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SAMENVATTING 

Onderzocht is in hoeverre ultrasone puls-echomethoden gebruikt kun-

nen worden bij het opsporen van kleine nierstenen en niersteenresten. 

Eerst werd de mogelijkheid van A-scan, een ééndimensionale afbeeldings

techniek, nagegaan. Hiervoor zijn de transducer en de elektronica ont

wikkeld en gebouwd. De echo's van varkensnieren met ingebrachte stenen 

zijn daarmee bekeken. Daarna zijn eksperimenten gedaan met een commer

cieel verkrijgbare scanner, die real-time een tweedimensionale afbeel

ding maakt. 

Gebleken is dat reflektie aan het steenoppervlak geen signifikant gro

tere echo's geeft dan reflektie aan de nierkelkjes en het nierbekken. 
\ 

Wel is in de tweedimensionale afbeelding een schaduw te zien achter 

het steenoppervlak en dit verschijnsel is kenmerkend voor de aanwezig

heid van een steen. 

Daarnaast is een theorie opgesteld voor de reflektie aan ·bolletjes en 

platte vlakjes. Voor de echo's van bolletjes is, onder.bepaalde voor

waarden, een analytische uitdrukking afgeleid. De eksperimenten kwa

men goed met de theorie overeen. 

Voor de echo's van platte vlakjes kon theoretisch slechts een indika

tie worden gevonden. De resultaten van de eksperimenten lagen binnen 

de aangegeven grenzen. 
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HOOFDSTUK I. INLEIDING 

In 1974 kwam ik, als lid van de Hogeschoolraad van de Technische Ho

geschool Eindhoven, voor het eerst in aanraking met de Biomedische 

Techniek. Niet enkel de maatschappelijke relevantie van dit soort 

onderzoek, maar vooral ook het enthousiasme van de werkers in het 

veld trok mij aan. Mijn bijdrage aan de totstandkoming van de 

Beleidscommissie voor de Biomedische en Gezondheidstechniek heeft 

mij van al het Hogeschoolraadswerk de meeste bevrediging geschonken. 

Dat ik mijn afstudeeropdracht in deze richting zou zoeken, was voor 

mij toen vanzelfsprekend. 

Kollega-student Frans van Dongen was door zijn kontakten met de 

heren Brillenburg Wurth en Oderwald, urologen aan het Diaconessenhuis 

te Eindhoven, gekonfronteerd met het probleem van het opsporen van 

kleine nierstenen of niersteenresten tijdens de operatie. Dit pro-

l 2 * bleem was uitgangspunt voor zijn laatste stage en afstudeerwerk. ' 

Zowel mijn derde stage 3 als dit afstudeeronderzoek zijn een vervolg 

hierop met dien verstande dat de onderzochte methoden en de gebruikte 

technieken enigzins afwijken. 

Op welke wijze nierstenen ontstaan is nog niet geheel_duidelijk. Wel 

staat vast dat, als er zich eenmaal kleine stenen hebben gevormd, 

deze kunnen fungeren als kristallisatiekernen en kunnen uitgroeien 

tot grote nierstenen. Het is dus zaak om bij een niersteenoperatie 

ook de kleine stenen te verwijderen. Soms is het nodig om een grote 

steen eerst in stukken te breken opdat deze verwijderd kan worden. 

Ook deze steenresten mogen niet achter blijven. De kans op een reci

dief is, naar is aangetoond, bij patiënten met niersteenresten aan

zienlijk groter.4,5 Aangezien me·n· zonder de nier te beschadigen 

nauwelijks zicht kan hebben op het inwendige ervan, is het lokalise

ren van nierstenen een moeilijke opgave. 

Van Dongen kwam tot de konklusie dat ultrageluid waarschijnlijk de 

meest geschikte methode biedt vcor niersteendetektie tijdens de 

operatie.1 Bijhetgebruik van ultrageluid zijn vier 

materiaal-/weefseleigenschappen van belang: 

*de cijfers boven de regel verwijzen naar de literatuuropgave 

op pagina 81 
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- de geluidssnelheid; 

- de akoestische absorptie die bij weefsel frekwentieafhankelijk is; 

- de morfologie van het materiaal die verstrooiing van ultrageluid 

tot gevolg kan hebben; 

- de akoestische impedantie: verschil in akoestische impedanties re-

sulteert in reflektie van ultrageluid. 

Uit de resultaten van het afstudeerwerk van Van Dongen 
2 

en mijn der

de stage 3 kan worden gekonkludeerd dat voor niersteend-etektie enkel 

reflektietechnieken in aanmerking komen. Deze gevolgtrekking is ge

baseerd op zowel praktische eisen (bruikbaarheid tijdens een operatie) 

als methodische overwegingen. Uitgangspunt daarbij is de veronderstel

ling dat, vanwege het grote impedantieverschil tussen niersteen en 

nierweefsel, de echo van ultrageluid aan een niersteen direkt van de 

overige reflekties onderscheiden kan worden. 

In de medische diagnostiek wordt de reflektie- of puls-echotechniek 

op meerdere wijze toegepast. De eenvoudigste is de A(Amplitude)-mode: 

een weergave van de amplitude van de echo van een korte puls als 

funktie van één dimensie (bv. de diepte). Verder zijn nog van belang 

de tweedimensionale afbeeldingstechnieken: de B(Brightness)-scan en 

de multi-scan. De grootte van de echo van de uitgezonden puls wordt 

daarbij vertaald in de helderheid van een beeldpunt op een tweedimen

sionaal scherm. 

Uit de literatuur is slechts weinig bekend over de toepassing van 

ultrageluid bij niersteendetektie. Schlegel e.a. en Heine e.a. maken 

melding van grote, duidelijk herkenbare echo's aan nierstenen in een 

nier m.b.v. een A-mode apparaat.5' 6' 7 Cool~ en Lytton beschrijven de 

succesvolle toepassing van een real-time B-scanner tijdens een opera

tie~'8 Zij twijfelen echter aan de bruikbaarheid van A-mode voor dit 

doel, omdat de techniek tijdrovend is en de resultaten moeilijk te in

terpreteren zijn. Wells 9 en Van Dongen 1 noemen het probleem van de iden

tifikatie van de niersteen: echo's aan nierstenen zijn wel goed te 

zien, maar niet te onderscheiden van echo's aan andere eveneens sterk 

reflekterende "voorwerpen" zoals luchtbelletjes en vetbolletjes. Lus

termans zag bij een uitwendig onderzoek m.b.v. een B-scanner alleen 

reflekties van grotere nierstenen(> 0.5 cm):o 



7 

Lutz 48 vond bij uitwendig onderzoek met een multi-scanner dat de 

echo's van het nierbekken en van de nierkelkjes van dezelfde orde 

van grootte zijn als die van de steentjes, waardoor identifikatie 

niet mogelijk is. 

Vanwege de eenvoud zullen in dit onderzoek allereerst de mogelijkheden 

van de A-mode voor niersteendetektie worden onderzocht. In tegenstel

ling tot B- en multi-scan kan het instrumentarium hiervoor zelf ont

worpen en gebouwd worden. 

Reflektie van ultrageluid is een gevolg van verschil in akoestische 

impedantie bij een overgang van het ene medium in het andere. In de 

ultrageluidsdiagnostiek zijn echter meerdere raktoren bepalend voor 

de grootte van de ontvangen echo's. Bezien we een voorwerp met afwij

kende impedantie in een overigens homogeen medium. Naast de mate van 

impedantieverschil spelen nog een rol de omvang en de vorm van het 

voorwerp, de oppervlaktestruktuur ervan en en de hoek van inval van 

de geluidsbundel. Aan de betekenis van twee van deze faktoren voor de 

grootte van de ontvangen echo heb ik tijdens mijn afstuderen eveneens 

aandacht besteed, nl. die van de vorm en die van de omvang van het 

reflekterende voorwerp. 

Ik ben daarbij uitgegaan van twee situaties: de echo's van bolletjes 

en die van platte vlakjes. De overige faktoren heb ik ideaal veronder

steld, zoals een loodrechte inval van de geluictsbundel en een volko

men glad oppervlak van de reflekterende voorwerpen. De reden waarom 

ik juist voornoemde raktoren heb bekeken is de volgende: om de kwali

teit van ultrasone apparatuur te meten (gevoeligheid, resolutiB e.d.) 

worden vaak stalen kogeltjes gebruikt, omdat -zo wordt in de litera

tuur beschreven 4~ de echo's van deze objekten vergelijkbaar zijn met 

de maksimale echo's uit weefselstrukturen. Het viel mij echter op, 

dat een theoretische uitdrukking voor de echo's van kogeltjes daarbij 

steeds ontbrak, wat mij verbaasde voor een zo simpel lijkend probleem. 

Mijn interesse was zodoende gewekt om de echo's van bolletjes in rela

tie tot die van andere voorwerpen in casu platte vlakjes te gaan bestu

deren. 

In dit verslag staan daarom twee thema's centraal: 

- de vraag naar de mogelijkheid om nierstenen m.b.v. gepulst ultra

geluid op te sporen; 

- het onderzoek naar de ultrasone echo's van bolletjes en platte vlakjes. 
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In hoeverre is de tweede probleemstelling van belang bij de beantwoor

ding van de eerste vraag? Er bestaat een grote verscheidenheid aan 

nierstenen. Er zijn nierstenen met een vrij glad oppervlak en er ko

men stenen voor met een ruwe oppervlaktestruktuur. De kwalifikaties 

"glad" en "ruw" moeten gezien wo.rden in vergelijking tot de golfleng

van het geluid (enkele tienden van mm). Naarmate de oppervlakte on

regelmatiger wordt kan de reflektie beter in termen van verstrooiing 

beschreven worden. Op dit punt ben ik verder niet ingegaan. De echo's 

van bolletjes kunnen dus hooguit als een zeer globale benadering van 

de echo's van nierstenen worden beschouwd. 

Naast aan de twee al aangegeven thema's heb ik veel tijd besteed aan 

het ontwerpen van de ultrasone A-scan meetapparatuur, met name de trans

ducer. 

De indeling van dit verslag is als volgt: 

In hoofdstuk II zullen heel beknopt de belangrijkste aspekten van ultra

geluid en de medische toepassingen ervan worden beschreven. Om de 

echo's van verschillende voorwerpen te kunnen bepalen is allereerst 

kennis nodig van de geluictsbundel zoals die door de transducer wordt 

uitgezonden. Dit komt in hoofdstuk III aan de orde. 

In hoofdstuk IV zal vervolgens een theoretisch model voor de reflekties 

aan bolletjes en platte vlakjes worden gepresenteerd. 

De opbouw van de meetapparatuur wordt in de hoofdstukken V, VI en VII 

beschreven. De transducer z~t een elektrisch signaal om in (geluids)

druk en vice versa. Indepuls-echotechnieken doet de transducer 

dienst als zender èn als ontvanger. Hoofdstuk V handelt over de kon

struktie en de werking van zo'n transducer. In hoofdstuk VI wordt het 

ontwerp van een elektrische pulsgenerator besproken. Ultrageluid wordt 

door het menselijk weefsel sterk geabsorbeerd. Hoofdstuk VII gaat over 

de bouw van een versterker die deze ~bsorptie kompenseert. 

Hoofdstuk VIII en IX geven de meetresultaten weer. In hoofdstuk VIII 

worden de metingen van de echo's aan bolletjes en kleine platte vlak-

ken in een waterbak beschreven. In hoofdstuk IX wordt ingegaan op de 

proeven met niersteentjes in een waterbak en ingebracht in varkensnieren. 

Tenslotte worden in hoofdstuk X de waarnemingen m.b.v. een commercieel 

verkrijgbaar multi-scan apparaat aan varkensnieren met ingebrachte 

nietstenen vermeld. Het verslag eindigt met de konklusies in hoofd-

stuk XI, gevolgd door de literatuuropgave en de bijlagen. 
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HOOFDSTUK II. EEN BEKNOPTE KENNISMAKING MET DE MEDISCHE ULTRAGELUIDS

TECHNIEK 

In dit hoofdstuk zal ik met name op die aspekten van de medische ul

trageluidstechniek ingaan, die verband houden met dit onderzoek. Voor 

meer uitgebreide en algemene informatie wil ik verwijzen naar het 

standaardwerk van Wells( naar een overzichtsartikel van Erikson e.a}1 

en naar een onlangs in het Nederlands Tijdschrift VDor-Natuurkunde 

v~rschenen publikatie van Thijssen}2 

l. E~kele fysische begrippen 

Geluid is een zich in het medium voortplantende drukverandering. 

Zolang de uitwijking t.o.v. de evenwichtsteestand klein blijft, wordt 

de golfvergelijking van de deeltjessnelheid voor een vlakke golf in 

gassen en 

2.1 

vloeistoffen gegeven 

~~ 1 c)d' 
v .u= c.t.. àtt 

door: 

waarin de deeltjessnelheid 

C de voortplantingssnelheid 

t de tijd 

Voor een harmonische golf met frekwentie UJ is de oplossing: 

2.2 ü = (û1.e-j.~~ + àJ..e+J~.t) ej.w.t 

waarin Û, en Û-': de amplitude 

R' : de golfvektor .. 
r : de plaatsvektor van het deeltj~ 

Het verband tussen druk en deeltjessnelheid wordt gegeven door de 

wet van Euler: 

waarin 

~ oQ 
v.p = -pö at 

de druk 

de dichtheid van het medium in rust 

Voor de druk p geldt een analoge relatie als voor de snelheid .Û 

2. 4 p = ( Pi·e-j.lt.~ -t- P.z..e+ j.k.~ ) .ej .w.t 
waarin Pt en ~ de amplj_ tude 

Met behulp van 2.3 is dan te bewijzen dat Û en K dezelfde richting · 

hebben hetgeen kenmerkend is voor longitudinale golven. De akoestische 

impedantie Z is gedefinieerd als: 
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2.5 

Voor lopende vlakke golven is Z gelijkwaardig aan: 

2.6 

Het produkt ~.c wordt de specifieke akoestische impedantie genoemd. 

In het vervolg zullen we met "impedantie" of "akoestische impedantie" 

steeds dit produkt bedoelen. 

De mate van reflektie van een golf bij een overgang van een medium 1 

in medium 2 wordt mede bepaald door het verschil in impedantie. Bij een 

loodrechte instraling op een vlakke overgang wordt de verhouding tussen de 

amplitude van de invallende straling en de gereflekteerde golf gegeven door: 

2.7 
waarin 

R = Z.:- Z1 
Zz.+Z1 

R : de reflektiekoëfficiënt 

Verondersteld is dat geen mode-konversie optreedt. Fasedraaiing van 

180° doet zich voor als z1 > z.2.. 
In dit onderzoek zullen we enkel te doen hebben met reflekties bij 

loodrechte inval. Voor de -overbekende- formules bij schuine instra

ling en van de transmissiekoëfficiënt verwijs ik naar de handboekenf3 

De intensiteit van de geluictsbundel wordt bij voortplanting door bio

logisch weefsel aanzienlijk verzwakt. Op de diverse oorzaken daarvan 

wil ik hier niet ingaan. (zie 11, 12, 14 en 15 in de literatuuropgave) 

De verzwakking kan worden beschreven door: 

2.8 I = Io . e -J..L.x 
waarin I de intensiteit 

Io: de beginintensiteit 

x : de indringdiepte 

JL= de absorptiekoëfficiënt 

Het blijkt dat voor de meeste weefselsoorten de absorptiekoëfficiënt ft 
over een heel breed spektrum lineair is met de frekwentie van het 

geluid. De verzwakking in nierweefsel bedraagt 1 dB per Mhz per cm~6 

2. De afbeeldingstechnieken: A-mode, B-mode en multi-scan 

In fig. 2-l (zie volgende pagina) is de opstelling van een A-mode 

systeem weergegeven. Een generator geeft een elektrische puls 

(100-1000 V) met een zeer korte stijgtijd (< 100 nsec) af aan de 

transducer. Gelijktijdig wordt de tijdbasis van een skoop gestart. 
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pu s- versterker 
ge erator 
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0 
s~oop 

fig. 2-1 opstelling van een A-mode systeem 

De gebruikelijke resonantiefrekwenties liggen tussen de 1 en 10 Mhz, 

de diameter van de transducer ligt tussen 0.5 en 2.0 cm. De herhalings

frekwentie is gewoonlijk 1 Khz. 

De transducer zendt een puls uit en ontvangt de echosignalen. Deze 

laatste worden versterkt, waarbij de absorptie in het weefsel wordt 

gekompenseerd door een tijdafhankelijke versterkingsfaktor. Vervol

gens vindt gelijkrichting en detektie van de omhullende van het sig

naal plaats. Het aldus bewerkte signaal wordt op de vertikale basis 

van de skoop gezet. De horizontale positie van het signaal op het 

scherm is een maat voor de diepte van het reflekterende voorwerp. 

Fig. 2-2 geeft een voorbeeld van een A-mode afbeelding. 

A-mode 

fig. 2-2 A-mode afbeelding (Roelandt 1~ 

Bij B-scan wordt de intensiteit van de reflektie omgezet in de helder

heid van een stip. Door de geluictsbundel in één vlak te bewegen kan 

een tweedimensionaal beeld worden opgebouwd . Sensoren leggen de po

sitie en de aftastrichting van de transducervast. Dereflekties kunnen 
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daardoor op een korresponderende plaats op het scherm van ee n geheu

genskoop worden o pgetekend. Het bekendste type B-scanner is de 

compound-scan. De ze ndrichting van de ge l uictsbundel wordt bepaald door 

twee posities van de transducer te meten: de h orizontale verplaatsing 

en de rotatie om een as. Het scannen gebeurt meestal met de hand en 

is tijdrovend . Een uitzondering vormt de real-time B-scanner die door 

Cook en Lytton (zie hoofdstuk I) is gebruikt. De transducer wordt 

hierbij in zeer korte tijd mechanisch over een hoek ge-draaid, zodat 

door de bundel een sektor wordt afgetast. 

De dynamiek van de helderheidsmodulatie op het beeldscherm is beperkt 

tot ongeveer 20 dB, de dynamiek van de reflekties is meestal een veel

voud hiervan. Dynamiekkompressie is noodzakelijk . 

Fig. 2-3 geeft een voorbeeld van een B-scan. 

fig. 2-3 B- s can o pname (Robinson en Kossoff 1~ 

Multi -scan is nog een be t r ekkelijk j onge ontwikkeling . De enkele 

transducer is vervangen doo r een rij van kleine transducers die vol

gens een bepaald recept wo~den aange stuurd . Worden de transducers 

successievelijk als zender / en t vang e r gebruikt, dan hebben we te maken 

~et een lineair array scanner . Met bv . 50 elementen op een rij kan 

in ~~n scan een beeld met 50 li j nen volgeschreven worden . De elemen

ten kunnen snel achter elkaar me t een onderling f a severschil worden 

ge~xciteerd, waardo or een vlak golffront onde r een hoek met de trans

duceras ontstaat . Deze metho de waarbij een sektor wordt afgebeeld 

heet phased array . Door de o~t vangen reflekties op de verschillende 

elementen een looptijdafhankelijke vertraging te geven kan de reso

lutie verbeterd worden. Dit noemt men dynamisch focusseren . Het maken 

van é~n scan k ost zo weinig tijd dat de repetitiefrekwentie hoog 
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genoeg kan zijn om het beeld real-time weer te geven. In fig. 2-4 

staat een foto van een multi - scan opname afgedrukt . 

fig. 2-4 multi -scan opname van het hoofdje van een 

foetus met biparietale doorsnede van 46 mm (Concin 1~ 

Resolutie, indringdiepte en gevoeligheid zijn belangrijke kriteria 

bij deze technieken. De resolutie kan onderscheiden worden in axiale 

en laterale resolutie;9 De laterale resolutie hangt af van de breedte 

van de bundel en dus ook van de afmetingen van de transducer. Door 

focussering met een akoestische lens kan de resolutie in het brand

punt aanzienlijk worden verhoogd. De axiale resolutie wordt bepaald 

door de mate waarin reflekties elkaar overlappen. Een ultrasone puls 

is een gedempte trilling met meestal een lengte van enige perioden. 

Men kan de axiale resolutie verbeteren door de uitgestrektheid van 

de puls in te perken, dus door: 

de demping te vergroten; 

- de frekwentie te verhogen. 

De verzwakking (in dB) van de geluidsgolf in weefsel is evenredig met 

indringdiepte èn de frekwentie. Bij een gegeven signaal-ruisverhouding

van de apparatuur betekent een verhoging van de frekwentie -om de 

resolutie te verbeteren- altijd een evenredige vermindering van de 

maksimale indringdiepte en vice versa. 

Vergroting van de demping is waarschijnlijk de eerst aangewezen moge

lijkheid tot resolutieverbetering. 
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De theoretisch maksimale resolutie is daarbij gelijk aan een halve 

golflengte. Bij een frekwentie van 2.25 Mhz (een gangbare ' fr ek wentie 

bv. bij gynaekol ogisch onderz oek) en een geluidssnelhei d van 1500 m 

per sec in weefsels is de golflengte gelijk aan 0.67 mm. In de prak

tijk zal de resolutie zeker 2 à 3 mm bedragen, waarbij een indring

diepte van ~ 20 cm haalbaar is. De werkfrekwentie bij oogheelkundig 

onderzoek is 10 Mhz. 

3. De transducer 

Piëzo-elektrisch materiaal bezit de eigenschap dat het een elektrisch 

signaal kan omzetten in een mechanisch signaal en omgekeerd. Vroeger 

gebruikte men kwarts, tegenwoordig zijn keramische materialen die 

door polarisatie piëzo-elektrisch zijn gemaakt in zwang. 

De transducer bestaat uit een schijfje van dit materiaal, aan beide 

zijden voorzien van opgedampte zilverelektroden. Dit schijfje trilt 

in de thickness-mode. De halve golflengte (in vakuÜm) van de funda

mentele resonantie-frekwentie is daarbij gelijk aan de d~kte van het 

plaatje (voor 2 Mhz is de dikte~ 1 mm). Het elektrisch analogon van 

een transducer is in eerste benadering een LCR-kringf0 De transducer 

zal na een stap of impulsvormige excitatie uitslingeren. 

Een grote demping -om korte echo's te verkrijgen- en ·een gering ener-

gieverlies -met het oog op een goede gevoeligheid- zijn belangrijke 

eigenschappen van een puls-echo transducer. Deze kunnen op drie ma

nieren worden bewerkstelligdf1 

- wanneer op de achterzijde van het plaatje een backing aangebracht 

wordt, zal mechanische demping optreden. Dit leidt echter wel tot 

vermindering van de gevoeligheid; 

- een kwart lambda laagje aan de voorzijde vart de transducer zorgt 

voor mechanische aanpassing. Het mes snijdt nu aan twee kanten: 

de verbeterde akoestische overdracht naar het te onderzoeken me

dium heeft gelijktijdig een grotere demping tot gevolg; 

- wanneer een parallel en een serie induktie opgenomen worden vindt 

elektrische aanpassing plaats. Ook dit geeft een betere overdracht 

èn een grotere demping. 

In hoofdstuk V zal ik uitgebreid op de konstruktie en de werking van. 

de transducer terugkomen. 
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HOOFDSTUK III. HET GELUIDSVELD VAN EEN ULTRASONE TRANSDUCER 

Voor de bestudering van reflekties van ultrageluid aan verschillende 

voorwerpen is allereerst kennis van de uitgezonden geluictsbundel 

vereist. We gaan daarbij uit van een cirkelvormig transducerplaat je 

met straal a dat door een korte elektrische puls wordt aangestuurd. 

We veronderstellen dat aan de volgende ~oorwaarden is voldaan : 

-alle punten op het oppervlak bewegen uniform, d.w.z.-de trans-

ducer gedraagt zich als een zuiger; 

- het medium blijft in voortdurend kontakt met het transduceropper

vlak, dus de deeltjessnelheid aan het oppervlak is gelijk aan de 

deeltjessnelheid in het direkt aangrenzend medium; 

- het medium zelf is verliesvrij; 

de omzetting van elektrische spanning in geluictsdruk kan worden 

opgevat als een lineaire operatie; 

- de transducer trilt enkel in de zg. "thickness-mode"; beweging 

van het transduceroppervlak anders dan in de richting loodrecht 

erop als ook randverschijnselen worden verwaarloosd. 

Hoe ziet nu het geluictsveld in het medium in de rechter halfruimte 

(fig . 3-l) als gevolg van een korte excitatie van de transducer 

eruit ? Ondanks de gestelde voorwaarden is een direkte oplossing 

van het probleem te ingewikkeld . We kunnen het probleem waarschijn

lijk beter aanpakken door eerst een beeld te vormen van het geluicts

veld wanneer het transduceroppervlak kontinu een harmonische bewe

ging van één frekwentie uitvoert. 

Er zijn drie redenen om deze benadering te kiezen : 

- Zij geeft een goed inzicht in de wijze waarop het geluictsveld van 

een transducer tot stand komt. 

In de literatuur is hierover veel meer bekend: het is een 

"klassiek" vraagstuk.22 ' 23, 2 4 

- Uit de Fourieranalyse weten we dat een pulsvormig signaal kan 

worden onleed in de som van oneindig veel kontinue signalen . Door 

de omgekeerde procedure te volgen zal het geluictsveld van een 

pulsvormig signaal weer uit de som van de velden van k ont inue 

signalen kunnen worden opgebouwd. 
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l. Het geluictsveld bij kontinue harmonische aansturing 

In de literatuur wordt voor deze situatie vaak de afkorting C.W. 

(Ccntinuous Wave) gehanteerd. Kortheidshalve zal ik regelmatig 

deze aanduiding gebruiken . 

fig. 3-l model ter berekening van de geluictsdruk van 

de trahsducer in een willekeurig punt 

Met behulp van het principe van Huygens kan een uitdrukking voor de 

geluictsdruk in een willekeurig punt Q in de halfruimte rechts van 

de transducer worden geformuleerd (fig. 3-l). Het oppervlak van de 

transducer wordt daartoe verdeeld in infinitesimale elementen dA . 
Elk elementje kan worden opgevat als een bron die sferische golven 

genereert, die in het punt Q een bijdrage dp aan de druk leveren. 

Vo lgens Skudrzyk l3 is deze bijdrage dp gelijk aan: 

d j.k . ~.c.u" _e_-J_·. _k._r. e-j .w .l dA 
P = 2rr • r 



waarin j 

k 
~ 
c 
Un: 

w: 
r 
t 
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p 
271 
T : het g olfgetal waarin de go lflengte 

de dichtheid van het medium 

de geluidssnelheid in dat medium 

de a mplitude van de snelheid waarmee het transducer

oppervlak beweegt 

de hoekfrekwentie van die beweging 

de afstand van dA tot Q 
de tijd 

Omda t we straks enkel in de amplitude van de druk geinteresseerd 

zijn, zal de term e-}w.t geen rol spelen en kunnen we deze nu al ge

voeglijk achterwege laten. Voor de totale druk in het punt Q wordt 

de vergelijking: 

}
. k ? c -u e-j.kx p= · · · ·" --dA 

2n r 
oppervlak transducer 

De vergelijking is voor een willekeurig punt q analytisch niet op

losbaar, wel echter voor die punten die op de transduceras liggen 

en waarvoor de afleiding hieronder volgt. (punt Qb in fig. 3-1) 

Voor de ~envoud stellen we daarbij: 

E>· C. -u .. == Po 
Vanwege de symmetrie rond de as kunnen we voor dA schrijven: 

met O ·~ V'< Q 

waarin r': de afstand tot het middelpunt van de transducer 

Verandering van variabele leidt to t : 

dA = 2r1. r' dr'= 2n .vdv- met x< r < Vr+a'"' 
waarin X : de afstand van Q tot de transducer 

Formule 3.2 wordt nu: 

V .x.1ta.t! 

p = jJ.p.k 
2IT 

x 

De oplossing luidt: 

3.4 



!PI 
Po 
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Deze oplossing kan ook geschreven worden als: 

p = 2 Poe -j[k(Vo4+ x:l' +x)- rr] /.t * 
sin [ ~ (Va1+x•' -x)] 

Nemen we hiervan de amplitude dan krijgen we de bekende formule: 

3.6 · !PI= 2Po J sir) A (vQ~+~'-' -x)l 
In fig. 3-2 is IPI lf=b als funktie van X vo or a= 5 mm en Á= 0. 375 mm 

weerg egeven. 

0 1 3 4 10 cm. 1o 

fig. 3-2 de geluictsdruk o p de transduceras 

Het fluktuerend karakter van~l/~ is het gevolg van interferentie. 

Van belang is nog het laatste maksimum. Op dit punt eindigt het na

bije veld (ook wel Fresne l zone genoemd ) e n begint het verre veld 

('Fraunhofer zone). Vanaf dit maksimurn is het verschil in weglengte 

van een plaats in het veld tot twee willekeurige punten op het 

transduceroppervlàk altijd kleiner dan een halve golflengte, dus 

16 

kan er geen destruktieve interferentie meer optreden. De afstand tot 

het laatste maksimurn is: 

3 .7 

We de finieren Z. , de zg. genormaliseerde afstand, als de afstand 

tot de transducer uitgedrukt in aYÄ , dus: 

3.8 z ... 
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Zoals al is opgemerkt, is buiten de as 3.2 analytisch niet oplosbaar. 

Er zijn wel bena deri ngen bekend: 

- Voo r het verr e v e ld bestaat d e Fra unhofer benaderingf5 

p _ j.k. e.c.at:u., • e,._j.kY [ 2. J1 ( k.a.sinG)] 
.2. V" k. Cl. '3in e 

waarin de Besselfunktie vandele orde 

e de hoek tussen het veldpunt en de trans~uceras (fig. 3-l) 

Hieruit kan worden afgeleid dat de geluictsbundel divergeert onder een 

hoek <X met de transduceras, gegeven door: 

3.10 0 ó Á Sin ex= 0. 1-cx . 
In bepaalde situaties treden er nog zijlobben op. 

- Voorhetnabije veld zijn al naar gelang de gekozen randvoorwaarden 

meerdere, vrij ingewikkelde benaderingen mogelijk}3, 26 Het voert 

in het kader van mijn beperkte vraagstelling te ver om hier uitge

breid op in te gaan. 

Pas in 1970 werden, door Zemanek, voor het eerst resultaten gepubli

ceerd van een numerieke benadering van 3.2 zonder enige vereenvoudi

ging.23 Zijn methode werd later door anderen verbeterd.24 De aanpak 

voor de eksak te bereke ning van het geluictsveld gaat als volgt: vanuit een 

veldpunt q wordt een loodlijn neergelaten op het transduceroppervlak. 

(fig. 3-3). Rond h e t vo etpunt Q' worden koncentrische ringen getrokken 

met breedte dr' en straal .,-• • 

fig. 3-3 koncentrische ringen op het t ransducer

oppervlak ter berekening van de geluictsdruk in een 

willekeurig punt Q 
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Zolang de ringen volledig binnen het transduceroppervlak liggen heeft 

de integratie volgens 3 .2. een analytiscte oplossing. Snijdt een ring 

de transduceromt rek dan draagt alleen het deel van de ring met opper

vlak ~r'dr' bij tot de integratie. Met enige goniometrie volgt voor cp:2 4 

3.11 [
(rt)z + y!'- az..] 

~ = 2 arccos .2r'.~o 

Na diskretisatie kan de berekening worden uitgevoerd. 

Fig. 3-4 geeft het geluictsveld voor Q/Ä-5 in perspektieftekening 

weer. Wat onmiddellijk opvalt is het gekompliceerde karakter van het 

veld. Verder wil ik opmerken dat de minimale en maksimale waarden op 

de transduceras tevens minimale en maksimale waarden voor het gehele 

veld zijn. 

fig. 3-4 C.W.-geluidsveld van een ultrasone transducer 

met a/..S\=5 ( Zemanek 2~ 

2. Het geluictsveld bij gepulste aansturing 

In de literatuur komen twee verschillende wijzen van aanpak voor. 

De eerste methode, gebezigd door ondermeer Papactakis en Fowler gaat 

uit , zoals al is aangeduid, van de Fouriertransformatie •27 Voor een 

bepaalde transducer worden de ruimtelijke C.W.-drukprofielen (ampli

tude èn fase) als funktie van de frekwentie berekend. Door punt voor 

punt een gewogen sommatie uit te vo eren wordt het veld van een geluids-
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puls gevonden . De weegfunktie kan worden bepaald uit het frekwentie

spektrum van ofwel een hypothetische puls ofwel een puls zoals een 

transducer die in werkelijkheid genereert . 

De tweede wijze van aanpak is gebaseerd op een theorema van Green en 

het werk van Lord Rayleigh. Over deze methode zijn vrij veel artikelen 

gepubliceerct?8 , 29,30 Maar het duurde tot 1974 voordat door Beaver een 

volledige beschrijving van het geluictsveld van een ultrasone puls 

werd gegeven.31 

De berekeningen vinden plaats in het tijddomein. Omdat de deeltjes

snelheid rotatievrij is, bestaat er een snelheidspotentiaal ~. In 

een veldpunt Q wordt deze gegeven door: 

3 .12 ~<ü =-_!_]u" (t- f) dA 
.2n r 

oppervlak transducer 

waarin u.,.c:t) de tijdsafhankelijke snelheid van het oppervlak 

De druk P is gelijk aan: 

3.13 P(t) =-po·~ 
Kombinatie van 3.12 en 3.13 geeft: 

3.14 
f!jau .. ( t- f) dA 

P(t)=-2TT o(~-f) ·-;:-
oppervlak transducer 

Om de integraal numeriek te kunnen berekenen moet de snelheid ~~)voor

geschreven worden. Beaver nam daarvoor achtereenvolgens een halve si

nuspuls, een hele sinuspuls, vier sinuspulsen en vier sinuspulsen ge

moduleerd met een sinus omhullende. 

De resultaten van beide methoden stemmen goed overeen. In vergelijking 

tot de situatie bij C.W.-aansturing blijkt dat de nulpunten op de as 

overgaan in minima en dat, naarmate de bandbreedte groter o f de puls 

korter wordt, het verschil tussen minimale en maksimale waarden ver

mindert. 



22 

Afbeelding 3- 5 geeft enkele dwarsdoorsneden l oodrecht op de as weer , 

zoals die door Papactakis zijn gepubliceerd. Afbeelding 3- 6 komt van 

Beaver . Daarin is met een onderbroken lij n het C. W.-profiel , waarvan 

de frekwent i e geli jk is aan de centrumfrekwentie van de betreffende 

puls, getekend. We zien dat het drukprofie l van de ultrasone puls 

vlakker is en dat snel l e variaties zich uitmiddelen. Dit geldt met 

name voor het veld dichtbij de transducer (z <t) . Het geluictsveld 

voorbij 2-t verschilt eigenlijk nauwelijks van het CëW.-veld. 

Onder de geluictsdruk van een puls wordt de maksi male waarde van de 

omhullende verstaan. 
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fig. 3- 5 dwar sdoorsn ede van een geluictsveld van een ul

trasone transducer op verschillende afstanden en bij ver

schillende bandbreedtes (B . W. ) van de ultrasone puls (Pa

padakis 27) 
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HOOFDSTUK IV. DE ECHO'S VAN BOLLETJES EN KLEINE PLATTE VLAKKEN 

De resultaten van het vorige hoofdstuk zijn niet bemoedigend. Het 

berekenen van het geluictsveld van een transducer, met name bij ge

pulst geluid, blijkt allesbehalve eenvoudig. Bij het berekenen van 

reflekties treedt daarbij nog de komplikatie op, dat we niet zo

zeer de geluictsdruk zelf moeten kennen als wel de deeltjessnelheid

in het veld i.v.m. de toepassing van de behoudswettenè~De deeltjes

snelheid is via de wet van Euler gerelateerd aan de druk en is voor 

een willekeurig punt niet zonder ingewikkelde berekeningen op de 

komputer te bepalen. 

Daar het mij slechts te doen is om een globaal inzicht in de ver

houding tussen de echo's van verschillende voorwerpen, zullen we 

naar vereenvoudigingen moeten zoeken. 

In het vorige hoofdstuk is de konklusie getrokken dat het geluictsveld 

van een ultrasone puls sterk lijkt op het C.W.-veld. We veronderstel

len nu dat er een dergelijke overeenkomst ook zal bestaan tussen de re

flekties van gepulst en C.W.-geluid. Een aanzienlijke vereenvoudi-

ging kan dan worden bereikt door enkel een theorie op te stellen 

voor de reflekties van kontinue golven en de uitkomsten van deze 

theorie eveneens van toepassing te verklaren in het geval van gepulst 

geluid. Bij de metingen kan deze hypothese dan op zijn juistheid 

worden getoetst. 

Vooraf zijn vijf opmerkingen nog van belang: 

- We gaan er vanuit dat het elektrische signaal van de transducer 

als gevolg van een ontvangen echo een lineaire transformatie is van 

de gemiddelde druk over het oppervlak. We zijn derhalve in de ge

middelde druk ~eïnteresseerd. 

- In de puls-echotechnieken dient de transducer als zender èn als 

ontvanger. In het geval van kontinu ultrageluid kan de transducer 

deze beide funkties niet gelijktijdig vervullen. In de praktijk 

zullen we daarom -en dit wordt vaak gedaan in dit type eksperimenten)2 

gebruik gaan maken van golftreinen bestaande uit een reeks aaneenge

sloten sinusperioden (bv. 20). De lengte van zo'n golftrein is zo

danig dat het veld zich op kan bouwen tot een evenwichtssituatie 

gelijk aan het C.W.-veld. 

- We zullen uitgaan van een volledige reflektie aan de voorwerpen. De 
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overgang water - staal voldoet daar bijna aan ( reflektiekoëff. • 0. 93). 
- De platte vlakjes zullen cirkelvormig zijn en loodrecht op de trans

duceras staan. 

- Het middelpunt van zowel de bolletjes als de platte vlakjes zal steeds 

op de transduceras liggen. 

Ik zal eerst de echo's van bolletjes behandelen, omdat de resultaten 

hierbij verrassend eènvoudig blijken te zijn. Daarna komen de echo's 

van platte vlakjes aan de orde. 

l. De echo's van bolletjes 

Een standaard procedure om de kwaliteit van medische ultrasone appa

ratuur te testen, in het bijzonder de axiale en laterale resolutie, 

bestaat uit het meten van reflekties van stalen kogeltjes. Desondanks 

kon ik, noch in de handboeken noch in de vaktijdschriften, op één 

uitzondering na, een theorie vinden, die uitgaande van de geluicts

bundel van een transducer, de reflektie daarvan aan stalen kogeltjes 

en het daaruit resulterend echosignaal van diezelfde transducer be

schrijft. 

In het artikel "Methods of measuring the performance of ultrasonic 

puls-echo diagnostic e~uipment'' 33 schrijven elf bekeride onderzoekers 

op dit gebied: "A particular problem with these objects is the depen

dance of the scattered amplitude on the pulse frequency, duration 

and shape." Hoe die afhankelijkheid eruit ziet komt echter nergens 

naar voren. Het belang daarvan wordt door hen· wel aangegeven : "These 

characterization measurements are encouraged since the scattering by 

tissues may be approximated better by the distance dependance of 

these targets (kogeltjes-mv). These objects may eventually·be proven 

to be more desirable standards than are planes ." 

Het enige mij bekende artikel dat wel een formulering geeft is van 

S.M. El Sherbiny}4 Het onderzoek daarvo or heeft hij in 1972 uitgevoerd 

in onze vakgroep. Ik kom hier later uitgebreid op terug . 

Naast reflektie kan ook diffraktie optreden. Zolang de diameter van 

het bolletje groter is dan 3.3 maal de golflengte mag volgens Hase

gawa en Yosioka 35 diffraktie worden verwaarloosd. Dit zal steeds het 

geval zijn. 

In fig. 4-1 is de situatie van een transducer met op de as een kogel

tje in dwarsdoorsnede geschetst. De straal van het bolletje zal al-
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tijd gelijk zijn aan of kleiner zijn dan de straal van de transducer. 

--------~~~~~---=~---------------------------~------~r 

a --------

transdueer 

~-------·--·---·-- · -- · 

fig. 4-1 de reflektie van vlakke golven aan het bolletje 

in de richting van de transducer 

Laten we nu aannemen dat de transducer vlakke golven genereert. Deze 

golven worden weerkaatst door het bolletje en een deel komt terug op 

het transduceroppervlak. Met behulp van de geometrische optika is snel 

in te zien dat de golven, die de transducer bereiken, van een heel 

klein bolsegmentje rond de as afkomstig zijn. 

Een getallenvoorbeeld: Nemen we voor de straal a van de transducer 

5 mm, voor de straal R van het bolletje 5 mm en voor de afstand X 

transducer - bolletje 50 mm, dan is p, de ''straa~' van dit bolsegmentje 

(zie fig~ 4-1) ongeveer 0.25 mm. Dit is bij een frekwentie van 4 Mhz 

(de frekwentie waarbij we straks zullen werken) minder dan één golf-

1 engte ( ~ = 0. 3 7 5 mm) • 

De bundel bestaat echter, zoals we in het vorige hoofdst•1k hebben ge

zien, allerminst uit vlakke golven en de druk in een vlak loodrecht 

op de as is evenmin uniform. Voor het kleine bolsegmentje rond de as 

maken we een ruwe benadering: 

we stellen de druk op dat bolsegment simpelweg gelijk aan de druk ter 

plaatse van de as. Fig. 4-7 aan het einde van dit hoofdstuk geeft een 

indikatie dat deze vereenvoudiging gerechtvaardigd is. 

De druk op het bolsegment wordt zodoende (zie 3.4): 

p ==Po ( _e-j.k.x _ e+kYx..t~Q-2'] _"f:l 
cp bol~~rnû'lt - 05 

De uitdrukking' is slechts een funktie van :t en de deeltjes snelheid 

zal dus evenwijdig aan de as zijn. De formule is ook anders te schrijven: 
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Dit is een vergelijking van een vlakke golf met een pla atsafhankelijke 

amplitude en fase. Volgens de ge ometrische optika wordt een nauwe 

bundel vlakke golven die loodrecht op het oppervlak van een bol inval

len d oor deze bol in paraxiale benadering teruggekaatst als een sfe

rische golf. De -virtuele- bron van deze sferische golf ligt binnen 

de bol juist halverwege het middelpunt en het punt van terugkaatsing, 

dus op afstand R/Z van het segment. (zie fig. 4-2) 

---~-~--- {rt+ (x+Ril)
1

' 

""'·-- r-_ - r ------------- --------- -------- - -=::::: .::::::--..... 

--------- .-...., ___ ---- ==-----~- . __ _"... --- ...,._ ----_;;== ----------

fig. 4-2 de reflektie volgens de paraxiale benadering 

In formule vorm: 

4-3 P = .f:.. e,-j.k.r-
~s-1. r 

waarin Y : de afstand tot de bron 

C : een ne g nader te bepalen konstante 

Omdat er sprake is van volledige reflektie mogen we de drukken van 

de invallende en gereflekteerde golf op het bolsegment aan elkaar ge

lijk stellen. Dus voor r= R/.2. geldt: 

Daaruit volgt voor C: 

4.5 C _ \R [ .àk(x-R/2) _ e-J.k({x.'-t-cf
1 
-R/2) J 
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De gere flekte erde golf is nu volledig bekend . De kracht van deze 

golf op de transducer wordt gegeven door de druk te integreren over 

het oppervlak: 

a 
= J C. ~-j.k. r 

0 

Uit r.a. = ( a.a. + (r•)2.) volgt: r.dr- 1'"'. dI'"' 

Verandering van variabel en in 4.6 geeft: 

• ~TT I'" .dv-

Uitwerking leidt tot: 

· Zlï r' .dr• 

Tweemaal toepassen van de relatie e-J.oc -e-j·~ =Zj (sin A.ï,C(). e,-j(cc+6)/.2. 

en vervolgens de amplitude bepalen geeft: 

IFW\ol= 4~~.R oW1k/.t(Vx2+Q.t..' -x)* 
sin k/.2. (V ( ~ + "'.z. R).t + Q.1. 1 -~ -1/.1 R) 

Verwaarlozen we R/.2. t. o .v. x. dan volgt: 

De gemiddelde druk jP~I op de transducer is gelijk aan: 

P3e.cno 1-1 l='ec.nol = 4-p.,.R · Sirr k/.dVx..z.+a.t.' -x.) na.z. k.a.z. 

Dit is een uiterst simpe l e uitdrukking . Merk op dat IP~ol niet alleen 

van 'J>o, o en X. maar ook van R en via k van de frekwentie afhangt . Voor 

het verre veld, als X >>a is deze formule nog uit te werken tot: 

4 .12 
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Sherbiny had als resultaat~4 

4.13 

waarin A : een arbitraire konstante :f:. 0 

De formules 4.11 en 4 .13 stemmen nagenoeg overeen . Het verschil 

schuilt in de koëfficiënten. Het ontbreken van na~ in de formule 

van Sherbiny kan een kwestie van n ormering zijn. Veel wezenlijker 

is dat zijn formule onafhankelijk is van R, de straaL ~van het bol

letje, hetgeen hij bij zijn eksperimenten min of meer bevestigd 

vond. Volgens mij is de oorzaak dat in zijn afleiding de stap om de 

invallende en gereflekteerde golf aan elkaar te relateren niet wordt 

genomen. Het gevolg is dat zijn formule slechts een relatieve uitkomst 

geeft tegenover de in dit verslag afgeleide formule (4 .11), die een 

absolute waarde oplevert. 

2. De echo's van cirkelvormige platte vlakken 

De veronderstelling dat de geluictsdruk overal gelijk zal zijn aan 

die op de as is hier -helaas- zeker niet van toepassing. De litera

tuur geeft gelukkig meer uitsluitsel. 

Bezien we allereerst de reflektie van een oneindig groot vlak lood

recht op de as op afstand 'X van de transducer. Vanwege de volledige 

reflektie (spiegeling) is het mogelijk het voorwerp te vervangen 

door een virtuele bron op afstand 2X. (zie fig. 4-3) 

I 

spiegelend vlak ( ...-->'"f1J 
; --- ,, 
t _.;---k:;- 11 
1

---- x 11 t-------

·--~<------L--4-----~ 
"ontvangst"- transducer 

fig. 4-3 

virtuele "zend"-transducer 

volledige reflektie van een oneindig vlak 

Ter plaatse van de "ontvangst"-transducer wordt in elk veldpunt de 

druk afkomstig van de "zend"-transducer berekend op een wijze 

zoals die in het vorige hoofdstuk is beschreven (de methode van 

Zemanek) De totale kracht van de reflektie op de ontvangsttransducer 
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wordt gevonden door numerieke integratie van de geluictsdruk over het 

oppervlak, daarbij gebruik makend van de symmetrie . Deze berekening i s door 

verscheidene onderzoekers 36 ' 37 uitgevoerd en ook eksperimen teel beves 

tigct.38 Fig. 4-4 geeft de gemiddelde geluictsdruk IP.cno I gedeeld door ?o 
als funktie voo r de genormaliseerde afstand .z voor k. a. ... zoo weer. 

De resultaten voor andere waarden van k.a zijn als funktie van z 

in tabelvorm gepubliceerd. In tegenstelling tot lang gangbare opvat

tingen treedt er voor z < 1 een, weliswaar gering~, dl~fraktie van 

de bundel op. 0.----.---,--~.-~~----~ 

fig. 4-4 de gemiddelde ge

luidsdruk op de transducer 

van de echo van een onein-

dige vlakke reflektor als 

funktie van de genormali

seerde afstand :z voor k.G=200 

(Fay 37) 

I 
I 

' ·---'--------'---_! 

4 5 

De reflekti e van een plat vlak met eindige afmetingen kunnen we ons 

nu voorstellen als een scherm geplaatst midden tussen de virtuele 

"zend"'- en reële "ontvangst"-transducer. In het scherm zit een ope

ning ter grootte van het vlak. De druk in het punt Q op het trans

ducerappervlak kunnen we weer bepalen door een loodlijn neer te laten 

op de virtuele "zend"-transducer en r ond het voet punt ~· koncentri

sche ringen te trekken. De bijdrage aan de druk in punt ~ op de 

"ontvangst"-transducer komt van die boog van de ring op de " zend" 

transducer die (zie fig. 4-5) 
- èn binnen de transduceromtrek 

- èn binnen de projektie van de opening vanuit ~ op het transduoer-

oppervlak ligt. 

Hoek ~ uit fig. 4-5 kan met de cosinusregel worden gevonden: 

4.14 (\ _ ~ arccos ( 4 Yi+Cr-'}1
- 4 bt.) 

\-- 4yo• r• 

Resumerend: 

De bijdrage van een ring aan de druk in ~ is gelijk aan (zie 3.1 t;fu 3.3): 
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" zend" - transducer 11 ontva'ngst 11 -transducer 

fig . 4-5 ' schets voor de berekening van de druk in een punt (fl al s gevolg van 

een reflektie tegen een klein plat vlak, voorgesteld door een virtuele " zend"

transducer , een reële " ontvangst "- transducer en een opening in een scherm 
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4.15 J. k p ..,-ik.r 
dP= · · o, ... • ·lj}·~-"··dr• 

.2-n r 

Daarbij geldt voor ljJ (zie fig. 4-5): 

snijdt de ring de proj ektie van de opening binnen de transducer

omtrek dan is ~ gelijk aan (':,; 

indien dat niet het geval is en de ring wel de transduceromtrek 

snijdt, dan is ~ gelijk aan <e (zie 3.11); 

- indien dat niet het gevel is en de ring volledig binnen de transdu-

ceromtrek ligt, dan is o/ gelijk aan 2TT. 

De totale druk in punt Q wordt berekend door numerieke integratie 

van dP over het oppervlak van de "zend"-transducer. Door vervolgens 

voor elk punt op de "ontvangst"-transducer bovenstaande procedure te 

herhalen en de uitkomsten te sommeren over het oppervlak van de 11 ont

vangst"-transducer krijgen we de totale kracht en de gemiddelde druk 

van de reflektie van een eindig plat vlak. 

Hoewel in principe waarschijnlijk goed uitvoerbaar, zijn deze bereke

ningen uiterst omslachtig en tijdrovend. Om die redenen heb. ik ze ook 

niet uitgevoerd, maar het lijkt de moeite waard om dat wel eens ooit 

te doen. 

Ik zal een andere weg volgen waardoor toch een beeld van de echogrootte 

van platte vlakken kan worden gevormd. Ik zal daarbij uitgaan van 

twee limietgevallen: de echo van een oneindig grote reflektor èn de 

echo van een hele kleine reflektor. 

Om met de laatste te beginnen: 

we bekijken een klein cirkelvormig plaatje, waarvan het middelpunt 

op de transduceras ligt en waarvan we de straal naar nul laten gaan. 

Evenals bij de reflekties aan bolletjes veronderstellen we dat de druk 

van de invallende golf in elk punt op dit plaatje gelijk zal zijn aan 

de druk op de as. Het geluidsveld dicht rond de as is dan op te vatten 

als een vlakke golf die ook als zodanig door het plaatje wordt gereflek

teerd naar de transducer. De kracht die de echo uitoefent op de trans

ducer is, vanwege de volledige reflektie, gelijk aan de kracht die 

door de invallende golf op het plaatje wordt uitgeoefend. Voor de ge

middelde geluidsdruk van de echo op de transducerjp~l en voor de ge

middelde druk van de invallende golf op het plaatje jPpl~jtl geldt zo: 

4.16 jPw-,o l.nQ2.. = IPplwjel• nb2. 
waarin a de straal van de transducer en b de straal van het plaatje is. 
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We hebben aangenomen dat voor b~O : 

4.17 ~~piW:jel =!Pas/ 
waarin IP~jde druk op de as is. 

Invullen in 4.16 en delen door Po en nb4 geeft: 

De linkerterm van 4.18 relateert de gemiddelde ech~dru~ op de trans

ducer aan de oppervlakte van de reflektor en dat lijkt een zinvol ver

band. In fig. 4-6 is deze linkerterm als funktie van de afstand uitge

zet. Het verloop van de rechterterm als funktie van de afstand is al 

in hoofdstuk III afgeleid en in fig. 3-2 getekend; in fig. 4-6 wordt 

het als limietgeval voor b~O nogmaals weergegeven. Het andere limiet

geval is de oneindig grote reflektor. 

2.0 

1.8 

i.b 
1. 4 

H 
to 
0.8 
Ob 

,- ":__ :t--r=t:=" '~~=== ~ 

- .'::' ,.,:,.-,- _:- ~-=- ~ "-~=, c:=::~;_ .::~=- ~~r-=: ::=f=,_:::f~ ::~! 
.:=~:-+-= ::§~:..~==-~~-!=:- :<:--= :=::. - - . :: =,~ 

~ := ~· == -_:: ,,.--=---re:=- '= :::=:r:--~1~:=~ê ~~:=r--= :::J-=- ===:t.~':: :~::-t.:'=-:: -==]:::...,. ': 1 
-·- == ---=±:-- -=:+-- - -- ::;~ ~::-r=--~~ .. _::~~ ~~ ':::] 

2 3 4 5 ~ 1 8 9 10 H 1.2 1~ 14 1'5' lb 17 iS 1CJ .t.o 

fig. 4-6 de gemiddelde geluictsdruk van de echo op de 

transducer in verhouding tot de oppervlakte van de vlak

ke reflektor uls funktie van de afstand tot de transducer 

Uit fig. 4-3 en fig. 4-5 is eenvoudig op te maken dat de echo's van 

een reflektor waarvan het oppervlak groter is dan of gelijk is aan het 

transduceroppervlak, identiek zijn aan die van een oneindige reflektor. 

Zoals ik al heb vermeld, is de gemiddelde geluictsdruk IP«nol van de echo 

op de transdYcer voor een oneindige reflektor numeriek berekend en zijn 

de resultaten in tabelvorm gepubliceerd)6,37 Deze resultaten zijn dus 

ook geldig voor reflekteren waarvan de straal i>» a , de straal van 

de transducer. Met behulp van deze literatuurgegevens is in fig. 4-6 

de situatie voor b=O weergegeven (a:5 mm en ~=0.375 mm), 
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Om een indruk te geven hoe het verloop van \P~I zal zijn als funk

tie van de afstand voor waarden van b tussen 0 en a , zal·ik gebruik 

maken van de berekeningen van Fay)7 

Fay heeft de gemiddelde druk op een ontvangsttransducer van ver-

schillende afmetingen in het veld van een zendtransducer bepaald. 

De zendtransducer had een vaste straal a van 5 mm, de straal b 
van de ontvangsttransducer varieerde in 32 stappen van 5 tot 5/32 mm. 

In fig. 4-7 zijn de resultaten voor een zestal waarden~ van de straal 

van de ontvangsttransducer afgebeeld. 

In gedachten vervangen we deze ontvangsttransducer nu door een per

fekte reflektor met dezelfde straal. We nemen daarbij aan dat de gere

flekteerde geluictsbundel niet te sterk zal divergeren. Het is dan 

te verwachten dat voor de waarden van b tussen 0 en a de kurven van 

de gemiddelde echodruk op de transducer (gerelateerd aan de reflektor

grootte) een zelfde beeld zullen geven als in fig. 4-7 voor de 

ontvangsttransducer is geschetst. 

o ~~--~------~----~------~----~ o 2 z- J t. s 

Kul've i: b =a, 
Kurve 2: b = af2, 
Kurve 3: b = af4, 
Kurve 4: b = af8, 
Kurve 5: b = ai16, 
Kurve 6: b = a;:12. 

fig. 4-7 de gemiddelde geluictsdruk op een ontvangst-

transducer met straal b in het veld van een zendtrans

ducer als funktie van de afstand (Fay 3?) 
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HOOFDSTUK V. DE WERKING EN DE KONSTRUKTIE VAN DE TRANSDUCER 

l. Het elektrisch analogon van een transducer 

In de literatuur komen twee soorten modellen voor, die de werking van 

de transducer beschrijven: 

- het tweepoort model waarin zowel de elektrische als akoestische 

komponenten worden gerepresenteerd in een netwer~fO~Zl,40 
- het transmissielijn model waarin de transducer wordt opgevat als 

een transmissielijn met looptijd en die aan het einde afgesloten 

is met een impedantie~l,4Z,43 

Deze modellen lenen zich minder goed voor een direkt inzicht in de 

werking van de transducer. Het is mogelijk om het tweepoort model op 

of in de buurt van de resonantie-frekwenties te vereenvoudigen tot het 

analogon volgens fig. 5-lf0 

elektrisçh -4!(~-...... --~) mechanisch 

Lt 

fig. 5-l e .en eenvoudig elektrisch analogon van een 

transducer 39 

Een transducer is een dun plaatje met aan beide zijden een elektrode. 

Co uit fig. 5-l is de ingesloten kapaciteit van de transducer. c~, 

Li en Rt geven respektievelijk de elasticiteit, de massatraagheid en 

de demping van het mechanische deel van de transducer weer. RL is de 

mechanische belastingsweerstand en deze is evenredig met de akoestische 

impedantie van het medium waarin de transducer trilt. ~ is dus 0 in 

vakuüm en verwaarloosbaar klein in lucht. 

Ro stelt de diëlektrische verliezen van de transducer voor. 

Er zijn twee resonantie-frekwenties. De serie resonantie-frekwentie 

waarbij de elektrische impedantie IZI van de transducer een minimum 
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bereikt is gelijk (RL en R1 beide klein) aan~9 

De parallel resonantie-frekwentie fp waarbij de impedantie maksimaal 

is wordt gegeven door: 

5.2 

Naast Js en JP is er een frekwentie fm. waarvoor de overdracht van 

elektrische in mechanische energie en vice versa maksimaal is. De 

grootte van jmwordt mede bepaald door de waarde van de inwendige 

weerstand van de elektrische generator. Is deze laatste klein, dan 

is Jm vrijwel gelijk aan j, . De effektiviteit van de elektrische

mechanische koppeling wordt uitgedrukt in het getal k~. Er bestaat 

de volgende relat ie tussen k.tfi , jp en Js ~9 
5 • 3 k~ = J; ~J$J. = f!. 

Js G. 
Bij het bepalen van k~ dienen fp en } in een belastingsvrije 

situatie (vakuüm of lucht) gemeten te worden. 

Trilt de transducer in de serie resonantie-frekwentie~ dan is de im

pedantie van de mechanische kring c~ - L-t- R1- RL minimaal en reëel. 

Door de aanwezigheid van Co , die bij de resonantie zelf niet betrok

ken is, heeft de impedantie van de transducer in zijn totaliteit een 

kapaci tief deel. Hierin loopt een verliesstroom die kan worden vermeden 

door het kompenseren van ~(en ook van de kabelkapaciteit) middels 

het aanbrengen van een parallel induktie L~ met een zodanige waarde 

dat Co , Lpo.r en Re een op Js afgestemde kring vormen. (Zie fig. 5-2.) 

De impedantie van deze deelkring is maksimaal en de totale impedantie 

wordt zo reëel. Niet alleen wordt hierdoor een behoorlijke verbetering 

van de energie-overdracht verkregen, maar ook de bandbreedte neemt 

aanzienlijk toef1 Dit heeft vermindering van het uitslingeren tot 

gevo l g , hetgeen de axiale resolutie ten goede komt. 

Volgens berekeningen van Kooy e.a.40 is het zinvol om vervolgens een 

serie induktie op te nemen, wat tot een verdere vermindering van het 

uitslingeren leidt. De frekwentiekarakteristiek is nog vlakker te 

maken door de transducer af te sluiten met een dempingsweerstand Ru 

met een waarde~9 
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elektrisch mechanisch 

fig. 5-2 het eenvoudig analogon van een transducer 

met het elektrische aanpassingsnetwerk 

2. De akoestische aanpassing en demping van een transducer 

Door elektrische excitatie met een puls ontstaan aan iedere zijde 

van het transducerplaatje twee golffronten. Een ervan plan~ zich 

voort in het transducerplaatje, de andere gaat het aangrenzende 

medium in. Om het mechanisch uitslingeren kort te houden, moet men 

trachten interne raflekties van de golffronten in het plaatje zelf 

te voorkomen. Dit is uit te voeren door aan de achterzijde van het 

plaatje een backing materiaal en aan de voorzijde een kwart lambda 

laagje aan te brengen. 

- de backing: 

De reflektie aan de overgang van het transducerplaatje naar de 

backing is nul -en derhalve de transmissie maksimaal- als de akoes

tische impedanties van beide aan elkaar gelijk zijn. Het ligt dus 

voor de hand om voor de backing ongepolariseerd keramisch materiaal 

te gebruiken, maar daaraan kleven, zoals zal blijken, praktische 

bezwaren. 

De backing moet verder de eigenschap bezitten geluidsgolven te ab

sorberen, opdat er geen artefakten kunnen optreden door in de backing 

teruggekaatste go lven. In het beroemde artikel van Kossoff 21 pas

seren een aantal materialen de revue. Een mengsel van araldiet met 

wolframpoeder blijkt het best te voldoen en dit mengsel wordt dan·ook 

veelvuldig als backing toegepast. Het is duidelijk dat de energie die 

hierin verdwijnt tot een verminderde gev·oeligheid van het puls

echosysteem leidt. 
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- het kwart lambda laagje: 

Er is een grote misaanpassing tussen de akoestische impedantie van 

de transducer cz~ 30 .lo6 kg/m2 sec) en die van het te onderzoeken 

medium ( z~ 1,5 .106 kg/m2 sec). Een kwart lambda laagje tussen 

beide media kan fungeren als impedantietransf or ma t or. De akoesti

sche impedantie van het laagje moet voldoen aan de relatie: 

5.5 z =Vz .z __ , 
kwart lambda laagje transducer me dium 

Het is te bewijzen dat voor die frekwentie waarbij de golflengte 

vier maal de dikte van het laagje is, de overdracht van de trans

ducer naar het medium volledig zal zijn.40 

Een kwart lambda laagje heeft dus een verhoogde gevoeligheid tot 

gevolg. Zowel het toe passen van een backing als een kwart lambda 

laagje vergroot de waarde van R~ in fig. 5-1. Hieruit is ook een 

grotere demping en daarmee een bredere frekwentiekarakteristiek te 

verklaren. 

3. De bouw van de transducer 

Voorhanden zijn transducerplaatjes van het materiaal PXE-5: een pro

dukt hoofdzakelijk bestaande uit loodzirconaat en loodtitanaat. Aller

eerst kwam ik voo r de vraag van de gewenste resonantie-frekwentie en 

diameter van de te gebruiken plaatjes te staan. Ik heb gekozen voor 

een frekwentie van 4 Mhz en wel om de volgende redenen: 

de golflengte in water is 0.37 mm. Het moet mogelijk zijn om hier

mee een axiale resolutie van 1 à 2 mm te halen, wat in eerste in

stantie voldoende is; 

een ~ogere frekwentie stelt ook hogere eisen aan de signaal-ruisver

houding, de slew-rate e.d. van de te ontwikkelen apparatuur; 

- de sterkte van een plaatje voo r 4 Mhz (dikte ~ 0. 5 mm) is juist 

voldoende om het nog zonder brokstukken te kunnen verwerken. 

De plaatjes waren in een diameter van 5 en 10 mm beschikbaar. De 

keuze viel op 10 mm omdat de bundel bij een diameter van 5 mm te sterk 

divergeert. 

Twee typen transducers zijn door mij gebouwd: een type met een backi~g 

bestaande uit een mengsel van araldiet en wolfram , en een andere met 

een backing van PXE-5 materiaal. Van het eerste type heb ik er tien ge

maakt, van het tweede type drie. 
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De konstruktie was als volgt: 

Op de zilverelektroden aan de beide zijden van het plaatje werd een 

dun en kort koperdraadje gesoldeerd. De uiteinden hiervan werden weer 

verbonden met een dunne coaxkabel. 

Het zout "Salol" (phenyl salicylaat) heeft de plezierige eigenschap 

dat het bij ca. 50°C smelt en bij kristallisatie zich aan een voor

werp vasthecht. Met Salol werd één zijde van het plaatje op een vlak 

stuk teflon gehecht. Om de transducerhouder te maken heb ik een buis 

perspex op maat uitgehold. Deze werd in een tafelstatief geklemd en 

over het plaatje heen op het teflon geplaatst. De coaxkabel kwam boven 

uit de houder naar buiten (zie fig. 5-3). 

fig. 5-3 de konstruktie van de transducer 

Volgens Kossoff dienen de araldiet en het wolframpoeder in de volgen

de gewichtsverhoudingen gemengd te worden: l deel verharder, 5 delen 

araldiethars en 25 delen wolframpoeder, Ik heb deze samenstelling 

aangehouden. Het mengsel werd bovenin de houder gegoten. Het moest 

ongeveer een dag harden. De achterkant en zijkant van het plaatje 

waren toen geheel ingebed in het backing materiaal . Vervolgens werd 

het teflon verhit tot het losliet van het plaatje . De voorzijde van 

de transducer werd ter bescherming nog voorzien van een laklaagje. 

Bijlage l bevat een gedetailleerde handleiding voor deze konstruktie. 

In fig,8-3 is de transducer op een foto te zien . 

Keramisch materiaal zoals PXE-5 absorbeert geluidsgolven minder goed 

en het is nodig speciale voorzorgsmaatregelen te treffen als dit ma

teriaal als backing wordt toegepast. Door het materiaal de vorm van 
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een kegel te geven kunnen de golven pas na vele reflekties tegen 

de schuine wand de achterzijde van de transducer weer bereiken 2 ,47 
(zie fig. 5-4). Ik heb een kegel gebruikt met een basis waarvan de 

doo rsnede ll mm is en met een hoogte van 5 c m. Het plaatje werd met 

Salol op de basis vastgehecht en het geheel werd ingegoten in aral

diet met wolframpoeder, zodat bij elke reflektie tegen de kegelwand 

een aanzienlijk deel van de geluictsintensiteit in het araldiet ver

dwijnt. 

transducerplaatje 

fig. 5-4 de reflektie van geluidsgolven in een kegel 

van keramisch materiaal 

Het aanbrengen van een kwart lambda laagje stuitte op onoverkomelijke 

technische problemen. Zo'n laagje moet een dikte hebben van 0.16 mm 

en dat was -helaas- niet te realiseren. 

4. De prestaties van de gebouwde transducers 

Een aantal tests zijn uitgevoerd om de eigenschappen van de trans

ducers te meten. Het belangrijkste gegeven is natuurlijk het gedrag 

in een puls-echosysteem. Dit is bekeken met de opstelling volgens 

fig. 5-5. Tussen de transducer en de pulsgenerator is het eerder ge

noemde netwerk opgenomen. De grootte van de weerstand Ru is berekend 

met behulp van 5.4 en bedraagt 23 Ohm. De optimale waarde van de in

dukties L~e.--ie en L pru- zijn proefondervindelijk vastgesteld. 

Met een repetitiefrekwentie van ongeveer 5 Khz zendt de pulsgenera

tor (zie hoofdstuk VI) een bipolaire puls van 60 Volt top-top uit. 

De akoestische puls wordt gereflekteerd tegen een stalen plaat. Kon

farm de aanbevelingen hieromtrent 32 ,33 is de stalen plaat vlak gepo

lijst en ligt deze op genormaliseerde afstand Z=l (x=6.7 cm) van de 
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transducer in de waterbak. Een skoop met een delayed trigger maakt 

de echo's zichtbaar. 

puls

gener
a tor 

0 
skoop 

transducer 

(hoofdstuk VI) 

stalen plaat 

fig. 5-5 de puls-echo meetopstelling 

Allereerst werd de transducer zodanig gericht dat de echo's maksimaal 

waren. Daarna zijn de spoeltjes afgeregeld op een minimaal uitslingeren 

van het signaal. De foto, fig. 5-6, geeft de echo van een van de beste 

transducers weer. (Zie volgende pagina.) De top-top spanning is 1.9 

Volt. Dit resultaat is goed. Ook de lengtevan de echo, ongeveer drie 

hele sinussen, stemt tot tevredenheid gelet op het feit dat de exci

tatie al bestaat uit ~~n hele sinusperiode. Op basis van het uitslin

geren kan een schatting van de kwali tei tsfaktor Q van het puls-echo

systeem worden gemaakt. Deze is gedefinieerd als: 

5.6 

waarin N 

Q .... nN of 

het aantal perioden waarin de amplitude met een faktor 

e afneemt (~ 0.37) 

~J het interval tussen de -3 dB punten van het frekwentie-

spektrum 
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f ig . 5- 6 de puls - echo van een transducer na reflektie 

tegen een stalen pl aat 

Van de foto kunnen we aflezen dat de piekwaarde 10 . 5 schaaldelen be 

slaat en de volgende posit i eve piek 4 . 5 schaaldelen . De verhouding 

hiertussen is 4 . 5/10 . 5~0 . 41 . N zal dus iets groter zijn dan l en 

Q iets meer dan 3 . We moeten hierbij wel bedenken dat het signaal 

twee keer de transducer heeft doorlopen , eenmaal bij het zenden en 

eenmaal bij het on tvangen . 

Wanneer we de pulsgenera tor uit f ig . 5- 5 vervangen door een H . F . - gene -

ra tor die sinustreinen van ongeveer 20 perioden uitzendt ~ kan de frak ware 

tiekarakteristiek worden opgetekend . Ik heb dit gedaan door de 

frekwentie van de sinussen in stappen van 100 khz te v e rho gen en 

telkens op de skoop de amplituden van het aangeboden signaal en van 

de ontvangen echo te meten . Deze methode is in overeenstemming met 

de door Erikson beschr even procedure f 0 De grafieken in fig . 5- 7 
(pagina 43) laten de spektra voor de transducer, zowel met als zonder 

spoeltjes , zien . De - 3 dB - punten voor de situatie met spoeltjes zijn 

3 . 25 en 4 . 55 Mh z; de centrumfrekwentie is 3 . 9 ~hz; de kwaliteitsfak-

tor is dan 3 . 9/3 , is gelijk aan 3, hetgeen ove reenkomt met de 

eerder gevonden waarde . 

Als laatste heb ik het impedantiediagram opgenomen met de meetopstel 

ling van fig . 5- 8 (zie pagina 44). Daar de 'Ne erstand R. een reël e 

impedantie heeft , is de spanning V2. over R. evenredig met de stroom 



A .0 2.2. 2A b 2.8 .0 3.2 :14 .b 3.~ .0 4.2. 4.4 4.6 4.S j'_Q 5'.:t ~A 5.6 .8 6.0 6.2 6.4 6.6 

fig. 5-7 fr ekwentiekarakteri s tiek va n de trans ducer , be paald door de r e - I 
flektie van golftreinen tegen een s t alen plaat t e meten 

met s poel tj e s 

zonder spo e ltjes 
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erdoor en dus ook met de stroom door de transducer. De absolute waar

de van de impedantie wordt nu gegeven door: 

'4 en ~ werden afgelezen van een vektorvol tmeter, die gelijktijdig 

de fase tussen beide spanningen aangaf. We zien in fig. 5-9 (pagina 45) 
dat de impedantie van de transducer met spoeltjes naar de reële as is 

opgeschoven, hetgeen ook de bedoeling was . 

H.F.-
generator 

R 

fig. 5- 8 de vereenvoudigde weergave van de opstelling 

voor impedantiemetingen 

Bovenstaande metingen ZlJn uitgevoerd aan een van de beste transducers 

met een araldiet/wolfram backing. De transducers verschilden onder

ling aanzienlijk in hun prestaties. Allereerst bleek dat de echo's 

van de transducers met een keramische backing veel langer waren dan 

die van de transducers met een araldiet/wolfram backing, terwijl juist 

het tegengestelde verwacht werd. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij de 

verbindingslaag van Salol tussen plaatje en kegel. Het is aangetoond 44 

dat een lijmlaag van sleç;hts 10 )'fm de transmissie tot de helft redu

ceert. En dat luchtbelletjes daarin, die vaak onvermijdelijk zijn, 

een desastrueze uitwerking hebben. De araldiet/wolfram backing heeft 

het voordeel dat de araldiet op de achterkant van het plaatje gegoten 

kan worden . Dat neemt niet weg dat ook tJssen deze transducers gro te 

afwijkingen werden gekonstateerd, met name in de grootte van de echo'_s 

(ongeveer een faktor 4). Ik ging ervan uit dat de verschillen het ge

volg waren van een variatie in de elektromagnetische omzetting . Van een 

twintigtal plaatjes is daarom de ke~ met behulp van 5. 3 gemeten . 
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5-9 
impedantiediagram 

van de transducer 

met Lsvie en Lpa,y 

zonder elektrischè 

aanpassing 
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De serie en parallel resonantie heb ik gevonden door op de vektor

voltmeter resp. de minimale en maksimale waarde van de absolute impe

dantie te bepalen . De waarden van keff bleken echter vrij dicht bij 

elkaar te liggen: 0.48 ( kejf ( 0.54 met k~Ç= 0 .50. Om de proef op de 

som te nemen zijn van de vier plaatjes met de hoogste k~ transducers 

gemaakt met een araldiet/wolfram backing. Zij waren gemiddeld niet 

significant beter dan de overige. Een ander verschijnsel dat ik even

min heb kunnen verklaren is dat een transducer, aanges~oten op een ohm- . 

meter, een D.C. weerstand aangaf, die sterk temperatuursafhankelijk 

was (ui teraard zonder l?u, Lpa.r- en Lsuie). Misschien is er sprake van een 

hygroskopisch effekt. Desalnietemin had ik uiteindelijk de beschikking 

over twee goede transducers met eigenschappen als hiervoor zijn be

schreven. 
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HOOFDSTUK VI. HET ONTWERP VAN DE PULSGENERATOR 

1. De vorm van de excitatiepuls 

De meest gangbare wijze van transducerexcitatie is het snel ontladen 

van een kondensator door het aktiveren van een thyristor, thyratron 

of een transistor in de "avelanche mode". De spanningsval is meestal 

enkele honderden volts. Daarna wordt de kondensator weer langzaam 

opgeladen. 

Ik ben van deze methode afgeweken omdat: 

- ik het een weinig plezierige gedachte vind bij een dergelijke span

ning in een waterbak te moeten werken; 

- met het oog op een mogelijke klinische (inwendige) toepassing en 

de daaraan verbonden veiligheidseisen, de apparatuur beter nu al 

geschikt kan zijn voor voeding uit batterijen. 

Een verlaging zonder meer van de aansturingsspanning, van enkele hon

derden volts tot hooguit enkele tientallen volts, zou echter tevens 

een evenredige vermindering van de gevoeligheid van het systeem be

tekenen en dat is niet de bedoeling. 

In fig. 6-1 is de vorm van een gewone excitatiepuls geschetst, met 

daarnaast het frekwentiespektrum. Daarin is ook de frekwentiekarak

teristiek van de transducer aangegeven. Het is duidelijk dat er zeer 

veel elektrisch vermogen verloren gaat, vooral in de lage frekwenties. 

Slechts een fraktie wordt omgezet in akoestische energie. Daarom is 

het zinvol te zoeken naar een signaal waarvan het spektrum beter bij 

de karakteristiek van de transducer past. Het grootste deel van het 

vermogen moet dan rond de resonantie-frekwentie gekoncentreerd zijn. 

flt) IF(w)l . 

" /I 
1\ 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

----- frekwentie
karakteristiek 
van de trans
ducer 

10M ~ w/.zrr 

fig. 6-1 de vorm en het frekwentiespektrum van een 

gangbare excitatiepuls 
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Monopolaire pulsen hebben het nadeel van een D.C. komponent waarbij 

veel vermogen in de lagere frekwenties gaat zitten. Bipolaire pulsen 

hebben dit euvel niet en het feit dat de rusttoestand gelijk is aan 

het nulniveau ("aarde") biedt voo rdelen bij het ontwerpen van de ver 

sterker. Een bipolaire puls kan een hele periode van een sinusgolf 

ZlJn of een bipolaire blokpuls bestaande uit een positief en negatief 

blok achter elkaar~5 In fig. 6-2 is een bipolaire blokpuls met haar 

frekwentiespektrum en daarbij de frekwentiekarakteristiek van de trans

ducer getekend. Het spektrum van een hele periode van een sinusgolf 

vertoont hier grote gelijkenis mee . 

f ( 1:) 
.----, 

< Ho nSl'?) 

o--o I~Cwll 

I~CW)I 

i 

fig. 6-2 de bipolaire blokpuls 

frekwentie
karakteristiek 
van de trans
ducer 

Wells 9 stelt dat het gebruik van dit type aansturing leidt tot een 

verlenging van de uitgezonden puls. Volgens mij is dat maar ten dele 

waar, nl. alleen als de bandbreedte van de excitatiepuls kleiner is 

dan de bandbreedte van de transducer. Is de bandbreedte van de puls 

echter groter of zijn ze beide ongeveer even groot, dan is gebruik 

van een dergelijke puls aan te bevelen. 

Een blokpuls bleek elektronisch simpeler te maken dan een sinusperiode. 

De beschrijving volgt hieronder. 

2. Het schema van de pulsgenerator 

Bij 4 Mhz bedraagt de duur van de totale puls 250 nsec en die van 

een enkel blok 125 nsec. Gelet op de vereiste snelheid van de elektro

ca is dankbaar gebruik gemaakt van het hypersnelle komparator I.C.: 

de AM 686. 
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uit 

(waarden van de kompo nenten 

in bijlage II) 

fig. 6- 3 de astabi ele multivibrato r die d e repetitie

frekw entie aangeeft 

Het schema begint met een as tabiele mul ti vibrator volgens fig. 6- 3 . 

Deze regelt de repetitiefrekwentie, die met behulp van de potentio

meter ~ binnen ruime grenzen instelbaar is. De uitgang wordt verbon

den met de ingangskondensator C3 van een monostabiele mult ivibrator 

( one-shot) volgens fig . 6-4. 

. ; !~-+--------~~~ ln 
uit 

van ast . 
multivibr. 

--:-

naar andere one - shot 

fi g . 6- 4 de mo no s tabiele multivi b r ator 
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In rusttoestand is de uitgang van de one-shot hoog (\k::3.0Volt). Door 

de differentiërende werking van het netwerk C3 -Rz wordt de positieve 

flank van het ingangssignaal in een zeer korte positieve puls omgezet. 

De monostabiele multivibrator zal hierdoor omklappen en de uitgang 

wordt laag ( ~ = 0. 5 Volt). Een stroom door de potentiometer 'Pz., de 

schakelaar S en één van de weerstanden R4 laadt de kondensator c~ op, 

totdat V1 >~en de one-shot klapt terug naar zijn stabie1e toestand. 

De duur .6t van de puls aan de uitgang voldoet aan àe ve.rgelijking:45 

6.1 

waarin ~ : de spanning in het punt A 

De spanning VA kan door de potentiometer a worden geregeld en met 

schakelaar S kan men uit drie waarden voor I<" kiezen. Hierdoor is 

de duur öt instelbaar tussen 50 en 500 nsec. 

De uitgang van de one-shot is verbonden met een ingang van de vermo

genseindtrap en met een tweede volledig identieke monostabiele multi

vibrator. Deze laatste triggert op de achterste flank van de inkomende 

puls. Omdat de punten A elektrisch en de schakelaars mechanisch verbon

den zijn, zal de duur van de tweede puls gelijk zijn aan die van haar 

voorganger. De uitgang van deze tweede one-shot gaat naar de andere 

ingang van de vermogenseindtrap. 

De vermogenseindtrap was oorspronkelijk uitgerust met snelle medium-
• 

power schakeltransistoren. Dat was geen sukses. Deze transistoren 

"liepen op hun tenen" en de geringste foutieve handeling had een reeks 

kapotte transistoren tot gevolg. Zwaardere typen waren echter weer te 

langzaam. Ik heb toen gebruik gemaakt van een nieuwe ontwikkeling: 

de V -fet ( "vertikale" Field Effect Transistor). De V-fet is 

zeer snel en kan ingesteld worden als schakelbare stroombron van een 

behoorlijk ampèrage en met een lage spanningsval tussen souree en drain. 

Het schema van deze eindtrap staat in fig. 6-5. (Zie volgende pagina.) 

De scheidingskondensatoren C~ en q dienen om de rusttoestand op het 

nulniveau te brengen. Bij een negatief gaande puls op bv. de bovenste 

ingang, komt transistor T in geleiding, waardoor er een spanningsval · 

over R~ van ca. 10 Volt ontstaat. De V-fet f gaat via de transfor

mator een stroom van ongeveer 3 Ampère trekken. Deze induceert een 

spanning op de sekundaire wikkeling. Omdat de stroom via de V- fet F 
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v-=-1eV 

s 

in van one-shot 1 

V"::..+18 V 

in van one-shot 2 

9 

...._ _______ .___V~ -1SV 

fig. 6-5 de vermogenseindtrap 

uit naar 

t ransducer 

in een andere richting door de transformator loopt dan de stroom 

via de V-fet F' , zal de spanning die beide induceren aan de uitgang 

tegengesteld van teken zijn. Komt er nu een puls op de eerste ingang 

en direkt daarop een op de andere, dan zal de uitgang een bipolaire 

puls afgeven. 

De instelweerstand R11 dient om beide zijden precies symmetrisch af 

te regelen. De voedingsspanning bedraagt + en -18 Volt. De korte 

stroompulsen worden geput uit een grote bufferkondensator. De wikkel

verhouding van de transformator is 1 : 2 , zodat aan de sekundaire 

zijde een spanning van 60 Volt top-top ontstaat. De transïormator is 

geoptimaliseerd voor deze pulsduur en dit type transduceren moet dus 

bij gebruik in een andere situatie aangepast worden. 

De opzet van de totale schakeling is in fig. 6- 6 weergegeven . Toege

voegd is nog een one-shot die triggert bij elke excitatie en die een 

puls opwekt van ca. 100 }J-Sec. Deze puls is straks nodig vo or de ver

sterker. Het uitgewerkte en gedetailleerde schema van de pulsgenera

tor (inklusief de voeding e.d.) is in bijlage II opgenomen . In dat 
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schema is eenfijnregeling van de pulsduur van de tweede one-shot 

t.o.v. de pulsduur van de eerste verwerkt. 

mul ti- one-
~ vibra· sho t 

tor uit ( ) 

~OOf~ 

one- one-

shot shot 

v• 

v-

.___ ____ ~uitlilr 
fig. 6-6 de totale opzet van de pulsgenerator 



53 

HOOFDSTUK VII. HET ONTWERP VAN DE ABSORPTIE KOHPENSERENDE VERSTERKER 

De nier is een vrij plat orgaan . Een indringdiepte van 5 cm is daarom 

voldoende. De maksimaal door het geluid af te leggen afstand is dan 

2 maal 5 cm, is gelijk aan 10 cm. Bij een frekwentie van 4 Mhz en 

een verzwakking in nierweefsel van l dB per Mhz en per cm wordt de 

maksimaal vereiste versterking 10 maal 4 maal 1, is gelijk aan 40 dB 

of te wel 100 maal . 

De voortplantingssnelheid in weefsel is ongeveer 1500 m per sec. Over 

10 cm doet het geluid 66.7 sec. Opt:O moet de versterkingsfaktor 

gelijk zijn 

Het verloop 

verzwakking 

meerdert. 

aan 

van 

van 

l, 

de 

de 

om daarna toe te nemen tot 100 op t : 66.7 sec. 

stijging dient eksponentiëel te zijn, omdat ook de 

terug ontvangen echo eksponentiëel in de tijd ver-

Hoe is dat elektronisch te verwezenlijken? 

Een regelbare verterkingsfaktor is met twee schakelingen te bereiken: 

- door een fet die, opgenomen in de emittorleiding van een transistor, 

fungeert als een regelbare weerstand; 

- door een verschiltrap van transistoren. 

Vanwege mijn grotere bekendheid met transistoren ben ik op de laatste 

mogelijkheid doorgegaan. 

In fig. 7-l is het schema van een verschiltrap getekend. 

v-+ 

Vin : de ingangswisselspanning 

Vw±: de uitgangswisselspanning 

I1 : de emittorgelijkstroom 

(waarden van de komponenten 

in bijlage III) 

fig. 7-l het schema van een verschiltrap 
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De steilheid S van de transistoren T1 en '11' wordt in goede benadering 

gegeven door :46 

7.1 CA/V) 

De uitgangsspanning V.ui.t is gelijk aan: 

(V) 

De versterkingafaktor A=\iu.t/Vin is dus evenredig met de ~gelijkstroom I 1 • 

Het schema van de uitgewerkte versterkingatrap staat in fig. 7-2: 

V.w.t. 

•• 
j 

v .... 

fig. 7-2 de uitwerking van de versterkingatrap 

De stroombron uit fig. 7-l is hier gerealiseerd met de Op-Amp OA 1 en 

transistor T.2.. De stroom I-t heeft nu de waarde : 

7.3 

zodat de versterkingafaktor A evenredig is met de regelspanning v~. 

De weerstanden ~ en ~ uit fig. 7-l zijn vervangen door een trans

formator. De regelstroom Ii verdeelt zich over beide transistoren 
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in twee stromen 11/2. Deze veroorzaken een tegengesteld veld in de 

transformator. Doordat beide velden elkaar opheffen, word~ voorkomen 

dat met het veranderen van r~ het spanningsniveau aan de uitgang 

meegaat. 

De waarde van de zelfinduktie L1 van de transformator is gekozen 

volgens de vuistregel dat de absolute eigenimpedantie wL ongeveer 

4 à 5 maal groter moet zijn dan de afsluitimpedantie (=R~. De ver

terkingsfaktor A bleek in de praktijk slechts oveP één dekade lineair 

te zijn met de regelspanning Vr en daarom zijn twee van deze trappen 

achter elkaar geplaatst. 

Het probleem is nu teruggebracht tot de vraag hoe we de regelspanning 

Vr eksponentiëel in de tijd kunnen laten toenemen. Dit is mogelijk 

door een lineair in de tijd verlopende spanning om te zetten in een 

eksponentiëel stijgende spanning met behulp van een eksponentiële 

versterker. Het schema daarvan staat in fig. 7-3. 

fig. 7-3 de eksponentiële versterker 

Onder de voorwaarde dat T3 en T.3 een zg. "matched pair" vormen en 

dat ~ »V1 luidt de re la tie tussen Vr en Vr : 

7.4 

waarin 

v.,. = f<-4 • v)., . ~ [± . v~] 
~ .l.T 

~ : de elementaire lading 

~ de konstante van Boltzmann 

T de absolute temperatuur 

Vr-
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Nemen we voor V~ een lineair toenemende negatieve spanning dan is 

V~ de gezochte regelspanning. De negatieve spanning ~ wekken we op 

met de schakeling van fig. 7-4. 

regelbare 
stroombron 

r----------------r----------0~ 

~ L___l 
in van pulsgenerator 

fig. 7-4 de negatieve zaagtand generator 

Normaal geleidt de schakel-fet 'F1 en is de spanning V~ vrijwel gelijk 

aan 0. De ekstra puls van ca . lCO~sec uit de pulsgenerator komt nu 

op de gate van de fet en daardoo r gaat de fet over in een spertoe

stand. De kor..densator C1 wordt door de stroom Iz. opgeladen. Omdat I.z. 

negatief is krijgt V1 ook het verloop van een negatieve zaagt.and. 

Wanneer we IL regelen, verande~~ tevens de steilheid van de zaagtand. 

Aan het einde van de puls schakelt de fet weer om, ~ onlaadt zich en 

de cyclus kan zich herhalen. Het blokschema van de totale schakeling 

ziet er nu als volgt uit (zie fig. 7-5): 

~ zaagtand 

van generater 

e spanen 
tiële 

verster 
ker pulsgenerator 

Vin 
van 
transducer 

fig. 7-5 het blokschema van de absorptie kompenseren

de versterker 
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Resumerend: 

De ekstra puls uit de pulsgenerator start en stopt een zaagtand ge

nerator. Deze l e vert een negatieve zaagtand die in de ekspon entiël e 

versterker wordt omgezet in een eksponentiëel toenemende spanning. 

Deze laatste op zijn beurt regelt de versterkingsfaktor van een twee

tal verterkingstrappen, die nog worden voorafgegaan door een voorver

sterker. Aan de ingang van de voorversterker worden de echosignalen 

van de transducer aangeboden. 

Fig. 7-6 laat nog het schema van de voorversterker zien. 

Rq 

van de transducer 

y-

fig. 7-6 het schema van de voorversterker 

De weerstand l:?q en de dioden D~ en D.z dienen om de transistor T-1 te 

beschermen tegen de grote exci ta tiepulsen. L,._, ~ en R11 vormen een 

afgestemd bandfilter met ui teraard een lage Q-faktor ( @"" Z.). 

In bijlage III is een volledig schema van de totale schakeling op-

genomen. 
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HOOFDSTUK VIII. DE RESULTATEN VAN METINGEN AAN ECHO'S VAN BOLLETJES 

EN KLEINE PLATTE VLAKKEN IN DE WATERBAK 

1. De meetopstelling 

De schematische opstelling voor het meten van de echo's bij resp. 

pulsexcitatie en aansturing door een sinustrein is getekend in fig. 

8-l en fig. 8-2. 

puls 
generator 

waterbak 

0 
skoop 

triggerpuls 

--:-
transducer 

\ 

meetplateau 

fig. 8-l de opstelling voor het meten van echo's bij 

pulsexcitatie 

De werking van de pulsgenerator uit fig. 8-l is in hoofdstuk VI uit

gebreid besproken. 

De golfgenerator uit fig. 8-2 (type Wavetek 143) heeft maar een gering 

uitgangsvermogen en om die reden is de R.F. versterker (merk Marconi) 

in de schakeling opgenomen. De lengte van de sinustrein wordt geregeld 

door de duur van de puls uit een (andere) pulsgenerator (type Datapul~ 

lOl) te varieren. 

De beide dioden in deze opstelling zijn nodig om het ruissignaal uit 

de versterker in de ontvangstperiode te scheiden van de ingang van de skoop. 
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gene r a t o r 

golftrein 
generator 
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0 
t rigg e r puls 

fig . 8 - 2 de opste l ling voo r h e t meten van ech9 ' s bij 

aansturing dco r ee~ sinustrein 

Het meetplateau is meer ged e tailleerd afgebeeld op de foto in fig . 8- 3 . 
De transducer zit in een h ouder vastgeschroef d . Het stalen kogeltje 

is vastgelijmd aan een stukje schroefdraad dat weer bevestigd is a a n 

een slede . Door de slede te verschuiven kan de afstand tot de trans 

ducer eenvoudig worden ingesteld , waarbij de lengte afleesbaar is van 

de schaalverdeling op het plateau . 

fig . 8- 3 het meetplateau 
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Voor de reflektiemetingen aan kleine platte vlakken worden kogeltje 

en schroefdraad vervangen door een kort stalen staafje wa a rvan de 

zijde gericht naa r de transducer met zeer fijn schuurpa pier glad is 

gemaakt. 

In de vorige hoofdstukken is gesproken over de gemiddelde geluictsdruk 

ll51ecno van de echo op de transducer en daarbij is steeds aangenomen 

dat de omzetting van druk in de te meten elektrische spanning een 

lineaire operatie is. De hiernavolgende meetresultaten ~ zullen daarom, 

zoals dat gebruikelijk is in de literatuur, in drukverhoudingen in 

plaats van in de gemeten spanningsverhoudingen worden gepresenteerd. 

2. De echo's van stalen kogeltjes 

In hoofdstuk IV is voor de echo van een bolletje afgeleid (4.11): 

8.1 IPiecho _ 4.R • sin2.. [.h(V x.:'·+a~' - x.)~ -p;- - k.<T 2.. ~ 

Ten aanzien van de waarden van k en ct in de rechterterm zijn nog 

kleine korrekties nodig: 
.. 33 

- de werkfrekwentie van een puls-echosysteem wordt g edefinieerd 

als de frekwentie die is bepaald uit de op de skoop afgelezen nul

doorgangen van de uitslingering van de echo. Bij een nauwkeuriger 

metin g bleek die frekwentie 3.9 + 0.1 Mhz te zijn. Met een geluids

snelheid C van 1485 ~ 10 m per sec in gewoon leidingwater bij ka

mertemperatuur geeft dit een golflengte Ä van 0.38 + 0.01 mm en 

een golfgetal k van 16.3 + 0. 4 mm -l. Omwille van de vergelijkbaarheid 

van meetresultaten is de frekwentie van de sinussen in de golftrein 

eveneens op 3.9 Mhz ingesteld; 

- de geluictsdruk van de echo is maksimaal als de sinus-kwadraat term 

in 8.1 gelijk is aan 1. Dit is ondermeer het geval in het laatste 

maksimurn Xlm. waarvoor geldt (zie 3. 7 en fig. 3-2): 

8.2 

Uit de metingen werd echter een aanzienlijk lagere waarde voo r x~ 

gevonden nl. 58 ~ 1 mm. Brendel e.a~8 maken ook melding van een 

grote af\njking tussen berekende en gemeten waarden voor de plaam· 

van het laatste maksimum. De oorzaak van dit verschil kan worden 

verklaard aan de hand van waarnemingen met de zg. Schlieren-opsteJ:-
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ling. Hiermee is het mogelijk de geluictsbundel van een transducer 

optisch af te beelden. Uit ervaring is zo bekend dat de ' intensiteit 

van het uitgezonden geluid naar de randen van het transducerplaatje 

toe duidelijk afneemt~? Kennelijk spelen randeffekten een rol. Het 

is daarom zinvol om naast een geometrisch transduceroppervlak ook 

een effektief transduceroppervlak te benoemen. De grootte van de 

effektieve straal van de transducer volgt dan uit: 

a..t = XJIO\. .A ... 22 • 3 + 0. 9 

en a. .c: V a.2.' _ 4. 7 + 0 • l 

2 mm 

mm 

Deze waarde voor a en a.t zijn in de verdere berekeningen aangehou

den. 

In fig. 8-4 a t/m e is 1Piec~-oo /Po als funktie van de af stand x. volgens 

8 .l voor vijf verschillende waarden van de straal R. van he t bolletje 

getekend CR is res p . 2, 2.5, 3, 4, 5 mm) . 

IPI«ho en p0 moeten beide a fzonderlijk gemeten worden. ll'lt.cho is simpelweg 

evenredig met het echosi gnaal van het bolletje, Po is echter niet 

direkt te bepalen. In ho o fdstuk IV heb ik besproken dat IPI~/~ voor 

een oneindig grote vlakka reflektor als funktie van de genormaliseerde 

afstand Z door o.a. Khimunun 36 numeriek is berekend en voor een groot 

aantal waarden van k.a in tabel vorm is gepubliceerd. · Aan het begin 

en einde van elke meetserie heb ik tevens IPiec:J,o van een grote stalen 

reflektor gemeten en met behulp van deze tabellen kon daaruit een waarde 

voor Po worden bepaald . 

De resultaten van de metingen van l~o/~ van stalen kogeltjes met straal 

R zijn eveneens in fig. 8-4 a t/m e weergegeven. Het betreft zowel de 

meetresultaten bij pulsexcitatie als bij aansturing met een sinustrein 

van ongeveer 20 perioden lengte. 

Van de onnauwkeurigheid van de metingen kan alleen maar een schatting 

worden gemaakt. De maksimale onnauwkeurigheid van de skoop en van het 

aflezen daarvan moet gesteld worden op 5%. De onnauwkeurigheid bij het 

positioneren van het kogeltje is moeilijker aan te geven.· De metingen 

bleken goed reproduceerbaar en de totale onnauwkeurigheid zal zeker 

niet groter zijn dan 10% van de maksimale waarde. 
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Theorie en meetresultaten stemmen goed met elkaar overeen. In hoofd

stuk III is beschreven dat bij kontinue harmonische aansturing het druk

profiel dichtbij de transducer snel varieert, maar dat bij pulsexcita

tie daar een vlakker drukprofiel ontstaat (zie fig. 3-5 en fig. 3-6). 
Dit wordt door de meetresultaten bevestigd. Bekijken we het gedeelte 

voor x <3 cm dan volgen de meetpunten van de sinustrein de theoreti

sche krommen redelijk, terwijl de meetpunten van de puls duidelijk een 

gelijkmatiger verloop hebben. 

Uit de theorie volgt dat IPiecho evenredig moet zijn met de straal R. van 

het bolletje. In fig. 8-5 a en b is IPI«ho"Po bij aansturing door resp. een 

sinustrein en een puls als funktie van de straal R voor meerdere af

standen X uitgezet. De meetpunten liggen vrijwel op rechte lijnen, 

waardoor de juistheid van dit verband wordt aangetoond. 
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fig. 8-5 1Pie:ho/p0 als funktie van de straal van het reflek

terende bolletje op verschillende afstanden van de transducer 
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fig. 8-5 IPIW!o/Po als funktie van de straal van het reflek

terende bolletje op verschillende afstanden van de transducer 

3. De echo's van platte stalen vlakjes 

Een analytische vergelijking zoals voor de echo's van bolletjes is af

geleid, kon voor de echo'$ van kleine vlakke reflektoren helaas niet 

worden gevonden. Wel is in ho o fdstuk IV voor twee uiterste gevallen 

het verband tuss e n de afstand x. enerzijds en 1Pite.no/p0 in v e rhouding tot 

het reflektoroppervlak anderzijds aangegeven. Dit is getekendin.fig. 4-6. 
In het ene geval gaat de straal b van het platte vlak je naar nul en 

in het andere is b gelijk aan a , de straal van de transduc er. 
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De echo 's van de platte vlakjes zijn op dezelfde wijze gemeten als die 

van de kogeltjes, zowel met excitatie doo r een puls als met aansturing 

door een sinustrein. De straal b van deze vlakjes had achtereenvolgens 

een groot te van 2, 2.5, 3, ~ en 5 mm. De meetresultaten zijn weergege 

ven in de grafieken van fig. 8- 6, waarin het produkt van IPiecnolpo en 

a.t./bz. als funktie van X is uitgezet. In dit figuur zijn tevens de beide 

theoretisch krommen uit fig. 4-6 getekend. 

De meetonnauwkeurigheid is waarschijnlijk groter dan biJ de echometingen 

aan de kogeltjes. Dit komt doordat gelijktijdig zowel het middelpunt 

precies op de transduceras als het oppervlak evenwijdig aan het trans

ducerappervlak gesteld moesten worden. We zien dat de meetpunten naarmate de 

st raal kleiner wordt inderdaad versehui ven in de richting van de kromme 

b ~ 0 . Voor het feit dat de meetkurve van de reflektor met b = 2. 0 mm 

zelfs over de theoretische , kurve heengaat, kan ik geen andere ver-

klaring aanvoeren dan die van meetonnauwkeurigheid. 

4. Konklusies uit de eksperimenten 

Theorie en metingen blijken, vooral m.b.t. echo's van bolletjes, goed 

overeen te stemmen. Het verschil in echo's tussen een plat en een gebo

gen oppervlak is nog veel groter dan ik aanvankelijk had vermoed en be

draagt een faktor van enkele tientallen. Dit betekent dat een bolvormige 

reflektor, waarvan de akoestische impedantie oneindig groot wordt ver

ondersteld , eenzelfde echo geeft als een plat oppervlak, waarvan de 

akoestische impedantie slechts enkele procenten van die van het medium 

afwijkt. 

Met deze eksperimenten heb ik slechts één aspekt behandeld dat van be 

lang is voor de echogrootte in de ultrageluidstechniek, nl. de vorm van 

de raflekterende voorwerpen. Daarbij heb ik verondersteld dat hun opper

vlak glad is. Hebben we te maken met een ruw oppervlak, dangaat diffuse 

verstrooiing een rol spelen, ee~ verschijnsel dat ik buiten beschouwing 

heb gelaten. Achteraf verbaas ik mij erover dat in veel literatuur over 

ultrageluidstechniek de betekenis van de vorm en de struktuur van het 

oppe rvlak voo r de echogrootte stiefmoederlijk behandeld wordt. 

Uit de metingen konkludeer ik voorzichtig dat het nog maar de vraag is 

of de echo's van nierstenen zonder meer van andere echo's in de nier 

onderscheiden kunnen worden. 
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HOOFDSTUK IX . DE ECHO ' S VAN NIERSTENEN I N DE WATERBAK EN I NG EBRAC HT 

I N VARKENSNI EREN 

De f oto van fig . 9 - l laat duidelijk de enorme onderling ~ verschillen 

in omvang , vorm , oppervlaktest r uktuur , samenstelling etc . van nier

stenen zien . Sommige sten en hebb e n t . o . v . de golflengte van het geluid 

een vrij glad oppervlak, bi j ande r e daarentegen zijn de oppervlakte 

onregelmatigheden van dezel f de orde als de golflengte .-~ 

fig . 9 - l ve r schillende nierstenen 

Nierstenen bestaan veelal ~it calciumoxal aten . Om een globaal idee te 

krijgen van de akoestische impedantie van een niersteen heb ik aan 

een zeer grote steen (diameter >l cm) een plat vlak geslepen en dit 

met zeer fijn schuurpapier egaal gemaakt . Vanwege de brosheid van het 

materiaal lukte dit niet helemaal en zaten er nog een paar kleine put -

. jes in het oppervlak . De pulsecho van deze steen bi j loodrecht e in

straling is vergeleken met de echo van een stalen p l aat (reflektie

koëfficiënt van 0 . 97 ) e n do.aruit is de akoestisch e impedantie Z be 

paald . De echo van de steen was in amplitude ongeveer de helf t van die 

van een stalen plaat; dit geeft een akoesti sche impedantie van 
6 2 4, 5 . 10 kg per m • 

Omdat ik niet over meer nierstenen met een doorsnede groter dan het 

transduceroppervlak beschikte , bleef het bij de met ing aan deze steen . 

De uitkomst moet dan ook gezien worden als een indikatie . 
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Vervolgens heb ik de puls - echo ' s gemeten van nierstenen in de water 

bak . De stenen werden op een ondergrond van rubber gelegd ~ Deze o n 

dergrond had een "eierdoos" struktuur (zie fig . 9 - 2) om de ech o ' s 

hiervan te beperken . De meetopstelling was dezelfde als in fig . 8 - l . 

fig . 9 - 2 een nie r steen op een rubber ondergrond 

Van een aantal ni e r sten e n var i ërend in vo r m, grootte en samenstelling 

zijn de echo ' s bekeken . Op de foto van f i g . 9- 3 is een typische echo 

van een niersteen a f gedrukt (diameter van de steen ongeveer 3 mm) . 

De maksimale waarde van de echo ' s bedroeg slechts enkele procenten 

van de echo ' s v~n een stalen pl aat . 

10 'rf!V 

~ 
s clr1o.aldw 

fig . 9- 3 een echo van een niersteen 

Varkensnieren vertonen grote ge l ijkeni s met mensennier e n , zo wel wat 

betreft uiterlijk als in fysiologisch opzicht . Van het Eindhovens 

slachthuis kon ik ni eren van pas geslachte varkens krijgen . De nie 

ren zaten nog in het kapsel . 

Voor de metingen aan raflekties van nieren werd de meet opstelling uitge 

breid met de absorptie - kompenserende versterker uit hoofdstuk VII . 
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nerato r 

fig . 9- 4 opstelling voor het meten van echo ' s in weefsels 

De pulsgenerator is weer het apparaat beschreven in hoofdstuk VI . 

Om de geluictsko ppeling tussen transducer en nier te verbeteren werd 

8en daart o e in de handel zijnde speciaal gel - aquasonic - op de tra ns 

ducer gesmeerd . 

Allereerst zijn de echo's van een nier bekeken . Deze vormden een gekom

pliceerd beeld op de skoop . De o vergang van nierweefsel naar het ni e r 

bekken o f de nierkelkjes kon wel duidelijk onderscheiden wo rden , evenals 

de overgang van nierweefsel naar de onde r gro nd a~n de andere kant van 

de nier . De foto in fi g . 9- 5 geeft beide goed weer . 

i 
50rnV 

fl'W 
schoaldetl 

5" fv'S~ per- sc.haaldut ---7 

fig . 9- 5 echo ' s van een kelkje en van de ac h terzijde 

van een nier 
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Links op de foto zijn nog wat (elektrische) uitslingeringen van de 

excitatiepuls te zien; op ongeveer 22foLsec komt de echo van een nier

kelkje (diepte 17 mm) en op ongeveer 38~sec volgen de echo's van de 

achterzijde van de nier (diepte 29 mm). 

Meestal verschenen tegelijkertijd de echo's van meerdere, op ongelijke 

hoogten liggende, struktuurovergangen, zodat het beeld moeilijk te 

interpreteren was. 

Voor de grote reflekties van nierbekken en -kelkj~s ~~jn twee oorzaken 

denkbaar: 

- de wanden van bekken en kelkjes bestaan uit bindweefsel dat harder 

en taaier is dan het overige weefsel, dat dus een hogere akoestische 

impedantie zal hebben en sterker zal reflekteren. In de literatuur 

kon ik echter geen waarde voor de akoestische impedantie van binà

weefsel vinden; 

- de echo's zijn afkomstig van lucht in het bekken en in de kelkjes. 

De overgang van een vast of vloeibaar medium naar lucht geeft een 

volledige reflektie. De aanwezigheid van lucht in het bekken en in 

de kelkjes zou zodoende een verder zicht in de nier moeten belemmeren. 

Dat heb ik echter niet kunnen waarnemen (zie foto fig. 9-5). 

Om de mogelijk toch aanwezige lucht te verwijderen heb ik de nier in 

een bak met water gelegd en onder een vakuÜmklok ontlucht. Daarna 

zijn de echo's van de nier in het water bekeken. Ik nam vrijwel 

hetzelfde waar als in de eerste situatie: weer waren duidelijke echo's 

van de nierkelkjes te zien, enkel de daarin sporadisch optredende 

pieken ontbraken nu. De konklusie is dat de echo's hoofdzakelijk 

ontstaan door reflektie aan het bindweefsel en dat luchtbellen daar

voor nauwelijks van betekenis zijn. 

De echo's van het bekken en de kelkjes waren van dezelfde orde van 

grootte als de echo's van de niersteentjes los in de waterbak. 

Vervolgens heb ik via de ureter steentjes van uiteenlopende omvang e.d. 

in het nierbekken en de nierkelkjes ingebracht. Het bleek niet mogelijk 

om ze te lokaliseren aan de hand van de ontvangen echo's, hetgeen 

op grond van de resultaten van de voorafgaande metingen te verwachten 

was. Omdat ik uiteraard wist waar de stenen zaten, kon ik wel echo's 

aanwijzen, die hoogst waarschijnlijk van het steenoppervlak afkomstig 

waren. Deze echo's waren echter niet significant groter dan de overige. 

De veronderstelling dat nierstenen gedetekteerd kunnen worden vanwege 

hun grotere echo's kon dus niet bevestigd worden. Ik vermoed dat door 



74 

de oppervlaktestruktuur van een niersteen het geluid daaraan meer ver- 

strooid wordt dan bij reflektie aan het bindweefsel, maar zekerheid 

daarover heb ik niet. 

Nti geeft een A-scan slechts ~~ndimensionale en dus beperkte informatie. 

Wellicht kan meer informatie worden verkregen uit een tweedimensionale 

afbeelding. Daarom is het zinvol deze eksperimenten te herhalen met 

een B- of multi-scan. 

In het volgende hoofdstuk worden de waarnemingen met een zg. lineair

array scan beschreven. In dat hoofdstuk zal naar voren komen dat de 

schaduw in het echobeeld die ontstaat achter het steenoppervlak het 

kenmerk is van de aanwezigheid van een steen. Ik heb bekeken of dit 

verschijnsel zich ook voordeed bij ~~ndimensionale afbeelding. Inder

daad bleek dat, wanneer de geluictsbundel gericht werd op een in de nier 

gebrachte steen, de echo's van verder gelegen struktuurovergangen, met 

name die van de onderkant van de nier, geheel of grotendeels verdwenen. 

Een dergelijk verschijnsel kwam door een toevallige samenloop van fak

toren ook vaker voor; het ontbreken van echo's in de A-scan van het 

stuk achter de kelkjes was lang niet altijd het bewijs voor de aanwe

zigheid van een niersteen. 
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HOOFDSTUK X. DE WAARNEMINGEN MET BEHULP VAN EEN REAL-TIME LINEAIR 

ARRAY SCANNER BIJ VARKENSNIEREN MET I NGEBRACHTE 

STEENTJES 

De ultrageluidsapparatuur, die in het Diaconessenhuis aanwezig is, 

heb ik bekeken op de mogelijkheid om deze voor niersteendetektie 

tijdens de operatie toe te passen . Verscheidene B-scan apparaten 

waren voorhanden . B- scanners zijn echter groot, mo~ilijk verplaats 

baar en niet zonder ervaring te bedienen . Verder waren er twee multi 

scan apparaten aanwezig, waarvan één ingebouwd bij een B-scanner . De 

ander was de ADR-KranzbÜhler real - time scanner, een klein en makkelijk 

te hanteren en te vervoeren apparaat . Dit apparaat leek mij dan ook 

bijzonder geschikt en ik nam kontakt op met de Nederlandseimporteur, 

de firma Portanje in Bunnik. Deze firma stelde mij in staat om een 

dag met het apparaat te eksperimenteren. In fig . 10-l is deze scanner 

op console afgebeeld . 

De scanner heeft als groot voordeel dat 

de transducerkoppen uitwisselbaar zijn . 

Er stond mij een 2 . 25, 3.5, 5 . 0 en 7 . 0 

Mhz transducerkop terbeschikking. Om

wille van de resolutie en omdat geen 

grote indringdiepte was vereist, gebuik

te ik de 7 . 0 Mhz kop . 

Deze kop telt 64 elementen die steeds 

per 4 tegelijk worden aangestuurd, waar -

na voor de volgende excitatie één ele -

ment wordt opgeschoven . Door bewerking 

van de signalen wordt een beeld bestaan

de uit 120 lijnen verkregen. 

fig . 10-l de ADR real-time 

lineair array scanner 
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Allereerst heb ik de echo ' s van steentjes op de bodem van een water 

bak bekeken . Zoals uit de f oto van fig . 10- 2 voor een steentje van 

10 mm en van 4 mm doorsnede blijkt , zijn deze echo ' s duidelijk te 

zien . 

fig . 10- 2 het eshobeeld van twee steentjes op de bodem 

van de ·.vate rbak 

Vervolgens heb ik steentjes in een varkensnier ingebracht . Ik g i ng 

daarna met de transducerkop over de buitenkant van de nier heen . Ik 

nam hierbij hetzelfde waar als met de A- scan , zoals beschreven in 

het vorige hoofdstuk . Het bekken en de kelkjes gaven grote echo ' s . 

De echo ' s van een niersteen waren daarvan niet te onderscheiden . 
r-- steen 

bekken 'V 

en kelkjes 

onderzijde 
nier 

artefakten 

fig . 10-3 het echobeeld van een nier 
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De eerste lichte streep vanaf de bovenzijde van de foto in fig. 10-3 

stelt de echo's van het bekken en de kelkjes voor. De lich.te streep 

die daar vlak onder ligt korrespondeert met de onderzijde van de nier. 

De echo's die daar onder liggen zijn artefakten, ontstaan door mul

tiple reflekties. 

Er deed zich echter één verschijnsel voor, dat kenmerkend blijkt te 

zijn voor de aanwezigheid van een niers~~en: achter een steen ontstond 

een echovrij gebied dat op het scherm werd afgebeeld al~ een schaduw. 

Op de foto (fig. 10-3) is deze schaduw van een steen met een doorsnede 

van 4 mm heel duidelijk te zien. Een dergelijke schaduw is ook door 

anderen waargenomen. Cook en Lytton~ die de mogelijkheid van nier

steendetektie tijdens de operatie m.b.v. een real-time B-scanner heb

ben onderzocht, maken er al voor nierstenen van 2 à 3 mm melding van. 

Lutz 48 beschrijft in de handleiding met medische toepassingen van deze 

ADR-scanner, bij uitwendig onderzoek, de schaduwwerking van een nier-
10 

steen met een doorsnede groter dan 0.6 mm. Lustermans zag pas een 

schaduw bij stenen met een doorsnede groter dan 1.5 cm. Waarschijnlijk 

omdat Lustermans een zg. compound B-scanner gebruikte, waarbij de af

tastbundel om het voorwerp heendraait, kon hij geen schaduw voor klei

nere stenen vinden. 

Volgens mij zijn er voor deze schaduwwerking twee oorzaken aan te geven: 

- een groot deel van het geluid wordt aan de oppervlakte van de nier

steen verstrooid; 

het g ~ luid dat doordringt in de niersteen wordt in voorwaartse rich

ting sterk verzwakt door absorptie en verstrooiing. 

Het is dus mogelijk om nierstenen op te sporen, niet op grond van de 

echogrootte, maar wel vanwege de schaduw in het echobeeld die achter 

het niersteenoppervlak ontstaat. 

Dit resultaat impliceert dat nierstenen met een transmissietechniek 

waarbij de verzwakking wordt gemeten eenvoudig gelokaliseerd moeten 

kunnen worden. Hiervoor zijn twee transducers nodig, één zend- en 

één ontvangsttransducer, die op één lijn liggen met daartussen het 

te onderzOeken medium. Een dergelijke techniek is volstrekt ongeschikt 

voor toepassing in een klinische situatie. 

De voor dit onderzoek gebruikte ADR-scanner is helaas om praktische 

redenen niet toepasbaar voor onderzoek aan de vrij geprepareerde nier 

tijdens de operatie, en wel omdat: 
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de transducerkop in zijn totaliteit te groot (15.5 bij 5.0 bij 5.0 cm) 

en te zwaar is, doordat nog veel elektronica in de kop is opgenomen; 

- het apparaat niet voldo et aan de strengere veiligheidseisen t.a.v. 

lekstromen, wanneer het een inwendig onderzoek betreft. 

Op dit moment wordt bij ADR een 10 Mhz kop ontwikkeld voor toepassing 

in de oogheelkunde. Men zal kontakt met mij opnemen, zodra deze kop be-

schikbaar is. 

Bij mijn weten is er in Nederland geen apparatuur aanwe'Zig, die wel 

aan alle voorwaarden voldoet. Op de universiteit van Nijmegen wordt 

thans gewerkt aan een real-time B-scanner voor oogheelkundig onderzoek. 

Mogelijk blijkt dit instrument te zijner tijd wel geschikt te zijn. 

Het is echter de vraag of bij het beperkte gebruik voor dit ene doel 

de aanschaf van een dergelijke apparatuur, gelet op de hoge kosten, 

verantwoord is. In zo'n geval lijkt het wenselijk te streven naar een 

multifunktionele toepassing. 
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HOOFDSTUK XI. KONKLUSlES 

In dit verslag zijn twee thema's behandeld: 

a. de mogelijkheid om met behulp van gepulst ultrageluid nierstenen 

te detekteren; 

b. het onderzoek naar de ultrasone echo's van bolletjes en platte 

vlakjes. 

Een bijkomend onderwerp, waaraan ik tijdens mlJn afstu~eren aandacht 

heb besteed, is de werking van ultrasone A-scan apparatuur en het 

ontwerpen, bouwen en testen ervan (c). 

De volgende konklusies kunnen getrokken worden: 

ad a: - De echo's van kleine steentjes in de nier blijken niet wezen

lijk groter te zijn dan de echo's van het bekken en de kelk

jes, maar liggen eerder in dezelfde orde van grootte (hoofd

stuk IX en X). Hieruit kan dus geen kriterium voor de detek

tie van kleine nierstenen worden afgeleid. Dit resultaat stemt 

overeen met de bevindingen van Lutz 48 en indirekt met die van 

Lustermans.
1° Cook en Lytton 4 ' 8 zagen vrij grote echo's van 

nierstenen, maar op de door hen gepubliceer&e foto's komen 

meerdere van dergelijke echo's voor, die lang niet altijd af

komstig waren van een steen. 

Alleen de gegevens van Heine e.a~' 7 zijn strijdig met mijn kon

klusie. De echo's van steentjes, zoals zij die waarnRmen, 

waren wel beduidend groter. 

Het kenmerk voor de aanwezigheid van een steen is de schaduw 

die achter het steenoppervlak in het echobeeld ontstaat (hoofd

stuk X). Dit verschijnsel is ook door Co ok en Lyt ton 4 (aan een 

vrl J geprepareerde nier), door Lustermans 10 (bij uitwendig 

onderzoek) en door Lutz 48 (eveneens bij uitwendig onderzoek) 

waargenomen. Het optreden van zo'n schaduw kan alleen in een 

tweedimensionale afbeelding worden vastgesteld, 

aangezien een A-scan weergave onvoldoende informatie bevat. 

Bij de keuze van een multi-scanner moet speciaal gelet worden 

op elektrische veiligheid en hanteerbaarheid van het apparaat. 

De mogelijk in de nierkelkjes aanwezige lucht beÏnvloedde 

de metingen niet of nauwelijks (hoofdstuk IX). Dit in tegen

stelling tot de gegevens van Wells( maar in overeenstemming 

met de konstateringen van Heine e.a?'7 
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ad b: - Er bestaat onder bepaalde voorwaarden een eenvoudige analyti

sche uitdrukking voor de echo's van bolletjes op de as van 

de transducer (hoofdstuk IV). Dit theoretisch verband is ge

heel door de eksperimenten bevestigd (hoofdstuk VIII). Het 

blijkt dat de echogrootte evenredig is met de straal van het 

bolletje. 

-De theoretische waardenvoorde echo's van platte vlakjes kun

nen alleen door omslachtige berekeningen o~ de-~omputer be

paald worden, hoewel het formalisme daarvoor betrekkelijk sim

pel is (hoofdstuk IV). Het is echter mogelijk om op andere 

wijze een indikatie te vinden voor de echo's van platte vlak

jes. De eksperimenten voldeden redelijk hieraan (hoofdstuk VIII). 

- De reflektie van gepulst ultrageluid kan goed met het model 

voorde reflektie van kontinu ultrageluid beschreven worden. 

- In de literatuur kon een dergelijke eenvoudige uitdrukking 

voor de echo's van bolletjes, zoalsafgeleid in hoofdstuk IV, 

niet gevonden worden, met uitzondering van de formule van 

Sherbiny 34 die niet geheel korrekt is. Gelet op de funktie 

van stalen kogeltjes voor het testen van ultrasone apparatuur, 

valt het te overwegen, nadat nogmaals de literatuur grondig 

is doorgenomen, over dat onderwerp eenkortepUblikatie te 

schrijven. 

ad c: - Door het toepassen van een araldiet/wolfram backing is het 

mogelijk om een goede transducer te konstrueren met een aksep

tabele efficiency en een grote bandbreedte. Om konstruktieve 

redenen voldoet een backing van keramisch materiaal niet (hoofd

stuk V). 

Het aanbrengen van een dempingsweerstand tezamen met een serie 

en een parallel induktie heeft een grote invloed op de band

breedte van de transducer (hoofdstuk V). 

- Er is geen verklaring gevonden voor het aanzienlijke onderlinge 

verschil in kwaliteit tussen de transducers met een araldiet/ 

wolfra~ backing (hoofdstuk V). 

- Voor de aansturing van de trànsducer kan het beste gebruik wor

den gemaakt van een bipolaire excitatiepuls, omdat dan het min

ste spektrale vermogen verloren gaat (hoofdstuk VI). 
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EEN GEDETAILLEERDE HANDLEIDING VOOR DE KONSTRUKTIE VAN EEN 

ULTRASONE TRANSDUCER M.B.V. PXE - TRANSDUCERPLAATJES 

De PXE plaatjes Z~Jn rond met een diameter van 10 mm. Bij een andere 
diameter is het onderstaande eenvoudig aan te passen. De dikte hangt 
af van de gewenste frekwentie; d ~ 2/f met d in mm en f in Mhz. 

A. De houder: Deze wordt vervaardigd van perspex. We nemen een buis van 
15 x 10 mm .Rf en met een lengte van circa 10 cm. 
Op de draaibank wordt deze buis over een lengte van ongeveer 6 cm. 
uitgehold totdat er een wanddikte van+ 0.9 mm. overblijft; ~Het 

gemakkelijkste gaat dit wanneer er in één keer een flink stuk wordt 
uitgedraaid. De beitel wordt dan d.m.v. de hand bediend. Gebruik 
petroleum als koelmiddel. Daarna worden nog slechts dunne laagjes 
verwijderd, waarbij de beitel automatisch wordt voortbewogen, totdat 
de gewenste dikte is bereikt. Het buisje wordt nu op een lengte van 
circa 5 cm. afgezaagd. Voor- en achterkant worden op de draaibank 
geheel vlak gedraaid. 

B. De transducerplaatjes: We re~n~gen de plaatjes goed met alkohol en 
watten. Geëmailleerde stukjes koperdraad van 0.15 mm diameter en 
~ 3 cm. lengte doen dienst als verbindingsdraden. Het emaille aan 
de uiteinden kan het veiligste worden verwijderd door het stukje 
draad tegen een soldeerbout te houden en de bout met draad op een 
asperientje te drukken. {stinkt wel). 
We brengen een zeer klein druppeltje soldeerwater op de rand van 
het plaatje. Solderen gebeurt met tin met een laag smeltpunt 
{Newtonmetaal, 90°C). De soldeerbout wordt tot even over die 
temperatuur verwarmd. De punt moet goed schoon zijn. We nemen een 
heel klein druppeltje soldeer op de punt van de bout. Op de plaats 
van het soldeerwater wordt met deze bout het draadje zeer snel op 
het transducerplaatje g2soldeerd. Het soldeeroppervlak hoeft niet 
groter te zijn dan 1 mm • · 
Voor de andere zijd van het plaatje is de procedure dezelfde. 
De beide draadjes kunnen het beste op een kwart van de cirkel
omtrek van elkaar liggen. Het plaatje weer goed reinigen met al
.kohol en watten i.v.m. resten soldeerwater. 

c. In een vlak plaatje teflon {ongeveer 3 bij 4 cm.) maken we met een 
boor van 1,5 mm een ondiep putje. Teflon goed reinigen. 
Bet teflon wordt nu verhit met een föhn. Op 5 mm van het putje leggen 
we een paar korreltjes van het zout "Phenylis Sallicilas" {Salol) 
en we verhitten deze korreltjes van boven af met de föhn tot het 
zout gesmolten is. Dan wordt het transducerplaatje op het zout tegen 
het teflon gedrukt waarbij het soldeeroppervlak in het putje valt. 
Bet geeft niet als er wat zout onder het plaatje uitkomt. Het zout 
kristalliseert het snelste wanneer we het teflon met transducerplaatje 
buiten het raam in de wind leggen. Is het zout gekristalliseerd, dan is 
het plaatje aan het teflon gehecht. {zie afbeelding 1). 

afbeelding 1 
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De overtollige zoutkorreltjes rond en op de zijkant van het trans
ducerpiaatje worden voorzichtig met een fijn mesje weggekrabd. Daarna 
reinigen met alkohol~ 
Is de spanning, die we aan de transducer willen toevoeren groter dan 
+ 500 V per millimeter transducerdikte,dan moet de zijde van de 
transducer waarop het plusteken staat, op het teflon worden gehecht. 
(Voor een negatieve spanning, omgekeerd). Dit i.v.m. de kans op depola
risatie. 

D. Een tafelstatief en een klem worden als volgt gemonteerd (afbeelding 2) 

,.. 

r-~,_ _______ , . .,11'---"9 l ,JT I -

afbeeldinq 2 

l I 

We gebruiken een dun soort coaxkabel van I - I ,5 m. (t"ype RG I74 U). 
De kabel wordt aan de uiteinden blank gemaakt. We klemmen nu het buisje 
in de klem. We halen de coaxkabel door hetbuisjeheen en laten het I -
2 cm. onder het buisje uitsteken (afbeelding 3). We maken met de kabel 
een lus boven het buisje en halen de kabel tussen klem en buisje door 
weer naar beneden. 

afbeelding 3 
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De klem wordt aangedraaid. We leggen het teflon met het 
transducerplaatje op het statief onder het buisje. We laten de 
klem zakken tot het uiteinde van de coaxkabel op gelijke hoogte 
zit met de uiteinden van de draadjes aan het transducerplaatje. 
Deze draadjes worden snel aan de coaxkabel gesoldeerd. Het 
draadje, dat van die zijde van het transducerplaatje komt, die 
op het teflon is gehecht, verbinden we met aarde! 
We laten de klem heel voorzichtig zakken terwijl we tegelijker
tijd de coaxkabel door het buisje naar boven halen, tot het 
buisje op het teflon rust. 
(afbeelding 4). Van bovenaf in het buisje kijkend, _plaatsen we 
het transducerplaatje midden in het buisje. De draadjes-mogen 
- uiteraard - geen sluiting maken. 

afbeelding 4 

We duwen nu het buisje hard op het teflon en draaien de diverse 
schroeven goed aan. Het buisje moet klemmend rechtop het teflon 
staan. Er mogen geen spleten tussen teflon en buisje zijn. Zit 
er geen beweging in het teflonplaatje, als we er zachtjes tegen
aan duwen, dan is het oké. 

E. De backing: Voor een breedbandige transducer gebruiken we een 
mengsel van araldite met wolfraanpoeder, voor smalhandige enkel 
araldite. Het araldite is van het type "Seno Universa! Giess
harz". We mengen de araldite in een maatbekertje van 100 of 150 cc. 
De gewichtsverhoudingen zijn (ook in deze volgorde bij elkaar 
voegen): 5 delen hars (araldite) +I deel hardener + 25 delen 
wolfraampoeder. Goed roeren! Zo mogelijk kan het mengsel onder een 
vakuümstolp langzaam ontgast worden. Men heeft hiervoor + 30 min. 
de tijd. 
Giet nu het mengsel voorzichtig boven in het buisje tot het vol is. 
Het kan zijn dat er wat araldite tussen het buisje en het teflon 
doorsijpelt. Men late dit zo. De araldite moet ongeveer 20 uur 

harden. 
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F. Is het araldite hard dan verhitten we met een fÖhn het teflon 
aan de onderkant. Na enige tijd zal het teflon loslaten van het 
buisje en het transducerplaatje. Het oppervlak van het plaatje 
wordt nu verhit en het resterende zout wordt met alkohol en 
watten verwijderd. Het kan zijn dat er toch wat araldite op het 
transducerplaatje is vastgehecht. Dit is eenvoudig met een fijn 
mesje weg te krabben. Evenzo kan men geknoeid araldite gemakke
lijk verwijderen. 
De transducer wordt met de voorkant naar boven in een klem gezet. 
We spuiten in één keer een dun laagje lak (bv. CRC -Urethane 
Isolation) op de transducer. Dit komt vrij nauw. De lak moet 
namelijk een gelijkmatig laagje vormen zonder luchtbelletjes. 
Gaat dit niet goed, dan de lak met alkohol verwijderen en op
nieuw proberen. Laten drogen en de transducer is klaar! 

Marc Vintges. 
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