Eindhoven University of Technology

MASTER
Verbetering en theoretische onderbouwing van de integrated backscattermeting

Siegers, M.R.
Award date:
1992

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit der Elektrotechniek
Afdeling Signalen en Systemen
Vakgroep Medische Elektrotechniek

VERBETERING EN THEORETISCHE
ONDERBOUWING VAN DE
INTEGRATED BACKSCATIERMETING

door M. R. Siegers

Rapport van het afstudeerwerk
uitgevoerd van 04-11-1991 tot 29-06-1992
in opdracht van prof.dr.ir. J.E.W. Beneken
onder leiding van: drs. M. Stapper
drs. J. Rietsema

DE FACULTEIT DER ELEKTROTECHNIEK VAN DE TECHNISCHE
UNIVERSITEIT EINDHOVEN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID
VOOR DE INHOUD VAN STAGE- EN AFSTUDEERVERSLAGEN

Voorwoord
Na bijna 6 jaar studeren is het eind van mijn inschrijvingsduur aan de TU bijna bereikt
en dat betekent, dat het eind van mijn studententijd in zicht is (moet zijn zelfs). Het is
een leerzame en waardevolle tijd geweest, maar zeker ook een gezellige tijd. En dat
geldt met name voor het laatste jaar, het jaar waarin ik mijn afstudeerwerk verricht
heb. Het is onmogelijk om iedereen te bedanken die ertoe bijgedragen heeft, dat mijn
studie met succes afgerond is. Ik beperk mij daarom tot degenen die ervoor gezorgd
hebben dat mijn afstudeertijd zeer aangenaam verlopen is.
Allereerst wil ik prof.dr.ir. J.E.W. Beneken, drs. M. Stapper (Thijs) en drs. J. Rietsema
(Jan) bedanken voor de begeleiding tijdens mijn afstudeerperiode. Voor technisch
advies omtrent de meetopstelling kon ik altijd terecht bij G.J.A. V.d. Boomen (Geert)
en H.M. V.d. Zanden (Hennie). Verder heb ik veel geleerd van de opbouwende kritiek
van Thijs en Jan. Ook wil ik alle andere medewerkers van de vakgroep EME en met
name mijn collega-afstudeerders bedanken voor hun steun, belangstelling en prettige
samenwerking; dankzij hen heerste er altijd een gezellige sfeer op de vakgroep en
zeker in ons afstudeerhok.
Tijdens maar ook buiten de studie heb ik steun gehad van velen. In het bijzonder is
dat een aantal vrienden waarmee het vanaf het 18 jaar al klikte. Ook een woord van
dank aan de houders en mede-judoka's van sportschool "J.C. Tori", waar bleek dat
inspanning na een week van hard werken, toch ook ontspanning kon zijn. Tenslotte
wil ik iedereen aan het thuisfront (Hellevoetsluis/Zuidland) bedanken. In het bijzonder
mijn vriendin Erika, van wie ik veel liefde, bemoediging en belangstelling voor mijn
werk heb gekregen (en nog krijg). Verder wil ik nog het woord richten tot mijn ouders
en haar ouders. Zij hebben altijd voor mij klaargestaan en de interesse die zij toonden
voor mijn studie en afstudeerwerk, is met name in de laatste fase een enorme steun
geweest.
Marc Siegers
15 juni 1992

Samenvatting
In de vakgroep Medische Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven
wordt onderzoek gedaan naar ultrasone tomografie. Metingen worden verricht met
behulp van een ultrasone transmissie tomograaf. Met deze opstelling is het mogelijk
om 4 verschillende afbeeldingen te maken van een doorsnede van een testobjekt en
elke afbeelding representeert de verdeling van de lokale waarde van een acoustische
parameter. De afgebeelde parameters zijn:
• de geluidssnelheid,
• de dempingscoëfficiënt,
• de dempingshelling en
• de integrated backscatter.
De kennis van de lokale waarde van deze parameters maakt ultrasone transmissie
tomografie bruikbaar voor weefseltypering.
In dit verslag zal de meting van de integrated backscatter nader bekeken worden.
Deze meting is gebaseerd op reflectie van ultrageluid, terwijl de meting van de andere
3 parameters gebaseerd is op transmissie van ultrageluid.
Om de integrated backscatter te meten is er een echo-ontvanger ontwikkeld en in de
tomograaf ingebouwd. De theoretische juistheid van de gebruikte methode is echter
nog niet aangetoond. Desondanks bleek het mogelijk om echoplaatjes te maken met
de geïmplementeerde echo-ontvanger.
Dit verslag behandelt de theoretische onderbouwing van de echometing. Het gebruik
van een dubbelzijdige gelijkrichter om het terugverstrooide vermogen te benaderen
wordt besproken en een andere benadering die een 4-kwadranten vermenigvuldiger
gebruikt als kwadrator, wordt theoretisch afgeleid. Met deze benadering is het mogelijk om een echoplaatje te maken dat een zeer goede maat is voor de integrated backscatter.
Tenslotte wordt phase cancellation besproken. Wanneer de demping in het objekt
zeer gering is, is de maximaal optredende phase cancellation 61 %. In het geval dat
de demping zeer sterk is, is totale phase cancellation mogelijk.

ij

Summary
Improvement of and theoretical basis tor the integrated backscatter measurement
In the Division of Medical Electrical Engineering of the Eindhoven University of
Technology research is done on ultrasound tomography. Measurements are done by
means of an ultrasound transmission tomograph. With this set-up it is possible to
obtain four different images of a cross-section through a test object and each image
represents the distribution of the local value of an acoustical parameter. The imaged
parameters are:
• the sound velocity,
• the attenuation coefficient,
• the attenuation slope and
• the integrated backscatter.
The knowledge of the local value of these parameters makes transmission ultrasound
tomography suitable for tissue characterization.
In this report the measurement of the integrated backscatter will be discussed in
detail. This measurement is based on reflection of ultrasound, whereas the measurement of the other three parameters is based on transmission of ultrasound.
In order to measure the integrated backscatter an echo receiver already had been
developed and implemented into the tomograph. However, the theoretical correctness
of the method used has not been proved yet. In spite of this, it appeared to be
possible to make echo images with the implemented echo receiver.
This report deals with the theoretical basis for the echo measurement. The use of a
full-wave rectifier in order to assess the backscattered power is discussed and another
approximation by means of a full-wave multiplier used as a squaring circuit, is derived
theoretically. With this approximation it is possible to make an echo image, which is a
very good measure for the integrated backscatter.
Finally, phase cancellation is discussed. Assuming a very low amplitude attenuation
within the object, the appearing phase cancellation is at most 61 %. In case the
amplitude attenuation is very strong, a total phase cancellation may be possible.
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1. Inleiding
Binnen de vakgroep Medische Elektrotechniek (EME) van de Technische Universiteit
Eindhoven wordt onderzoek verricht in 3 projektgroepen:
- servo-anesthesie,
- medisch-technische instrumentatie ten behoeve van gehandicapten,
- afbeeldingstechnieken in de geneeskunde.
De laatste groep houdt zich voornamelijk bezig met ultrasone transmissie tomografie.
Bij ultrasone transmissie tomografie kunnen afbeeldingen worden gemaakt met ultrageluid als informatiedrager. Ultrageluid is geluid waarvan de frequentie boven het
menselijke gehoor ligt (frequentie > 20 kHz). Dit heeft één groot voordeel: ultrageluid
is, voor zover bekend, onschadelijk voor het menselijk lichaam (dit in tegenstelling tot
röntgenstraling), mits de intensiteit laag is (in de orde van 1 tot 10 mW·cm~. Een
nadeel van ultrageluid is echter de vrij grote golflengte (in de orde van 0.1 tot 1 mm),
daardoor is het oplossend vermogen kleiner dan bij röntgenstraling.
Tomografie is een verzameling afbeeldingstechnieken, die het mogelijk maakt om een
2-dimensionale afbeelding te maken van een fysische grootheid als funktie van de
plaats in een doorsnede. Transmissie tomografie wil zeggen, dat er gewerkt wordt met
het ultrageluid dat door een objekt heen komt. Hieraan wordt een drietal metingen
verricht, te weten de looptijd, de frequentieverschuiving en de amplitudeverandering.
Ook wordt er gemeten aan het geluid dat door het objekt wordt teruggekaatst, de zgn.
backscatter, dit is een soort echometing.
Het doel van ultrasone transmissie tomografie is om met behulp van de 4 gemeten
fysische grootheden weefsels te kunnen karakteriseren. Zo kan bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden tussen tumoren en gezond weefsel, zonder gebruik te maken
van (schadelijke) röntgenstraling.
In dit afstudeeronderzoek wordt de backscattermeting nader onder de loep genomen.
Binnen de projektgroep zijn al meerdere stagiaires en afstudeerders bezig geweest
met het ontwerp en de bouw van een echo-ontvanger. Het doel van deze afstudeeropdracht is het theoretisch onderbouwen van de echoschakeling. Dit houdt in, het
kritisch nalopen van de schakeling en deze eventueel aanpassen en/of verbeteren.
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2. De meetopstelling voor wee1seltypering
De metingen worden verricht met een experimentele opstelling, die bestaat uit een
waterbak waarboven zich een meetplatform bevindt. Er wordt gebruik gemaakt van
water als transmissiemedium, omdat de demping van ultrageluid in lucht veel te groot
is. Aan het meetplatform bevinden zich een zend- en een ontvangsttransducent, die
recht tegenover elkaar op een onderlinge afstand van ongeveer 15 cm in het water
hangen. Hiertussen bevindt zich het objekt. Een meting bestaat uit een groot aantal
lineaire scans, die elk onder een andere hoek gemaakt worden (zie Fig. 2.1.).

.. .

Fig. 2.1. Een schematische weergave van de meetopstelling.
Tijdens een lineaire scan worden de beide transducenten tegelijkertijd langs het objekt
bewogen. De 4 fysische grootheden worden gemeten als funktie van de plaats van de
geluidsbundel. In één scan wordt van elke grootheid dus een 1-dimensionale projektie
gemaakt. Elke projektie bestaat uit een aantal samples die gelijkmatig over de scan
verdeeld zijn. Omdat het meetplatform om het objekt heen draaibaar is, kan onder
diverse verschillende hoeken een lineaire scan gemaakt worden. De lineaire scans
zijn gelijkmatig over 180 0 verdeeld en alle scans tezamen vormen een rotatiescan. De
computer (PC/AT) kan met behulp van een reconstructieprogramma voor elke grootheid uit de 1-dimensionale projekties een 2-dimensionaal plaatje berekenen.

2. De meetopsteJling voor weefseltypering
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Op deze manier wordt er informatie gehaald uit het ultrageluid, dat door het objekt
heen komt, maar ook het gereflecteerde ultrageluid bevat informatie over het objekt.
Bij de metingen wordt gebruik gemaakt van gepulst ultrageluid, omdat er gemeten
wordt volgens het zgn. rondzingprincipe. Dit houdt in, dat elke keer wanneer de
ontvangsttransducent een puls detecteert, de zender getriggerd wordt, zodat er een
nieuwe puls uitgezonden wordt. De rondzingfrequentie is afhankelijk van de snelheid
waarmee de geluidspulsen door het objekt heen gaan, en van de afstand tussen de
transducenten. Het aantal rondzingperiodes per sample is vóór de meting vastgelegd
en wordt aangeduid met Nrond (meestal tussen 300 en 600). Elk sample in een
projektie bestaat uit de som van Nrond metingen.
Met de huidige opstelling, die uitvoerig beschreven staat in de literatuur [Broek, 1991],
kunnen de volgende grootheden gemeten worden:
- TOF = time-of-flight
Hierbij meten we de looptijd van de geluidspuls door het objekt. Uit de looptijd
kunnen we de lokale geluidssnelheid berekenen.
- MFD = mean frequency downshift
Hierbij meten we de verschuiving van de gemiddelde frequentie in de geluidspuls,
die optreedt door frequentie-afhankelijke demping in het objekt. Uit die verschuiving
kunnen we de lokale dempingshelling berekenen.
- AMP = amplitude
Hierbij meten we de verandering in amplitude, die optreedt door demping in het
objekt. Uit die verandering kunnen we de lokale dempingscoëfficiënt berekenen.
- IBS = integrated backscatter
Hierbij meten we het vermogen dat op de zender terechtkomt door verstrooiing van
de geluidspuls in het objekt. Met behulp van dit vermogen kunnen we de lokale
scatterdichtheid berekenen.
In dit afstudeeronderzoek wordt deze laatste meting nader onder de loep genomen.
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3. De meetmethode voor integrated backscatter
Alvorens op de meting van integrated backscatter (IBS) in te gaan, volgt eerst een
beschouwing over reflectie en scattering. Reflectie van ultrageluid, meestal samengaand met breking, treedt op aan het scheidingsvlak van 2 media met verschillende
acoustische impedanties. Reflectie en breking van ultrageluid verlopen enigszins analoog aan reflectie en breking bij licht.
Direkte reflectie is niet de belangrijkste bron van terugkerend ultrageluid. Er kan alleen
ultrageluid op de zender terechtkomen, als de geluidsgolf loodrecht op het scheidingsvlak invalt. De kans dat dit gebeurt, is erg klein. Bovendien moet het reflecterende
oppervlak relatief groot (t.o.v. de golflengte) èn glad zijn. Zulke oppervlakken zijn in
het menselijk lichaam nauwelijks aanwezig.
Breking treedt ook nauwelijks op, omdat de geluidssnelheden van de diverse weefsels
die aan elkaar grenzen in het menselijk lichaam, zeer weinig van elkaar verschillen.
Speculaire of geometrische reflectie (breking + reflectie), zoals hierboven beschreven,
is niet de belangrijkste oorzaak van het echosignaal. Wanneer de afmetingen van de
reflector kleiner worden, wordt ook het belang van speculaire reflectie minder. Bij zeer
kleine afmetingen (in de orde van enkele golflengtes of minder) zal er geen speculaire
reflectie meer optreden, maar hoofdzakelijk scattering. Door de opvallende geluidsbundel gaan de reflectortjes (eigenlijk acoustische inhomogeniteiten) zelf als geluidsbronnetjes fungeren en gaan ultrageluid uitzenden in alle richtingen. De reflectortjes,
die verstrooiers worden genoemd, verstrooien een deel van het opvallende vermogen
over alle richtingen, daardoor komt er ook vermogen op de zendtransducent terecht.
Dit deel wordt backscatter genoemd. Scattering is dan ook de belangrijkste oorzaak
van het optreden van het echosignaal.
De meting ervan is géén transmissiemeting, maar een echometing. Dit echosignaal is
afhankelijk van:
- het aantal verstrooiers per volume-eenheid,
- de verandering van acoustische impedantie op het oppervlak van de verstrooiers,
- de grootte van de verstrooiers: scattering neemt toe wanneer de afmetingen van de
verstrooiers afnemen,
- de frequentie van het ultrageluid: scattering neemt toe bij toenemende frequentie.
De meest bekende vorm van scattering is de Rayleigh scattering, die o.a. optreedt bij
bloed. De mate van scattering is hierbij evenredig met de frequentie tot de 48 macht.
Het doel van de IBS-meting is het bepalen van de integrated backscatter of de backscattercoëfficiënt. Dit is een maat voor de hoeveelheid ultrageluid die op de zender
terechtkomt. Voor weefseltypering is namelijk een absolute maat nodig. Dit in tegenstelling tot echoscopie, waarbij de hoeveelheid ultrageluid slechts gebruikt wordt als
relatieve maat; het doel van echoscopie is het afbeelden van de geometrie. De backscattercoëfficiënt kan als volgt gedefi~ieerd worden: de verhouding van echovermogen
t.O.V. zendvermogen.

3. De meetmethode voor integrated backscatter
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Doordat we uitgaan van verstrooiers die zich gedragen als puntverstrooiers, zal elke
zendpuls meerdere echo's veroorzaken. De echopulsen hebben elk een eigen tijdvertraging t.o.v. het tijdstip waarop de zendpuls, die de echo's veroorzaakte, werd uitgezonden. Deze tijdvertraging is afhankelijk van de diepte waarop de verstrooier zich
bevindt in het objekt, en doordat de tijdvertragingen random in de tijd verdeeld zijn,
zal de ontvangen pulstrein in het algemeen een stochastisch signaal zijn.
Omdat het objekt (lees: deel van het lichaam) demping van de geluidspuls vertoont,
zal de amplitude van de zendpuls en dus ook van de echopulsen, met toenemende
tijd afnemen, omdat een puls die van dieper in het objekt komt, meer gedempt wordt.
De amplitude van de ontvangen pulstrein neemt dus af met toenemende tijd.
De huidige meetmethode, die uitvoerig beschreven staat in de literatuur [Mies, 1989],
corrigeert voor deze demping en integreert dit gecorrigeerde signaal over de tijd. Zo
ontstaat de geïntegreerde backscatter, ofwel integrated backscatter (IBS). Het meetcircuit kan opgedeeld worden in een aantal blokken (zie Fig. 3.1.).

Fig. 3.1. Het blokschema van de meting.
De diverse blokken zullen nu besproken worden in de volgorde, waarin het signaal er
doorheen loopt.

3. De meetmethode voor integrated backscatter
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- De zendtransducent zorgt voor de zendpuls, maar dient ook als ontvanger voor het
backscatter signaal.
- De voorversterker versterkt het, in het algemeen, zeer zwakke echosignaal en heeft
daarom een zeer laag ruisgetal. De versterker is beschermd (middels een ingangscircuit) tegen de hoge zendspanning die als stuursignaal dient voor de transducent.
- De TGG-versterker zorgt voor de benodigde dempingscorrectie. TGC staat voor
time gain compensation. Omdat de amplitude van het echosignaal exponentieel in
de tijd afneemt. is de TGC-versterker gebaseerd op een versterker, waarvan de
versterking exponentieel in de tijd toeneemt.
- Bij de omzetting van de elektrische puls in een acoustische zendpuls en omgekeerd
kan geen DG-term in het signaal geïntroduceerd worden: de daarvoor benodigde
energie zou uit het piëzo-element van de transducent moeten komen. Bij de overdracht van de acoustische puls van de transducent op het water en omgekeerd kan
evenmin een DG-term geïntroduceerd worden: de daarvoor benodigde energie zou
uit het water moeten komen. Daarom hebben zowel de zendpuls als het ontvangen
echosignaal een gemiddelde van nul. Omdat het echosignaal een gemiddelde nul
heeft, is er een gelijkrichter in het circuit opgenomen. Anders zou er na integratie
van het signaal niets overblijven. Er is gekozen voor een dubbelzijdige gelijkrichter
om bij de amplitudemeting toch altijd de hoogste piek te kunnen detecteren.
- Het laagdoorlaatfilter (LOF) vormt samen met de gelijkrichter een omhullende detector voor het echosignaal.
- Het correctiecircuit dat nu volgt, corrigeert voor de gelijkspanningscomponent in de
ruis die door de gelijkrichter wordt geïntroduceerd.
- Vervolgens wordt met behulp van de integrator het oppervlak onder de omhullende
van het echosignaal bepaald, en dat is iets dat lijkt op de integrated backscatter.
- Tenslotte wordt de uitkomst van de integrator NO-geconverteerd en door de computer verwerkt.
Het aantal pulstreinen dat op deze manier verwerkt wordt, is instelbaar en wordt wel
aangeduid met Necho ' Dit aantal is altijd kleiner dan of gelijk aan het aantal rondzingperiodes, ofwel Necho S Nrond ' Eén sample bevat dan ook de som van de integrated
backscatter van Necho pulstreinen.
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4. Een model van de backscattermeting
Het nadeel van de huidige meetmethode is, dat het niet exact bekend is wat er gemeten wordt. De gemeten grootheid heeft wel een relatie met het objekt, want na
reconstructie is het objekt duidelijk te herkennen in het plaatje. Maar wat de fysische
betekenis van de gemeten grootheid is, is (nog) niet bekend. In ieder geval is het
geen integrated backscatter, want die is gedefinieerd als de verhouding van echovermogen t.o.v. zendvermogen.

4.1. Probleemstelling
Om een maat voor de integrated backscatter te krijgen, moet eerst het echovermogen
in het ontvangen echosignaal bepaald worden. De beste methode hiervoor is om de
vermogensintegraal f~ ei\t)dt te berekenen, waarin ej(t) een algemene echopuls is.
I

Hierbij komt een hardware probleem om de hoek kijken. De gebruikte transducenten
zijn fasegevoelig en een fasegevoelige transducent integreert alle binnenkomende
pulsjes over zijn oppervlak. Dit effekt is te benaderen door sommatie van alle pulsjes
in amplitude. Het uitgangssignaal van de transducent is dan gelijk aan
ej(t). Een

L
i

groot nadeel van dit sommeren is de invloed van phase cancellation: pulsen die elkaar
geheel of gedeeltelijk uitdoven. Dit somsignaal is echter het enige signaal, dat voor
verdere verwerking beschikbaar is.
Na een kritische beschouwing van de meetmethode rijzen er 2 vragen:
- Kan de vermogenssom

Le

2
j

(t) dan misschien benaderd worden door een funktie

i

van het somsignaal? Een voor de hand liggende mogelijkheid is kwadratering van
het somsignaal. Dit leidt dan tot de volgende probleemstelling:

r

"In hoeverre kan ~ ej (t) benaderd worden door [~ ej(t)
2

?"

- Waarom is er bij de huidige meetmethode voor dubbelzijdige gelijkrichting gekozen
en niet voor kwadratering? Met andere woorden, wat is de fysische betekenis van
het oppervlak onder de omhullende van het echosignaal; welke grootheid wordt
door de integraal

f I~ ej(t) Idt weergegeven?

Deze laatste vraag toont al aan, dat de meting geïmplementeerd is zonder dat precies
bekend was, wat er gemeten werd.

4.2. Analyse
Allereerst wordt de mogelijke benadering voor de vermogenssom nader bekeken. De
theoretische analyse van deze benadering gaat uit van eèn model, dat van de meetopstelling gemaakt is. Hierin is de opstelling teruggebracht tot de transducent, het
transmissiemedium en het objekt (zie Fig. 4.1.).

4.2. Analyse
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De geluidsbundel treft het objekt en stoot een daarin gelegen verstrooier aan, die zelf
weer als geluidsbron gaat fungeren.

Fig. 4.1. Het model van de meetopstelling.
Bij dit model zijn een aantal aannamen gedaan:
- De transducent levert een ideale puls met Gaussische omhullende.
- De geluidsbundel:
• is homogeen,
• is evenwijdig,
• vertoont geen dispersie (de geluidssnelheid is onafhankelijk van de frequentie).
- Het medium (water):
• is homogeen (de geluidssnelheid Co = constant),
• is verliesvrij (de dempingscoëfficiënt U o = 0),
• bevat geen verstrooiers.
- Het objekt:
• is homogeen (de geluidssnelheid c = constant),
• is niet verliesvrij (de dempingscoëfficiënt u ~ 0),
• bevat puntverstrooiers.
- De verstrooiers zijn homogeen verdeeld in het objekt en de onderlinge afstand is
zeer klein t.o.v. de golflengte.
- Er treedt geen multiple scattering op.
- Bij de analyse wordt alleen het tijdsafhankelijke deel van de signalen beschouwd.
De aanname van puntverstrooiers in het objekt heeft enkele vereenvoudigingen tot
gevolg:
- er treedt homogene scattering op: bolvormige echogolven,
- het tijdsafhankelijke deel van de echopuls is hetzelfde als dat van de zendpuls.

4.2.1. Theoretische beschouwing
Het doel van de theoretische beschouwing is na te gaan in hoeverre de benadering,
die in de probleemstelling (blz. 7) naar voren is gekomen, gerechtvaardigd is.
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4.2.1. Theoretische beschouwing
Daartoe zullen de volgende stappen doorlopen worden:
- afleiding van een mathematische beschrijving van de zendpuls,
- afleiding van het tijdsafhankelijke deel van de echopuls,
- introductie van demping en de invloed ervan op het echosignaal.

Omdat het echosignaal een stochastisch karakter heeft, kan alleen de verwachtingswaarde van het echosignaal berekend worden. In 4.2.2. wordt de verwachtingswaarde
van het exacte echosignaal berekend en die van de benadering. Tenslotte wordt in
4.2.3. de nauwkeurigheid van de benadering onder de loep genomen.
De zendpuls bestaat uit een draaggolf en een Gaussische omhullende. Het produkt
van deze 2 signalen levert de zendpuls op (zie Fig. 4.2. tot en met Fig. 4.5.).

Fig. 4.4. Vermenigvuldiging.

Fig. 4.5. Het resultaat van die
vermenigvuldiging.

In het algemeen zit er tussen de draaggolf en de omhullende een faseverschil. Dit
faseverschil wordt ook wel de fasehoek qJ genoemd. Deze fasehoek wordt gedeeltelijk
veroorzaakt door de overdracht van de geluidspuls van de transducent op het water.
Een andere oorzaak voor het optreden van een faseverschil is de overdracht in de
transducent van elektrische puls naar acoustische puls. De fasehoek is afhankelijk van
de demping die de geluidspuls ondervindt in een medium:
- Als er geen of zeer geringe demping van de geluidspuls optreedt, is qJ constant.
- Als de geluidspuls sterk gedempt wordt, treedt er dispersie op: bij het doorlopen
van het medium verandert de puls sterk van vorm. De draaggolf loopt als het ware
onder de omhullende door, doordat qJ niet meer constant is.
In ons geval ondervindt de geluidspuls alleen demping in het objekt. Echter, deze
demping is zo gering, dat aangenomen kan worden dat qJ nagenoeg constant is.
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4.2.1. Theoretische beschouwing
In de beschouwing tot dusver is
niet zo zijn (zie Fig. 4.7.).

lp

gelijk aan 0 (zie Fig. 4.5.), dit zal in het algemeen

Fig. 4.6. De gewenste puls.

Fig. 4.7. De werkelijke puls.

De zendpuls kan nu mathematisch worden beschreven met behulp van formule (4.1):
h(t)

= ACOS(Ulrl+ljJ)exp(-~)
20 r

Hierin is A

W-r
OT

lp

de
de
de
de

(4.1)

amplitude van de zendpuls,
hoekfrequentie van het ultrageluid,
spreiding van de Gaussische omhullende,
fasehoek tussen draaggolf en omhullende.

De aanname van puntverstrooiers in het objekt heeft tot gevolg, dat elke zendpuls
meerdere echo's zal veroorzaken. Het ontvangen echosignaal is dan ook een pulstrein
die opgebouwd is uit de afzonderlijke echopulsen. Elke echopuls heeft een eigen tijdvertraging ~t die afhankelijk is van de afgelegde weg; die weg wordt bepaald door de
diepte waarop de verstrooier die de echopuls uitzond, zich bevindt. Doordat de verstrooiers homogeen verdeeld zijn in het objekt, is de vertragingstijd uniform verdeeld
tussen een minimum (Atmin) en een maximum (~tmax>. Deze grenzen zijn bepalend voor
de minimale lengte van het tijdvenster waarmee gemeten wordt.
De kansverdelingsfunktie van .M is weergegeven in Fig. 4.8.

Fig. 4.8. De kansverdelingsfunktie fó,(At).
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4.2.1. Theoretische beschouwing
Voor de kansverdelingsfunktie geldt, dat
1

fól(M) =

(4.2)

M max -Mm'n

o

elders

De oppervlakte onder fdl(M} is gelijk aan 1. Immers, de som van alle kansen moet
gelijk aan 1 zijn.
Onder aanname van puntverstrooiers is het tijdsafhankelijke deel van de formule voor
de echopuls hetzelfde als het tijdsafhankelijke deel van de mathematische beschrijving
van de zendpuls. De echopuls is daarom van de vorm
h(t-M)

= a(M) cos{wr(t-M) +lp}exp(- (t-~~)21

(4.3)

20 r

Hierin is öt
de vertragingstijd,
a(öt) de amplitude van de echopuls.
ötmin is de kortst mogelijke vertragingstijd. Wanneer de zendpuls een verstrooier aanstoot die zich aan de voorzijde van het objekt bevindt, zal de opgewekte echopuls de
kortste weg (2rmin) naar de zendtransducent afleggen (zie Fig. 4.9.). Dit resulteert in de
kortste vertragingstijd.

Fig. 4.9. Verklaring van ötmin en rmin'
Voor de afgelegde weg (2rmin ) geldt
(4.4)

Hierin is

Co

de geluidssnelheid in water.

ötmax is de langst mogelijke vertragingstijd. Wanneer de zendpuls een verstrooier aanstoot die zich aan de achterzijde van het objekt bevindt, zal de opgewekte echopuls
de langste weg (2rmax) naar de zendtransducent afleggen (zie Fig. 4.10.). Dit resulteert
in de langste vertragingstijd.
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4.2.1. Theoretische beschouwing

Fig. 4.10. Verklaring van M max en rmax'
Voor de afgelegde weg (2rmax) geldt
2rmax

(4.5)

= co~tmin +c(.Mmax -~tmln)

Hierin is c de geluidssnelheid in het objekt.
Uit formule (4.4) en (4.5) volgt
(4.6)

Dit is het verband tussen vertragingstijd en afgelegde weg.
De amplitude van de echopuls a(.1t) in formule (4.3) is door demping een funktie van
~t. De demping van de echopuls is tweeledig. Allereerst ondervindt zowel de zendpuls
als de echopuls demping in het objekt zelf, doordat dit niet verliesvrij is (de dempingscoëfficiënt a ~ 0). De dempingsfak10r is gedefinieerd als
(4.7)

exp( -uL)

de dempingscoëfficiënt van het objekt,
de afgelegde weg In het objekt (immers, er is alleen demping in het
objekt aanwezig, in het water is de dempingscoëfficiënt Ua = 0).

Hierin is u
L

De invloed van de demping op de amplitude van de echopuls kan worden afgeleid uit
Fig. 4.9. en Fig. 4.10. In de situatie dat de kortste weg wordt afgelegd (Fig. 4.9.), volgt
met gebruikmaking van formule (4.7), dat
L = 0

~

a(Mmin ) = A

In de situatie dat de langste weg wordt afgelegd (Fig. 4.10.), volgt met gebruikmaking
van formule (4.7), dat
L = max

~

a(Mmax )

= Aexp{ -ac(Mmax -MminH

Hiermee kan voor een willekeurige vertragingstijd .1t worden afgeleid dat
a(M) = Aexp{-ac(M-~tminH

voor M min s M s ~tm8)(

Hierin is A weer de amplitude van de zendpuls.

(4.8)

4.2.1. Theoretische beschouwing

Een andere
in dit geval
slechts een
transducent
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vorm van demping treedt op ten gevolge van het feit, dat een puntbron of
een puntverstrooier, een bolvormig geluidsveld opwekt. Dit houdt in, dat
zeer klein deel van de door de verstrooier uitgezonden energie op de
terechtkomt.

Voor dit deel geldt de volgende verhouding:
energie op transducent _ oppervlak transducent _ .2.nD
4
_
D2
~~;--:'~---:-----:totaal uitgezonden energie
totale boloppervlak
41tr
16r
2

-- --

en omdat de energie evenredig is met A2 , geldt voor de amplitudes. dat
amplitude op transducent _ D
amplitude bolgolf
- 4r

Hierin is D
r

de diameter van het transducentoppervlak,
de afstand tussen transducent en verstrooier
(zie ook Fig. 4.1. op blz. 8).

Invullen van de relatie tussen vertragingstijd en afgelegde weg, formule (4.6), geeft
amplitude op transducent =
D
2{CoM mln +c(M-MminH
amplitude bolgolf

Uiteindelijk kan voor a(ót) de volgende formule afgeleid worden:
a(M)

=A

D
exp{-ac(M-Mm,nn
2{CoMmin +c(M-MminH

(4.9)

De formule voor de echopuls wordt daarmee
h(t-M)

=A

D

2{coMmin +c(M-Mm1n )}

exp{-ac(M-Mmin)}COS{WT(t-M)+CPlexp(- (t-Ó W)
2a~

(4.10)

De echopuls is volgens formule (4.10) opgebouwd uit 4 funkties van ót, te weten een
hyperbool, een e-macht, de draaggolf en de omhullende. Bij integratie van dit echosignaal over alle ót (d.w.z. ótmin ~ ót ~ ótmaJ levert de hyperbool een probleem op: er
ontstaat een integraal van de vorm

Iexp(

2

2

-a x +bx)

~

Deze integraal is niet analytisch oplosbaar.
Een oplossing voor dit probleem is te vinden in het feit dat er zeer veel verstrooiers in
het objekt aanwezig zijn. Dit volgt uit de aanname dat de verstrooiers zich zeer dicht
bij elkaar bevinden èn homogeen in het objekt verdeeld zijn. Door dit grote aantal kan
het stukje objekt dat door de geluidsbundel getroffen wordt, in gedachten opgedeeld
worden in een groot aantal evenwijdige vlakken die loodrecht op de invallende bundel
staan. Alle verstrooiers in zo'n vlak zullen tegelijkertijd hun bolgolf gaan uitzenden.
Doordat ze dit simultaan doen. zal de resulterende golf een vlakke golf zijn. Op deze
manier ontstaan er vlakke golven in de richting van de zendtransducent en in de richting van de ontvangsttransducent (in feite ontstaan er vlakke golven in alle richtingen,
alleen deze dragen bij tot signalen die gedetecteerd kunnen worden).
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4.2.1. Theoretische beschouwing

Dit verschijnsel treedt eveneens op in de zendtransducent wanneer deze geëxciteerd
wordt met een elektrische puls en een acoustische puls gaat uitzenden.
Door het ontstaan van vlakke golven kan de invloed van de hyperbool in de formule
voor de echopuls, formule (4.10), verwaarloosd worden. De echopuls kan vervolgens
benaderd worden met
h(t-M) .. Aexp{ -ac(M-Mmin)}cos{wr(t-M) +q>}exp(-

(t-à~)2l
20 r

De amplitude van de echopuls kan ook anders worden geschreven:
a(M)

= Aexp{-ac(M-àtm,n)}
= Aexp{-ac(t-Mmin)}exp{ac(t-M)}

voor Mm1n s

t s Mmax

Hieruit blijkt, dat er pas na t = M min echopulsen zullen arriveren op de zendtransducent
en dat er na t = Litmax zeker geen pulsen meer zullen binnenkomen. Ook is hierin de
noodzaak voor een TGC-versterker te herkennen. De TGC-versterker moet in dit tijdsinterval versterken met een exponentieel in de tijd toenemende versterking, zodat er
op die manier voor de dempingsterm "exp{-ac(t-Litmm)}" gecorrigeerd wordt.
Definieer de amplitudefunktie
a'(t)

= Aexp{ -ac(t-Mm,n )}

(4.11)

dan wordt
a(M) = a'(t)exp{ac(t-àt)}

De formule voor de echopuls wordt daarmee
h(t-M) = a'(t)exp{ac(t-M)}cos{wr(t-M) +q>}exp(-

(t-à~)2l

(4.12)

2a r

4.2.2. Berekening van de verwachtingen
De tijdvertragingen van de echopulsen zijn random in de tijd verdeeld, daardoor is de
ontvangen pulstrein een stochastisch signaal. Van een stochastisch signaal kan geen
exacte mathematische beschrijving gegeven worden. Het enige dat we van het signaal
kunnen berekenen, is de verwachtingswaarde of het gemiddelde.
De probleemstelling zoals die geformuleerd is op blz. 7:
"In hoeverre kan

L

h 2(t-MJ benaderd worden door

i

[L h(t-AtJ]2?1I
i

moet daarom eigenlijk gewijzigd worden in:
"In hoeverre kan E{E h 2 (t-AtJ} benaderd worden door E{[E h(t-AtJ]2}?"
i

i

Deze verwachtingen worden berekend met behulp van de stochastische signaaltheorie
beschreven in de literatuur [Davenport & Root, 1958].
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4.2.2. Berekening van de verwachtingen

E(E h2(t-~ti)}:

Berekening van de verwachting

i

E{

~ h'(1-M,n • t, 1---1[t h'(1-61,) ] p(M" ... ,M",N) d(M,) ... d(MNl

(4.13)

Hierin is N het aantal ontvangen echopulsen en P(~tlJ'''JL\tN,N) is de kansverdelingsfunktie van (ót 1 , ... ,L\t N), waarvoor geldt
p(M" ... ,MNJN)

= p(M, •... ,MNIN)p(N) = p(M,IN) ... p(MNIN)p(N)

en met gebruikmaking van de kansverdelingsfunktie van

~ti'

formule (4.2),

1
p(M,IN) = -:-:-~~
lltmax -lltmin

wordt
P(M" ... ,MNJN)d(M,) '" d(MN) = p(M, IN) ... p(MNIN)p(N)d(M,) ... d(MN}
= p(N)p(M, IN)d(M,) ... p(MNIN)d(MN )
= p(N)

d(M, ) ... d(MN )
lltmax -fitmln lltmax -lltm'n

Daardoor wordt de verwachting
. . . . O>!N
E{E, h (t-M,)} = N=O
E. .p(N)
J.. J E,=, h (t-M
2

2

_0>

=

t

N.O

=

~

fitmax

t

d(M)
_ '

d(M)
•••

fitmax lltmin

_0>

P(N)[t
,=, lltmax fitmin

~fitmin

]

1)

_ N

fitmax lltm1n

jh2(t-MJd(M,)]
_0>

j

Np(N) h2 (t-M) d(M)

N=O

_'"

N is Poisson verdeeld (zie Bijlage 1 op blz. 35), met

...

L Np(N)

= E{N} =

n(Mmax -Mmin )

N=O

waarin n het gemiddeld aantal pulsen per tijdseenheid voorstelt.
Daardoor wordt

E(E h

2

(t-M,H

=

I

E{E h2 (t-MJ}

,

=

~

II tmax II tmin

...

·n(Mmax-Mmin)

n Jh2 (t-M)d(M)
-...

'f h2 (t-M)d(M)
_0>

(4.14)
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Berekening van de verwachting E{[I: h(t-iltJ]2}:
i

EHE h(t-M,)]2}

=

,

E{[E E h(t-M)h(t-Mk )]}
J

=

k

t, {I [~ t,

(4.15)

h(t-M,l h(t-M,) ]P(M, •...• M,. N) d(M,) ... d(MNl

Bij de hieNoor berekende verwachting is een uitdrukking gevonden voor p(ilt1,... ,Llt N,N)
d(ilt1)·.. d(ót~ die ook hier weer gebruikt kan worden.
Daardoor wordt de verwachting

EHE h(t-M,W} = :E p(N)
co

I

N=O

=

f'" f [NE:EN
co

h(t-Mj)h(t-Mk )

-co

t,
i;

co

P(N)[,t,

+

Ja'

-co

k.l

P(N)!t.

~

d(M )

,

•••

l1tmax -6tmln

N

6tmax -l1tm1n

t,

(M_

~Mm'>' 1

1

h(t-M,ld(M,) h(t-M'ldW'l]

Ë Np(N) -cojh (t-M)d(M)
2

litmax litm'n
+

d(M )

Mmu~Mm.1h'(t-M)d(a~)]
k..)

=

]

N=O

1

2

(Mmax -litm,J

Ë N(N-1)P(N)[jh(t-M)d(M)]2
N.O

-co

N is Poisson verdeeld (zie Bijlage 1 op blz. 35), met
co

L Np(N)

= E{N} = n(Mmax -Mm,n)

N=O
co

L

N(N-1)p(N) = n2(Mmax-Mmin)2

N.O

waarin n het gemiddeld aantal pulsen per tijdseenheid voorstelt.
Daardoor wordt
co

E{[!: h(t-M;)]2}
I

=

1
. n(Mmax -MmiJ
litmax -litmin
+

~

(MmaK M min)

-J h (t-M)d(M)
2

-co

2·n2(Mmax-MmiJ2.fjh(t-M)d(M)]2

l-co

(4.16)

4.2.3. Berekening van de verhouding
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4.2.3. Berekening van de verhouding
Tot nu toe is het volgende berekend (zie formule (4.14) en (4.16)):

E(E h2 (t-MJ)} = n
J

Ih (t-M)d(M)
2

_~

E{[~ h(t-M,)J'}

nl

t

h'(t-M)d(M)

+n'[

lh(t-M)d(M)

r

Het is eenvoudig in te zien dat

EH1: h(t-MJWl
E{1: h 2 (t-M1)}

= 1

+

n.

r

[Ï. h(t-M)d(M)

(4.17)

00

Ih (t-M)d(6.t)
2

-00

Deze verhouding geeft de nauwkeurigheid van de benadering aan.
Berekening van de 2 bovenstaande integralen levert het volgende op:

[1

h( t-M) d(M)

r· (t)o~n
a"

exp(o;U'C')[1+cosl 2 ('I'

+ctCo~,)}] exp( -o',o>~)

(4.18)

(zie Bijlage 2, blz. 36)
jh 2(t-M)d(6.t) = a':(t)

aT~exp(a~2c2)(1+COs{2(lp+aca~T)}exp(-a~~)]

(4.19)

-00

(zie Bijlage 2, blz. 37)
Daarmee wordt de verhouding gelijk aan
(4.20)

Hierin is n het gemiddeld aantal echopulsen per tijdseenheid dat bij de transducent
arriveert. n representeert dus eigenlijk de gemiddelde scatterdichtheid in het stukje
objekt dat door de geluidsbundel getroffen wordt. Bovenstaande verhouding is dus
direkt afhankelijk van de scatterdichtheid in het objekt.

4.3. Discussie
Om te beoordelen in hoeverre de benadering van

:E h2(t-~ti)
i

door

CE h(t-~ti)]2
i

gerechtvaardigd is, moet de verhouding van de verwachtingen numeriek berekend
worden voor de bij de meetopstelling behorende parameters.
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4.3. Discussie

Dit zijn de volgende parameters:
= 2.19'10-7 S
1
CJ.l.r
= 21t·3.5·106 = 71t·106 rad'sdaardoor wordt exp(-if~) = 8.10-11
Verder zijn a en c objekt afhankelijk en is qJ transducent afhankelijk.
OT

De verhouding is niet alleen een funktie van de gemiddelde scatterdichtheid n, maar is
ook afhankelijk van de parameters <p, at c, OT en CJ.l.r. Bij variatie van deze parameters
doorloopt het argument van de cosinus, <p+aca~CJ.l.r, het interval [0,rr/2] modulo Tt/2. De
cosinus neemt in dat geval alle waarden tussen -1 en 1 aan.
In Fig. 4.11. staat de verhouding weergegeven als funktie van de scatterdichtheid n.

Fig. 4.11. De verhouding als funktie van n, voor verschillende
waarden van qJ+aca~.
In de situatie dat qJ+acoA == rc/2, wordt de verhouding onafhankelijk van n. Dit is te
verklaren doordat

Jh(t-M)d(M)

= 0

-00

wordt voor qJ+aco~ gelijk aan 1t/2 (zie Bijlage 2, blz. 36). Het gevolg hiervan is dat
de formules voor de verwachtingen, formule (4.14) en (4.16), aan elkaar gelijk worden
en de verhouding (4.17) zal altijd gelijk aan 1 zijn, onafhankelijk van n.
Uit Fig. 4.11. volgt, dat de verhouding 1 is voor n < 1014 • In de praktijk ligt n in de orde
van 106 tot 10B•

Conclusie:
De benadering van

.E h 2(t-L\tJ door CE h(t-L\tJ]2 is in ons geval gerechtvaardigd.
i

i
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4.4. Consequenties voor de hardware

4.4. Consequenties voor de hardware
Nu is aangetoond dat het gekwadrateerde somsignaal een heel goede benadering is
voor de vermogenssom, blijft nog de vraag waarom er bij de huidige meetmethode
voor dubbelzijdige gelijkrichting is gekozen en niet voor kwadratering.
Bij de eerste tussentijdse voordracht is de volgende suggestie1 naar voren gekomen.
De meting wordt verricht bij een ultrageluidsfrequentie van 3.5 MHz. Een gelijkrichter
opgebouwd uit diodes kan bij deze frequentie een kwadraterend gedrag vertonen door
de niet-lineaire karakteristiek van de diodes. In de radiotechniek wordt een diode juist
gebruikt om een vermogen te bepalen.
Indien de gebruikte gelijkrichter inderdaad een kwadraterend gedrag vertoont, is het
overbodig om deze te vervangen door een kwadrator. Daarom is de karakteristiek van
het gelijkricht-IC (Siemens S042P) gemeten bij een frequentie van 3.5 MHz.
Het ingangssignaal bij de meting is een sinusvormige spanning met een frequentie
van 3.5 MHz en een amplitude V\OP,in (zie Fig. 4.12.) en het uitgangssignaal is een
gelijkgerichte sinusvormige spanning met een amplitude VtOP,Uit (zie Fig. 4.13.).

Fig. 4.12. Het ingangssignaal.

1

van prof.ir. K.H. Wesseling

Fig. 4.13. Het uitgangssignaal.

4.4. Consequenties voor de hardware
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In Tabel 4.1. staan de resultaten van de meting en in Fig. 4.14. is het verband tussen
de in- en uitgangssignalen van de gelijkrichter weergegeven.
Tabel 4.1. De meetresultaten.
Vtop,in

M

VtoP.Uit

M

1,6

1,6

1,4

1,4

1

1

0,5

0,5

0,44

0,43

0,32

0,3

0,275

0,25

0,225

0,22

0,15

0,125

0,1

0,075

0,05

0,025
Fig. 4.14. De gemeten karakteristiek.

Uit Fig. 4.14. blijkt, dat de gelijkrichter lineair is. Alleen bij zeer kleine ingangssignalen
treden er afwijkingen op.
Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin het gelijkgerichte somsignaal
h(t-~tJ I de vermogenssom
h2(t-~tJ benadert, moet voor de verwachting van

IL

L

i

i

dit gelijkgerichte somsignaal een analytische uitdrukking gevonden worden.
De berekening van deze verwachting is echter zeer complex. De gelijkrichting van het
signaal maakt het berekenen van de integraal
onmogelijk. Wellicht is

IL

I Ih(t-~t) Id(~t) zeer moeilijk dan wel

h(t-~ti) look een benadering voor

:E h2(t-~tJ,

maar zeker

i

i

is dat niet en waarschijnlijk is het evenmin.
Wat wel zeker is, is dat

CE h(t-~ti)]2
i

een goede benadering is voor

L

h2(t-~tJ. De

I

gelijkrichter in het blokschema van de huidige meetmethode (zie Fig. 3.1. op blz. 5)
moet daarom vervangen worden door een kwadrator. Met een kwadrator in het meetcircuit is het in ieder geval zeker, dat er een maat voor het ontvangen vermogen en
daarmee voor de integrated backscatter wordt bepaald.

4.4. Consequenties voor de hardware
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Het gewijzigde blokschema van de meting staat in Fig. 4.15. Hierin is de gelijkrichter
vervangen door een kwadrator.

Fig. 4.15. Het nieuwe blokschema.
Metingen zijn er met dit schema echter nog niet gedaan. Er is wel een begin gemaakt
met het bouwen van een kwadrator, maar bij het testen van de schakeling opgebouwd
rond een 4-kwadranten vermenigvuldiger (Motorola MC1595), bleek deze niet goed te
werken. Gezien de tijd is het hierbij gebleven. Het verdient daarom aanbeveling om
het ontwerpen en het bouwen van een kwadrator in de vorm van een stage voort te
zetten.
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5. Phase cancellation
Alvorens verder in te gaan op het begrip phase cancellation, volgen nu eerst enkele
belangrijke definities.
Interferentie is het verschijnsel dat optreedt wanneer 2 (of meerdere) geluidsgolven
zich voortplanten in verschillende richtingen en dus variaties in intensiteit vertonen.
Deze spatiële variaties in het geluidsveld veroorzaken versterking of verzwakking van
de resulterende golf.
Phase cancellation is een vorm van interferentie die aan het oppervlak van de transducent optreedt. De transducent genereert een elektrisch signaal dat evenredig is met
het momentane gemiddelde van de geluidsdruk op het oppervlak van de transducent.
Indien de fase van de golf die op de transducent valt, niet constant is over dit oppervlak, kan er versterking of verzwakking optreden.
Het uiteindelijke elektrische signaal van de transducent is in beide gevallen hetzelfde.
De bovenstaande definities zijn ontleend aan de literatuur [Busse & Miller, 1981].
Interferentie en phase cancellation zijn dus spatiële verschijnselen, ze treden op in het
plaatsdomein. In dit hoofdstuk benaderen we deze verschijnselen door ze in het tijddomein te beschouwen, dit is aanzienlijk eenvoudiger.
In de probleemstelling is het al even naar voren gekomen dat phase cancellation een
belangrijke oorzaak is van informatieverlies. De aard van dit probleem ligt in de hardware. De gebruikte transducenten zijn fasegevoelig en een fasegevoelige transducent
integreert alle binnenkomende pulsjes over zjjn oppervlak. Dit effekt is te benaderen
door sommatie van alle pulsjes in amplitude. Een groot nadeel van dit sommeren is
de invloed van phase cancellation: pulsen die elkaar door hun onderling faseverschil
geheel of gedeeltelijk uitdoven.

5.1. Phase cancellation door een verschil in looptijd
Wanneer 2 geluidspulsen vlak na elkaar in de tijd op de transducent arriveren, treedt
er dus interferentie op, dat wil zeggen ze beïnvloeden elkaar. Of er versterking dan
wel verzwakking optreedt, hangt af van het onderlinge faseverschil van de 2 pulsen.
Allereerst wordt phase cancellation beschouwd in het geval dat de pulsen slechts een
geringe demping in het objekt ondervinden. De fasehoek cp tussen de draaggolf en de
omhullende is onder die aanname nagenoeg constant. Een eventueel onderling faseverschil tussen 2 pulsen kan dan alleen voortkomen uit een verschil in looptijd, ofwel
een verschil in vertragingstijd. Indien het faseverschil gelijk is aan een even veelvoud
van ]t, dan zijn de pulsen in fase en treedt er versterking op. Indien het faseverschil
gelijk is aan een oneven veelvoud van ]t, dan zijn de pulsen in tegenfase en treedt er
verzwakking op.
Deze verschuiving in de tijd sluit volledige uitdoving door interferentie uit. Dit blijkt ook
al uit formule (4.16); daarin staat dat E{[L h(t-~ti)]2}
i

;>'!

0

ç>

E(E h(t-~ti)}
i

er volledige uitdoving zou optreden, dan zou deze verwachting 0 moeten zijn.

;>'!

O. Als
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5.1. Phase cancellation door een verschil in looptijd

Met behulp van de mathematische beschrijving voor een echopuls, formule (4.10) op
blz. 13, worden nu 2 echopulsen gedefinieerd:
h(t-M,) ::: A

h{t-M2) ::: A

0
exp{-aC(M,-Mmln)}COS{O)T(t-M,)+<P}exp(- (t-M,)2l
2{coM mln +c(M, -Mm1n )}
2a~
0
exp{ -ac{M2-Mmln)}cos{wT(t-M2) +<p}exp(2{coM m'n +c(M2 -Mmin )}

(5.1)

(t-f1~)2l
2a~

Hierin zijn ~t, en ~t2 de resp. vertragingstijden. Aanname hierbij is dat de tweede puls
later op de transducent arriveert dan de eerste, met andere woorden ~~ > ~t1'

Maximale versterking (de pulsen zijn in fase) of maximale verzwakking (de pulsen zijn
in tegenfase) treedt op indien het onderlinge faseverschil van de 2 pulsen gelijk is aan
w/1~-w1M,

:::

m1t

Ç)

mrt

b.~-M,:::_

O)r

Ç)

b.~:::

(5.3)

mrt
M,+_

(m=O,1,2,3, ... )

O)r

Voor m = even zijn de pulsen in fase en voor m = oneven zijn ze in tegenfase.
Met behulp van formule (5.3) kunnen we een aantal formules herschrijven. Dit om een
uitdrukking voor het somsignaal te vinden die is opgebouwd uit een dempingsterm, de
draaggolf en een (nieuwe) omhullende.
De dempingsterm ten gevolge van het bolvormig geluidsveld wordt
D
2{coM min +c{M2 -Mmin )}

=

D

. coMmin +c{M, -Mm;n)
2{coM min +c(M, -Mm,n )} coMmin +c(M2 -Mmin )
D
.
coMm'n +c(M, -Mm,n )
2{coMmin+c(M,-Mmin)}

(m1t

CoLltmin +C !li, +-

O)T

De dempingsterm ten gevolge van de demping in het objekt wordt
exp{ -ac(M2 -Mmin )}

= exp{-ac(M, -Mmin)}exp{ -ac(M2 -M,)}
• exp{ -ac(M, -M•• )}exp ( -ac : :

1

1

-!ltmin
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5.1. Phase cancellation door een verschil in looptijd
De draaggolf wordt
cos{w r (t-M2 ) +q>} = cos{w r (t-M1 ) +q>+m1t}

= cos{Ol r(t-M1 }+<p}cos(m1t}
= (_1}m cos{wT(t-M,) +q>}
En tenslotte wordt de Gaussische omhullende van de 28 puls gelijk aan

exp(

(t_~;)2)
exp(--;(t-M m1t)2)
20
20
W
=

1

-

T

r

T

=

exp(- (t-M;)2 2(t-~t,) m1t _~(m1t)2)
+

20 T

=

exp(

20 T

Ol r

20 r

Wr

(t-~~)2)exp(~ m1t(2(t_M,)_
m1t))
Ol
W
20 r

20 r

T

T

Hierin zijn de volgende delen te onderscheiden:
s( t} = h(t-M,) . omhullende funktie

(5.4)

Uit de bovenstaande formule is moeilijk af te leiden wat de invloed van interferentie is
op het somsignaal van de 2 pulsen. Daarom moet het somsignaal numeriek berekend
worden voor verschillende waarden van m. De hierbij gebruikte parameters zijn:
a
= 3 dB·cm- 1
~tl
= 60 I-ls
1
c
= 1460 m·sM min
= 60 I-ls
Co
= 1520 m·s-1
OT
= 2.19-10-7 S
D
= 1 cm
w,.
= 2Jt-3.5-106 = 73t·106 rad-s- 1

5.1. Phase cancellation door een verschil in looptijd
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In Fig. 5.1. staat een voorbeeld gegeven van 2 echopulsen met een onderling faseverschil van 2n.

Fig. 5.1. Een faseverschil van
(û'p:\t 2 -w,-L\t 1 = 21t.
In Fig. 5.2. tot en met Fig. 5.5. staan de somsignalen die door interferentie ontstaan
wanneer de echopulsen in fase zijn (dus bij even m).

Fig. 5.2. De som van 2 pulsen
met een faseverschil van O.

Faseverschil is 4n.

Fig. 5.3. Faseverschil is 211:.

Fig. 5.5. Faseverschil is 6n.

Bij een faseverschil van 6n zijn de afzonderlijk echopulsen alweer te herkennen in het
somsignaal. De mate van versterking wordt bepaald door de amplitudefaktor. Dit is de
verhouding van de amplitude van het somsignaal t.o.v. de amplitude van de echopuls
die het eerst op de transducent arriveert (zie ook Tabel 5.1.).

5.1. Phase cancellation door een verschil in looptijd
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In Fig. 5.6. staat een voorbeeld gegeven van 2 echopulsen met een onderling faseverschil van 3n.

Fig. 5.6. Een faseverschil van
w,-&t2-lO-r~t1

= 3n.

In Fig. 5.7. tot en met Fig. 5.10. staan de somsignalen die door phase cancellation
ontstaan wanneer de echopulsen in tegenfase zijn (dus bij oneven m).

Fig. 5.7. De som van 2 pulsen
met een faseverschil van n.

Faseverschil is Sn.

Fig. 5.8. Faseverschil is 3It.

Fig. 5.10. Faseverschil is 7It.

Bij een faseverschil van SIt zijn de afzonderlijk echopulsen alweer te herkennen in het
somsignaal. De mate van verzwakking wordt weer bepaald door de amplitudefaktor
(zie Tabel 5.1.). Tevens blijkt uit Fig. 5.7. dat er geen volledige uitdoving door phase
cancellation optreedt bij een faseverschil van It.

27

5.1. Phase cancellation door een verschil in looptijd

Tabel 5.1. De mate van versterking/verzwakking bij
interferentie.
m = even
(pulsen in fase)
m

ampl.
faktor

°

2

2

1,587

4
6

m = oneven
(pulsen in tegenfase)

verst.

m

[%]
100

ampI.
faktor

verzw.

[%]

1

0,388

61,2

58,7

3

0,860

14,0

1,031

3,1

5

0,996

0,4

1,000

0,0

7

1,000

0,0

Uit Tabel 5.1. blijkt dat interferentie en dus ook phase cancellation bij een faseverschil
van 5n en groter nauwelijks meer een rol speelt.
Interferentie en phase cancellation beperken zich echter niet tot 2 echopulsen. In het
algemeen zullen er meerdere pulsen bij betrokken zijn. Onder de aanname dat de
demping in het objekt gering is, zal de maximale verzwakking door phase cancellation
61,2% bedragen. In het somsignaal van meerdere pulsen (N > 2) kan er daarom nooit
volledige uitdoving optreden. Dit blijkt tevens uit formule (4.16):

E{E h(t-ót)}

~ 0.

i

Het somsignaal tendeert zelfs bij N -

00

niet naar O.

5.2. Phase cancellation ten gevolge van sterke demping
Het nu volgende is in het verslag opgenomen om aan te tonen dat volledige uitdoving
door phase cancellation mogelijk is onder bepaalde omstandigheden. Wanneer een
geluidspuls sterk gedempt wordt, treedt er dispersie op: de geluidssnelheid wordt een
funktie van de frequentie. Bij het doorlopen van het medium verandert de puls sterk
van vorm. De draaggolf loopt als het ware onder de omhullende door, doordat de
fasehoek <p tussen de draaggolf en de omhullende niet meer constant is. Dit effekt is
ook in experimenten naar voren gekomen.
Zo ontstaat er dan naast het faseverschil ten gevolge van een verschil in looptijd, ook
een faseverschil ten gevolge van dispersie. Dit kan in rekening worden gebracht door
bij de reeds (in de zendpuls) aanwezige fasehoek <p een extra faseterm Ó<P1 resp. Ó<P2
op te tellen.

5.2. Phase cancellation ten gevolge van sterke demping
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Zo ontstaan 2 echopulsen van de vorm
h(t-At,) = A

0

exp{ -exC(M,-Mmln)}COS{ûlr(t-M,)+lp+[\lp,}exp(-_(t_-_M-=-,)_2)
2(J~

2{ ... }

o

h(t-M2 ) = A

(

2{ ... }

exp{ -exC(6~-Mmln)}cOS{ûlr(t-M2)+lp+6lp2}exp _

(S.S)

(t-fJ.t2 )2)
2(J~

Hierin zijn .!lep, en .!l<:P2 de resp. extra fasetermen.
De som van de 2 pulsen is weer van de vorm
s(t)

= h(t-M,)+h(t-M2 )
=A o

(

exp{ -ac(M, -Mm1n)}cos{lOT(t-M,) +cp +fJ.cp,}exp _ (t-M' )2)
2(J~

2{ ... }

+ A

o

(

2{ '" }

exp{ -ac(M2-Mmin)}COS{lOT(t-fJ.~)+cp+fJ.CP2}exp _

(5.6)

(t-L\t

2

)2)

2(J~

Maximale versterking (de pulsen zijn in fase) of maximale verzwakking (de pulsen zijn
in tegenfase) treedt op indien het onderlinge faseverschil van de 2 pulsen gelijk is aan

= m1t

A

fJ.!P2-fJ.!P,

m1t
6t2 = 6t, +lOr

A

L\CP2

lO~~-lO~t,

Hierin is N
I

= k1t

~

= fJ.lp, +k1t

(mEN,kEI)

{5.7}

de verzameling van natuurlijke getallen,
de verzameling van gehele getallen (integers).

De voorwaarden voor het in fase dan wel in tegenfase zijn van de pulsen staan in
Tabel 5.2.
Tabel 5.2. Voorwaarden voor het in fase dan wel in
tegenfase zijn.

k

I

11

m

even

I

oneven

even

in fase

in tegenfase

oneven

in tegenfase

in fase

I

Voor k = even is de situatie dezelfde als in 5.1. De numerieke berekeningen leveren
dezelfde plaatjes op. Daarom worden hier de berekeningen beperkt tot k = oneven.
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5.2. Phase cancellation ten gevolge van sterke demping
In 5.1. zijn de volgende formules afgeleid:
Voor de dempingsterm ten gevolge van het bolvormig geluidsveld

o

D

=

2{coMm'n+c(~~-Mm'n)}

.

coMm'n+c(M1-Mm'n)
(m1t]

2{coMmfn+c(M1-Mmln)}

co~tmln+c ~t1 + - -~tmln

OOr

Voor de dempingsterm ten gevolge van de demping in het objekt
exp{ -ac(M, - M m,,)} = exp{-ac(M, -Mmi,)}exp(-ac

:~ ]

Voor de omhullende
exp(-

(t_~~)2] =

exp(-

2(Jr

(t-~;)2Jexp[~m1t (2(t-M1)-~]]
2(Jr

2(Jr OOr

OOr

Met behulp van formule (5.7) kunnen we de formule voor de draaggolf herschrijven:
cos{oo~t-M2) +CP+~CP2} =

cos{oo r (t-M1) +cp+m1t+~CPl +k1t}
= cos{oo r (t-M1) +CP+~<P1}cos{(k+m)1t}

= (_1)k.mcos{oo~t-Ml)+<P+~<P1}

De som van de 2 pulsen wordt dan
s(t) = A

o

(

_

2{coM min +c(M1 M m,n )}

exp{ -aC(Ml-Mmln)}Cos{oor(t-M1) +cp+~<Pl}exp -

O

+ A

2{coMmin+c(M1-Mmin)}

. exp(-ac

C M +c(M -M . )

.

0 mln

1

(mJt]

co~tmln +c ~tl + -

OOr

)2]

2(Jr

exp{ -ac(M1 -Mm1n )}

-~tmin

mJt](-1)k+mCOS{oor(t-M1)+cp+~<P1}exp(-(t-~;)2]exp(~mJt (2(t-M
(Or

=A

m,n

(t-M;

2(Jr

o
2{coM min +c(M1-Mmin )}

. 1 + (_1)k+m

exp{-ac(M1-Mmin)}Cos{(j)r(t-M1)+<p+~<P1}exp

CoMmin+c(M1-Mmin)

mlt

co~tmin +c ~t1 + oor -~tmln

exp

]

1

2(Jr OOr

)-

m1t])
OOr

(- (t-M; )2]
2(Jr

:1t(~(2(t-Ml)-:1t]-acJ]
r 2(Jr

r

(

Hierin zijn de volgende delen te onderscheiden:
s(t)

= h(t-M

1

) •

omhullende funktie

(5.8)

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de omhullende funktie voor m = 0 gelijk aan 0
wordt. Dat betekent dat er volledige uitdoving plaatsvindt: s(t) = 0 (zie ook Fig. 5.12.).

5.2. Phase cancellation ten gevolge van sterke demping
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Het somsignaal is voor dezelfde parameters berekend als in 5.1., met als extra parameter k en daarvoor geldt k = oneven.
In Fig. 5.11. staat een voorbeeld gegeven van 2 echopulsen met een onderling faseverschil van 3Jt (2Jt t.g.v. een verschil in looptijd, de pulsen zijn een hele periode t.o.v.
elkaar verschoven, en Jt t.g.v. dispersie).

Fig. 5.11. Een faseverschil opgebouwd uit Wri\t2-~i\t1 = 2Jt
en i\CP2-i\CP1 = Jt.
In Fig. 5.12. tot en met Fig. 5.15. staan de somsignalen die door interferentie ontstaan
wanneer de echopulsen in tegenfase zijn (dus bij oneven k en even m).

Fig. 5.12. Faseverschil is Jt.

Fig. 5.13. Faseverschil is 3Jt.

Fig. 5.14. Faseverschil is Sn.

Fig. 5.15. FaseverschiJ is 7Jt.

Bij een totaal faseverschil van Sn zijn de afzonderlijk echopulsen alweer te herkennen
in het somsignaal. De mate van verzwakking wordt bepaald door de amplitudefaktor
(zie ook Tabel 5.3.). Tevens blijkt uit Fig. 5.12. dat er volledige uitdoving door phase
cancellation optreedt bij een faseverschil van n.

5.2. Phase cancellation ten gevolge van sterke demping
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In Fig. 5.16. staat een voorbeeld gegeven van 2 echopulsen met een onderling faseverschil van 4Jt (3Jt t.g.v. een verschil in looptijd, de pulsen zijn anderhalve periode
t.O.v. elkaar verschoven, en Jt t.g.v. dispersie).

Fig. 5.16. Een faseverschil opgebouwd uit Wr~t2-~~t1 = 3Jt
en ~q:J2-~q:J1 = Jt.
In Fig. 5.17. tot en met Fig. 5.20. staan de somsignalen die door interferentie ontstaan
wanneer de echopulsen in fase zijn (dus bij oneven k en oneven m).

Fig. 5.17. Faseverschil is 2]'[,

Fig. 5.18. Faseverschil is 4Jt.

Fig. 5.19. Faseverschil is 6]'[,

Fig. 5.20. Faseverschil is SJt.

Bij een totaal faseverschil van 6Jt zijn de afzonderlijk echopulsen alweer te herkennen
in het somsignaal. De mate van versterking wordt weer bepaald door de amplitudefaktor (zie Tabel 5.3.).

5.2. Phase cancellation ten gevolge van sterke demping
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Tabel 5.3. De mate van versterking/verzwakking bij
sterke demping.

m = even
(pulsen in fase)
m

ampl.
faktor

m = oneven
(pulsen in tegenfase)

verzw.

m

[%]

verst.
[%]

1

1,795

79,5

33,2

3

1,212

21,2

0,969

3,1

5

1,005

0,5

1,000

0,0

7

1,000

0,0

0

0

2

0,668

4

6

100

ampl.
faktor

Indien de geluidspulsen in het objekt sterk gedempt worden, kan er dus wel degelijk
volledige uitdoving door phase cancellation optreden. Dit is het geval wanneer het
onderlinge faseverschil opgebouwd is uit een faseterm 0 ten gevolge van een verschil
in looptijd en een faseterm 1t ten gevolge van dispersie. Het somsignaal wordt hierdoor exact gelijk aan en dat betekent volledige uitdoving.

°

Wanneer het aantal ontvangen pulsen groot genoeg is, kàn er volledige uitdoving door
phase cancellation optreden. Het somsignaal zal bij N - 00 naar 0 tenderen.
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6. Conclusies en aanbevelingen
In dit afstudeeronderzoek is de integrated backscattermeting nader onder de loep
genomen. Het doel is het theoretisch onderbouwen van de echoschakeling. Dit houdt
in, het kritisch nalopen van de schakeling en deze eventueel aanpassen.
Allereerst is er gekeken naar de huidige meetmethode. Om de integrated backscatter
te meten moet het vermogen dat in het ontvangen echosignaal aanwezig is, bepaald
worden. Dit vermogen is gelijk aan de som van de vermogensbijdragen van alle echopulsen afzonderlijk. Het bepalen van dit vermogen is echter niet mogelijk, omdat het
uitgangssignaal van de transducent gelijk is aan de sommatie van de pulsen in amplitude; de afzonderlijke pulsen zijn hierin niet meer te onderscheiden.
In de huidige meetmethode is ervoor gekozen om het vermogen dat aanwezig is in
het echosignaal, te benaderen door het somsignaal gelijk te richten. Of dit een goede
benadering is, is niet zeker. Wel een goede benadering voor het in het echosignaal
opgeslagen vermogen is het gekwadrateerde somsignaal. Bewezen is, dat dit een
goede benadering is. De gelijkrichter moet daarom vervangen worden door een kwadrator, omdat het zeker is dat hiermee een maat voor de integrated backscatter wordt
gemeten.
Metingen zijn er met deze opzet echter nog niet gedaan. Er is wel een begin gemaakt
met het bouwen van een kwadrator, maar bij het testen van de schakeling bleek deze
niet goed te werken. Gezien de tijd is het hierbij gebleven. Het verdient daarom aanbeveling om het ontwerpen en het bouwen van een kwadrator in de vorm van een
stage voort te zetten.
Ten aanzien van phase cancellation kan nog het volgende geconcludeerd worden.
Phase cancellation is een vorm van interferentie die aan het oppervlak van de transducent optreedt. De transducent genereert een elektrisch signaal dat evenredig is met
het momentane gemiddelde van de geluidsdruk op het oppervlak van de transducent.
Indien de fase van de golf die op de transducent valt, niet constant is over dit oppervlak, kan er versterking of verzwakking optreden.
Wanneer de demping in het objekt gering is, is de maximale verzwakking door phase
cancellation 61 %. In het somsignaal kan er daarom nooit volledige uitdoving optreden.
Indien er sterke demping in het objekt optreedt, kan er wel volledige uitdoving plaatsvinden.
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Bijlage 1 - Poisson verdeling
De onderstaande formules zijn afgeleid aan de hand van de stochastische signaaltheorie beschreven in de literatuur [Davenport & Root, 1958]. De formulenummers zijn
overeenkomstig de hierin gebruikte formulenummers.
De kans dat er N echopulsen worden ontvangen binnen een tijdsinterval ter lengte T
wordt gegeven door een Poisson kansverdeling:
p(N,T)

= e- nT (~~N

(N=O,1, ... )

(7.21)

In Fig. 8.1. staat een Poisson kansverdeling weergegeven.

Fig. 8.1. De kansverdeling.
Het gemiddeld aantal echopulsen dat gedurende dit tijdsinterval wordt ontvangen, is
ET(N)

..

=E

N:O

Np(N,T)

'"

=E

N:O

= nT e- nT enT = nT
en verder is

( T)N

Ne-nT _ n_

N!

'"

(T)N

= nT e- nT E n

1

-

N:1 (N-1)!

'"

(T)N

N,O

N!

= nT e-nT E _n_

(7.22)
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Bijlage 2 - Berekening van de integralen in (4.17)
Berekening van de integraal in de teller:

1

h(1-M) d(M) "

1

a(M)cos{Ol,( I -M) +q>}exp(-

(I~~t )d(M)

ja'(t)exp{aC(t-M)}COS{Wr(t-M)+(j)}exp(- 20
=
jexp{ac(t-M)}cos{wr(t-M) HP}exp(- (t-Ö~)2)d(t_M)
_
20
=
j_ exp (aCL) cos (WrL+(j)) exp(- 20L22)dt
=

(t-Ö:)2)d(M)
r

-O'

a'(t)

r

a'(t)

r

= a'(t)

O'

(

exp ac't

J

)

-

= a~t) exp(jlp)

exp{j(WrL+(j))}+exp{ -j(WrL+lp)}
( ' t2 )
exp - _ dt
2 2Or2

jexp(-~
20
jeXP(-~'t2_(ac+jWr)L)dt
20
't2+(ac+ j wr )'t)dt

r

-O'

a~t) exp(-j(j))

+

r

-Ol

met behulp van de standaardintegraal

J
O'

exp( -a 2x 2 +bx)dx

= r; exp
a

_O'

(.!!.-)
4a 2

wordt dit

.
J

_O'

h(t-M)d(M)

a'(t)

= -2-exp(jlp)OrV21t exp

(O~2C2 -o~~+2jaco~
)
2
r

a'(t)
.
~ (O~2~-O~~-2jaCo~r)
+ --exp(-Jlp)orV21t exp - - - - - - - -

2

•

2

(;L

= a (t)orV21t
" a' (I) (J

Tenslotte is

[1

h( 1-M) d(M)

r~

exp{j(lp+aco~r)}+exp{-j(lp+aco~r)}

(o~(W~_a2C2))

2

2

,J2Jt cos(q> +ac(J;",) exp(-

a" (I)

exp ---~-

(J~( ~~ a'c') )
Ol

(J~~ ·2cos'(q> +ac(J;",) exp{ -(J;{"'~- a'c')}

a'2(t)o~1t [1 +cos{ 2(lp+aco~{I)r)}]exp{ -o~(w~- a2 c2 )}
= a'2(t)o~1t exp(o~2C2)[ 1 +COS{2(tp+acO~)r)}]exp( -O~J~)
=

Bijlage 2 - Berekening van de integralen in (4.17)
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Berekening van de integraal in de noemer:

Lh' (t-M) d(M) • Ia'(M)cos'{00,.(t- M) +'1'}exp(- (I- : r ld(Ml

· Ï.

a"{t)exp{2ac(I-M)}cOS'{0l,.(I-M) +q>}exp(-

= a"(I)

I

= a'2(t)

j

(t~r jd(M)

exp{2ac(hl.t)}COS'{0l,.(I-M) +q>}exp( - (I-:r jd(I-M)
exp (2ac't) cos 2 (WTL +lp)exp(-

_<D

Ï.

• a"(I) exp(2aCT)(

= a' 2( t ) f<D exp (2ac't)

eXP{HOlTHq>)}~eXp{ -HOlTHq>)}

j

-"

r

exp(-

~jdt

2+exp{2j(wr't+lp)}+exp{ -2j(W TL+lp)} exp (-r2
- _ j dt

4

_<D

= a'~(t)

~ldt

ar

OT2

ex p (--;'-r2+2aCLjdt
ar

+ a':(1) exp (2 jq»

1

exp(-

;~ ." +2(ac+jOlT)<jdt

j

+ a':(t) exp(-2jlp) eX P(--;'t 2-2(aC+jW r )'tjdt
.<D
ar

met behulp van de standaardintegraal

f
<D

exp(-a2x2+bx)dx

_'"

= fit eXP(~l
2
a

4a

wordt dit

fh
.<D

2

(t-M)d(M)

'2(t)
= _a_ar~exp(o~2c2)

2

+ a'2(t)

4
+ a'2(t)

4

exp(2jlp)ar~exp(a~2c2 - a~~+ 2jaco~r)
exp(-2jlp)aT~exp(o~2c2-o~~-2jaca~)r)

a'2(t)

= --OTyÇ"exp(a~2c2)
2

. [1 +
= a'2(t)

2

exp{2j(lp+aco~T)}+exp{ -2j(q)+aCO~OT)} exp( -arOOT
2 2)]
2

ar~exp(a~2c2)[1 +COS{2(lp+ctCa~)T)}exp(-a~~)J
.
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Appendix - Alternatieve beschouwing
In eerste instantie is bij de theoretische beschouwing van het backscattering proces
uitgegaan van een systeembenadering. Daarbij is aangenomen dat er geen demping
van de puls optreedt. De zendpuls wordt beschreven door formule (4.1):

= ACOS(OJrl+<p)exP(-~l

h(t)

20 r

De ontvangen echopuls is, volgens formule (4.3), van de vorm
h(t-M) = a(M)cos{wT(t-M) +<p}ex p(-

(t-i.\~)21
20 T

waarin door de aanname dat er geen demping optreedt, a(ilt) = A = constant.
Uit de systeemtheorie beschreven in de literatuur [Papoulis, 1965] volgt:
00

E h(t-M,) = IE ö(t-M(-'t)h('t)dt = E ö(t-M() * h(t)
(

_00

,

(

00

E h (t-M()
2

= IE ö(t-M(-'t)h2 (t)dt = E ö(t-M,) *h 2 (t)

I

_00

waarin

11 *11

(

,

staat voor de convolutie van deze 2 signalen (zie Fig. A.1.).

Fig. A.l. De systeembenadering.
Berekening van de verwachting E{E h 2 (t-M;)}:
i

E{E h 2 (t-M)}

=

E{E ö(t-MJ} *h 2 (t)

(

i

Het aantal ontvangen echopulsen per eenheid van tijd is Poisson verdeeld met
N

P(aanta/=N) = e-'- À

N!

E{E ö(t-MJ}

,

(N=O.1 •... )

= À

waarin "A. het gemiddeld aantal pulsen per tijdseenheid voorstelt.
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Appendix - Alternatieve beschouwing
Daardoor wordt

E(E h2 (t-M;)} = E{E ö(t-MJ} * h 2 (t)
I

;

=À

Ih (t)dt
2

-'"
2

c[

A
2 2 ]
= 2ÀCJry1t
1 +cos(2<p)exp(-CJrWr)

Hierbij is gebruik gemaakt van de berekening van integraal 1.
Berekening van de verwachting E{[I: h(t-L\t j )]2}:

E{[~ h(t-M,)]'} •

À' [

1 rI

i

h(t) dt + À h'(t) dt

= A2À2CJ~1t[1 +cos(2<p)Jexp(-CJ~~) + A

2

2

=

ÀCJ r y';(1

+COS(2<p)exp(-CJ~~)]

~ ÀCJ r y';(1 +cos(2<p)exp(-CJ~~)+2ÀCJry';[1+Cos(2<p)]exp(-o~~)]

Hierbij is gebruik gemaakt van de berekening van integraal 1 en 2.
De verhouding van de 2 verwachtingen:

E{[E h(t-M;W}
E{E h (t-M,)}

--=---2

c[1 +cos(2<p)]exp(-CJ~~)

= 1 + 2Ào r y 1 t - - - - - -__-

1 +cos(2<p)exp(-CJ~~)

Deze verhouding is dezelfde als (4.20) indien er a = 0 wordt ingevuld.
Het nadeel van deze systeembenadering, is dat er geen demping in de beschouwing
kan worden opgenomen. Er kan geen gebruik worden gemaakt van een amplitude
a(L\t). Daarom is van deze methode afgestapt en is voor een statistische benadering
gekozen.

Berekening van integraal 1:

I

h'(t)dt.

I

A'cos' (Ol,t''l') exp(-

:~ ]dt

_j((I)rl+<p)}]2
(t2]
= A 2f'" (exP{j(wrl+<p)}+exP{
exp - _ dt
2
2
_

Or

• A' 12+exP{2j(0l,t+'P)~+exp{-2j(0l,t+'l'lJ exp( -

=

~2 j exp (--; t ]dt + ~2 exp(2j<p) jex p
2

_00

+

Or

~' exp( - 2i'l')

I

ex{

-'"

~~ t' -2 jOl,t]dt

:~]eIt

(-";t +2
2

CJ r

jW

rl ]dt
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Appendix - Alternatieve beschouwing
met behulp van de standaardintegraal

J
Ol)

exp( _a 2x 2 +bx) dx

= {;

a

_Ol)

eXP(~j
4a 2

wordt dit
A2

J
Ol)

A2

C

C

2

2

A2

C

2

2

h 2 (t)dt = -OrV1t +_exp(2j<p)orV1texp(-orWr) +-exp(-2j<p)orV1texp(-orWr)

2 4 4

-co

_ A2
C
A2
c ex p(2j<p)+exp(-2j<p) exp( 2 2)
rV1t
- ""2°
+""2° rV1t
2
-°rWr
=

~2 or{;[1 +cos(2<p)exp( -o~~)]

(einde berekening integraal 1)

Berekening van integraal 2:

1.h(l)dt = IACOS(OJ,l+<p)exp(- :a~)dl
= A

exp{j(wrf+<p)}+exp{ -j(wrf+<p)}

J
Ol)

2

-Ol)

=

1

( f
exp - - dt
202r

~ exp(j<p) jexp(-~
t + jWrf jdt + ~ exp(-jlp) jexp(-~ f-jWrljdt
20
20
2

r

-co

r

_Ol)

met behulp van de standaardintegraal

J.exp(-a2x2+bx)dx

= {;

a

-co

exp(~)
4a
2

wordt dit

I

h( I) dt

=;

exp(j<p)

a,V2,. a:l; a,V2"
ex{

exp(-j<p)

=Aa,V2" exp(j<p) ~exp( -j<p) ex{ a:~)
=Aa,V2" COS ('I') exp(-

a~o~1

Tenslotte is

[I

r·A'a~'" +cos(2<p)]exp(-a:W~)

h(l)dt

2 cos'(<p) exp(

= A20~1t [1

(einde berekening integraal 2)

-O~}~)

exp(_

a:~)

