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Summary
This report describes the study on the measurability of the
attenuation of ultrasound on biological soft tissues, based on the
frequency-dependent attenuation properties on ultrasound.
The attenuation difference between higher and lower frequencies,
responsible for the shift of the mean frequency, is discussed.
The relationship between the attenuation coefficient and the down
shift of the mean frequency in the case of a Gaussian shaped
ultrasonic pulse, is described. The description encompasses as Mell
the situation in which the attenuation coefficient is a linear
function of the frequency as the situation in which it is a
non-linear function of the frequency.
The error made by the linear approximation of the non-linear
frequency dependent attenuation, is derived.
The frequency measurement method is based on counting pulses of a
high-frequency clock during one period of the unknown mean frequency.
This high-frequency clock is built around a stable crystaloscillator.
The accuracy and the resolution of the measurement method is
described.
It is possible to increase the resolution by decreasing the
ultrasonic pulse width within certain limits.
The frequency illeasurement device, that has been designed ~ .. ~ b_ilt
and that measures the mean frequency, is discussed in detail.
This device works in close connection with the time-of-flight
measurement device by using its synchronisation signals.
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Samenvatting
Dit verslag beschrijft het onderzoek naar de demping van biologisch
zacht weefsel op ultrageluid, gebaseerd op de frequentieafhankelijke
demping van ultrageluid.
Er wordt ingegaan op de verschuiving van de gemiddelde frequentie ten
gevolge van het dempingsverschil tussen de lage en de hoge
frequenties.
Voor een ultrasone puIs met een Gaussische omhullende, is het verband
tussen de dempingscoefficient en de verschuiving van de gemiddelde
frequentie beschreven.
De beschrijving bevat zowel de situatie waarin de dempingscoefficient
een lineaire funktie van de frequentie is als ook de situatie waarin
het een niet-lineaire funktie van de frequentie is.
Afgeleid is de fout die gemaakt wordt bij de lineaire benadering van
de niet-lineaire frequentieafhankelijke demping.
De meetmethode van de te .eten frequentie is gebaseerd op het tellen
van pulsen van een hoogfrequente klok gedurende een periode van de
onbekende gemiddelde frequentie.
Deze hoogfrequente klok is gebouwd rond een stabiele
kristaloscillator.
Zowel de nauwkeurigheid als het scheidend vermogen van de meetmethode
is beschreven.
Door het verkorten van de ultrageluidspuls, binnen zekere grenzen,
kan het scheidend vermogen worden vergroot.
De ontworpen en gebouwde frequentiemeter, welke de gemiddelde
frequentie meet, wordt in detail besproken.
De frequentiemeter funktioneert in nauwe samenwerking met de
looptijdmeter doordat gebruik gemaakt wordt van enkele
synchronisatiesignalen.
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1. Inleiding.

Door de projektgroep "Afbeeldingstechnieken in de Geneeskunde" van de
vakgroep "Medische Elektrotechniek" van de Technische Hogeschool
Eindhoven wordt onderzoek verricht aan ultrasone tomografie.
Tomografie is een afbeeldingstechniek waarmee het mogelijk is om een
afbeelding te verkrijgen van de tweedimensionale verdeling van een
fysische grootheid als funktie van de plaats in een doorsnede door
een objekt (bijvoorbeeld een gedeelte van een menselijk lichaam).
Bij ultrasone tomografie wordt een fysische grootheid direkt of
indirekt gemeten met behulp van ultrageluid.
De afbeelding wordt gevormd door verschillen in de beschouwde fysiche
grootheid.
Indien er een onderscheidbaar verschil in grootte van de fysische
grootheid bestaat tussen verschillende weefsels, kan een afbeelding
worden gemaakt Naarop deze verschillende weefsels te onderscheiden
zi j n•
10 zal eenzelfde weefsel of eenzelfde weefselko.binatie twee
verschillende fysische grootheden (bv. geluidsnelheid en demping) op
twee verschillende manieren afbeelden.
In de projektgroep afbeeldingstechniek is een experimentele
meetopstelling ontwikkeld waarmee de geluidssnelheid door middel van
looptijdmeting, van Kleine testobjekten kan worden afgebeeld.
Om een andere fysische grootheid, in dit geval de demping van
ultrageluid, te kunnen afbeelden is een meetschakeling ontworpen en
gebouwd die deze demping tegelijkertijd met de looptijd meet.
Deze ontworpen en gebouwde schakeling alsmede de bijbehorende theorie
worden in dit verslag besproken.
Baas (1984) beschrijft de aanwezige meetopstelling en de bijbehorende
theoretische achtergrond van de meetmethode uitvoerig. In fig. 1.1 is
de manier waarop een objekt in de experimentele opstelling wordt
afgetast weergegeven.
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fig.t.t schelatische voorstelling van de lanier Naarop een objekt
Nordt afgetast.
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De zendtransducer (piezo-elektrisch kristal) zendt een korte
geluidspuls uit welke zich door het water en het aanwezige weefsel
zal voortplanten en vervolgens bij de ontvangtransducer terecht zal
komen.
De looptijd van deze puIs bevat relevante informatie over de
geluidssnelheid langs dit traject en wordt daarom gemeten en
opgeslagen.
Vervolgens worden de transducers verplaatst en de looptijd van het
volgende traject wordt gemeten. Deze procedure herhaalt zich tot aan
het einde van het lineair af te scannen gebied. Een dergelijke
lineaire scan levert dan een projectie op.
Vervolgens worden de transducers over een kleine hoek verdraaid en
van het objekt wordt weer een projectie gemaakt. Deze procedure wordt
ook herhaald totdat de transducers over 180 graden zijn geroteerd.
Met behulp van de aanwezige computer (ITT 2020) en het hiervoor
ontwikkelde reconstructiealgoritme wordt een tweedimensionale
afbeelding van de locale looptijd verkregen.
Bij de in dit verslag beschreven dempingsmeting wordt gebruik gemaakt
van de frequentieafhankelijkheid van de absorptie van ultrageluid.
Doordat het weefsel de, in de geluidspuls aanwezige, hogere
frequenties meer dempt dan de lagere frequenties zal de gemiddelde
frequentie van de ontvangen geluidspuls lager zijn dan de gemiddelde
frequentie van de uitgezonden geluidspuls.
De ontvangen gemiddelde frequentie bevat dus relevante informatie
over de frequentieafhankelijkheid van de absorptie van het gescande
weefsel.
Indien de frequentieafhankelijkheid van de absorptie niet lineair is,
zal bij de reconstructie een fout ontstaan. In hoofdstuk twee is de
verschuiving van de gemiddelde frequentie ten gevolge van de
frequentie-afhankelijkheid van de absorptie, alsmede de
lineariseringsfout, tengevolge van een niet lineaire
frequentie-afhankelijkheid, beschreven. Het derde hoofdstuk
beschrijft de gehanteerde meetmethode met de te bereiken
nauwkeurigheid en het te bereiken scheidend vermogen. Ook wordt hier
aandacht besteed aan de optimalisering van de frequentiemeting.
In het vierde hoofdstuk is de gebouwde frequentiemeter beschreven.
In het vijfde hoofdstuk zijn enkele meetresultaten weergegeven zowel
van de verschuiving van de gemiddelde frequentie als de reconstructie
van en objekt.
In het zesde hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.
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2. Verschuiving van de gemiddelde freguentie.
2.1 inleiding
Een van de fysische eigenschappen van weefsel is de dempende werking
van het weefsel op geluidstrillingen. De mate van demping is echter
afhankelijk van de frequentie van de trilling en weI zo dat de hogere
frequenties meer worden gedempt dan de lagere frequenties. Ten
gevolge van deze frequentieafhankelijkheid zal de gemiddelde
frequentie van het frequentiespektrum, van een geluidspuls welke zich
in het weefsel voortplant, verschuiven.
In dit hoofdstuk wordt het theoretische verband afgeleid tussen de
mate van demping en de verschuiving van de gemiddelde frequentie.

2.2 theoretische beschouwing
Bij de hierna volgende afleiding van het verband tussen de mate van
demping van de geluidstrilling en de verschuiving van de gemiddelde
frequentie wordt uitgegaan van de volgende situatie.
Een zender welke de geluidspuls uitzendt bevindt zich in of direkt
tegen het te onderzoeken weefsel. Op een afstand L, recht tegenover
de zender, bevindt zich de ontvanger. De ontvanger is evenals de
zender in of tegen het weefsel geplaatst (fig. 2.2.1).
De geluidspuls die door de zender
1111I11
wordt uitgezonden zal zich in het
weefsel voortplanten en na een
bepaalde tijd de ontvanger
bereiken.

_.,
..

L

ti

fig. 2.2.1 situatie van de zender
eTI de onh'aTlger.

De amplitude van de uitgezonden
geluidspuls neemt exponentieel
met de afstand af, zodat de
verhouding tussen de ontvangen en
uitgezonden puIs e-~L is.

De overdrachtsfunktie van het weefsel is dan:
H(w) =e

--a L

2.2.1

waarbij L de afstand tussen de zender en ontvanger en 0( de
dempingscoeffient is.
Vergelijken we nu de frequentiespektra van de uitgezonden en de
ontvangen geluidspuls, dan zien we dat de hogere frequenties meer
zijn gedempt dan de lagere frequenties.
Dit frequentieafhankelijke dempingsverschijnsel is door een groot
aantal onderzoekers (C.R. Hill 1978, R.M. Simonds 1983, P.N.T. Wells
1975 en 1978) onderzocht.
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Uit het resuitaat van hun onderzoek bIijkt dat de frequentieafhankeIijkheid van de absorptiecoefficient a geschreven kan worden aIs:

net

1 < n < 2

2.2.2

Hierbij is W de hoekfrequentie en W, de schalingsfaktor. De
parameters CA1 , C(o' W2 en n zijn materiaalkonstanten.
De in de meetopstelling aanwezige zender is een piezo-elektrisch
kristal waarbij aan de achterzijde een mechanisch demping is
aangebracht. Dit kristal wordt elektrisch met een rechthoekpuis aan
gestuurd en zal, ten gevolge van de mechanische demping, kort
osciIIeren.
Het gevoig hiervan is dat een geluidsgolf wordt uitgezonden die in
amplitude gemoduleerd is met een Gaussfunktie (fig. 2.2.2). De op 1
genormaliseerde funktievergelijking van deze golf is:
t2

f(t)

= Re

{ e

2 0T2 • e jwTt }

2.2.3

waarbij t de tijd en CJTde hoekfrequentie van de grondtrilling is.
De par ameter cJ,. is een maat voor de
breedte van de Gaussfunktie. Het
subscript T heeft betrekking op de
zender (transmitter).
Na Fouriertransformatie van deze golf
voIgt:

" , ..... _, /

/

fig. 2.2.2 let een Gaussfunktie in alplitude geloduleerde golf.

.,12; _ (w - zr)2
F(w) = ---- e
2 Ow

2.2.4

°w

waarbij LJ de hoekfrequentie encr...., een
maat voor de bandbreedte van de
uitgezonden golf is. Voor a'w geldt:

De gemiddelde frequentie van het uitgezonden signaal is:

I

T

=.!...w
21T T

2.2.6

Om de gemiddelde frequentie van het spektrum van de ontvangen golf te
kunnen bepalen, is het noodzakelijk eerst het ontvangen spektrum te
berekenen. Het frequentiespektrum van het, door de ontvanger
ontvangen golf, is het produkt van het door de zender uitgezonden
spektrum en de overdrachtsfunktie.
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In formulevorm:

R(w)

= F(w)·H(w)

2.2.7

waarbij R(W) het door de ontvanger ontvangen spektrum is.
Na substitutie van de vergelijkingen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.4 in 2.2.7
voIgt voor het ontvangen spektrum R(GJ}:
R (w)

= -o/2; e

2.2.8

w

Om deze vergelijking verder te kunnen uitwerken, wordt de
frequentieafhankelijke uitdrukking van de absorptiecoefficient 0( in
een Taylorreeks rond W, ontwikkeld. Voor het gebied 0 (W( 2 W,
kunnen de 3- en hogere orde termen verwaarloosd worden.
Na rangschikking van de termen ontstaat een uitdrukking voor het
ontvangen spektrum die in twee delen gesplitst kan worden. Een deel
geeft de mate van verzwakking van het spektrum, het andere deel geeft
de vorm van het spektrum.
De verzwakkingsterm is bij deze theoretische beschouwing niet van
belang, maar is in bijlage 1 weI opgenomen.
Uit het deel van de vergelijking welke de vorm van het spektrum
weergeeft, wordt de gemiddelde frequentie bepaald. Dit is vrij
eenvoudig daar de vorm van het ontvangen spektrum een Gaussfunktie is
(bijIage ll,
De gemiddelde frequentie van het ontvangen signaal is:

f

R

=

1
2n wR

2.2.9

waarbij t R de gemiddelde frequentie en LJR de gemiddelde
hoekfrequentie van het ontvangen spektrum is. Subscript R heeft
betrekking op het ontvangen signaal (receiver).
Voor de gemiddelde hoekfrequentie van het ontvangen spektrum wordt de
volgende uitdrukking gevonden:

2.2.10
Voor de lineaire frequentieafhankelijkheid van de absorptiecoefficient wordt de uitdrukking voor de ontvangen gemiddelde
hoekfrequentie:

, (n = 1 )

2.2.11
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Voor een kwadratische frequentieafhankelijkheid van de
absorptiecoefficient wordt de uitdrukking:
w + 2 al L
T
W

R

=
1 + 2 al L

CJ

W
W
CJ

W

WI

2
2

W2

,

( n = 2 )

2.2.12
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2.3 lineaire benadering frequentieafhankelijk gedrag
Uit de hiervoor beschreven theoretische beschouwing blijkt dat het
verschil tussen de uitgezonden en ontvangen gemiddelde hoekfrequentie
alleen voor n=1 lineair afhankelijk van de afstand Lis. Voor n i l
vervalt deze lineaire afhankelijkheid.
Om een reconstructie te kunnen maken is deze lineaire afhankelijkheid
een vereiste.
Hiertoe wordt de uitdrukking voor de ontvangen hoekfrequentie (~R)
(vgl.2.2.10) geschreven als een verschil tussen de ontvangen en de
uitgezonden hoekfrequentie wat leidt tot:
eLl

or

L
n
n ,)
WI

(WI - W2)
eLl

1

+

L
WI

0

n

n-2

2
W

«W

T

- WI) (n-1)

n
(n-1) (WI - W2)

+

WI - W2)

n- 2

2.3. 1

Het verschil tussen de uitgezonden gemiddelde hoekfrequentie (LJ T ) en
de ontvangen gemiddelde hoekfrequentie «(JR) is bij benadering
lineair afhankelijk van L zolang aan de voorwaarde:

2.3.2

F=

wordt voldaan. Hierbij is F de uitdrukking voor de fout.
Het verschil tussen de gemiddelde hoekfrequenties is dan:

wT - wR

~

eLl

L o~~
(WI _ w2 )n-2« w - WI )( n- 1) + WI - w2 ) +
WIn
w
T

- (2 eLl L
WI

2

0~)2

(n-1) (WI _ W2) 2 (n-2)

«w

T

2 .~.
~ 3

- WI) (n-1) + WI - W2)

De eerste term van bovenstaande uitdrukking is de uitdrukking voor de
lineaire afhankelijkeheid van L terwijl de tweede term een correctie
op de eerste term is. Het verschil tussen de gemiddelde
hoekfrequenties waarbij n=2 is:

2.3.4
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De grootte van de fout (F) is afhankelijk van het soort Neefsel,
zodat een worst-case berekening nodig is. Het maximum van de fout (F)
wordt in het beschouwde interval van n (1 "n ~2) gevonden voor n=2.
De gebruikte Taylorbenadering benadert de frequentieafhankelijke
absorptie (ex.) rond de hoekfrequentie W, , zodat de uitgezonden
hoekfrequentie (..heen goede waarde voor W, is, dus:
W,

=WT = 2· IT . 1

°•

[s].

De gemeten parameter ~T van de uitgezonden puIs is: ()T = 0, 7 ).J s, z 0 d at
[S-IJ,
de parameter Vw wordt: cr..... = 1,43 ·10.
De afstand tussen de zender en de ontvanger van de aanwezige
meetopstelling is: l = 0,15 [m ].
Om de worst-case van de fout (F) te kunnen berekenen, worden de
en Wlvan een weefsel gekozen die een zo groot mogelijke
fout geven. De dempingscoefficient van dit weefsel is kwadratische
afhankelijk van de frequentie en uit de literatuur (R.J. Parry)
blijkt dit spierweersel van een koe te zijn, waarbij de meting van de
frequentieafhankelijkheid parallel aan de vezelrichting is gedaan
(bijlage 2).
De twee relevante parameters krijgen dan de waarden: ~,= 5,0;
parameters~.

W2 =

2, 5 1O.

[s - 1 ]

•

Deze waarden gesubstitueerd in de uitdrukking van de fout F
(vgl. 2.3.2) geeft als resultaat: F = 0,0775.
Aangezien deze berekening een worst-case berekening is, kan
geconcludeerd worden, dat aan de voorwaarde die in vgl. 2.3.2 gesteld
is, wordt voldaan.
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2.4 relatieve fout tengevolge van de lineaire benadering
In deze paragraaf wordt via een andere weg de grootte-orde van de
fout, die bij de lineaire benadering gemaakt wordt, berekend.
Hiertoe wordt de uitdrukking van de frequentieafhankelijke absorptie
(vgl. 2.2.1) gelineariseerd rond de uitgezonden hoekfrequentie WT'
In het beschouwde interval voor n (1 ~n ~2) ontstaat de grootst
mogelijke fout bij de lineaire benadering van de kwadratische kromme.
Bij de hierna volgende worst-case berekening is de lineaire
benadering de raaklijn aan de kwadratische kromme in het punt:
( G.h, ex ( W = WT) ) •
De lineariseringsfout is het verschil in absorptie tussen de
kwadratische kromme en de lineaire benadering ervan en is dus
afhankelijk van de ontvangen gemiddelde hoekfrequentie (W R ) .
De ontvangen gemiddelde hoekfrequentie (LV R ) is die hoekfrequentie
die ontvangen wordt indien een weefsel met een kwadratische
frequentieafhankelijk absorptie wordt gemeten. Voor een dergelijk
weefsel geldt voor de onvangen hoekfrequentie (Wll ) vergeliH:ing
2.2.12 uit paragraaf 2.2:

w + 2 uI L
T
W

R

+ 2

UI L

2

a

2

W
W

=
1

a

W
WI

W2

,

( n = 2 )

2.4. 1

De verandering van de werkelijke absorptiecoefficient (13(X(n=2»
de gem i ddel de f r e que ntie van de pulsi s (fig. .__ 4. ~ ) :

van

2.4.2
De benaderde absorptie
van de uitgezonden puIs
over een afstand L is het
verschil tussen de
absorptie behorende bij
de hoe kf r e que ntie Wr e n
absorptie van de lineaire
benadering behorende bij
de ontvangen hoekfrequentie w ••

o<.t

....

c:
......

Ii

q:.L..-/-----:::::;III,

--

w

4,),

fig. 2.4.1 lineaire ben adering van de frequentieafhankelijke de.ping.
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De vergelijking van de raaklijn aan de kwadratische kromme in het
punt (W T , Cl( W = W T )) is:
2.4.3

De verandering van de benaderde absorptiecoefficient (..::1cx(n=l)
de gemiddelde frequentie van de puIs is dan:

~a (n=l) = ~
wI

(w

T

- w2) (w

T

- w )

R

van

2.4.4

De relatieve fout die ten gevolge van deze lineaire benadering
gemaakt wordt, is de absolute waarde van het verschil tussen de
werkelijke en de benaderde absorptiecoefficient, waarbij dit verschil
gerelateerd wordt aan de werkelijke absorptiecoefficient.
In formulevorm:
ReI. fout

=

I
I

~a(n=2}

-

~a(n=l}

2.4.5
~a

(n=2)

Door substitutie van de vergelijkingen 2.4.2 en 2.4.4 in de
vergelijking 2.4.5 is de relatieve fout te schrijven als:
2.4.6
Door de vergelijking voor de ontvangen gemiddelde hoekfrequentie
(vgl. 2.4.1) te substitueren wordt de relatieve fout:
ReI. fout

=

W1 2

1

2.4.7

al L a 2 + 1
w

Om nu een indruk te krijgen van de grootte van deze relatieve
worst-case fout is voor een bepaald weefsel deze fout uitgerekend.
De gebruikte waarden voor de betreffende parameters zijn:
~, = 5,0 ; spierweefsel van een koe, parallel aan de vezels gemeten,
bijlage 2
L = 0,15 [m] ; de afstand tussen de zender en ontvanger in de
meetopstelling
~w = 1,43 10·
[ S - l ] ; voIgt uit een meting van de gebruikte zender
WI = WT= 2·TI·10· [S-l] i voIgt uit een meting van de gebruikte
zender.
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De relatieve worst-case fout is dan: ReI. fout = 3,7 10- 2 (of weI
3,7 7.).
De vergelijking van de relatieve fout (vgl. 2.4.7) is bij benadering
te schrijven als:

ReI. fout '"

B, L [:~Y

2.4.8

Deze benadering is geoorloofd omdat aan de volgende voorwaarde wordt
voldaan:
»

1

2.4.9

De verhouding:dw/w" uit de vergelijking 2.4.8 kan geinterpreteerd
worden als de relatieve bandbreedte van het uitgezonden spektrum.
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3. Meetprincipe van de gemiddelde freguentie.
3.1 inleiding

In het vorige hoofdstuk is het gevolg van de frequentieafhankelijkheid van de absorptiecoefficient op het spektrum van de
geluidspuls weergegeven. De door de ontvanger ontvangen spektrum is
net zoals het uitgezonden spektrum een Gaussfunktie.
De tijdfunktie van de ontvangen golf wordt door middel van inverse
Fouriertransformatie gevonden en is, evenals de uitgezonden puIs, een
golf die volgens een 6aussfunktie in amplitude gemoduleerd is.
De tijdfunktie (r(t» van de ontvangen golf is (fig. 3.1.1>:
3. 1. 1

Voor de parameter d~ van de 6aussfunktie wardt de volgende
uitdrukking gevonden (bijlage 1):
3. 1.2

....

,,

"

""'-

""

....

/

'-'

/

Betreffende de tijdfunktie van de
ontvangen golf r(t) I zijn drie
opmerkingen te maken:
1. Je amplitude is kleiner dan de
amplitude van de uitgezonden
golf
2. de "breedte" van het modulerende signaal is toegenomen voor
n >1
~. de ontvangen gemiddelde
haekfrequentie is kleiner dan
de uitgezonden hoekfrequentie.

fig. J.1.1 ontvangen geluidspuls.
De ontvangen gemiddelde frequentie T.. (= WA /2·n) manifesteert zich in
de ontvangen puIs als de grondgolf.
Door nu de periodetijd (T .. ) van de grondgolf te meten is het mogelijk
de gemiddelde frequentie , uitgaande van de vergelijking:
f

R

=1T
R

3. 1.3

te bepalen.
Er ZlJn een groot aantal manieren om de periodetijd van eel, golf te
bepalen. Er is gekozen voor die manier die het eenvoudl~~t en minst
storingsgevoelig zou moeten zijn. Deze met~ode wordt in het hierna
volgende deel van het verslag bespr~ken.
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De meetmethooc

~erkt

in principe als voIgt: gedurende de te meten
tijd (TR~ worden de klokpulsen van een klok, met een bekende en een
kortere periodetijd dan de te meten tijd, geteld (fig 3.1.2). Uit het
aantal pulsen en de bekende periodetijd van de klok, kan de te meten
tijd <T,,} berekend worden.
De nauwkeurigheid waarmee deze tijd TA gemeten kan worden kan op de
volgende t~ee manieren vergroot worden:
1. verhogen van de klokfrequentie
2. meerdere keren de periodetijd meten.
klok -

pUlsen
-t

--------h

fig. 3.1.2 principe
van de lee tie thode.

-t

De eerste mogelijkheid wordt beperkt door de schakelsnelheid van de
componenten waarmee deze tijdmeter gebouwd moet worden. Deze
begrenzing wordt bij een klokfrequentie van 100 MHz bereikt.
Bij de tweede mogelijkheid wordt een grotere nauwkeurigheid verkregen
door de gemiddelde periodetijd van een aantal gemeten periodetijden
te bepalen. Deze gemiddelde periodetijd is de beste schatting van de
werkelijke periodetijd.
Omdat de te meten periodetijd, tengevolge van het toegepaste
rondzingprincipe, meerdere keren wordt aangeboden zal op deze laatste
methode verder worden ingegaan.
Gedurende de tijd dat een reeks pulsen wordt aangeboden, worden de
zender en de ontvanger over een klein traject verplaatst zodat een
ander stukje weefsel wordt gemeten.
Ten gevolge van deze verplaatsing veranderen de tijdsintervallen
tussen de pulsen die ontvangen worden.
Tengevolge van die variatie in de intervaltijden zijn de ontvangen
pulsen onafhankelijk van de klokpulsen, mits de klokfrequentie
voldoende hoog is.
Voldoend hoge klokfrequentie is die klokfrequentie waarvan de
periodetijd van de klok Kleiner is dan de variatie in de intervaltijd
van de geluidspulsen.
In de hierna volgende paragrafen worden de meetnauwkeurigheid en het
oplossend vermogen berekend.
Een mogelijke verbetering van de meting ~ordt in de laatste paragraaf
besproken.
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3.2 meetnauwkeurigheid
Bij de meetmethode zoals hiervoor beschreven is, wordt gebruik
gemaakt van een klok die continu pulsjes genereert. Bedurende de te
meten periodetijd worden deze pulsjes geteld. Deze telling van
pulsjes wordt een groot aantal keren (N-keer) herhaald en uit dit
aantal metingen wordt het gemiddelde, van de getelde pulsjes,
bepaald.
Voor de gerealiseerde schakeling is gekozen voor een klokfrequentie
(hICk) van 100 MHz.
De meetmethode is een stochastische meetmethode en de afzonderlijke
metingen hebben dan ook een statistische verdeling.
Voor de periodetijd TA geldt:

met keen geheel aantal klokpulsen en Tk1Ck de periodetijd van de
kl ok.
Stel de kans dat er k+1
p
1-p pulsjes geteld worden p, dan
is de kans dat er k pulsjes
geteld worden 1-p. Voor de
kans p geldt dan
T
R
(fig. 3.2.1):

~

~p:T.-kT".'
T

Tk1ak

R

fig. 3.2.1 in de eerste situatie
k+1 pulsen geteld en in de t~eede
situatie k pulsen.

3.2.2

~orden

Deze periodetijdmeting
wordt, tengevolge van het
rondzingprincipe bij de
looptijdmeting, N-keer
herhaald.

De meting van de looptijd gebeurt niet met stilstaande zender en
ontvanger, maar de zender en de ontvanger worden over een klein
traject veplaatst. Tengevolge van deze verplaatsing zal de looptijd
tussen het mo.ent van zenden en het moment van ontvangen een klein
beetje veranderen. Jndien nu deze verandering groter is dan de
periodetijd van de onafhankelijke klok, mag verondersteld worden da~
de N-metingen onderling onafhankelijk zijn.
Aangezien de periodetijdmetingen onderling onafhankelijk zijn, is de
kansverdeling van het aantal getelde pulsen een binomiale verdeling.
Deze binomiale verdeling kan benaderd worden door een normale
verdeling mits N voldoende groot is, wat in de praktijk altijd het
geval is.
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De verwachtingswaarde van de periodetijd is dan:
E

[TRl

= <k+pl / f

3.2.3

k10k

E [ l: notatie van "de verwachting".
Voor de klokfrequentie geldt:
3.2.4
Indien uitgegaan wordt van een betrouwbaarheidsinterval van 95 I. dan
ligt de periodetijd <T~l in het interval:
(k + P - 1,96 Jp(l-pl/Nl

(k + P + l,96/p(1-pi/Nl

3.2.5
Hierbij is de konstante 1,96 een vermenigvuldigingsfaktor die het
gevolg is van de 95 Y. betrouwbaarheidsinterval.
Om een indruk te krijgen van de grootte van het
betrouwbaarheidsinterval voor T~ is hieronder een concrete berekening
gegeven.
Bij de gerealiseerde periodetijdmeter is de klokfrequentie 100 MHz en
het aantal metingen N, 100 of 400. De uiterste grenzen voor T~ worden
gevonden als p = 1/2.
De periodetijd TR is in de meetopstelling ongeveer 0,965 ps indien
er geen weefsel tussen zender en ontvanger geplaatst is.
Het betrouwbaarheidsinterval voor T~ is dan:
N = 100

N = 400

0,96402 J,lS
0,96451 1.15

<
<:

0,96598
0,96549

Dus bij N = 100 is TR ongeveer: Tft ±
TR ±O,51. ••

J,ls
).IS.

I.. en bij N = 400:
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3.3

scheidend vermogen van de meet methode

In de vorige paragraaf is de meetnauwkeurigheid van deze
stochastische meetmethode afgeleid. De vraag die nu gesteld kan
worden is: hoe groot moet het verschil in periodetijd van de
ontvangen pulsen van twee afzonderlijke metingen zijn om met 95 J.
zekerheid een verschil in periodetijd te kunnen konstateren? Het
antwoord op deze vraag zal hieronder worden gegeven door het gebied
te bepalen waarbinnen (met 95 J. zekerheidl geen verschil in
periodetijd gekonstateerd kan worden.
De kansverdeling van het periodetijdsverschil is evenals de
kansverdeling van de periodetijd een normale verdeling. Bij deze
normale verdeling is de verwachtingswaarde (gemiddeldel het verschil
in de twee afzonderlijk gemeten periodetijden en de variantie de som
van de afzonderlijke varianties.
De verwachtingswaarde voor het verschil is nul. De variantie (=spreiding in het kwadraatl is de som van de afzonderlijke varianties ook
als het aantal afzonderlijke metingen (N 1 en N2 ) niet aan elkaar
gelijk zijn. Voor het gebied waarin er geen significant onderscheidt
te maken is tussen de twee periodetijden geldt:
1,96

p2(1-P 2 l

f

P2(1-P2)

< L1 T.. <

+

3.3. 1

k1 C>k

met L1 TR het verschil tussen de periodetijden van de twee
afzonderlijke metingen (fig. 3.3.1).
Is het verschil tussen de periodetijden van de twee metingen groter
dan de absolute som van de hierboven gegeven grenzen, dan is er met
95 J. zekerheid een verschil in de periodetijd.
Het oplossend vermogen is dan:
P2(1-P2)

3.3.2

+

N2
Voor de worst-case berekening worden de kansen PI en P2 gelijk aan
0,5 genomen. Het aantal metingen N1 en N2 zijn gelijk'aan N. De
uitdrukking wordt dan vereenvoudigd tot:
2,77
3.3.3

Om een indruk te krijgen van het scheidend vermogen wordt hieronder
voar twee gevallen (worst-easel het scheidend vermogen berekend. Voor
het eerste en het tweede geval wordt voor het aantal metingen
respectievelijk N = 100 en N = 400 gekozen.
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Het scheidend vermogen is dan:
N

=

100

N = 400

lL1TRI>
ILlT"I>

0,00278

J,1S

0,00138 J.lS.

De periodetijd T" is in de meetopstelling ongeveer 0,965 us indien er
geen weefsel tussen de zender en de ontvanger is geplaatst. Relatief
gezien is het scheidend vermogen;

N = 100

Hrelatief scheidend vermogen" = 0,288 X

N = 400

"relatief scheidend vermogen"

= 0,143

X
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3.4

mogelijke verbetering van de meting

In deze paragraaf wordt een mogelijke verbetering gegeven voor de
hier gehanteerde meetmethode door de " pu l s breedte n te veranderen.
Uit paragraaf 2.2 blijkt dat bij een verkleining van de pulsbreedte,
gekarakteriseerd door ~T de verschuiving van de gemiddelde
hoekfrequenties (W T - W.) kwadratisch toeneemt. Dat houdt in dat bij
een verkleining van ~T kleinere dempingsverschillen gemeten kunnen
worden.
Een verkleining van de pulsbreedte heeft tot gevolg dat de amplitude
rond de laatste nuldoorgang van de ontvangen golf Kleiner wordt en
daardoor minder nauwkeurig gemeten kan worden.
Voor deze twee strijdigheden kan een optimum worden gevonden waarbij
het te meten dempingsverschil zo klein mogelijk is.
Het verschil tussen de uitgezonden gemiddelde hoekfrequentie en de
ont van 9eng e mid del de hoe kf r e que nti e (Ll W= w T - w~) i s (v 91. 2• 2. 11 ) :
3.4. 1
Aangezien deze afleiding geldt voor kleine frequentieverschuivingen
geldt bovenstaande uitdrukking ook voor niet lineaire frequentie
afhankelijke absorptie.
Door herschrijving van de bovenstaande vergelijking (vgl. 3.4.1) en
door substitutie van vergeliHing 2.2.5 (0'.... = 1/a'T) wordt de
gewenste uitdrukking voor het gemeten dempingsverschil (Oll· U als
funktie van d~ pllsbreedte verkregen. Het deMpingsverschil is dan:
3.4.2
De nauwkeurigheid waarmee de laatste nuldoorgang van de periodetijd
gemeten kan worden is afhankelijk van de grootte van de Gaussfunktie
op die nuldoorgang.
De amplitudegrootte rond de nuldoorgang van de genormaliseerde
Saussfunktie waarvoor nog juist een betrouwbare detektie kan worden
verkregen, noemen we het detektienivo: DEl.
Voor de maximale periodetijd fA die bij dit detektienivo nog
betrouwbaar te meten is, geldt (fig. 3.4.1):
4
1'A(M=l) =

- dT )2 In (1IDEll

3.4.3

5

waarbij M het aantal perioden is.
Hierbij is cr'R benaderd door dT omdat de hier beschreven afleiding
geldt voor Kleine frequentieverschuivingen.
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De verschuiving van de gellliddelde hoeldreQuentie (LlL.J) die nog
meetbaar is, valdoet aan:

L1W (M=l) = Wr-

-5 n

1

.-----J2

2 crT

3.4.4

1 n (11 DET>

Indien in plaats van een enkele periodetijd te meten een halve
periodetijd wordt gemeten, kan de verschuiving van de gemiddelde
hoekfrequentie bij gelijkblijvende nauwkeurigheid toenemen
(fig.3.4.2) .
In dat geval is de maximale periodetijd f~(M=O,5):
4

1"~(M=O,5) = - O"T
3

\/2

3.4.5

In (lIDET>

De verschuiving van de ge~iddelde hoekfrequentie
dan nog te meten is, voldoet aan:
3

.1W(M=O,5) = W T

TT

1

3.4.6

--- .-------

20;.

die

(~W(M=O,5»

)2 In (l/DET>
/

r

/

/
/
/

/

_~+-_+--+_-+-_+-----tr;:::::::,-+DE
T.
.... .....

.....

-:;::;:/~__-+__+-=-_-J.tC-~-fDET.

,
"- 'l

.....

....

"

/

fig. 3.4.1 aaxiaale periodetijd
indien een hele periode geaeten
II/or dt

fig. 3.4.2 aaxiaale periodetijd
indien een halve periode geaeten
",ordt.

Een algemene uitdrukking voar het verschil tussen de gemiddelde
hoekfrequenties is:
(4 M +

un

1

3.4.7
.)2 1 n (11 DE T>
Het scheidend vermogen van de meting is in de voorgaande paragraaf
afgeleid voor een verschil in periodetijd tussen twee metingen.

25

De kleinste nog te onderscheiden verschuiving van de gemiddelde
hoekfrequentie ten opzichte van de uitgezonden gemiddelde
hoekfrequentie (LJ W) is bij benadering:

pd1-PI)
LlW=

pz(1-pz)
+ -----

3.4.8

Verschillen tussen ge.iddelde hoekfrequenties die voldoen aan de
voorwaarde:

L1wJ----rr

1'1 f

klOk

3.4.9

N

kunnen dus gemeten worden.
Hierbij zijn de volgende waarden gesubstitueerd (worst-case):
N1 = Nz = N en PI = pz = 0,5.
Het gebied waarin de meting plaatsvindt wordt gevonden door de
vergelijkingen 3.4.7 en 3.4.9 te substitueren in vergelijking 3.4.2.
Uit deze substitutie voIgt:

---::=====
(4 1'1 + 1)

<X, L ~

WI O""r ( W

T

a'T -

T1

)

3.4.10

2 ..)2 lnll/DET>

en

3.4.11

In fig. 3.4.3 is het desbetreffende
gebied gearceerd aangegeven.
Het snijpunt van de twee krommen
geeft de optimale pulsbreedte
I crT) aan met het daarbi j behorende
de mpin 9 s ve r s chi I (at,' Ll. 0 aar de
twee bavenstaande vergelijkingen
(vg1.3.4.10 en vg1.3.4.11> aan
elkaar gelijk te stellen, wardt een
uitdrukking vaar de aptimale
pulsbreedte ( 8 r ) gevanden.

t
oI.,L

... .... _---"""

ar-

fig. 3.4.3 delpingsverschillen als
funktie van de pulsbreedte, het
gearceerde vlak is het leetgebied.
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De opU mal e pul sbreedte
M

(8' T

)

is:

n1 f

(4 M + 1>

~T =

k 1 ok

3.4.12

Voor de worst-case berekening worden de volgende waarden in de
vergeIijking ingevuId: Wr= 2 . n . 10· [S-l],
f k10k = 100 . 10 6 [S-l].
De vergeIijking voor de

8'r

opti~ale

25 10-· M (4 M +

puisbreedte wordt dan:

IN

1)

3.4. 13

=
'1/2 In (11 DEll

i 100 M/N - 2,77)

Indien het aantal metingen (N) voidoende groot is, wat in de praktijk
ook het geval is, is deze uitdrukking te benaderen door:
0,25 10- 6

(4 M + 1)
3.4.14

-/2

In(l/DEll

De uitdrukking voor het in de plaats kleinst meetbare
dempingsverschil voor deze worst-case is:
44,5 M (4 M +

1)2,JN

3.4.15

CX,· L =

In(1IDEll i36,l M VN -

1)2

Deze uitdrukking kan indien het aantal metingen (N) voidoende groot
is, benaderd worden door:
0,034
O((L

(4M + 1)2

=

Inil/DET) M

3.4.16

v'N

Om een indruk te krijgen van de grootte orde van de nog meetbare
Iengte (L) van een zacht weefsel is een berekening voor gesmoiten
koeievet uitgevoerd waarbij de volgende waarde voor OL, is ingevuld:
0(, = 4,5 (bijiage 2).
Aangenomen dat nog een goede detektie van de nuldoorgang van het
ontvangen signaal mogelijk is bij DET = 0,05 voIgt voor de meetbare
Iengte en de daarbij behorende optimale puisbreedte ~T :

L·l0-:S [m]

N = 100

N = 400

M = 0,5

4,6

2,3

0,31

6,4

3,2

0,51

M

=

Opmerking: de gebruikte puisbreedte

~T

is ongeveer 0,7

~s.
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4.De gemiddelde freguentiemeter
4.1 inleiding
In dit hoofdstuk wordt de opbouw en de werking van de gebouwde
frequentiemeter beschreven. In paragraaf 3.1 is de principewerking al
weergegeven. Deze frequentiemeter meet in werkelijkheid niet de
frequentie maar de periodetijd van de ontvangen golf, door gedurende
een periode pulsjes van een onafhankelijke hoogfrequent klok te
tellen. Om de gewenste nauwkeurigheid en het gewenste scheidend
vermogen te verkrijgen wordt de meting N keer herhaald.
Deze meetschakeling maakt gebruik van de reeds aanwezige
looptijdmeter en het is derhalve noodzakelijk de principewerking van
deze looptijdmeter te kennen.
De werking van de looptijdmeter is gebaseerd op het rondzingprincipe
en werkt als voIgt.
De zendtransducer wordt met een rechthoekpuls aangestuurd en zendt
tengevolge hiervan een geluidspuls uit. Deze geluidspuls wordt, nadat
het door de ontvanger ontvangen is, versterkt en toegevoerd aan een
detektieschakeling. Op het moment dat de detektieschakeling de
geluidspuls detekteert, wordt de pulsgenerator gestart. Deze
pulsgenerator stuurt dan de zendtransducer weer met een rechthoekpuls
aan, met als gevolg dat de schakeling gaat oscilleren. De looptijd
van de geluidspuls bepaalt oscillatiefrequentie. Van de
oscillatiefrequentie wordt de tijd van N perioden gemeten door
gedurende die N perioden pulsjes van de computerklok te tellen. In
fig. 4.1.1 is het blokschema weergegeven van de looptijdmeter.
De in deze figuur getekende blokken hebben de volgende tunktie:
-De startoscillator genereert de eerste puIs waardoor de
meetcyclus van de looptijdmeter wordt gestart.
-De pulsgenerator genereert een rechthoekpuls die een breedte
heeft welke gelijk is aan de halve periodetijd van de
oscillatiefrequentie van het zendkristal.
-De zendversterker levert het vermogen voor de zendtransducer.
-De zendtransducer is een piezo-elektrisch kristal dat de
rechthoekpuls omzet in een mechanische trilling.
-De ontvangtransducer is een piezo-elektrisch kristal dat de
ontvangen geluidsgolf omzet in een elektrisch signaal.
-De ontvangversterker versterkt het ontvangen signaal tot een vaste
waarde onafhankelijk van de amplitude van het ingangssignaal.
-De detektieschakeling genereert een startsignaal voor de
pulsgenerator als het versterkte ontvangen signaal een vooraf
ingestelde drempel overschrijdt.
-Het tijdvenster blokkeert de gereflekteerde pulsen van de
geluidsgolf. De opto-coupler zorgt voor een galvanische scheiding
tussen de twee systemen.
-De N-deler is een teller waarvan de uitgang na N pulsen hoog wordt
en hoog blijft totdat een nieuwe geluidspuls wordt gedetekteerd
(= N-deler puIs).
-De D-flipflop start de 16-bits teller.
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-De 16-bits teller telt de klokpulsen van de computerklok totdat
een nieuwe meetcyclus wordt gestart.
-De VIA neemt de tellerstand van de 16-bits teller over op het
moment dat de N-deler puIs gegenereerd wordt.
-Vervolgens leest de computer de VIA uit en start door middel van
een startsignaal de volgende aeetcyclus.
Zen d-

on tva n go.
r--

versterker

-

Ie-

versterker

-

~

z end-

ontvangtransducer

t ra nsd ue er

starto sc i\lator

d (' t e k tie _
~

!schakeling

I---

1 ij d-

p u I s-

yen st er

9 e n erator
op 1 0-

fomputer

coupler

I s ta r
j

I----

~1""""'41

tijds ig naa 1

telle

fig. 4.1.1 blokschela looptijdleter f
de vier let pijlen aangegeven lijnen
zijn de signaallijnen voor de frequentieleter.

V.LA.

N-del er

LTM

N deter

De signalen die voor de frequentiemeter gebruikt worden zijn
(fig. 4.1.l>:

-tijdsignaal
-looptijdmeterpuls (LTM puIs)
-N-delerpuls
-startpuls (clear).

klo k

"rr-

i

J
~

I

16bit-

0- F F

I data
bus
I

"-

r-J~

V

iA

II .. ')
S ta rt
~Iea r)
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De werKing van de frequentiemeter is in het kort als voIgt (fig.
4.1.21:

De nuldoorgangdetektor detekteert de nuldoorgangen van het
tijdsignaal.
Met behulp van de LTM puIs (=synchronisatiesignaal) genereert de
periodedetektor een hoog signaal gedurende een peri ode van de
geluidsgolf. De gedetekteerde perioden worden gedurende de
meetcyclus doorgelaten en tijdelijk, tijdens een N-deler puIs,
gestopt als de meetcyclus voorbij is.
De teller telt de pulsen van de hoogfrequent klok tijdens de
doorgelaten perioden. De N-deler puIs klokt de tellerstand in de VIA
in. De computer kan nu de VIA uitlezen en vervolgens een nieuwe
meetcyclus starten.
De in de schakeling aangebrachte opto-coupler dient om beide systemen
galvanisch te scheiden.
In de hierna volgende paragrafen zal verder worden ingegaan op de in
fig. 4.1.2 gegeven deelschakelingen.

tij dsig naal

optocoupl er

N-<!el er

L.Uo1.

nuldoorgan g-

peri ode-

deteldor

detektor

S to rt
!clear)

16 bit-

t ell e r

H Fklok

fig. 4.1.2 blokschela frequentieleter,
de let pijlen aangegeven lijnen zijn
signaallijnen afkolstig van de looptijduter.
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4.2 opto-coupler
De in de meetopstelling aanwezige eindversterker heeft een
inverterende in en een niet-inverterende uitgang.
De niet-inverterende uitgang wordt gebruikt om de versterking van de
geregelde versterker bij te regelen. Het signaal van de inverterende
uitgang wordt gebruikt om de opto-coupler aan te sturen. Hierdoor
wordt de eindversterker symmetrisch belast wat minder vervorming van
het tijdsignaal tot gevolg heeft. Het aan de opto-couplersturing
toegevoerde tijdsignaal is dus in tegen-fase met het tijdsignaal van
de ontvanger (fig. 4.2.1).

Eindversterker

Me

1U5
33nF

fig. 4.2.1 opto-couplersturing .et
het geinverteerde tijdsignaal op de
ir,gar,g.

De collector ruststroom wordt
door het tijdsignaal
gemoduleerd wat een modulatie
in de lichtbundel van de
opto-coupler-LED teweeg
brengt. De collector
ruststroom (16 - 20 mAl is
zodanig ingesteld dat de
modulatie van deze ruststroom
in het lineaire gebied van de
opto-coupler-LED plaats vindt.
Ten gevolge van de gemoduleerde lichtbundel zal de fotodiode een modulatie in de
basisstroom van de optocoupler-transistor teweeg
brengen.

De externe tegengekoppelde transistor versterkt enige malen de
collectorspanning van de opto-coupler-transistor. Deze versterking is
nodig omdat de opto-coupler het tijdsignaal enige malen (een faktor 4
a 5) verzwakt. Tevens zorgt de aangebrachte tegenkoppeling voor een
vlakke overdrachtskarakteristiek en een grote bandbreedte. De bandbreedte van deze schakeling is ongeveer 2 MHz. en dus ruim voldoende
voor het tijdsignaal. De aangebrachte zenerdiode alsmede de twee
condensatoren (18 nF en 22 nF) dienen om stoorpieken zo goed mogelijk
te elimineren.
_ -__-

_ _...t12 V

22pF

T tant.
10k

330

2

3
15k

fig. 4.2.2
opto-coupler
.et versterkertrap
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4.3 nuldoorgangdetektor
Het tijdsignaal Mordt via een ontkoppelcondensator toegevoerd aan een
snelle comparator.
Aangezien de co.parator geen aparte offset-regeling heeft is het
nodig om een aparte instelpotentiometer toe te voegen om de ongeveer
6 mV offsetspanning te kunnen elimineren (fig. 4.3.1>.
Indien de voedingsspanningen (+5 V en
-5 V) en de instelpotentiometer als
referentiebron voor de comparator
(pin 4) dienen, dan zal, tengevolge
van de lage ingangsweerstand van de
comparator ( 6 kn ), de referentiespanning in fase met het tijdsignaal
veranderen Dit houdt in dat de
gewenste referentiespanning niet
konstant is.
Door nu de instelpotentiometer op de
ingang van de comparator (pin 5) aan
te brengen kan het aardnivo als
referentie genomen worden. Met behulp
van de instelpotentiometer is het
toch mogelijk de offsetspanning weg
te regelen (fig. 4.3.2).

re1erentie

fig. 4.3.1 cOlparator let
de signaalspanningen op
op pin 4 e~ pin 5.
De comparator heeft twee uitgangen; een inverterende ~n een
niet-inverterende uitgang.
Indien het tijdsignaal op de ingang van de comparator (pin 5)
positief is, zal de uitgang (pin 14) een hoog nivo (4 a 5 volt)
hebben en de andere uitgang (pin 13) een laag nivo (0 volt).

+5Y

-5Y

Is het tijdsignaal negatief dan is de
situatie aan de uitgangen omgekeerd.
De aanwezige condensatoren dienen om
de gewenste schakelsnelheid te
bewerkstelliggen.

fig. 4.3.2 nuldoorgangdetektor:
cOlparator let TTL-uitgangen.
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4.4 de periodedetektor
De periodedetektor bestaat uit twee D-flipfloppen, beide met een laag
actieve preset en clear. D-flipfloppen klokken het op de D-ingang
aanwezige nivo in, op het moment dat de spanning op de klokingang
leI) van een laag naar een hoog nivo overgaat (stijgende flank).
Wordt de preset of de clear ingang geactiveerd, dan zal de uitgang
van de flipflop respectivelijk hoog danwel laag worden, ongeacht het
signaal op de klokingang.
De werking van de periodedetektor is als voIgt (fig. 4.4.1):
LIM.
r---+---;

74
L 514

o

a5

7L. HC 7t.

3 cl
cl ear

~_12-1D Pr Q 9

74HC74
L-

11 cl

+-

~

clear

Bij iedere laag-hoogovergang van het
kloksignaal van FF 1
(pin 3) wordt het laag
nivo, dat op de
D-ingang (pin 2)
staat, ingeklokt zodat
de D-ingang van FF 2
(pin 12) laag blijft.
Aangezien de O-ingang
van FF 2 (pin 12) laag
blijft, zal de uitgang
van FF 2 (pin 9) ook
laag blijven ongeacht
de sti jgende Hanken
op de klokingang van

13 ciea rFF2 (pin 11).
Op het moment dat door
de detektieschakeling
van de looptijdmeter
drempeldetektie
een geluidspuls is
gedetekteerd, zal door
loop tijdmet er
de pulsgenerator een
rechthoekpuls worden
gegenereerd (LTM
pul s). De breedte van
deze rechthoekpuls is
gelijk aan de halve
LJ.M.
periodetijd van het
zendkristal ( 0,5 ~s).
pin 3
I
De LTM puIs activeert
,
de presetingang van
FF 1 (pin 4) waardoor
pi n 11
,
de uitgang van deze
flipflop
hoog wordt.
pi n 511'2
De presetingang is
niet meer actief bij
pin 9
de eerstvolgende
stijgende flank op de
fig. 4.4.1 periodedetektor opgebou~d rond
kl ok i ngang
t~ee D-flipfloppen let tijdvolgordediagral
van de detektor.
~--------~~~~

I
I

I
I

I
I
I
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Bij de eerstvolgende stijgende flank op de klokingang wordt het nivo
op de D-ingang ingeklokt zodat de uitgang laag wordt.
De eerste D-flipflop verlengt in feite de LTM puIs tot halverwege de
periode van het tijdsignaal.
De uitgang van de tweede D-flipflop wordt hoog bij de eerste
nuIdoorgang nadat de laag-hoog overgang van de LTM puIs is geweest.
Deze uitgang blijft hoog totdat de derde nuldoorgang van het
tijdsignaal door de comparator gedetekteerd is. Bij deze derde
nuldoorgang is de D-ingang van FF 2 (pin 12) laag zodat een laag nivo
wordt ingeklokt. De uitgang van FF 2 is, nadat de detektieschakeling
van de Iooptijdmeter een geluidspuls heeft gedetekteerd, gedurende
een peri ode van het tijdsignaal hoog.
Met behuIp van een EN-poort wordt het uitgangsignaaI van FF 2
door-gelaten zolang het nivo van N-deIer laag is (fig. 4.4.2). Wordt
het nivo van N-deler hoog (= einde meetcyclus) dan wordt het
uitgangssignaal van FF 2 geblokkeerd.
Bij de gerealiseerde periodedetektor is
N -del e r
een extra EN-poort aangebracht waarbij de
ingangen verbonden zijn met de uitgang van
FF 1 (pin 5) en de klokingang van FF 2 (pin
5
11). Het gevolg is dat de uitgang van deze
EN-poort, vanaf de eerste nuldoorgang
nadat de detektieschakeling een geluidspuIs heeft gedetekteerd, gedurende een
halve periode van het tijdsignaal hoog is.
12 0
Q "",,9_--..-f
Met behuIp van de aanwezige schakelaar
74 HC 7l.
1 li
bestaat de keuze mogelijkheid om een heIe
11
~
cl
of een halve periode te meten.
clear
Het totale schema van de periodedetektor
13
is weergegeven in fig. 4.4.3.
fig. 4.4.2 blokkeerschakeling van het uitfig. 4.4.3 periodedetektor,
gangssignaal van de
"1/2": halve periodeleting
heede flipflop
"1" : hele periodeleting.
l.T.M.

+5V

N·deler

-5V

7450a

3

10 +5V

12
11

o Pr

Q

7l.HC 7l.

cl
clear
13

CLEAR
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4.5 de hoogfrequentklok
De hoogfrequentklok bestaat uit drie delen:
- hoogfrequentoscillator
- hoogfrequentversterker
- buffer.
De hoogfrequentoscillator is een Butler-emitter-volger, waarbij de
oscillator op de 5- harmonische van het kristal oscilleert
(fig. 4.5.1>.
+5V

......------1,......-........ '5 V

[,x

1N
[,1[,8

6
O.l/J H
74$08

"

hoogirequentoscillator

hoogfrequentbuffer
versterker
fig. 4.5.1 totale schakeling van de hoogfrequentklok, de oscillatiefrequentie is 100 MHz.

De vier in serie geschakelde dioden zorgen voor de instelling van de
transistor. De twee antiparallel geschakelde dioden begrenzen de
amplitude en zorgen voor een stabiele en nagenoeg onvervormde
sinusvormige spanning. Met behulp van de instelbare condensator wordt
de oscillator op maximale amplitude afgeregeld.
Aangezien de oscillatiespanning te laag is om een TTL-poort te kunnen
aansturen is een versterker opgenomen. De funktie van deze versterker
is tweeledig; ten eerste versterkt deze versterker de
.
oscillatiespanning en ten tweede verschuift deze versterker de
gemiddelde waarde van de oscillatiespanning naar het gewenste nivo.
Dit gewenste nivo (in te stellen met de potentiometer) ligt midden
tussen de twee TTL-drempels in. De gemiddelde waarde van de
oscillatiespanning is zodanig ingesteld dat de maxima en de mlnlma
van de oscillatiespanning de twee TTL-drempels overschrijden zodat
de hoogfrequentklok geschikt is voor TTL-schakelingen.
Om de hoogfrequentversterker niet te veel te belasten, is een
EN-poort toegevoegd om als buffer te fungeren.
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4.6 de teller
De 16-bits teller is opgebouwd uit vier 4-bits tellers waarvan de
laatste twee zich in een chip bevinden. Deze vier tellers zijn in
cascade geschakeld (fig. 4.6.1>.
CLEAR

2
68IJF +5 V

74LS14

-2

c1,

2
11.

12

c I.ar
clear
74HC393

Qb Qc Qd

~c

9

9

2 12

zQd

8

fig. 4.6.1 16-bit teller, de eerste teller is een snelle synchrone
teller let een CEP-ingang en reageert op stijgende flanken, de andere
drie tellers zijn asynchrone tellers en reageren op dalende flanken.
De eerste teller is een snelle synchrone teller met een asynchrone
clear ingang. Dat houdt in dat elke toestandverandering van deze
teller synchr~on ~et de stijgende flank van de klok plaats vindt.
De gebruikte teller heeft een CEP-ingang (pin 7, CEP = count
enable/parallel input) waarmee de teller gp.start en gestopt kan
worden. Indien de CEP-ingang hoog is, telt de teller de klokpulsen.
Is echter de CEP-ingang laag dan stopt de teller met tellen en houdt
de tellerstand vast.
Wordt de CEP-ingang vervolgens weer hoog dan telt de teller, vanaf de
laatst vastgehouden tellerstand, verder.
Op deze CEP-ingang is de uitgang van de periodedetektor aangesloten
zodat de teller de hoogfrequente klokpulsen, die binnen de te meten
periodetijd vallen, telt (fig. 4.6.2).
Klo k P u I sen

I

uitgang
perio dedetekt0.!:--J

_

I

getelde
klokpulsen

fig. 4.6.2 verband tussen de door de teller getelde klokpulsen en de
te leten periodetijd.
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De andere drie 4-bits tellers ZlJn asynchrone tellers waarvan de
klokingang verbonden is met de hoogste bit uitgang van de vorige
teller. Deze asynchrone tellers reageren op de hoog-laag-overgang van
hun kloksignaal in tegenstelling tot de eerste synchrone teller die
op de laag-hoog-overgang van de klok reageert.
Met behulp van een clearpuls kunnen de tellers gereset worden.
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4.7 de VIA

De VIA (versatile interface adapter) is de interface tussen de
frequentiemeter en de computer. Deze VIA bezit twee inputbuffers (A
en B) van elk 8 bit (fig. 4.7.1).
7

clear

ceo
c1, 745197
c1 1

2

clear

74HC393

el,

Qb Qc Qd
2 12
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14

t - -....
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2
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N-deler
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7
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•
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,40

PAo PA1 ~:zPA3

VIA 6522
2

2

1

.0 R[5A1~AO A1 A2 A3 R/wIRQ07 Dt) Os 04 03 0 2 01 DO
(40) (31) (1"// t2I (Jl (4\ (SI (18) () 0\(1.2) 143114 41 Ii. 51 (L 61 (47114 eI 14 91

ICONNECTORnr.)
Ag A11A14 A12 An
/1 11 (13) (16) (1 L) s)

5 LO T 4

n

fig. 4.7.1 interface let de cOlputer let bijbehorende adresdecoder.

Beide inputbuffers worden gebruikt om de tellerstand aan het einde
van de meetcyclus op te slaan. lnputbuffer A is verbonden met teller
3 en 4 en inputbuffer B met teller 1 en 2 en weI zodanig dat PA 7
verbonden is met het hoogste bit (MSBl en PB o met het laagste bit
(LSB). Het einde van de meetcyclus is bereikt als de N-deler puIs van
laag naar hoog gaat. Op dat moment wordt de tellerstand in de twee
inputbuffers opgeslagen. Op datzelfde moment wordt de telIerstand van
de looptijdmeter ook opgeslagen.
De VIA van de looptijdmeter reageert hierop door een interuptvlag te
setten. De computer test regelmatig of deze vlag geset is (polling).
Indien de interuptvlag geset, is haalt de computer de tellerstand van
de looptijdmeter en/of de tellerstand van de frequentiemeter op.
Nadat de computer beide inputbuffers heeft gelezen, zal de computer
.et behulp van een clearpuls de tellers op nul zetten en de volgende
meetcyclus zal beginnen.
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4.8 de totale schakeling
In de voorgaande paragrafen Zl)n de deelschakelingen van de gebouwde
frequentiemeter beschreven. Het totale schema is op de volgende
bladzijden (fig. 4.8.1 en fig. 4.8.2) weergegeven. Deze schakeling is
op een, in het slot van een Apple computer passende, universeelprint
gebouwd.
Het testen van deze frequentiemeter is gedaan door de periodetijd van
een in amplitude gemoduleerde sinus te meten. De frequentie van deze
gemoduleerde sinus is verkregen van een zeer nauwkeurige oscillator
(Adret 7100 A).
De door de frequentiemeter gemeten periodetijden lagen binnen de
nauwkeurigheidsgrenzen zoals berekend in paragraaf 3.2.
Ook in de opstelling bij het meten van schoon water en stilstaande
transducers liggen de tellerwaarden binnen de twee nauwkeurigheidsgrenzen. Worden de transcucers verplaatst dan, zullen de twee grenzen
overschreden worden waarbij de mate van overschrijden sterk
afhankelijk is van de verontreiniging van het water. Het verschil
tussen de tellerstanden mag theoretisch niet groter zijn dan vier
keer de standaardafwijking (voor een 957. betrouwbaarheidsinterval) en
dit is:
voor N=100
voor N=400

20
40

(tellerstand 10.000)
(tellerstand 40.000)

De gebouwde frequentiemeter voldoet aan deze theoretische
nau~keurigheid.

Deze meetnauwkeurigheid houdt ook in dat iedere verstoring die van
buitenaf door de schakeling wordt opgepikt en groter is dan 17..,
merkbaar is.
In bijlage 3 Zl)n enkele problemen beschreven die zich tijdens de
bouw en tijdens het meten aan de schakeling hebben voorgedaan. Tevens
zijn hier ook enkele meettips opgesomd.
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fig. 4.8.1 eerste helft
\' a r, de tatale schakeling
bestaande uit de optocouplersturiTlg, de aptocoupler, nul door gaT! gdetektor e 11 de periodedetektor.
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fig. 4.8.2 tNeede helft van de totale schakeling bestaande uit de
hoogfrequentklok f de teller en de VIA.
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5. Meetresultaten.
5.1 inleiding
In hoofdstuk 2 is het verband afgeleid tussen de verschuiving van de
gemiddelde frequentie en de mate van demping van de geluidsgolf.
Hierbij is uitgegaan van een geluidspuls met een Gaussfunktie als
omhullende waardoor het frequentiespektrum ook de vorm van een
Gaussfunktie heeft. De ontvangen geluidspuls heeft dan ook dezelfde
vorm als de uitgezonden geluidspuls.
Om de juistheid van deze aanname te verifieren zijn enkele metingen
van de uitgezonden en ontvangen geluidspuls gedaan. Ook de
frequentiespektra van beide pulsen zijn gemeten.
Met behulp van de gerealiseerde frequentiemeter zijn enkele objekten
gemeten en gereconstrueerd.
5.2 gemeten geluidspulsen en hun frequentiespektra
Het tijdsignaal van de ontvangen geluidspuls is door middel van een
transientrecorder (Biomation model 8100) gemeten en vastgelegd. De
samplefrequentie van deze transientrecorder is 100 MHz, ruim
voldoende om het tijdsignaal goed te kunnen meten. Vervolgens is dit,
in het geheugen van de transientrecorder vastgelegde tijdsignaal,
langzaam uitgelezen (uitleestijd is 20 sec.). De uitleessnelheid was
zo laag dat met behulp van een x-y-recorder een registratie op papier
gemaakt kon worden.
Tevens is het frequentiespektrum va~ dit langzaam uitgelezen
tijdsignaal met behulp van een laagfrequentspektrumanalyser (Hewlett
Packard 3582A) bepaald. Van dit spektrum is eveneens een registratie
gemaakt.
Het geregistreerde tijdsignaal (fig. 5.2.1) heeft bij benadering een
Gaussische omhullende. Ook het frequentiespektrum van dit tijdsignaal
(fig. 5.2.2) is bij benadering een Gaussfunktie.

fig. 5.2.1 tiidsignaal van de
uitgezonden geluidspuls.

fig. 5.2.2 frequentiespektru. van de
uitgezonden geluidspuls.
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Vervolgens is een objekt tussen de zender en de ontvanger geplaatst.
Als objekt is een blokje teflon genomen omdat dit materiaal een
zichtbare frequentieverschuiving te zien gaf.
Het ontvangen tijdsignaal is enigszins vervormd (fig. 5.2.3).
Het spektrum van deze geluidspuls is een uscheve" Gaussfunktie
(fig. 5.2.4).

fig. 5.2.3 ontvangen tijdsignaal
na doorstraling van het objekt.

fig. 5.2.4 frequentiespektrul
van het ontvangen tijdsignaal.

Vergelijken we nu de uitgezonden geluidspuls (fig. 5.2.1> lIlet de
ontvangen geluidspuls (fig. 5.2.3) dan is het verschil, zoals in
fig. 5.2.5 is weergegeven, duidelijk te zi2n.
Het verschil tussen het uitgezonden spektrum (fig. 5.2.2) en het
ontvangen spektrum (fig. 5.2.4) is weergegeven in fig. 5.2.6.

o

0.1

0.2

0,3

OJ,.

0,';)

06

0.7

D. e

0,9

1.0

1.l

12

1,3

1 (,

1, ~

1"7

11)

18

t(MHz)

fig. 5.2.5 de uitgezonden
en de ontvangen geluidspuls

fig. 5.2.6 het frequentiespektrul
de uitgezonden en de ontvangen
geluidspuls
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Bij het tijdsignaal is de periodetijd van de ontvangen geluidsgolf
door het blokje teflon groter geworden en dus de bijbehorende
gemiddelde frequentie lager.
Bij de frequentiespektra is het frequentiespektrum van de geluidsgolf
door het teflon duidelijk omlaag geschoven zodat de gemiddelde
frequentie ook lager is geworden.
Tevens is de breedte van het spektrum van de ontvangen geluidsgolf
kleiner dan van het uitgezonden spektrum. Dit is een gevolg van het
feit dat de demping niet-lineair afhankelijk is van de frequentie ,
zoals is afgeleid in hoofdstuk 2.
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5.3 gemeten en gereconstrueerde objekten
Met behulp van de aanwezige meetopstelling en de gerealiseerde
frequentiemeter zijn ook enkele objekten gemeten en gereconstrueerd.
De reconstructie is volgens het terugprojektie principe zoals
beschreven is door Baas (1984).
Van elk objekt is zowel de dwarsdoorsnede als de driedimensionale
afbeelding gegeven.
Bij de dwarsdoorsneden is de mate van zwarting een maat voor de
grootte van de dempingscoefficient.
Bij de driedimensionale afbeelding is de hoogte een maat voor de
grootte van de dempingscoefficient.
Het eerste objekt is een met olie gevulde vinger van een rubber
handschoen (Kimguardl (fig. 5.3.1 en fig. 5.3.2l.
5.3.1 dNarsdoorsnede
een let olie gevulde
vinger va~ een rubber
handschoeh •

1lg.
va~

."
"

, "

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

.

.

meting: datadisk 111 Jos,
file 6
reconstructie: plaatjesdisk 62
filenaam: olievinger DR
draaipunt: 26,0 .

fig. 5.3.2 driedilensionale
afbeeling van een let olie
gevulde vinger van een
rubber handschoen.
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Het tweede objekt is een
rubber handschoen waarbij
twee met olie gevulde
vingers zijn gemeten (fig.
5.3.3 en fig. 5.3.4).

fig. 5.3.3 d~arsdoorsnede
van t~ee .et olie gevulde
vingers van een rubber
handschoen •

........

meting: datadisk 111, file 7
reconstructie: plaatsjesdisk 62
filenaam: twee olievingers
DR
draaipunt: 25,6.

fig. 5.3.4 driedi.ensionale
doorsnede van t~ee .et olie
gevulde vingers van een
rubber handschoen.

.

Het derde objekt is een rond
staafje teflon met een
diameter van 25 mm. (fig.
5.3.5 en fig. 5.3.6) •
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fig. 5.3.5 d~arsdoorsnede
van een rond staafje teflon.

'J.

'.'

meting: datadisk 113, file 6
reconstructie: plaatjesdisk 62
filenaam: teflon staafje.

fig. 5.3.6 driedi.ensionale
afbeelding van het staafje
teflon.
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6. conclusies en aanbevelingen
Naar aanleiding van mijn afstudeerMerk kunnen de volgende conclusies
getrokken worden.
-Door het verschil in periodetijd tussen de ontvangen pulsen te
meten, is het mogelijk om de demping van de ultrasone golf ten
gevolge van het weefsel te bepalen.
-lndien de ultrasone demping van een weefsel in het meetgebied
frequentieafhankelijk is dan zal de gemiddelde frequentie van het
ontvangen spektrum verschoven zijn ten opzichte van het uitgezonden
spektrum.
-Ais de demping lineair afhankelijk is van de frequentie (n=l) zal
bij een toename van de demping, van een ultrasone geluidspuls met
een Gaussische omhullende, de verschuiving van de gemiddelde
frequentie evenredig toenemen.
Is de demping niet lineair afhankelijk van de frequentie (n)l) dan
zal bij een toename van de demping de verschuiving van de gemiddelde
frequentie bij benadering evenredig toenemen.
De fout die dan gemaakt wordt, is verwaarloosbaar klein ({ 7,751.).
-Door de uit te zenden geluidspuls smaller te maken kan een groter
scheidend vermogen van de meting worden verkregen.
Het smaller maken van de geluidspuls is echter weI aan een
ondergrens gebonden.
-De ontworpen frequentiemeter Merkt en voldoet aan de theoretische
gestelde nauwkeurigheid zodat met deze meter de te meten periodetijd
goed, nauwkeurig en betrouwbaar gemeten kan worden.
-Uit de metingen van diverse objekten blijkt dat deze meetmethode
nogal gevoelig is voor vervormingen van de geluidspuls. Deze
vervorming is grotendeels te wijten aan de interferentie tussen het
gedeelte van de geluidsbundel dat langs het objekt gaat met het
gedeelte van de geluidsbundel dat door het objekt gaat.

Een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek zijn hieronder
vermeld.
-Met de bestaande frequentiemeter zullen een groot aantal metingen
gedaan moeten worden om een indruk van de mogelijkheden en het
oplossend vermogen te krijgen.
Het is derhalve van groat belang dat er een aantal fantomen worden
ontwikkeld.
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-Indien een vergroting van het scheidend vermogen van de
frequentiemeter nodig blijkt te zijn dan kan dit bereikt Norden
door:
1. verkorten van de uit te zenden geluidspuls
2. het aantal metingen (N) te vergroten met als gevolg dat de
meettijd toeneemt en de kans op een overfloN van de teller
toeneemt.
3. het verhogen van de klokfrequentie Naarbij de kans op een
overflow van de teller ook toeneemt.
Opmerkingen bij punt 3.
-Afgezien van een bepaalde overfloN van de gebruikte teller, kan
volgens de specificaties van de eerste teller, de
klokfrequentie met 257. worden verhoogd.
-Het toepassen van nog snellere logika bijvoorbeeld ECL-Iogika
kan uitkomst bieden.
-Ook bestaat de mogelijkheid om het eerste bit (snelste flipflop
van de teller) te vervangen door een zeer snelle
jk-master-slave flipflop, Naarbij de jk-ingangen voor het
starten en stoppen van de teller gebruikt worden.
De resterende bits van de teller kunnen dan verkregen Norden
uit asynchrone tellers.
-Het versmallen van de geluidsbundel verdient naar mlJn mening de
hoogste prioriteit. Dit kan gedaan worden door het vergroten van het
oppervlak van de zendtransducer en/of door gebruik te maken van een
akoestische lens.
Met behulp van een lineair array kan ook een versmalling van de
bundel wor.~en verkregen.
-In dit verslag is gebruik gemaakt van vergelijking 3.1.3 if=1/T)
maar de correctheid hiervan zal nog bewezen moeten worden.
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Bijlaqe 1. afleidinq van de verschuiving van de gemiddelde
frequentie.
Bij de theoretische beschou~ing is de verschuiving van de gemiddelde
frequentie in grote stappen afgeleid. In deze bijlage ~ordt deze
afleiding gedetailleerder beschreven.
Het ontvangen spektrum R((J), zoals in de theoretische beschou~ing is
weergegeven, wordt verkregen door de substitutie van vergelijking
2.2.1, 2.2.2 en 2.2.4 in 2.2.7 wat vergelijking 2.2.8 tot gevolg
heeft .
Het ontvangen spektrum (vergelijking 2.2.8) is:

Om deze vergelijking verder te kunnen uitwerken wordt de
frequentieafhankelijke uitdrukking van de absorptiecoefficient d in
een Taylorreeks rondW 1 ontwikkeld. Voor het gebied 0 <W< 2W 1
kunnen de 3- en hogere orde termen verwaarloosd worden.
Nu voIgt voor het ontvangen spektrum R(tJ):

0': "'-.J

<2

loU,

2

DCJr de termen in afnemende graad te rangschikken voIgt voor

R(~):

De bovenstaande uitdrukking kan door breuksplitsen in een produkt
van t~ee termen geschreven worden:
4

met D de hieronder gegeven uitdrukking, LJA de gemiddelde
hoekfrequentie van het ontvangen spektrum.
De parameter ~A is een maat voor de breedte van de ontvangen
6aussfunkti e.

Sl

De eerste exponentiele term geeft de verzwakking van het spektrum en
de andere exponentiele term geeft de vorm van het spektrum.
De verzwakkingsterm speelt voor de afleiding van de verschuiving van
de gemiddelde frequentie geen rol maar is volledigheidshalve
hieronder vermeldi

o=

0(,

L trw•

c.;. - Co;' )"-2

De vorm van het spektrum is, net als het uitgezonden spektrum, weer
een Gaussfunktie waarbij de gemiddelde hoekfrequentie tJ~ is.
Voor de gemiddelde hoekfrequetie 6J~ voIgt:
W,"WT - 0::,

L CI~ n (Wt-(.)1)"-Z(l.J(2-n)-wzJ

W,"

+ «,t CT'; n(n-/)(£.),-c.J,.)"-2.

Bij transformatie naar het tijddomeim wordt Meer een in amplitude
gemoduleerde golf gevonden echter met een andere grondtrilling.
Het modulerende signaal heeft weer de vorm van een Gaussfunktie maar
nu met de parameter O"R.
Het ontvangen signaal r(t> is:
7

en de parameter (TR l

van de Gaussfunktie:
8
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Bijlage 2. parameters van enkele zachte weefsels
In deze bijlage wordt een lijst van zachte weefsels met de
bijbehorende parameters (D. 1 ,CX O en W:z) gegeven. Ook zijn de
parameters VODr menselijk schedelbot opgenomen.
Voor een aantal weefsels waarbij de machtterm (n) ongelijk is aan een
en twee zijn de parameters (~ 1, ~o en 0U:z) van de benadering rond
het gebied WI = W T berekend en in deze tabel opgenomen.
Bij een lineair verband is W:z = 0 gekozen. De de.pingscoefficient
met de bijbehorende frequentie is overgenomen van R. J. Parry.
tabel 1. para.eters van enkele zachte Neefsels
frequentie (/'1Hz)
0,87
1,7
3,4
Vet, koe (gesmolten)

ex

4,6

8,7

16

9,5

14

27

Lever, koe (normaal)
ol

Hersenen, mens
eX.

14
8,5

Spieren, koe (parallel aan de vezelsl
18,0
d.-

Olo

W:z

4,506

0,880

0

7,0

2,6

0

1

2,397

13,164

1,915

5,187

5,009

16,870

1,756 10 6

36,5

18

koe
d.-

parameters
CX

14

-2,799 10 6

33,5

25,4

62,1

tabel 2. para.eters van schedelbot
Schedelbot, mens (vers)
f (MHz;

ex..

0,3+
0,6+
0,8
1,2+
1 ,6+

23
52
92170
320

0(1
<:(0

W:z

= 178,33
= 40,730
::

-2,190 10 6

- afwijkende waarde
+ waarden die genomen zijn voor de berekening van de parameters.
De demping als funktie van de frequentie is voor de bovenstaande
weefsels grafisch weergegeven in fig.l en fig.2.
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11g. 2. de.ping als funktie
van de frequentie voor
schedelbot.

fig. 1. de.pihg als fUhktie van
de frequentie voor enkele zachte
fIIeefsels.
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Bijlage 3. Enkele bouw- en meetproblemen
Tijdens de bouw en het testen van de schakeling hebben zich enkele
problemen voorgedaan die een dusdanige grote rol tijdens de
ontwikkeling van de schakeling hebben gespeeld dat ik hier enkele
opmerkingen over wil maken die tevens als tips beschouwd kunnen
worden.
Opmerkingen betreffende de bouw:
-De verbindingen tussen de hoogfrequente componenten zowel voor de
oscillator, versterker en buffer als ook voor de comparator
(-uitgangl, D-flipfloppen en de eerste teller dienen 20 kort
mogelijk te zijn.
-De componenten die snel schakelen zoals de comparator (!) de
D-flipfloppen alsmede de EN-poort (buffer) en de eerste teller
dienen op de voedingspinnen te zijn voorzien van een buffercondensat or waarbij de verbindingsdraadjes 20 kort mogelijk zijn.
Vooral bij de comparator speelt deze condensator een grote role
-De verbindingsdraadjes van het kristal (100 MHz; in de HF-oscillator
dienen een minimale lengte (2,5 ~ 3 em) te hebben. Hoe deze draadjes
gelegd zijn (gekruld of recht; is niet van belang aIleen de lengte
speelt een role Dit "verschijnsel" is waarschijnlijk een gevolg van
een parasitaire capaciteit tussen een van de draadjes van het
kristal en de basis van de transistor.
Opmerkingen betreffende de meettechniek:
-Bij de zeer snel schakelende componenten, zoals de comparator en de
buffer, spelen capacitieve belastingen ~an enkele picofarads een
grote role Het is dan ook niet aan te bevelen om op die plaatsen te
meten. Ook indien de uitgang van de teller .et het laagste bit
(74F161, QA pin 14) met een probe wordt belast, kan dit de meting
beinvloeden. Bij de andere telleruitgangen (b.v. Q8, pin 13 etc.) is
deze beinvloeding veel minder.
-Met behulp van een tweede probe op de een na laagste uitgang van de
eerste teller (74F161, Q. pin 13) kan de mate van beinvloeding van
de eerste probe worden gekonstateerd.
-Indien de afscherming van de probepunt via een kort draadje met de
aarde van de schakeling wordt verbonden, kan een aanzienlijke
verbetering van de meting bereikt worden.
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-De stoorsignalen die de afgeschermde draad van de probe oppikt
kunnen de meting aan de frequentiemeter sterk beinvloeden. Een
mogelijke manier om deze beinvloeding te verminderen is door met een
tweede probe, waarbij de afgeschermde probedraad zo dicht mogelijk
bij de eerste probedraad ligt, de stoorspanning van de eerste probe
te meten ifig. II.
De stoorspanning van de eerste probe wordt geelimineerd door de
verschilspanning van de twee probes te meten.

v

tvs t

fig. 1 door het aeten van de
verschilspanning Nordt de
V+Vst stoorspanning op de afgescherade
draden geeliaineerd.

