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Summary

ThiS report describes the measurement or attenuation or ultrasound In
biological sort tissues, based on the rreQuency-dependent atteruatlon
properties or ultrasound.
By measurIng the cycle-time or an ultrasonIc pulse with a Gaussian shaped
spectrum one term or the attenuation coefficient can be defined.
Some problems that appear during the measurement are discussed.
The ract that the measurement will not be Influenced by an ultrasonic pulse
that has no exact Gaussian Shaped spectrum (as has the pulse used In
practice) Is demonstrated.
An equation to calculate the error In the cycle-time caused by Interrerence
has been derived. Based on this rormula a method to correct Interrerenceerrors has been described.

The track-error or the attenuation measurent device will highly disturb the
attenuation measurement. A hypothesis that explains this track-error Is
presented. This hypotheSiS also explains the difference In measurementnoise that arIses when a haIr or a whole cycle-time or the pulse Is
measured.
Some hardware extensions, that have to Increase the resolution or the
measurement, are presented. The resolution can be Increased by
transmitting more than one pulse, or by measuring more than one cycletime.

J

Samenvattlng

In dlt verslag wordt de meting van de demplng van ultrageluld In b101og1sch
weefsel behandeld. Deze meting Is gebaseerd op de freQuentleafhankel1jkheld van de demplng van ultrageluld.
Een term van de demplngscoerrlclent wordt gemeten door de perlodetlJd van
een ultrasone puis met een GaussIsch freQuentlespectrum te meten.
Er wordt Ingegaan op een aantal problemen die blj de meting optreden.
Aangetoood wordt dat de meting nlet nadel1g wordt beTnvloed door het fe1t
dat de In de praktljk gebru1kte geluldspulS geen exact Gausslsch
frequentlespectrum heeft.
Er wordt een formule afgeleld waarmee de fout In de perlodetljd tengevolge
van Interferentle berekend kan worden. Op basis van deze formule wordt een
methode beschreven waarmee Interferentlefouten gecorrlgeerd kunnen
worden.
De baanfout van de demplngsmeter verstoort de demplngsmetlng emstlg. Er
wordt een hypothese gepresenteerd waarmee deze baanfout kan worden
verklaard. Tevens kan deze hypothese het verschl1 In meetruls verklaren dat
ontstaat blj de tljdmetlng van een halve- of een hele perlode van de
geluldspulS.
Er wordt een aantaJ hardware-ultbreldlngen van de demplngsmeter
besproken. Deze ultbreldlngen hebben betrekklng op;een veroeterlng van het
scheldend vermogen. Een veroeterlng van het scheldend vermogen kan
gereal1seerd worden door het ultzenden van meer geluldspulsen of deor het
meten van meer dan ~~n perl ode van de geJuldspuls.

4

Inhoudsoogaye
Voorwoord

2

Summary
Samenvatttng

3
4

Hoofdstuk 1 Inletdtng

7

HoofdstYk 2 De demptngsmettng
2.1
Theor1e
2.2
Het prtnctpe van het meten van de gem1ddelde rrequent1e
2.3
Het blokschema van de loopttjd- en demptngsmeter

9
9
12
15

Hoofdstuk 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

19
19
20
20
21
26
36

Problemen btJ de demptngsmettng
Verhogen van de zendfrequentte
Fouten ten gevolge van ntet IInearltelt
Ruts ten gevolge van de stochasttsche meetmethode
AfwtJktngen ten gevolge van een ntet-Gauss1sch spectrum
Interferentle
De baanfout van de met1ng

Hoofdstuk 4 Aanpasslngen en ultbreldlng van de hardware
4.1
Een hardware fout van de teller
4.2
Het tellen van meer pertoden
4.3
Het synchrontseren van de 10CMlz klok
4.4
Het tellen van meer pulsen
4.5
De optocoupler
4.6
De totale schakeltng

44
44
45
47
54
56
56

Hoofdstuk 5 COrTtgeren van 1nterferentte
5.1
De grootte van de 1nterferent1efout
5.2
Een methode voor het cOrT1geren van 1nterferent1efouten
5.3
Interferent1ecorTect1e op plaatsen waar
een demp1ngsgrad1ent 1s
5.4
De 1nvloed van de doorsnede van de ontvanger
op 1nterferent1e

59
59
64

Hoofdstuk 6 Software voor de Apple
6.1
Inle1d1ng
6.2
Datad1sk
6.3
Aanpass1ngen aan bestaande programma's
6.4
Transm1t to IBM

69
69
70
71
73

Hoofdstuk 7 Meetresultaten

79

5

67
66

Hoofdstuk 6

Conclus1es en aanbevel1ngen

61

Literatuurlijst

63

B1jlage 1
Bijlage 2

85
86

Het schema van de bestaande demp1ngsmeter
Het schema van de opsteekprlnt

6

HQQfdstuk 1 Inlejdjng

DQQr de prQjectgrQep 'Afbeeldtngstechnteken in de Geneeskunde' van de
vakgrQep 'Medtsche ElektrQtechntek' van de Techntsche Untversttett EtndhQven
wQrdt QnderzQek verrtcht aan ultrasQne tQmQgrafte. Ott ts een
afbeeldtngstechniek waarmee het mQgeltjk ts Qm een afbeelding te
verkrijgen van de tweedimensiQnale verdeltng van een fystsche groQthetd als
functte van de plaats in een dQQrsnede dQor een Qbject. Te denken valt
bijvQQrbeeld aan een gedeelte van .een menseJijk Itchaam zQals een arm Qf
een been. Btj ultrasQne tQmQgrafte wQrdt een fystsche grQQthetd dtrect Qf
tndtrect gemeten met behulp van ultragelutd.
In de prQjectgrQep ts een expertmentele meetopsteJltng Qntwtkkeld waarmee
afbeeldingen van kletne testQbjecten kunnen wQrden gemaakt. Deze
meetQpsteJltng ztet er als VQIgt utt: Een zender en een Qntvanger bevtnden
ztch recht tegenQver elkaar tn een bak met water. Hter tussentn bevtoot ztch
het Qbject waarvan een afbeeldtng gemaakt dtent te wQrden.
De zender wQrdt ge~xctteerd en zendt een ultrasQne gelutdspuls utt (zte
ftguur 2.2). Deze puIs plant ztch VQort dQQr het Qbject en beretkt na een
bepaalde
ttjd (de
IQQpttjd)
de Qntvanger. Tevens
zal,
dQor
absQrptteverschtjnselen tn het Qbject, de pertQdettjd van de gelutdspuls
veranderen.
Met behulp van de meetQpsteJling kunnen twee fysische grQQtheden wQrden
gemeten : de gelutdssnelhetd en de absQrptte van een ultraSQDe gelutdsgQlf
die zich door het testQbject vQQrtplant, welke gemeten worden dQQr
respectteveltjk de IQQpttJd en de pertQdettjd van de gelutdsgQlf te meteD (dtt
wQrdt behandeld tn hQofdstuk 2).
Indien in verschj)Jende delen van het Qbject de grQQtte van de geluidssnelheid
(Qf absorptte) verschj)Jend is, kan van het Qbject een afbeelding wQrden
gemaakt waartn dte verschtJIende delen te onderschetden ztjn, mtts de
verscht11en tn de gelutdssnelhetd (absorptte) vQldQende grQQt ztjn.
Om een afbeeldtng te verkrtjgen moet het object worden afgescand, zte
ftguur 1.1 Deze afscanntng, welke bestuurd wordt door een Apple cQmputer,
gebeurt als VQlgt. De zender zendt een kQrte ultrasone gelutdspuls utt welke
dQQr de ontvanger wordt Qpgevangen. Van de ontvangen gQIf wQrden de
IQQpttjd en pertodettjd gemeten en Qpgeslagen QP dtsk. VervQlgens wQrden
zender en ontvanger een kletn stukje verplaatst, waama van het volgende
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gedeelte van het object de twee grootheden worden gemeten. Oit proces
herhaalt zich tot aan het einde van het lineair af te scannen gebied. Oit levert
dan een projectie op.

rota tie·
sea n

tineair.

scan
zender

fig I. I Het afscannen van een object in de meetopstelling

Nadat een projectie is gemeten worden de transducers over een kleine hoek
verdraaid en wordt er weer een projectie gemeten. Oit gaat zo door totdat de
transducers 180 graden gedraaid zljn.
Met behulp van een reconstructie algoritme kan van de gemeten data een
tweedimensionale afbeelding worden gemaakt. Voorwaarde hierbij is dat de
af te beelden grootheid lijnintegreerbaar moet zijn. (In hoofdstuk 2 wordt op
deze lijnintegreerbaarheid ingegaan).

Oe grootheid absorptie wordt gemeten door een onderdeel van de tomograaf:
de dempingsmeter. Oeze is recentelijk ontwikkeld en gebouwd en dus nog niet
goed getest. Ott verslag behandelt een aantal vragen die vooral over de
theorie gesteld kunnen worden, zoals de invloed van een niet-ideaal spectrum
van de ultrasone geluidspuls op de meetresultaten, en een aantal problemen
die zich bij de meting voordoen, zoals de baanfout en het verschljnsel
interferentie die beide de meting sterk kunnen verstoren.
Tevens worden in dit verslag een aantal methoden besproken die de
dempingsmeting moeten verbeteren. Ott betreft software oplosslngen, zoals
een verbetering van de meetsoftware, waardoor de 100ptijd -en
demptngsmeting tegelijk kunnen worden uitgevoerd, maar ook hardware
oplosslngen, zoals bijvoorbeeld het uitzenden van meerdere geluldspulsen om
de ruts te vermtnderen.
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HOQFDSTUK 2

De dempingsmet1ng

In dft hoofdstuk zal het principe van de dempingsmeting worden besproken
(theorie en blokschema). Uitgangspunt 1s het fett dat de demp1ng door
absorpt1e van ultrasoon gelu1d 1n weefsel afhankel1jk 1s van de frequent1e:
hogere frequenties worden sterker geabsorbeerd dan lagere frequent1es.
Indien een geluidspuls door het weefsel wordt gestuurd zal hierdoor de
gemiddelde frequentie van de ontvangen geluidsgolf lager zijn dan de
gemiddelde frequent1e van de oorspronkelijk uitgezonden golf. De m~te van
frequentieverandering is afhankelijk van bepaalde weefsel- e1genschappen
en van de weglengte door het weefsel.

S 2.1

Theor1e

In deze paragraaf zal het verband tussen de mate van demping en de
verschulv1ng van de gemiddelde frequent1e worden besproken. Uitgega~n wordt
van de situat1e zoals getekend 1n f1guur 2.1.

114-4-----=L'----~~

Fig. 2 I Situatieschets van een meting
De door de zender uitgezooden golf (genormaliseerd zodanlg dat fCO) • 1)
wordt gegeven door:

2.1.1
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met

de hoekfreQuentie en
T
"T een maat voor de breedte van de Gaussische omhullende.

w

(Het subscript T slaat op 'transmitted').
61 J de hu1d1ge meetopstelllng Is w

T

6
= 2n. 10 rad/s • en "T = 0.7'10- 6 s.

t

fig. 22 golfvonn en f~quentie spectrum van de uitgezonden golf

Het spectrum van de geluidsgolf wordt gegeven door (zie oak figuur 2.2) :

\/2n

F(w) = - -

e

"w

2.1.2

1

"w • -

"T

De uitgezonden geluidspuls zal zich door het weefsel voortplanten waarbij de
amplitude exponentleel met de afstand afneemt. De overdrachtsfunctte van
het weefsel is dan:

H (w) = e -oc L

2.1.3

Hierln ts L de door de geluidsgolf afgelegde weg tn het weefsel en
absorptteco~fflclent van het weefsel.
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01

de

De absorptlecotUflclent 01 lean geschreven worden als:

oc·oc

met

- w2

w

w

1 (

1

'In

+ oc

2.1.4

0

I

hoelefrequentie,
schal1ngsfactor,
01 1. 01 0. w2. n : mater1aal constanten.

w:

w 1:

Nu de overdrachtsfunctle van het weefsel beleend Is lean het spectrum R(w) van
het ontvangen slgnaal
bereleend worden:

ret)

R(w)

=H(w )·F(w )

2.1.5

Dan voIgt. met n = 1. voor R(w) (zle voor de bereleenlng Janssen( 1986) ) :

RCw).

G

2.1.6

tJCI)

met e -d een ampl1tude term d1e h1er nlet van belang Is.
Als n) 1 dan ontstaan n1et-l1nearlte1ten waarop 1n noofdstule J leort wordt
ingegaan.
Door inverse-Fourier transformatie voIgt un R(w) het tijdsignaal

r(t).

ret) :

e- d

2.1.7

H1er1n 1s w R de hoelefrequent1e van de ontvangen golf, gegeven door:

2.1.8

11

De hierboven gegeven afleiding geldt voor een vaste oc ,. In werkelijkheid is
oc I afhankelijk van de plaats in het weefsel: oc I = oc 1(1) (anders zou er niets
te meten zfjn). In dat geval geldt vergellJklng 2.1.8 aileen nog voor een
onelndfg klein stukje afgelegde weg dl (zo klein dat oc I hlerln constant Is). De
uiteindelijke wR wordt dan gegeven door de volgende l1jnlntegraal:

Ow

- - 2w1

f

oc (I)dl
1

•

W

T

- °w2

f

aoc (I)

- aw
-dl

2.1.9

L

L

Met behulp van een reconstructle-algorltme kan ult de gemeten data (de wR's)
voor iedere plaats in het gemeten object de waarde van de oc I op die plaats
worden bepaald. Dan ontstaat een tweedlmenslonale afbeeldlng van het object.
Voorwaarde voor een reconstruct Ie Is dat de af te beelden grootheld
lijnintegreerbaar is, wat hlerboven in vergelljking 2.1.9 tot ultlng komt.
In bovenstaande formule valt ook nog op dat de freQuentieverandering
afhankelijk is van owen dus ook van ° r Hieruit voIgt dat de
freQuentleveranderlng groter Is naarmate de geluldspuls smaller (korter In
tlJdsduur) Is, zodat In principe een zo klein mogel1Jke CJ T genomen zou moeten
worden. In de praktijk is 13 r gebonden aan een minimum, want als de puIs te
kort 15 kan er niet aan gemeten worden. In Janssen (1986) wordt een optimum
voor 13 T afgeleid: 13 r • 0.51 liS.

5 2.2

Het princIpe van net meten van de gemlddelde freouentle

In de vorlge paragraaf 15 behandeld dat de verschulvlng van de gemlddelde
freQuentle van de ontvangen geluldsgolf een maat Is voor de demplngselgenschappen van het weefseJ. Olt betekent dat de demplngsmeter op de een
of andere manler de gemlddelde ontvangen freQuentle < fR > gem moet bepalen.
01t kan heel gemakkeJ1jk : ult formule 2.1.6 en 2.1.7 voor R(w) en ret) voIgt
dat:
2.2.1
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freQuentie van de grondgolf.
Het vol staat dus om de periodetijd TR meten. Ott gebeurt als voIgt:
Gedurende de te meten tljd TR worden de pulsen van een hoogfreQuente ( 100
MHz) klok geteld. In de praktljk is TR ongeveer 1J,LS, zodat dan per perlode 100
pulsen worden geteld. Aangezien dit niet erg nauwkeurig is (I ,,) wordt die
periodemeting N keer herhaald ( in de praktijk is N ongeveer 400). In
paragraaf 2.3, waar de werking van de tomograaf wordt besproken, wordt
uitgelegd hoe de pertodettjdmettng N keer herhaald kan worden. Utt deze N
mettngen kan dan een gemtddeld aantal pulsen worden bepaald, zodat een maat
voor de freQuentieverschuiving is verkregen.
Doordat de periodetijdmeting N keer wordt herhaald ontstaat de sttuatie dat
per mettng (van dezelfde periodetijd) er twee tellerstanden als ultkomst
mogelljk Zljn (zie ftguur 2.3). Welke van die tellerstanden ( noem ze k en k+ I)
gemeten wordt hangt af van de rase van de klok ten opzichte van de te meten
tijd TR en van de grootte van die te meten tijd.

klokpuls

~

p . . . . I-p

"

TR

TR

fig 2 J De meting is een stochastiscl1e meting ..
In !Jet linkse geval worden ko# I pIJlsen geteld.
in !Jet recl1tse geval k.

Per gemeten peri ode zijn er dus twee uttkomsten mogelijk
(k+ I Hklok • zodat de 'echte' tljd TR hier tussenln ligt :
k Tklok <TR < (k+ 1) Tklok ,

kTklok or

2.2.2

Stel p ts de kans dat er (k+ I) pulsen worden geteld en dus (I-p) de kans dat
er k pulsen worden geteld. Dan voIgt eenvoudtg dat (zle ook flguur 2.3):

2.2.3
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Verondersteld wordt dat de N metingen onafhankeliJk ziJn. Dit is het geval als
de 100 MHz klok en de tiJdstippen waarop met het tellen wordt tegonnen
onafhankelljk van elkaar ziJn. In de praktlJk Is dlt het geval omdat de meting
met bewegende zender en ontvanger worden gedaan. Hlerdoor zal de looptlJd
varieren (biJvoorbeeld door de baanrout, zie hoordstuk 3), waardoor de
tiJdstippen waarop de te meten tiJd TR wordt aangeboden zal veranderen.
Er worden dus N onderling onafhankelijke metingen gedaan.

Om het scheidend vermogen van de meting te berekenen is het nodig een
kansverdeling voor de mogelijke ultkomsten op te stellen. De minimum
ultkomst is Nk, de maximum ultkomst is N(k+ 1). Beschouw een stochast X,
waarin X het aantal pulsen die meer worden geteld dan het minimum N·k
voorstelt (de uiteindelijke uitkomst is dus Nk + X ).
Dan ontstaat een binomiale verdeling, die benaderd kan worden door een
normaalverdeling, met:
J..I •

Np.

0

=

VNp( 1-p)

2.2.4

Ult deze normaalverdellng kan nu het scheldend vermogen SV bepaald worden.
Hlermee wordt bedoeld : hoe groot moet het verschll In perlodetlJd van twee
metlngen zljn, om (met een zekerheld van 95~) een verschll In perlodetlJd te
kunnen konstateren ? In rtguur 2.4 staan twee normaalverdellngen van twee te
meten tljden argebeeld.

T2

t

opperv 18k = 5J

flg 2 4

Berekening van he! scheidend vermogen SV

De vraag is dus : hoe ver moeten de tijden T 1 en T2 ult ell<aar 11ggen opdat het
gearceerde oppervlak 5X van het totale oppervlak van een zo'n
normaalverdellng bedraagt. De berekenlng van het SV Is gegeven door Janssen
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(1966), hter wordt aileen de uttkomst gegeven :

sv.. 2.77

2.2.5

-IN f klak

Het SV bepaald de nauwkeurtghetd van de mettng. In volgende hoofdstukken
zullen enkele methoden worden besproken om het SV te verbeteren.

S 2,3

Het blokschema van de 100DUJd- en demplogsmeter

Alvorens het schema van de demptngsmeter te behandelen ts het nutttg eerst
de 100pttjdmeter te bekljken, omdat van de l00pttjdmeterschakel1ng gebrutk
wordt gemaakt In de demplngsmeter, zle flguur 2,5 (voor een tljddlagram: zle
ftguur 2.6>'

De werking van de looptljdmeter ts als voigt:
Als de schake1tng wordt aangezet, geert de startoscl11ator een sl90aal af,
waardoor de pulsgenerator getrlggerd word, oeze geeft een korte, blokvormlge
puis af, dte (via de zendversterker) de zendtransducer exclteert. Hlerdoor gaat
er een ultrasone gelutdsgolf tn de bak 'lopen'. Enlge ttjd later bere-kt deze
puis de ontvanger. Het ultgangsslgnaal van de ontvanger wordt versterkt door
de ontvangversterker en aan de detectteschakel1ng aangeboden. Zcdra het
geluidsslgnaal een bepaalde, Instelbare drempel overschrljdt, ~eft de
detectteschake1tng een stgnaal af.
Normaal wordt dlt sl90aal door het tljdvenster doorgelaten, waardoor de
pulsgenerator getr1ggerd word en de hele cyclus opnleuw beglnt. Het nut van
het tljdvenster Is als voigt: zodra het tljdvenster een sl90aal ontv2ngt (dlt
kan de detectte van een gelutdsgolf ztjn, maar ook bljvoorbeeld een stoorptek)
wordt het venster akttef. o1t wll zeggen dat gedurende een zekere tljd geen
s1gnalen van de detectteschakel1ng worden doorgelaten. Op deze man1er
worden stortngen onderdrukt.
Samengevat kan dus worden gezegd dat de schakel1ng een puis u1tzendt, wacht
tot deze ontvangen (gedetecteerd) wordt en daama meteen een nteuwe puis
uttzendt. H1erdoor staat het systeem rond te z1ngen met een
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rondz1ngfreQuent1e d1e afhankel1jk 1s van de gelu1dssnelhe1d 1n het te meten
object.

....onlwngtrInsducer

aptoCOlCIIer

1 tIaz

klat

....

t

•~

16 bits

teller
.~

f
Loopt1jdmeter

' • • • , • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • ,

+

Demp1ngsmeter

•••••••••••••

1'1'

lTt1'

clnr

..

rig. 25 Blokschema van de IfXJIJtljd en delT/pingsmeter.
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----I.-fI--+---------~
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-t-+-tt-+

-+-+-It---'--------~~- ~-

vper _----''---

..__.__.._ _

-*
_

rig 26 Enkele tijdsignalen ult!let blokschema in rigwr 25

De elgenl1jke meting van de looptljd (. rondzlng-perlodetljd) wordt door een
16 bits teller gedaan. Blj het begin van de meting wordt de teller gecleared.
Daama telt de teller gedurende N van deze rondzlng-perlodetljden met een
vaste klokfrequentle. De N-deler telt het aantal geluldspulsen dat al 15
gedetecteerd en geert een puIs af als dlt aantal het getal N berelkt. De teller
stopt dan met tellen en wordt ultgelezen door de computer. Aan het elnd van
de meting bevat de teller dus een tellerstand die evenredlg 15 met de
rondzlng-perlodetljd ( en dus met de looptljd ).

Zoals In de vorlge paragraaf al 15 vermeld meet de demplngsmeter N keer de
perlodetljd van de ontvangen geluldspuls. Dlt kan omdat de geluldspuls wegens
het rondzlngprlnclpe, waarop de werking van de tomograaf Is gebaseerd,
meerdere keren wordt ontvangen.
Het blolcschema van de schakeltng van de demplngsmeter staat getekend In
flguur 2.5; voor een tljddlagram van enkele belangrljke slgnalen In het
blokschema zle flguur 2.6.
Het ontvangen slgnaal wordt via een optocoupler (om de meetkast (waar het
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signaa1 vandaan komt) en de App1ecomputer (waartn ztch de loopttjd -en
dempingsmetertnterfaceprtnt bevtnden) ga1vantsch van elkaar te scheiden),
naar een nU1doorgangdetector ge1etd. Oeze schakeltng bepaa1t de po1aritelt van
het gelutdsstgnaa1. Met behulp van deze polarttett en het LTN stgnaal
(afkomsttg van de pU1sgenerator) geeft de pertodedector een stgnaal af dat
akttef ts gedurende een pert ode van de ge1utdspuls. Ott ts de eerstvo1gende
pertode na het akttef worden van het LTN st9Oaa1 (zte ftguur 2.6).
De etgenltjke mettng geschtedt ook hter door een 16 bits teller. Btj het begtn
van de mettng wordt deze teller gecleared. Oaama kan de teller aileen tellen
a1s de uttgang van de pertodedete"ctor akttef ts, dus aileen gedurende elffi
pertode van de ontvangen ge1utdspu1s. Dan doet de teller 'ntets' totdat er weer
een andere ge1utdspu1s wordt ontvangen. Zodra dat het geva1 ts telt de teller
gedurende een pert ode van dte pu1s verder. Ott wordt herhaald totdat er N keer
een pertodettjd geteld ts. Aan het etnd van de mettng ts dan een tellerstand
verkregen die evenredtg ts met de pertodetijd.
Het volledtge schema van de demptngsmeter ts te vtnden tn Btj lage 1. Voor een
uttvoertge bespreklng van dtt schema wordt verwezen naar Janssen (1986).
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Hoorstul< 3

problemen blJ de demplngsmeter

In dlt hoorstul< zullen een aantal proOlemen (zowel theoretlsche als
pral<tlsche) worden oesprol<en die oetrekl<lng heOOen op de demplngsmeter:
1 Verhogen van de zendrreQuentle.
2 Fouten ten gevolge van nlet lineariteit.
3 Ruis ten gevolge van stochastische meetmethode.
4 Arwijkingen ten gevolge van niet Gaussisch spectrum.
S Interrerentie.
6 De baanfout van de meting.
Deze problemen zullen in de volgende paragrafen worden behandeld.
5 3,1

yerhogen van de zendfregyentle

De grondfreQuent1e van de ultgezonden gelu1dsgolf Is op het moment
nogl MHz. Het Is de bedoel1ng dat dlt 1n de toekomst verhoogd wordt tot
2 MHz, omdat dan voor de zendtransducer een rlngvorm1g array gebru11<t I<an
worden 1n plaats van de huld1ge sch1jrvorm1ge transducers, Het voordeel
hlervan 1s dat de resolut1e van de 100pt1jdmeter wordt verbeterd, z1e v,d.
Keybus( 1987).
Door het verdubbelen van de zendfreQuentle ontstaan voor de demp1n£smeter
een aantal problemen.
Ten eerste zal het relatlef sche1dend vermogen RSV gehalveerd worden.
Immers de perlodetljd wordt gehalveerd, het (absolute) sche1dend vermogen
bl1jft gel1jk, zodat de relatleve waarde gehalveerd wordt. Dlt betel<ent dus
dat de meetwaarden relat1er meer ru1s bevatten, waardoor de gereconstrueerde plaatjes slechter zullen z1jn,
Een tweede punt van belang betreft de tljdsduur van de u1tgezonden
gelu1dspuls, Deze wordt bepaald door CI T 1n formule 2.1.1:
-t 2

f(t)

=

e

-2
2CJ T

2, I, I

cos ( W Tt )

Voor de demp1ngsmet'lng geldt : hoe I<le1ner CI T ' hoe groter de verschutvtng
van de gemiddelde rreQuentie (zie verg. 2.1.8) en dus hoe I<leiner het relatieve
aandeel van de ruis. Het is op het moment nog niet bel<end hoe groot de CI T van

19

de 2 MHz geluldspuls zal zljn, maar het Is duldel1jk dat deze voor een goede
demplngsmetlng nlet te groot mag zlJn.
Tevens zal een hardware-aanpassing nodig zljn, want de optocoupler op de
demplngsmeter-lnterfacekaart kan freQuentles aan tot slechts 1 MHz, en dat
Is dus te welnlg (zelfs blj een zendfreQuentle van 1 MHz Is dlt elgenl1jk te
welnlg). De eenvoudlgste oplosslng Is deze optocoupler weg te laten; dlt
wordt besproken In paragraaf 4.5.

53.2 Footen ten gevolge van nlet Unear1te1t

Zoals In het vorlge hoofstuk al Is opgemerkt kunnen problemen ontstaan als
de absorptlec~fflclent oc nlet evenredlg Is met de freQuentle w. In de
praktljk kan dlt voorkomen omdat veel weefsels een n (ult vgl. 2.1.4) hebben
die groter Is dan 1. Dlt heeft als gevolg dat vgJ. 2.1.8 nlet meer geldt: er
komen nlet l1nealre tennen voor oc 1 en l blJ. Hlerdoor zal oak vgl. 2.1.9 nlet
meer gelden: de grootheid oc 1 is nlet meer Jijnlntegreerbaar.
Hierdoor zal de reconstructle nlet meer goed kan werken, omdat voor de
reconstructle de l1jnlntegreerbaarheld een verelste Is. Indlen de nletl1nearltelten klein zljn zal hlervan nlets te merken zljn, Is dlt nlet het geval
dan kunnen de plaatjes vervonnd worden.
De vraag die nu gesteld kan worden 15 : hoe groot zljn de afwljklngen die
onstaan door bovengenoemde nlet-l1nealrltelten ? Janssen( 1986) heeft al
bewezen dat voor n-2 de afwljklngen klelner zljn dan 8X. Baars( 1987)
bespreekt ook geval len waarblj n ) 2. Daarblj komt 'ook het probleem van de
Rayleigh scattering aan de orde komt. Door Rayleigh scattering ontstaan In
vgl. 2.1.4 tennen die evenredlg zljn met de freQuentle tot de macht 4. De
resultaten van het onderzoek van Baars waren blj het schrljven van dlt
verslag nog nlet bekend.

53,3 Ruls ten gevolge van de stochast1scbe meetmethode

In het vorige hoofdstuk 15 gebleken dat de meting een stochastische meting
Is. Hlerdoor ontstaat ruts, dte de meetresultaten emsttg kan verstoren. om
een tndruk van de mate van verstortng te krtjgen Is In hoofdstuk 2 bet
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scheidend verrnogen SV berekend. Als de dempingsmeter twee periodetijden
moet meten, die minder dan het SV van elkaar versch iH en, dan kan de
demp1ngsmeter ze n1et ondersche1den : het verschl1 verdw1Jnt 1n het
ruisniveau.
Het scheidend vermogen van de meting is:
SV _

2.77

2.2.5

IN f klolt

Voor de bestaande demp1ngsmeter geldt voor het relat1ef scheidend
vermogen RSV:
RSV-O. 14711. (N-400. f klolt - 100 MHz).
In het hoofdstuk 4 zu11en enkele hardware schakel1ngen worden besproken
om het RSV te verbeteren.

S 3,4

AfwUkingen ten gevolge van een niet-Gauss1sch spectrum

In a11e bereken1ngen 1n hoofdstuk 2 1s er van u1tgegaan dat de frequent1espectra van de ultgezonden en ontvangen golf Gaussisch z1Jn. In dat geval
geldt namel1Jk dat de gem1ddelde frequentie van het spectrum omgekeerd
evenred1g 1s met de per10det1Jd.
De gelu1dsgolf d1e 1n de prakt1Jk gebru1kt wordt heert echter geen exact
Gaussisch frequent1espectrum. In deze paragraaf wordt bekeken wat de
1nvloed h1ervan 1s op de meetnauwkeur1ghe1d.
Opmerk1ng : In deze paragraaf zal verder weI worden aangenomen dat de n (ult
vgl. 2.1.4) gel1Jk aan 1 1s.

3.4.1 Het spectrum van het ontvangen slgnaal

Voordat verder wordt 1ngegaan op de Invloed van een nlet-Gausslsch
spectrum op de meetnauwkeurlghe1d Is het van belang te beklJken hoe het
spectrum van een ontvangen geluldsgolf erult zlet. In rtgwr 3.1 Is het
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tijdsignaal en het spectrum van zo'n golf getekend (correcter gezegd : van het
electrtsch stgnaal dat utt de ontvangsttransducer komt>.
Wat tn ftguur 3.1 dtrect opvaJt ts dat het powerspectrum wei Gausslsch Itjkt,
maar 'scheer ts. De vorm van zo'n spectrum wordt daarom verder tn dtt
verslag scheef-Gausstsch genoemd.
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de uitgezonden geluidsgoll

Btj de theorettsche beschouwtng tn hoofdstuk 2 ts vermeld dat de
demptngsmeter de pertodettJd van het ontvangen stgnaal meet. Ott mag voor
stgnalen met een Gausstsch spectrum, omdat dan geldt dat de gemtddelde
freQuentte en de pertodettjd omgekeerd evenredtg ztjn. Het ts nog maar de
vraag of dat ook geldt voor stgnalen met een scheef-Gausstsch spectn..m.
Om deze vraag te beantwoorden ts een betere spectftcatte van het begrtp
scheef-Gausstsch nodtg. AJs nameltJk dtt begrtp tn formuJevorm v2St Itgt
(dan ts dus oak het spectrum utt ftguur 3.1 beschreven) dan kan de mettng
geslmuleerd worden door het spectrum te vermentgvuldtgen met de
overdrachtsfunctte van een stuk weefsel. Door tnverse Fourtertransformatte
wordt het ttJdstgnaal verkregen, waarvan de nulpunten (en dus de J:ertode)
eenvoudtg berekend kunnen worden. Door deze stmulatte kan dus een verband
worden verkregen tussen de pertodetljd en de 'scheefhetd' van het spectrum.
Een scheef-Gausstsch spectrum (genormeerd, zodantg dat F(wo) • 1) wordt
gegeven door:

e

-0

(w -Wo)

2

voor

w ( w 0

F(w)-

3.4.1

e

-.\0 (w-Wo)

2

voor

met>. : de 'scheefhetdsfactor'.
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w

~
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Een scheef-Gauss1sch spectrum wordt dus verkregen door twee (nonna1e)
Gauss1sche spectra met versch111ende breedten In het midden door te knlppen
en aan e1kaar te p1akken. lie ook f1guur 3.4 voor enke1e spectra met
verschi11ende ~.

3.4.2 AfwUklogen die ontstaan door het scheer-Gausslsche spectrum

In deze paragraaf zu11en de afwUklngen. d1e ontstaan doordat het s~ectrum
van het ontvangen slgnaa1 scheef-Gausslsch Is. worden onderzocht. Olt wordt
gedaan door de meting te slmu1eren. Hleronder wordt beschreven hoe deze
slmu1atle werkt.
Aaogenomen wordt dat het spectrum van de u1tgezonden ge1uldsgo1f scheerGausslsch Is, zodat d1t spectrum gegeven wordt door vg1. 3.4.1. Tevens wordt
aangenomen dat de ontvangsttransducer het spectrum van de ontvangen
ge1uldsgo1f nlet belnv1oedt. Om de demplng. d1e In het weefse1 optreedt te
s1mu1eren. wordt het spectrum vermenlgvu1dlgd met de overdrachtsfunctle
van het weefse1 H(w) (zle ook hoofdstuk 2) :
2.1.3
met oc gegeven door:
3.4.2
Opmerklng; vg1. 3.4.2 Is een vereenvoudlglng van vg1. 2.1.4. Nlet ter zake
doende termen zljn wegge1aten.
Het ontvangen slgnaa1 R(w) wordt dan gegeven door:
R(w)· F(w) . H(w)

2.1.5

Door Inverse Fourlertransformatle vo1gt r(t). waarvan dan de twee
belangrlJke nulpunten berekend kuooen worden. De perlodetlJd (zoa1s de
demplngsmeter deze In werkel1Jkheld meet) Is dan gel1Jk aan de afstand
tussen die twee nu1punten.
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In de slmulatte worden de twee volgende nulpunten n 1 en n2 gebrulkt :

iF(W) / \

i

I

f(t)

..-, An. {\1(\

,,

,"

I

J \\,

}

' ' ..

FIg. J2 De tweenu/pll1tendledeperlodetljd TI/bepalen.

Ott ztjn dus de volgende nulpunten: het tweede nulpunt ltnks van het
max1mum van r(t) en het eerste nulpunt rechts van het max1mum van r(t), 01t
komt overeen met de tn werke11jkhe1d gemeten per1ode,
Voor de hierboven beschreven stmulatte ts een algoritme geschreven (de
I1sttng en het programma z1jn verkrljgbaar blj drs. Stapper). Met behulp van
dlt algorttme lean de pertodettjd van r(t). als functle van ~. o. 01 I en l
berekend worden. De parameters >., GI worden bepaald door het spectrum van
de gelutdsgolf en ztjn dus constanten, de parameters oc, en L ztjn
afhankeltJk van het weefsel waar de gelutdsgolf doorheen loopt. Door nu OII·L
te var1eren (In het algorttme Is 01, constant en var1eert alleen L) kan de
hoeveelhe1d -demptng- geregeld worden en wordt de perlodet1jd van het
ontvangen stgnaal belnvloed.
Door dtt voor versch111ende >. te doen ontstaat dlls het verband tussen de
scheefheld van het spectrum en de afwtjklngen In de pertodetl1d.
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Het resultaat Is te zlen In flguur 3.3 en 3.4. In flguur 3.3 zlJn de spectra voor
verschi11ende waarde van>. getekend. flguur 3.4 toont het verband tussen de
frequentle (dit is Il'de berekende perlodetlJd') en de weglengte. voor
verschi llende waarden van>. .

frItqu.nti.

1. 211
1.15
1.111

1.115
1..

11.95
lI.9l1
lI.85 +::-------:+-=----:+:-::----0+-----+---"""'"
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i. 48
lI.'lI
11.811
I."
L
Fig. 34

Verband tussen de frequentie en dempingblj verschillende
wilarden van A (in illtJitrilire eenlJeden)

In f1guur 3.4 is de frequentie ultgezet tegen de demping (die bepaald wordt
door U. terwijl bij de simulatle de periodetljd berekend wordt. Dit Is gedaan
omdat dan de curves voor de versch111ende ), 's vergeleken kunnen worden met
een rechte lijn (voor), = 1 ontstaat een rechte lijn. omdat dan de frequentie
evenredlg Is met L. zle vergelljklng 2.8.1); hoe groter de afwljklng van een
curve ten opzichte van een rechte lijn. hoe groter de fout in de
meetnauwkeurigheid zal zijn. Dit is als volgt te verklaren. Als een curve
afwi jkt van een rechte 11 jn gaan er niet-linealrltelten ontstaan. wat tot
gevolg heeft dat de grootheid oc 1 niet meer lIjnintegreerbaar Is; de
reconstruct1e zal n1et goed meer werken (z1e ook paragraaf 3.2).
Aan de hand van f1guur 3.4 kunnen de volgende opmerklngen worden gemaakt :
voor>. ( 1 ontstaan afw1jk1ngen ten opz1chte van het 1deale geval (>. = I).
Alleen voor >. (0.2 worden deze afw1jklngen merkbaar groot. maar In <tat
geval Is het spectrum zo 'scheef' .z1e flguur 3.3. dat het helemzal n1et
meer l1Jkt op het spectrum van de ultgezonden puls (we'lke goed benadert
wordt door een scheef spectrum met een >. =0.6).
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Uit de simulatie kan worden geconcludeerd dat het scheef-GalJssisch
freQuentiespectrum (met een ~ = 0.6 0.7) van de ultgezonden geluldspuls de
meting niet nadelig belnvloedt, zeker In vergelijklng tot de niet-linearitelten
uit paragraaf 3.2.

a

Omdat de dempingsmeter de periodetijd meet in plaats van de gemlddelde
freQuentie moeten v66r een reconstructle gedaan kan worden alle ontvangen
meetwaarden gelnverteerd ( I Ix) worden, wat vroeger nooit gedaan werd. Het
blijkt echter weinig verschil te maken of het inverteren weI dan nlet gedaan
wordt (zle figuur 3.5a). Dlt komt omdat de veranderlngen In de freQuentle
relatlef vrij klein zijn « 1O~) (waardoor geldt: I I( 1+x) = (I-x) ).
Alleen voor metingen met een zeer hoog contrast ontstaat weI een duidelijk
verschi1. Dit is te zien aan de hand van figuur 3.5b. De afbeelding is een
reconstructie van gesimuleerde meting van een homogene cilinder. In de
figuur is duidelijk te zien dat de afbeelding geen homogene cilinder te zien
geeft als de projecties niet eerst gelnverteerd worden.

Fig. J5a

Twee at'beeldingen van een earlJlrllndumt'antoom met twee gate~
(het onderste gat Devat een staat'je met 2#propanol)
Het contrast in de projeeties is ongeveer 6#.
Links' de projeeties zljn niet geinvertee~
ReentS' de projeeties zijn wei geinverteerd
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Fig .ISb

Twee arbeeldlngen van een geslmuleerrl homogeen rant~
Het contrast In de projectles Is ongeYeer 60~
LInks: de projectles zlJn nlet gefnvertee~
Rechts: de projectles zlJn weI gefnverteerrJ.

Opmerktng btj ftguur 3.5:

De afbeeldtngen ztjn zodantg getekend. dat de
fantomen zwart ztjn en de aehtergrond wtt.

5 3,5 Interferentte

Dtt ts al een oud probleem. waar ntet alleen de demptngsmeter last van heeft.
maar ook de loopttjdmeter (zte Baas 1984). Interferentte onstaat doordat de
gelutdsbundel een etndtge afmettng heeft (tn de prakttjk. met 1 MHz
transducers. ts dtt ongeveer 1 em). Door 100pttjdverseht11en tn verseht11ende
delen van de golf komen sommtge golfdelen eerder btj de ontvanger aan dan
andere (zte ftguur 3.6),

rlg..I6

Het optreden van Interrerentle.'
Het gedeelte van de golrdat door het weersel gaat komt
eerder blj de ontvanger' aan dan het andere gedeelte.
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Of ook anders gezegd : het golffront aan de ontvanger loopt niet meer
evenwijdig aan het ontvangeroppervlak.
Opmerktng:

Interferentte komt niet alleen btj de randen van voorwerpen
voor, maar overal waar een loopttjdgradtent tn een object
aanweztg ts.

De uttwerktng van tnterferentte ts onder te verdelen tn de volgende twee
verschtjnselen (dte alletwee geltjkttjdtg optreden) :
1)
De tnvloed van tnterferentte op de amplttude van de gelutdspuls.
Door de faseverschutvtngen tn de gelutdsbundel kunnen verandertngen tn
de ltggtng van de maxtma en mtntma van het ontvangen stgnaal ontstaan
(zte ftguur 3.7). Van dtt verschtjnsel heeft vooral de loopttjdmeter
last, omdat de gemeten loopttjd bepaald wordt door het moment waarop
de amplttude van de ontvangen golf een bepaalde drempel overschrtjdt.
Het ts dutdeltjk dat als de ltggtng van de maxtma en mtntma veranderen,
ook het ttjdsttp waarop de drempel overschreden wordt kan veranderen.
a)

0)

,j

1 ps

FIg. J 7

~

1 Jls

_t.

-+ t

De Invloed van Interrerentle Of} de amplitude.
Het pljltje geert het moment aan waarop de
geluldspuls gedetecteerd wordt.

Het verschtjnsel treedt alleen op btj heel sterke loopttjdgradtAnten
(btjvoorbeeld aan de rand van een voorwerp) en utt ztch heel storend als
scherpe pteken tn de loopttjd projecttes en als strepen tn het
uttetndeltjk teruggereconstrueerde plaatje.
2)

De tnvloed van tnterferent1e op de per10de van de gelutdspuls.
Door de verschuivingen tussen verscht11ende delen van
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een

geluldsbundel hoeft het ultgangsslgnaal van de transducer nlet meer
dezelfde perlode te hebben als de oorspronkelljke golfdelen (zle flguur
3.8).
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Fig. J. 8 De invloed van interf'erentie op de per/odetijd

Omdat het op het eerste gezicht mlsschien vreemd lljkt dat de periodetljd
(hiermee wordt bedoeld: de periodetijd die de demplngsmeter zou meten) van
de som van twee geluidspulsen niet meer gelljk is aan de perlodetljd van de
oorspronkelljke geluidsgolven, wordt dlt hieronder nader toegellcht aan de
hand van een aantal l11ustraties.

Pfl'iod.tijd

(lJ.s)

1.5.
1.25i

1..
i.7S8
8.5.
i.1I

8.2

11.4

11.6

II.B

1.1
tiJdvtJlSchi 1 (ps)

Fig. J. 9a De per/odetijd(die de dempingsmeter ZOlI meten) van
twee gesommeerde geluidspulsen.
De periodetijd van de twee oorspronkelijke pulsen is I p5.

In flguur 3.9a is het verband tussen de perlodetljd van twee gesommeerde
geluidspulsen en het tljdverschil tussen die twee pulsen uitgezet, in figuur
3.9b zijn een aantal gesommeerde geluidspulsen getekend. De perlodetljd van
de sompuls kan maximaal 50~ (t) afwijken van de oorsprorkel1jke
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perlodetljd. Wat ook nog opvalt is dat de periodetijd voor t1jdverschillen
tussen 0 en 0.5 ~s groter is dan de oorspronkelijke per10detljd en voor
tijdverschillen tussen 0.5 ~s en J ~s is de periodetijd klelner. Dlt is ook
duldelijk te zien in figuur 3.9b.
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Fig. 3. 9 h Een aantal sompulsen. /edere somplIls is de som van twee, in de
tijd versclJoven. gelllldsplJlsen. De perlodetijd van de
oorspronkelijke plIlsen Is I liS. de grootte van de tijdVersc!Jlllvlng
staat hi) iedere rlgwr aangegeven.
Interferentie uit zich als een storend verschijnsel omdat de periodetljd van
het ontvangen signaal verandert. De demplngsmeting wordt er sterk door
belnvloed.
In de rest van deze paragraaf zal de periode interferentie uitvoerig worden
behandeld. Er zal een formule worden afgeleld. die het verband aangeeft
tussen de fout in de perlodet1jd en de verschulvingen tussen de deelbundels
in de geluldsgolf.
Voor de berekenlng van de afwtjklng 1n de perlodet1jd wordt de gelu1dsbundel
opgedeeld in een aantal deelbundels (hoe dlt gebeurt 15 voor de theorettsche
afleiding niet van belang en komt In hoofdstuk 5 aan de orde). Deze
deelbundels worden dan gesommeerd en van de som wordt de perlodetljd
bepaald.
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Voor de berekening wordt het volgende gesteld:
_ CI

t

f(t) • e
T
k
t

2

sinew t) (de uitgezonden puis),

3.5.1

De perl ode van f(t) : T • 2fT/w.
het aantal deelbundels -1 .
ls de t1jdas. Al1e tljden zljn relatlef ten opzlchte van de
'snelste' deelbundel. Deze deelbundel nummeren we O.
ls de tljdvertraglng tussen de 'langzaamste' deelbundel en de
'snelste' deelbundel. '(de langzaamste deeIbundeI wordt dus
gegeven door f(t - oc) ). De grootte van oc ls afhankel1jk van de
looptljdversch1llen In de gelu1dsbundel.
ls de ampl1tude van deelbundel 1.
de tljdvertrag1ng van deelbundel 1ten opzlchte van deelbundel

oc

Kl
~1

O. ( .\ 0 = 0 , .\ '18IlQZl11nste dIlelbundBl' - oc).

1

fJ

fJ·

--2

2 C1 T

Opmerklng: De funct1e fet) 1s een slnus met een 6ausslsche omhullende.
terw1JI In de theorle In hoofdstuk 2 steeds sprake was van
een cos1nus met 6ausslsche omhullende als u1tgezonden puis.
Het bl1Jl<t In de berel<en1ng voor het resultaat n1ets ult te
mal<en of het nu een s1nus. of een 1n fase verschoven s1nus
eb.v. coslnus) ls. maar omdat de berel<enlng mal<l<el1Jker gaat
met een slnus ls hlervoor gekozen.
Dan geldt voor het s1gnaal Vet) dat de ontvanger afgeeft :
i-k

V( t) -

L

K j C( t - .\ j)

3.5.2

1-0

De demp'ingsmeter meet de perlodetijd van het slgnaal, ofwei de afstand
tussen twee nulpunten (zle f1guur 3. 10).
Aangenomen wordt dat het om de nulpunten n, en
1s ook real1st1sch). zodat geldt:

~

u1t flguur 3.10 gaat (dat

3.5.3
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fig. J 10 ligging van de belangri./ke nulpunfen n 1 en n2 van f
De demp1ngsmeter kr1jgt echter n1et het s1gnaal f(t) b1nnen. maar V(t).
Stel dat de overeenkomst1ge nUlpunten van V (t) Nl en N2 z1Jn. met
n1 'Nl ,n1 + ex

en n2' N2' ri 2 + ex

3.5.4

Het gaat er dus om deze nulpunten 1n vgl. 3.5.2 te berekenen.
Helaas 1s deze verge11Jk1ng n1et op te lossen (alleen numer1ek), Daarom wordt
uftgegaan van een 2 e graads Taylorbenaderlng van f. waardoor de vergelljk1ng
wel analytlsch opgelost kan worden:
f(a + h) - f(a) + hf(a) +

f

2

f"(a)

3.5.5

lod1en voor a een nulpunt van f genomen wordt valt de eerste term f(a) weg.

De beschouwde nulpunten van f zlJn :
3.5.6
Voor de Taylorbenadertng ztJn de eerste en tweede afgeletde van f nodlg :
('(n 1 )--z
f(

n2 ) - -z

11
-0

met z - we

2

~

w
3.5.7

n 1) • - 2$: Z
f"( n2 ) -+ 2Sz

f"(

zodat geldt :
2
f( n 1+ h) - - hz - h Z $:

f( n 2 + h) - - hz + h

2

3.5.8

z~
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De methode ls nu als voigt: ontwlkkel f(t-). 1) In twee taylorbenaderlngen
rond twee vaste punten a 1 en a2. dle 'In de buurt' van de nulpunten N1 en N2
l1ggen. bereken de som en bereken daar dan deze twee nUlpunten van. Dlt kan
dan eenvoudlg. omdat de som ult een aantal termen met h en een aantal
termen met h2 bestaat. zodat de nulpunten eenvoudlg met de ABC formule
berekend kUMen worden.

De twee vaste punten a 1 en a2 zlJn:
ex.
a 1 • - .IL
+ "";1\
a·
f.rJ
~'2

.IL

+ f.rJ +

ex

3.5.9

"";1\

~

Dlt zlJn de gemlddelde waarden van de twee ulterste nulpunten, zle flguur
3.11.

o•

fig J. II Taylor ontwikkeling van aile ftt-A

I

rond

de punlen 8 I en 82'

Alle fU-'>'l) worden rond de vaste punten al en a2 ontwlkkeld. Beschouw
eerst a1 en vulln fU-'>'l) t· a1 + h In. Dan ontstaat:
fU -.>.

1)1

·

t • a1 + h
f( a1-'>' I + h ) •
f(

n1+ h + -;- -.>.

I) •

-z(h +-;--.>. ,) -ZS(h +~-.>. ,)2

(de laatste stap volgt ult 3.5.8).
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3.5.10

Een Taylor benader1ng van de te berelcenen som V(t> (gegeven 1n verg. 3.5.2)
wordt dan:
i-k

v(a , + h)=

L

Ki[-Z(h+T-~I) -Z'(h+T-~1)2J

3.5.11

i-O

utt V(al + h) - 0 voigt:
i-k

L

Ki [ - z(h

+

T- ~ I ) - Z , ( h T- ~ 1)2]
+

- 0

1-0
Termen met h2 • ht en hOb1j ellcaar zoelcen levert:
i-k

K·S
J

h

+

L

K i [1

+

'cc - 2~ I]

+

1-0
i-k

'='
L

Ki

[cc"'2 -), I

cc 2

+ S"'4 + ~ 2I - S~ I ]

- 0

3.5.12

taO

i-k

stel:

L

Ki ' - b 2

1-0
i-k

L

K i [l

+

'cc - 2~~

-b 1

t-O

3.5.13
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Dan wordt vg1. 3.5.12 :
b2 h

2

+ b 1h + b o

• 0

waarvan de oplossing eenvoudig Is :

3.5.14

Hieruit voIgt dan NI, met N1 a1 + h.
:0:

Op dezelfde manier kan het rechter nulpunt N2 worden berekend, waama de
perlode bekend Is:
3.5.15

PER[V(t)] = N2 - N1

(In dlt verslag zal vaak naar verg. 3.5.15 verwezen worden. ElgenllJk wordt
dan de hele bovenstaande berekening bedoeld, maar verg. 3.5.15 Is de laatste
stap in die berekening).
Met behulp van bovenstaande afleldlng kan de perl ode berekend worden van
een wll1ekeurig aantal gesommeerde f(t)'s. Deze afleiding zal In hoof,jstuk 5
nog verder gebruikt worden. Om een beter inzicht in het verschijnsel
lnterferentie te verkrijgen wordt vg1. 3.5.14 uitgewerkt voor k:o:l, dus als
twee «t)'s bij elkaar worden opgeteld.
Stel hlerblj:

Ko:o:

I, Kl

:0:

c,

). 0 .. 0, ). 1 • oc.
Zodat Vet) • f(t>

+

c·f(t-oc).

Dan worden de b's uit vg1. 3.5. 13 :

b2 • S ( 1+c)
b 1• (l +c) + Soc (I-c)
2
01
01
bo· 2(I-C) + s 4' (l+c)
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Invullen In vgl. 3.5.14 levert :

h-

-(l+c)-~oc(1-c)

+ V(I+C)2+

(~oc(1-C»2- (~oc(1+C»2

-------..:.....--.....;..-~......:..:..-~.....;....---.;~

2 ~(I +c)
- (I +c) -

~oc (1-c) + (1 +C)\)

+ -

4(~cc )2;
(1 +c)

h- - - - - - - - - - - - - - - 2 S (l+c) .

Een eerste orde benaderlng van de wortellevert dan:
- ( I +c) - Soc (1-c) + (1 +c)

h-

~

)2~

+ - 2(Soc
(I+c)

L

J

2 S (1+c)
h- _ Soc ( I-c) _
2 S (1 +c)

c
Soc 2
C1 +c) 2

Hlerutt voigt dan het linker nulpunt Nl :
~oc (I-c)
TT
N-a+h·--+~--"";""'-~
1
1
w
2
2 ~ (1 +c)

c
Soc 2
(1 +c) ~

Op dezelfde manter kan het rechter nulpunt N2 worden berekend. Het
resultaat is:
N _ a + h _ +

. '2

2

~ + oc

~cc ( I-c) +

w"2 - 2 S (1 +c)
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c
~oc 2
(1 +c) 2

U1t deze twee nulpunten voigt dan de per10de :
PER -

N '''2

N • 2 1!.
1
w

+

2

c

(l+c)2

Soc 2
3.5.16

Wat 1n bovenstaande vergel1jk1ng t~n eerste opvalt. 1s dat als CI • 0 er geen
afw1jk1ng 1n de per10de optreedt. D1t 1s ook log1sch. omdat er dan alleen 1n
fase verschoven s1nussen worden opgeteld en dan mag er geen frequent1e
verander1ng optreden.
Ten tweede 1s voor c-O of voor c-- de afw1jk1ng 1n de per10de gel1jk aan O. In
dat geval 1s respect1evel1jk vet) • f(t> en V(t> - f(t-oc).
U1t de vg1. 3.5.16 voigt dat de afw1jk1ng 1n de per1odet1jd als gevlJlg van
1nterferent1e kwadrat1sch afhangt van het t1jdsverschl1 tussen de twee
gelu1dspulsen.
In bovenstaande afle1d1ng z1jn een aantal verwaarloz1ngen aanwez1g : De
Taylor ontw1kkel1ng zorgt voor een omauwkeur1ghe1d en oak de benader1ng
van de wortel( I +x) door (1 +x/2) brengt een onnauwkeur1ghe1d 1n de
bereken1ng. De vraag 1s nu of vg1. 3.5.16 wei goed genoeg klopt.
Oaarom 1s een computer s1mulat1e u1tgevoerd om d1t te testen. In deze
s1mulat1e wordt de per10de van twee gesommeerde f(U's numer1ek berekend
(nulpuntenbereken1ng door m1ddel van '1nterval-halver1ng') . Het resultaat van
de s1mulat1e staat 1n f1guur 3.12 (d1t 1s een u1tvergrot1ng van f1guur 3.9al
In deze graf1ek 1s het vOlgende u1tgezet : vert1caal de berekende per10de en
hor1zontaal het t1jdsverschl1 (oc) tussen het t1jdst1p waarop het eerste
golfdeel de ontvanger bere1kt en het t1jdst1p waarop het tweede golfdeel de
ontvanger bere1kt.
Zoals 1n de graf1ek te z1en 1s voldoet vg1. 3.5.16 goed aan de verwacht1ngen.
alleen voor oc >0.2 us treden er z1chtbare afw1Jk1ngen op. In de prakt1jk komen
zulke grote oc's (Joopt1jdVerschlllen) toch n1et vaak voor. zodat de formule
toch bru1kbaar 1s. Ais er w~1 grote loopt1jdVerschlllen gaan optreden 1s de
formule zeker n1et meer bru1kbaar. omdat de de graf1ek 1neens 'omklapt'. 01t
versch1jnsel treedt op voor oc· 0.5 us (ongeveer) en 1s te z1en 1n f1glJlJr 3.9a.
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periodetijd (JiSec)

1.949
1,939

,I
I

werteltjte wtII'dIJ ~ dB pertodBttjd
--_. pertodBttjd brekend met YQ1. 3.5. 16

/

i

/.'
/ /~

/ ",,/
/,,'
/ "

1.929

~!"

...

1,919
~--_

..

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

......./
/

1.999~--=~-----+----+---+---~

9.99

9.95

9.15

9.29

8,25

8.38

ti jdYBr'Schil (Ji5ec)

Fig J. /2 De perlodet/jd Yaf1 twee gesommeerde geluldsgolven als
rll1Ctie Yaf1 htn onderllng t /jdverschll. rDe ,arlek Is een
ultvery'Oting Yaf1 de ,arlek in rigtill' J. 9aJ. De periodetijd
Yaf1 een geluidspuls is I ps.

S 3,6 pe baanfout van de meting

3.6, 1 Het ootreden van een baanfout b1J de demoingsmeUng

Als een dempiogsprojectie gemeten wordt in een lege bak, dan zou een rechte
11jn als projectie worden verwacht (afgezien van de ruis). Immers er is ge90
weefsel, zodat de dempingsmeter iedere keer dezelfde, constante peri ode
meet. In de praktijk is dtt niet het geval, zie fiQUUr 3.13
Het b11jkt dat er, evenals bij de looptijd, ook bij de dempingsmetlng een
baanfout optreedt. De grootte van deze fout 11gt tuss90 O.3X en 1X.
Voor de volledigheid : de baanfout in de looptijdmeting ontstaat doordat
tijdens de translatiebeweging van de transducers de afstand tussen zender
en ontvanger niet constant is.
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T.IJ.F
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Fig. 3. IJHet optreden van een baanrout hij de looptijd-en t/empingsmeting

un

testmetingen blijkt dat de vorm van de dempingsbaanfout bij iedere
meting van dezelfde project1e 1n een lege bale vrijwel geJijk 1s (afgez1en
natuurlijk van de ruis). Zodra echter een rotat1e u1tgevoerd wordt en een
andere project1e wordt gemeten kr1jgt de baanfout een andere vorm, c1e voor
deze project1e we1 weer b1j 1edere met1ng hetze1fde 1s. D1t heeft tot gevolg
dat de baanfout n1et gecorr1geerd kan worden door b1j 1edere gemeten
project1e een baanfoutproject1e (welke apart gemeten 1s) af te trekken. Deze
correct1emethode wordt blj de 100pt1jdmeter gebru1kt (h1er wordt 1n
paragraaf 3.6.3 nog op teruggekomen).
Aangez1en de baanfout nogal groot 1s (0.31 - 11) worden vooral met1ng aan
oblecten d1e we1nlg dempen. verstoord. want de baanfout un ztch als ru1s 1n
de projecttes en 1n de afbee1d1ngen. Daarom ts het nod1g dat een 1nz1cht
verkregen wordt 1n de oorzaak van het bestaan van de baanfout.

3.6.2 Een moge!ijke oQfzaak Van de baaofoyt bjj de demD1ngsmetiog

In deze paragraaf wordt 1ngegaan op een hypothese die het ontstaan van de
baanfout kan verk1aren. (Tevens kan deze hypothese oog twee andere
verschijnse1en verklaren. Hierop wordt in volgende hoofdstukken 1ngegaan).
Aangez1en de baanfout per project1e versch'l11end 1s (of anders gezegd:
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afhankelljk ls van de rotatleposltle van de transducers) kan de baanfout nlet
(of nlet aileen) verklaard worden door mechanlsche tr11l1ngen tljdens een
translatlebeweg1ng. Daarom dient naar een andere oorzaak te worden gezocht.
Het slgnaal dat de ontvangsttransducer afgeeft 1s te zien 1n f1guur 3.14. Dit
signaal bestaat ult de geluldspuls. maar ook ult enkele kle1nere 'm1n1pulsjes'. Om deze 'm1n1-pulsjes' gaat het nu, omdat het patroon (de plaats en
de ampl1tudes) van d1e pulsjes verandert t1jdens de translatle -en rotat1e
beweg1ng van de transducers. Met veranderen wordt bedoelt dat de plaats en
de ampl1tudes van de 'm1n1-pulsjes' veranderen. Het patroon van de m1n1pulsjes 1s stab1el als de transducers stl1staan. als de transducers bewegen
verandert het patroon. maar b1j 1edere pos1t1e hoort een vast patroon: als de
transducers naar een vor1ge pos1t1e worden bewogen nemen de 'm1n1-pulsjes'
weer het b1j d1e pos1t1e behorende patroon aan.

'minl-pulsje' V8r00l zalIkt cbJr reflecUes in da lens

~:

t,

r

:',,\rJ\Af'vv..f\~rvv---VV\J\I~.rvv-"""""""~~-~-VVV--,I

~
'mlnl-pulsje'

Fig. J./4 De ontvangen gellJidspu/~ vergezeld van,en aantal 'mini-pulsjes'

Met betrekk1ng tot de m1n1pulsjes kunnen de volgende vragen worden gesteld:
1) kunnen de m1n1pulsjes een oorzaak z1jn van de baanfout. dtt wl1 zeggen
kan door de m1n1pulsjes de per10det1jd van de geh.1dsgolf
veranderen ?
2) hoe ontstaan de m1ntpulsjes ?
3) waardoor 1s het patroon van de m1n1pulsjes afhankel1jk van de pos1t1e
van de transducers ?

Ad 1) Klmen de m1n1pulsjes een oorzaak z1jn van de baanfout ?
In f1guur 3.14 ts te z1en dat er vr1jwel overal m1n1pulsjes aanwez"g z1jn.
zodat het redel1jk 1s om aan te nernen dat op de plaats waar de gelu1dspuls
z1ch bev1ndt. z1ch ook een of meerdere m1n1pulsjes bev1nden. De gell.1dsgolf
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In f1guur 3.14 Is dus de som van de oorsponkelijke geJuldsgoJf en een of
meerdere m1n1puJsjes. H1erdoor zaJ de per1odet1jd van de geJu1dsgcJf n1et
meer geJ1jk z1jn aan de per1odet1jd van de oorsponkeJ1jke geJu1dsgoJf (z1e
paragraaf 3.5). De verandering van de periodetljd 1s eenvoud1g te berekenen
met vergeJijking 3.5.16. H1erb1j 1s dan weJ aangenomen dat een mir1puJsje
dezeJfde vorm heeft aJs de geJu1dspuJs. dus een s1nusvorm1g s1gnaaJ met een
Gauss1sche ornhuJJende.

PER - T ( 1 + 2

c

GOC

(I +c) 2

2 )

3.5.16

met c de ampJ1tude van het m1n1puJsje
( de ampJ1tude van de geJu1dsgoJf op 1 gesteJd).
oc het faseversch1J tussen de geJu1dspuJs en het m1nlpuJsje.
12 -2
(J een geJu1dsgoJfparameter ( in de prakt1jk: (J 1.10 S ).

Om een 1ndruk te kr1jgen van de grootte van de per1odetljdverander1ng wordt
1n vergeJ1jk1ng 3.5.16 voor c genomen:
c - 1/15 (zie figuur 3.14 voor de verhouding van de amplitude van
de geJuidspuJs en een m1n1pulsje).
Dan voigt de per1odet1jdverander1ng:
oc
oc
oc
oc

-

0.1
0.2
0.3
0.4

~s;

~s:
~s:
~s:

periodetijd verandering per10detijd verander1ng·
per10det1jd verander1ng·
per10detijd verander1ng -

0.06"
0.25"
,0.56"
'1.00"

Uit het bovenstaande voigt dus dat de m1n1puJsjes de periodet1jd van de
geJu1dspuJs kunnen betnvJoeden en dat deze per1odet1jdverander1rg voor
0.2 ~s ~ oc ~ 0.4 ~s goed overeen stemt met de grootte van de baanfol,t <0.3"
- 1,,). H1eru1t kan geconcJudeerd worden dat de m1n1puJsjes de baanfout
kunnen veroorzaken.

Ad 2) hoe ontstaan de m1n'IpuJsjes ?
H1er 1s oog geen onderzoek naar gedaan. maar er kan wei een mcgel1jke
oorzaak worden gegeven. Door de versch111ende med1a waaru1t de
zendtransducer 1s opgebouwd ontstaan refJect1es op de grenzen tussen de
verschiJJende media.
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In flguur 3.14 staat blj een mlnlpulsje aangegeven dat deze ontstaan Is door
reflectles blj de lens (aan de gebrulkte 1 MHz zender Is een lens met een
dikte van 0.5 cm bevestigt. om de geluidsbundel smaller te maken). Het
tijdverschll tussen de geluidsbundel en dtt minlpulsje Is ongeveer 5.5 JiS. In
deze tljd heeft dtt mlnlpulsje de lensdlkte twee keer afgelegd: een keer door
reflectle aan het oppervlak van de lens dat aan het water grenst. waardoor
een gedeelte van de puis terugtcaatste. de tweede keer door een reflectie aan
het oppervlak van de lens dat aan de transducer grenst. waardoor een weer
een gedeelte van de golf terugkaatste. Hlerult voigt dan de geluldssne-held In
de lens: 1 cm I 5.5 . 10 JiS = 1800 "m/s. Oeze waarde IIgt In de buurt van de
werkelljke waarde van de geluldssnelheld In de lens: 2400 m/s. Hlerbij kan
nog worden opgemerkt dat de lens nlet overal even dlk Is. zodat de hlerboven
gegeven dlkte maar een schattlng Is.

Ad 3) waardoor Is het patroon van de mlnlpulsjes afhankelljk van de posltle
van de transducers ?
Ook op dlt punt Is nog geen onderzoek gedaan en er Is hler nog nlets over
bekend.

Ult het bovenstaande voigt dat de mlnlpulsjes verantwoordellJk kumen zljn
voor het ontstaan van de baanfout. Ott betekent dan dat het probleem van de
baanfout getransformeerd Is In een ander probleem: hoe ontstaan de
mlnlpulsjes en hoe kan het patroon van de mlnlpulsjes afhankelljk zljn van de
positie van de transducers ?

3.6.3 Het corrlgeren van de baanfout van de 10oDt1Jdmetlng

Blj een looptljdmetlng Is het gebrulkelljk om de baanfout te corrlgeren door
blj aile projectles de baanfoutprojectle af te trekken. Olt kan omdat de
baanfout blj ledere meting vrljwel dezelfde vorm heeft. De baanfout wordt
als een extra projectle gemeten, nadat aile andere projecttes gemeten zljn
en nadat het te meten voorwerp utt de meetbak verwljderd Is.
De vorm van de looptljdbaanfout blljkt echter w~1 af te hangen van de
rlchtlng van de translatlebeweglng van de zender en ontvanger. Olt heeft tot
gevolg dat aileen de projectles die In dezelfde rlchtlng gemeten zljn als de
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baanfoutproject1e, goed gecorr1geerd zuJ1en worden. Een eenvoud1ge oploss1ng
voor dtt probleem is door de translattebewegtng ttjdens de meting alt1jd in
een rtcht1ng te laten veri open. Nadat een project1e gemeten is keren de
zender en ontvanger terug naar hun startpos1t1e, waama de rotat1e voigt. (Om
de meting op deze man1er te doen is er een aparte vers1e "an he
meetprogramma besch1kbaar: MEASURE II).
In f1guur 3.15 staan twee afbeeld1ngen van een loopt1jdfantoom getekend. Utt
deze ftguur voigt dat het meten tn -een rtcht1ng- een du1deltjke verbetertng
opIevert.
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Fig J /5 Twee metingen aan een agar-agar fantoom met propanol
Links: projecties in beide ricntingen ge(T1ete~
Reents: projecties In Hn rlcnting gemeten.
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Hoofdstuk 4

AaoDaSSlng en ultbreldlng van de hardware

In dlt hoofdstuk zuJJen een aantal aanpasslngen en u1tbre1d1ngen van de
hardware van de demp1ngsmeter worden besproken. Het betreft een aantal
eenvoud1ge schakel1ngen d1e tot doel hebben het sche1dend vermogen van de
demp1ngsmeter te verbeteren.

54.1 Een hardwarefout van de teBer
In hoofdstuk 2 1s u1tgelegd dat de werk1ng van de demp1ngsmeter gebaseerd 1s
op het meten van de per1odet1jd van de ontvangen gelu1dspulS. Deze t1jd wordt
gemeten door een 16 b1ts teBer gedurende de te meten t1jd te laten tellen met
een klokfreQuent1e van 100 MHz. De bestaaode hardware van deze teBer 1s
echter n1et helemaal 1n orde. omdat de teBer soms een puls teveel kan teBen.
D1t zal h1eronder worden u1tgelegd.
De 16 b1ts teJJer bestaat u1t 4 4-b1ts tellers. het probleeem treedt op 1n de
eerste trap. welke bestaat u1t een een 74F 161. z1e f1guur 4.1 a. Deze f1guur 1s
een gedeelte u1t het schema van de demp1ngsmeter. voor het totale schema
wordt verwezen naar b1jlage 1.
De s1gna1en 1n f1guur 4.1 hebben de volgende beteken1s:
VPER 1s de u1tgang van de per1odedetector.
CLEAR d1ent om aan het beg1n van een per1odet1jd-metlng de teller te
resetten.
Carry Out 1s verbonden met de klok1ngang van de volgende trap van de teller.

De 74F 161 kan aBeen tellen als de CEP 1ngang hoog 1s. wat Det geval 1s
gedurende een per10de van de ontvaogen gelu1dspuls. Het probleem 1s dat
volgens de datasheets van de 74F 161 de CEPlngang alleen van n1veau mag
veranderen als de klok1ngang haog 1s. Aan deze voorwaarde kan n1et worden
voldaan omdat de CEP 1ngang en de 100 MHz KLOK onafhankeHjk van elkaar
z1jn. H1erdoor kan het (vol gens de datasheets van de 74F 161) voorkomen dat
de teller een puls te veel telt.
Het probleem 1s eenvoud1g op te lossen door toevoeg1ng van een JK-fl1pflop,
z1e f1guur 4.I.b. De werk1ng van de schakel1ng 15 eenvoud1g: als VpER laag 15,
dan zijn de J-en K 1ngangen van de fl1pflop laag en de fl1pflop doet n1ets: de
teller telt n1et. A1s VpER hoog 1s, dan staat de fl1pflop in de toggle mode en
werkt deze als tweedeler. zodat de teBer kan teBen. De 74F 161 werkt nu
altijd goed omdat de CEP 1ngang constant hoog is.
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..174.504

6

VPER
100 !'liz

..... VIAPB O - PB

3

Fig. ttlla De bestaande versie VII de eerste trap van de /6 bits teller.

FF1 •

-i 745112

..... VIAPB O - P8
3

Fig. -4. /b De nieuwe versie van de eerste trap van de /6 bits teller.

Er is met deze uUbreiding eigenl1jk een 17 bits teller ontstaan. waarvan de
computer aileen de 16 meest significante bUs kan u1tlezen (het minst
significante bit is de uitgang van de fl1pflop). In paragraaf 4.4 wordt hier nog
verder op ingegaan.
De uitbreiding is. evenals de andere uitbreidingen di.e in dit hoofdstuk worden
besproken. gebouwd op een opsteekprintje. dat op de bestaande print van de
dernpingsmeter kan worden gestoken. Dit opsteekprintje wordt in bljlage 2
besproken.

S 4.2 Het teJlen yan meer perioden
Een manier om het relatief scheidend vermogen RSV van de dempingsmeter te
verbeteren is door meer perioden te tellen. De absolute fout die ontstaat door
de stochastische meetmethode bl1Jft namel1jk gel1Jk. de relatieve fOt.t neemt
echter af doordat er gedurende een langere tiJd geteld wordt. In deze
paragraaf wordt een uitbreiding van de periodedetector beschreven. waarmee
het mogel1Jk wordt het aantal te tellen perioden in te stellen per halve
periode.
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Het schema van de nteuwe pertodedetector ts getekendln ftguur 4.2 (de
bestaande pertodedetector ts te zien tn het schema van de bestaande
demptngsmeter tn bt Jlage 1).
.1.74566
4

Vanu1

74.574
A

8 74..5164
Q•

S1

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

err
a.EAR

FF2

FF3

err

_a--------'

lTM

Fig 42 Het schema van de nietlWe periodedetector.

6Blu1dspuls

lTM

pinQ FF2
pinClk FF2

Fig. 4J Tijddiqam IJehorende bij figutr 42
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De werking Is als vOigt: (zle ook het tlJddlagram In rlguur 4.3):
Zodra een geluldspulS wordt ontvangen en gedetecteerd zal LTN actlef worden.
Hlerdoor wordt I'11V2 getrlggerd en zal deze een kort pulsJe (ongeveer 50
nSec) afgeven. Hlerdoor wordt het schul freglster (741..S 164) gereset en FF2
geset (FF2 bl1jrt geset totdat deze een klokpuls krljgt, waardoor een '0' wordt
lngeklokt). Vnu1 1s de u1tgang van de nUldoorgangsdetector en 1edere keer als
d1t signaal van n1veau verandert versch1jnt op de ultgang van EOR N3 een kort
pulsje (de t1jdsduur 1s n1et belangr1jk). 81j de eerstvolgende
nuldoorgangsverander1ng van de geluldspuls kr1jgt FF3 een klokpuls en wordt
de u1tgang en dus ook Vper' hoog (want de ultgang van FF2 1s nog haog). Bij
ledere nuldoorgangsverander1ng van de gelu1dspuls kr1jgt het schu1freg1ster
een klokpuls en wordt een 'I' b1nnengeschoven. Op een gegeven moment,
afhankel1jk van schakelaar S1, bere1kt deze 'I' de klok1ngang van FF2 en zal de
ultgang van FF2 laag worden. Ott heeft tot gevolg dat blj de eerstvolgende
nuldoorgangsverandering van de geluidspuls FF3 een '0' inklokt en Vper' laag
wordt.
Met S1 1s dus het aantal halve per10den 1n te stell en (van 1 tot en met 8)
waarvan de demp1ngsmeter de t1jd meet.
De schakellng zou ook werken als f"'I1V2 nlet aanwez1g 15 (p1n A en a van de
M1V kortgesloten), maar 1s toch toegevoegd omdat de demp1ngsmeter dan ook
funct10neert als het LTN-s1gnaal vervangen wordt door het tljdvensterslgnaal (dlt 1s hand1g blj enkele exper1menten met de tomograan. Be1de
slgnalen worden aktlef als een geluldspuls wordt gedetecteerd, echter LTN
bl1jft maar heel kort laag (gedurende een halve perlode van de geluldspuls),
terw1Jl het t1Jdvenster ongeveer 60 ~Sec laag bl1Jft. f"'I1V2 zorgt ervoor dat,
ongeacht welk 1ngangss1gnaal wordt gebru1kt, op p1n a een pulsje verschljnt
dat alt1jd 50 nSec laag Is.

S 4.3 Het synchrontseren van de 100 MHz kJok
In hoofdstuk 2 is behandeld dat de dempingsmeting een stochastische met1ng
Is, waardoor ruls ontstaat. In deze paragraaf wordt een methode beschreven
om deze ruls te verm1nderen door het synchron1seren van het 100 MHz
kloks1gnaal met de u1tgang van de per1odedetector Vper"
Het stochast1sche s1gnaal ontstaat doordat er per gemeten per10de twee
tellerstanden als u1tkomst mogel1jk z1jn : k of k+ 1 (z1e paragraaf 2.2 en
flguur 4.4) . Stel p 1s de kans dat er k+ 1 pulsen worden geteld, dan 1s:
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2.2.3

In paragraaf 2.2 1s behandeld dat de kansverdellng van de tellerstanden
benadert kan worden door een normaalverdel1ng, met

IJ.. NCk+p)

•

u·

VNp(1-p)

4.3.1

De bedoel1ng van het synchronlseren Is dat de spreldlng u klelner wordt, maar
dat het gemlddelde IJ. onverandert bl1Jft. Hlen:1oor zal het scheldend vermogen
van de dempingsmetIng toenemen.

~.~ _ _----,,,,,........

~

Tper

Er worden:

100 MHz

k+ 1 pulsen gsts1d.

100 MHz

k pu1sen QBtsld.

FIg.

44 Hef ontstaan van stochastlsche rols.

Het principe van het synchronlseren Is als voIgt. De perlodetlJd van de
geluldspuls wordt N keer gemeten. Daarblj wordt ervoor gezorgd dat
gedurende ~~n helft (N/2) van de meting het nlveau.van de 100 MHz klok OOog
Is aan het begin van een meting en gedurende de andere helft wordt ervoor
gezorgd dat het nlveau van de klok laag Is aan het begin van een meting.
Voorwaarde Is dan dat N even Is, maar dat zal In de praktljk geen enkel
probleem zljn.
H1eronder zal worden bewezen dat dan 1nderdaad een verbeter1ng optreed,
maar eerst wordt nog een spec1aal geval behandeld dat onstaat als p • 0.5.
Als P • 0.5 dan ontstaat de s1tuatle als getekend 1n f1guur 4.4. 61j het
synchron1seren 1s de met1ng verdeeld 1n twee helften. T1jdens de eerste helft,
waar1n het n1veau van de 100 MHz klok steeds ooog 1s aan het beg1n van een
met1ng, worden steeds k+ 1 pulsen geteld (z1e f1guur 4.4). T1jdens de tweede
helft, waar1n het n1veau van de klok steeds laag 1s, worden steeds k pulsen
geteld. D1t levert dan het volgende totale resultaat op: N/2 * k + N/2*Ck+ 1) •
N*Ck+0.5). In d1t spec1ale geval1s de met1ng dus zelfs exact.

48

Hleronder zal het scheldend vermogen worden berekend voor ledere p. Hlertoe
wordt de meting verdeeld In twee helrten: In de eerste helrt zal het nlveau
van de klok steeds hoog zljn aan het begin van een perlodetljdmetlrg, In de
tweede helft zal dlt nlveau steeds laag zljn.
Stel Phaag Is de kans dat er na een perlodet1jdmetlng In de eerste helft van de
meting k+ 1 pulsen geteld zljn. Idem voor PIM;;J In de tweede helft van de
meting. (p Is de kans dat er k+ 1 pulsen worden geteld zonder synchronlseren).
Dan Is:
voor p {0.5

0
T - (k + 0.5) Tklolt

P
•
haag

R

T klolt

/2

• 2p - 1 voor P ~ 0.5
4.3.2

TR - Ie T klolt
T klolt

P
•
IM;;J

/2

voor p ~ 0.5

• 2p

voor p ~ 0.5
Beschouw eerst p { 0.5. Dan worden er fn het eerste deel van de meting Nk/2
pulsen geteld (want Phaag • 0). Het tweede deel bestaat ult N/2 onderltng
onafhanke1tjke metlngen. De minimum uttkomst Is Nk/2, de maximum
ultleomst Is n(k+ 1)/2. Beschouw een stochast Xsyoo. waarln ><sync het aantal
pulsen die worden geteld voorstelt (><sync heeft; betrelelelng op de totale
ultkomst, dUs Incluslef het eerste deeI van de meting). Dan ontstaat een
blnomlale verdelfng, die benaderd kan worden door een normale verdeltng, met:
U sync

=NIe/2

" ..... -

+ N(1e + P1aIIg) • N(Ie+p)

VNP...,(~ -

P...,'

•

• VNp(1 - 2p)

voor p ~ 0.5

V ;-2
N2pC

P)

4.3.3

voor P {0.5

Hetzelfde kan gedaan worden voor p ~ 0.5. Dan worden er In het tweede deeI
van de meting N(k+ 1)/2 pulsen geteld (want P1allQ • 1). Beschouw voor het
eerste deel van de meting weer de stochast
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Xsync, waartn ><sync het aantal

pulsen die worden geteld voorstelt. Dan geldt voor de normale verdeUng:

JJ sync. NCk + 1)/2 + NCk + Phoog) = NCk+p) voor p } 0.5

...,. ., · V

NP"mEgI; - DMoo,!

=

VNO - p)C2p -

•

V

N12p - ~ X2-2pl

4.3.4

J)

Voor een meting zonder synctlronlsatte wordt een normale verdeltng verkregen
met:
J1- N(lc+p), .,.

VNpC I - p)

4.3.1

Het gemtddelde JJ en JJsync van de normale verdeltngen ts geltjk aan NCk+p),
zodat door tlet synctlrontseren het gemtddelde ntet veranderd. Aileen de 0 en
o sync. dte het schetdend vermogen SV bepalen, ztjn verscht1lend. De
afhankeUJktletd van de 0' s en p ts gegeven tn ftguur 4.5:
o sync

o

0.5

P --. l O p --. I

Fig. 45 Het verIJandtus5entT en/}, linksalsernietgesynchronlseerd
word!, recI1ts als er weI wordt gesynchroniseertJ
De gemtddelde waarde van 0 Cgenomen over alle p) ts tn tlet geval van
synctlrontsatte een factor -/2 kletner dan tn het geval van geen synchrontsatte.
Hterutt voIgt dat het schetdend vermogen van de mettng ook Cgemtddeld) een
factor -/2 wordt verkletnd.
De schakeltng dte de synchrontsatte realtseert ts te zten tn ftguur 4.6, met een
ttjddtagram tn ftguur 4.7.
In deze schakeUng ts FF I het eerste bit van de 17 btt teller. Zolang de JK
tngangen van deze FF laa9 ztjn telt de teller ntet (want FFI ts tn rust), zodra
Vpr akttef (hoog) wordt kan de teller gaan tellen Cwant FF 1 staat dan tn de
toggle mode). Voordat de teller gaat tel1en wordt de 100 MHz klok
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ge'nverteerd (door EOR N2) als p1n elk van FF2 hoog 1s. D1t 1nverteren
veroorzaakt het synchron1seren: Er wordt N keer een per10det1jd {;emeten.
waarb1j 1n N/2 gevallen het n1veau van de klok (de klok1ngang van FF I) hoog
moet z1jn aan het beg1n van een per10det1jdmet1ng en de andere N/2 .~evallen
moet het n1Yeau van de k10k 1aag z1jn.

MMVI • i741S221

100 rttz ---f-tl""t

100 ttfz
, . . 16-b1ts

~-----1HK Cir Q

VPER---I
7~

FFI

.1 7415112 _

C1ear

Fig. .,6 SChema Vlit? de synclJronisafieschal<eling.

100 MHz

Vper
ptn2,3 FF 1_----'
--t-------t---p1n9 FF4
ptn5 FF5 - - t - - - - - - - t
p1nl FFI
p1nl0 FF4

Fig. 47 Tijddiagram van de synchronlsalieschakeling
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tel1er

Aan het begin van een perlodetljdmetlng Is de a-uttgang van FF4 hoog. Zodra
Vper' aktlef wordt krljgt FF4 een klokpuls. Als de '100 MHz' laag Is gebeurt er
nlets (en bltjft de a-ultgang hoog). Als de '100 MHz' hoog Is toggled de FF en
de a-ultgang wordt laag. De ultgang van FF4 Is dus de glnverteerde van het
nlveau van de 100 MHz klok. FF5 (pin 5) bepaalt of de ultgang van FF4 nog een
keer gelnverteerd dlent te worden door EOR N1. (FF5 bepaalt of het nlveau van
de klok hoog dan weI laag zal zljn aan het begin van een perlodetIJdmetlng).
Het resultaat Is een slgnaal op pin 13 van de EOR N2, die de ultelndelljke
synchronlsatle veroorzaakt. Als het nlveau van de 100 MHz klok al goed was
zal dlt slgnaal 0 Zljn en de 100 MHz berelkt onverandert de klokln~ang van
FF 1. Als het nlveau van de 100 MHz verkeerd was, zal EOR N2 als Inverter
werken en het resultaat Is dat een klokslgnaal met een julst nlveau FF1
berelkt.
.
Aan het elnde van een perlodetljdmetlng (Vper wordt nlet-aktler> gebeuren er
nog twee dlngen: Ten eerste wordt t11V 1 gestart, waardoor deze een puIs
afgeeft die FF4 set. Ten tweede krfjgt FFS een klokpuls waardoor de uftgang
geinverteerd wordt. Zoals gezegd zal de uftgang van FFS het uftelndelfjke
niveau van de klok bepalen, zodat dft blj de volgende perlodetfjdmetlng het
geinverteerde nfveau zal zfjn van de vorfge perfodetfjdmetfng.
Met schakelaar 52 kan de synchronfsatfe ultgeschakeld worden: als pin 13 van
EOR N2 met aarde wordt verbonden wordt de 10a1Hz klok nlet beYnvloed.
Om de schakelfng te testen zfjn twee testmetfngen, ~en met synchronlsatle en
een zonder, gedaan in een lege bale De metfngen zljn ultgevoerd met
stilstaande sensoren om storende invloeden van de baanfout te yermo jden. In
figuur 4.8 staat voor beide metlngen uitgezet hoeveel keer elke tellerstand fs
opgetreden.
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· ..... .
.............
Fig. 4.8 De kansverdeling van de opgetreden tellerstanden bij een
meting met stilstaande sensoren In een lege bak (N -~).
links: de meting zonder synchronlsat I~
Reents: de meting met synchronisatie.
De omhul1enden van be1de staafd1agrammen z1Jn Gauss1sch, de breedtes (0 '5)
versch111en echter nauwel1Jks van elkaar. Ott betekent dus dat het
synchron1seren nauwel1Jks een verandertng oplevert. Ott kan de volgende
oorzaken hebben:
- De fl1pflop FF4 15 n1et snel genoeg. 01t kan vemolpen worden door 1n
plaats van een 745112 (110 MHz) een snel1ere 74A5112 te nemen
(175 MHz).
- Als er gesynchron1seerd wordt, spelen enkele componenten (d1e een 100
MHz s1gnaal moeten verwerken) een kr1t1sche roJ. Oeze componenten z1Jn
gebouwd op een gaatJesprtnt zander en1ge afschermtngen en draardoor
gevoel1g voor stor1ngen. Een dubbelz1Jd1ge pr1nt, waarvan een zlJde massa
is ZOU een verbeterlng kunnen opleveren.
;
Er is verder geen onderzoek meer gedaan naar de oorzaak h1ervan, omdat
ttJdens het testen van de schakel1ng steeds meer het besef ontstond dat de
baanfout de demp1ngsmeter emsttg verstoort. Door de baanfout zal de
synchronlsatieschakel1ng, als die goed zou werken, de meting niet kunnen
verbeteren, omdat de ruis die ontstaat door de baanfout vele malen grater is
dan de meetruts en een verbetering van de meetruis door de
synchron1satteschakel1ng zal dus nauwel1Jks 1nvloed hebben.
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S 4.4 Het teJlen yan meer pulsen
Een andere methode om het scheldend vermogen SV van de demplogsmeter te
verbeteren Is door meer pulsen te tellen: het SV Is omgekeerd eveoredlg met
-IN (met N het aantal getelde pulsen, zle ook formule 2.2.5). N kan op twee
manleren vergroot worden. Ten eerste door meer perlodemetlngen per sample
te doen, maar In de praktljk Is het maximum aanta1 ongeveer 400. Ten tweede
door In plaats van 1edere keer maar ~~n geluldspuls ult te zenden er een aantal
achter e1kaar ult te zenden. Op deze laatste mogelljkheld za1 1n deze
paragraaf nader worden Ingegaan.
Aangezlen de werking van de looptljd -en demplngsmeter op het
rondzlngpr1nc1pe Is gebaseerd, mogen de extra ultgezonden geluldspu1sen dlt
nlet prIncipe verstoren. H1ervoor zorgt het tljdvenster, zle f1guur 4.9.

\tjdYel'lSter

uUgB2DlIden
~lutmpulsen

FIg. 49 Het ultzenden van meerdere geluldspulsen.

In plaats van Mn gelu1dpuls worden er enke1e (zeg K) achter elkaar
ultgezonden. Zodra de eerste gelu1dpuls de ontvanger berelkt en gedetecteerd
wordt, worden er meteen weer K gelu1dspu1sen u1tg~zonden. Tevens wordt het
t1jdvenster aktlef. Gedurende de tljd dat het tljdvenster aktlef 15, wordt
ledere ontvangen puIs genegeerd door de detect1eschakel1ng, zodat er n1et
weer K pulsen worden u1tgezooden. 01t betekent dat door de 100pt1jdmeter de
extra u1tgezonden pulsen worden genegeerd, terw1jl de demplngsmeter de
extra pulsen weI ontvangt en daardoor meer per10det1jdmetlngen kan doen.
Het extra aantal pulsen dat u1tgezooden kan worden 1s afhankelljk van de
t1jdsduur van ~~n puIs (ongeveer 811Sec), omdat de vor1ge puIs eerst moet zljn
u1tgedempt voordat de volgende kan worden u1tgezonden. Orndat ledere extra
u1tgezooden puIs ontvangen moet z1jn 1n de Ujd dat het t1jdvenster akt1ef
(ongeveer 60 llSec) 1s, 1s het aanta1 extra u1t te zenden pulsen ook afhankeJ1jk
van de t1jdsduur van het t1jdvenster. Hleru1t v01gt dat het max1mum aantal ult
te zeoden pulsen geJ1jk 1s aan 7.
Als er 7 pulsen worden u1tgezonden za1 de ulte1ndeJ1jke teJJerstand oa een
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periodetijdmeting een factor 7 groter zijn dan in de bestaande situatie. Om
overflows te vermijden moet de 16-bits teller worden uitgebreid tot een 19bits teller. Om de wljziglngen minlmaal te houden Is veer de 16-bits teller
een 3-blts teller gezet, zodat de computer de hoogste 16 bits ultleest (dan
komt het er op neer dat de ultelndelijke tellerstand door 8 wordt gedeelt>.
In paragraaf 4.1 Is al een I-bit ultbreldlng van de teller beschreven door
toevoeglng van een FF. Deze FF kan fungeren als laagste bit van de 19-blts
teller, zodat er nog twee FF's nodlg zljn om de twee ontbrekende bits te
reallseren, zle flguur 4.10.
FFr-1

~74S1121'"""'11Mo......,
100 I'tiz -

VPER

F3- - clear
- . . _ - - - -F..

J clr
.......1----1

rIIr 16 bits

teller
(pin 7 7~16l)

Ie iiiQ
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Fig ttl lODe eerste drie bits van de 19-/)its teller

Het ultzenden van meerdere (7) geluldspulsen Is In de praktlJk getest. In
plaats van een verbeterlng van het scheldend vermogen SV blljkt er een
verslechterlng op te treden: de baanfout van de demplngsmetlng wordt
ongeveer een factor 2 ~ 3 groter dan In het geval dat er maar 1 geluldspuls
wordt ultgezonden.
Een verklarlng van deze verslechterlng kan gegeven worden ultgaande van de
verklarlng van de oorzaak van de baanfout, zle paragraaf 3.6.2. In flguur 3.13
Is het slgnaal argebeeld dat de ontvangstransducer afgeeft. Dlt slgnaal
bestaat ult de geluldspuls, maar ook ult een aantal mlnlpulsjes.
Als nu meerdere geluidspulsen worden ultgezonden zu11en de minipulsjes gaan
Interfereren met de extra ultgezonden geluldspulsen. Dlt heeft tot gevolg dat
de perl.odetljd van de geluldspulsen gaat veranderen (zle paragraaf 3.5)
waardoor afwijklngen ontstaan die zlch unen als een baanfout en dus als ruls.
Doordat er meerdere pulsen zljn kan de totale afwljklng In de perlodetljd
groter worden dan In het geval er maar 66n geluldspuls wordt ultgezonden,
waardoor de baanfout groter wordt.
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S 4.6 De opto-coypler

Het ingangsslgnaal van de dempingsmeter. de geluldspuls wordt eerst door een
opto-coupler gevoerd om de meetkast en de Apple computer (met hlerln de
print van de dempingsmeter) galvanisch van elkaar te scheiden (zle het
schema van de bestaande dempingsmeter In bijlage 7). Deze optocoupler kan
frequentles aan tot 2 MHz en dat Is elgenJ1Jk te welnlg. zeker als In de
toekomst overgegaan wordt naar een zendfrequent Ie van 2 MHz).
Omdat er geen (betaalbare) opto-couplers zljn met een voldoend grote
bandbreedte Is de opto-coupler In zljn geheel weggelaten: het Ingangsslgnaal
gaat nu via een condensator meteen naar de nUldoorgangsdetector.

S 4.7 Het totale schema van de dempjngsmeter

De In de vorlge paragraven besproken wijzlglngen en ultbreldlngen zljn te zlen
In het totale schema van de demplngsmeter In flguur 4.12a en 4.12b. De
wijzigingen en uitbreidingen zljn gebouwd op een opsteekprlnt. welke op de
bestaande dempingsmeterprlnt gestoken kan worden. De opsteekprlnt wordt
besproken In bljlage 2.
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Fig. 4/2a Het eerste dee! van het schema van de demplngsmeter.
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Hoofdstuk 5

Het corrt~ren van tnterferentfefoyten

In hoofdstuk 3 ts het probleem 1nterferentte beschreven: door
loopttjdversch111en 1n versch111ende delen van de gelutdsbundel komen
sommtge delen van de gelutdsbundel eerder b1j de ontvanger aan dan anderen.
H1erdoor ts de per1odet1jd van de ontvangen geluldsbundel nlet meer gel1jk aan
de pertodettjd van de afzonderl1jke deelbundels. Ott resulteert dan 1n
meetfouten.
Al1ereerst wore:it tn d1t hoofdstuk berekend hoe groat de 1nterferentteafwtjktngen ztjn. Tevens wordt een methode afgeletd om de tnterferentte
fouten (onder bepaalde voorwaarden) te corrtgeren.

55.1 De grootte van de tnterferentfefout

In paragraaf 3.5 ts een formule afgeletd waarmee de pertodettjd van de som
van een aantal tn fase verschoven gelutdspulsen berekend kan worden (verg.
3.5.15). Deze verge1tjktng vormt de basts van de berekentng van de grootte van
de tnterferenttefouten.
Opmerktng: verg. 3.5.15 wordt hter ntet herhaald omdat dat hter ntet van
belang ts: het gaat er hter al1een om dat de pertodettjd berekend
kan worden, op welke manter dtt gebeurt ts ntet belangrtjk.
In deze paragraaf wordt een methode behandeld qm de pel~todet1jd van het
stgnaal dat de ontvanger afgeeft te berekenen. Er wordt verondersteld dat een
aantal deelbundels op versch111ende ttjdsttppen de ontvanger teretken.
Hterdoor zal tnterferentte onstaan, waardoor de gemeten (ontvangen)
pertodet1jd ntet meer overeenkomt met de de pertodettjd van de deelbundels.
Voor de berekentng van de ontvangen periodetijd zfjn de volgende segevens
noodzakel1jk (dit zijn de parameters die fn verg. 3.5.13 tIm 3.5.15 moeten
worden ingevuld):
1) De ampl1tudes van de deelbundels (de Kt ·s).
2) Het aantal deelbundels (k).
3) De t1jdstfppen waarop deze deelbundels de ontvanger beretken (de ~ 1·s).
4) De per10detfjd van de deelbundels (T).
Ad 1): De ampl1tudes van de deelbundels.
In deze paragraaf wordt er vanu1t gegaan dat de ampl1tudes van de deelbundels
onderl1ng gel1jk ztjn (om de eenvoud1ge reden dat ze nfet bekend zfjn. In
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paragraaf 5.3 wordt h1er verder op 1ngegaan). U1t deze beperk1ng voIgt dat op
de plaats waar 1nterferent1e optreedt geen demp1ngsgrad1ent aanwez1g mag
z1jn. In dat geval z1jn de ampl1tudes van de deelbundels onderl1ng gel1jk.

Ad 2): Het aantal deelbundels.
Het aantal deelbundels wordt als voIgt bepaald: De (1 MHz) ontvanger h~eft een
doorsnede van 10 mm, terw1jl de breedte van een sample (dn 1s de afstand d1e
de ontvanger na de met1ng van een sample opschu1ft) veel kle1ner 1s: 2 i 3 mm.
H1erdoor treedt er een overlap op: ,de ontvanger ontvangt steeds een aantal
deelbundels d1e 'b1j ·een ander sample horen'. Daarom wordt het aantal
deelbundels k als voIgt gedef1n1eerd:
k. doorsnede van de ontyanger
breedte van een sample

5.1.1

De c1rcelvorm1ge ontvanger wordt dan verdeeld 1n k vert1cale stroken, z1e
f1guur 5.1 (1edere strook ontvangt een deelbundeO. De breedte van zo'n strook
1s gel1jk aan de breedte van een sample.
Ad 3): De t1jdst1ppen waarop de deelbundels de ontvanger bere'lken.
De t1jdst1ppen waarop de versch111ende deelbundels op de ontvanger aankomen
kunnen un de looptijdproject1e worden gehaald. Zo'n project1e bevat 1mmers
1nformat1e over de looptijd van de golf en dus over de t1jd d1e de golf erover
gedaan heeft om de ontvanger te bere1ken. De ontvanger 1s 1ngedeeld in k
stroken, zodat de looptijd van de deelbundel die op d1e strook terecht komt un
het bijbehorende sample van de looptijdprojectie kan worden gehaald (zie
figuur 5.1),
Het 1s n1et nodig om de exacte t1jd te weten waarop de deelburdels de
ontvanger bere1ken, als de t1jdversch111en tussen de deelbundels onderl1ng
maar bekend z1jn. Daarom kan de aankomstt1jd van de 'snelste' deelbundel op
t-O worden gesteld, waardoor de aankomstt1jd ). t van deelbundel 1 (t.o.v. de
snelste deelbundeO gegeven wordt door:

). t·

(loopt1jdwaarde van de snelste deelbundel) (Loopt1jdwaarde van deelbundelO

----:....-=--~---------

N . f loopttjcl:.1ot.

met: N het aantal keer dat de loopt1jd gemeten Is,
f1ooptljcl:.1ot. de klokfreQuent1e van de loopt1jdteller.
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5.1.2

DempfngsproJectle

o

2 3 4
k deeJbundeJs

loJpttjd YS'I deelbundel: 1

0

2

3

4

"-v--'

MnYu11tng YS'I dB prqeclle
'sne1ste dBeibunde1'

grafiek van de
Jooptijdprojectie :

Fig: 5. I Het berekenen van de interrerentierOllt
De looptijttJrojectie wordt aan beide uiteinden uitgebreidom
interrerentierOllten aan de rand van de projectie te kunnen berekenen

"'*

61

Opmerklngen blj flguur 5.1:
- 81j de berekenlng van de grootte van de interferentlefout van een
dempingssample zljn meerdere looptijdsamples nodig. Dlt Ievert
problemen op b1j de eerste en laatste gemeten samples van een projectie
(samples die aan het beg1n en e1nde van de project1e z1tten). Daarom 1s de
loopt1jdproject1e aan de randen aangevuld: aan het beg1n met de waarde
van het eerste sample (SO), aan het e1nde met de waarde van het laatste
sample.
- In paragraaf 3.5, b1j de afle1d1ng van vergel1Jk1ng 3.5.15, zljn de
deelbundels zodan1g genummerd dat de 'snelste' bundel nummer a heeft.
In f1guur 5.1 1s ook zo genummerd.

Ad 4): De per1odet1jd van de deelbundels.

De per1odet1jd T 1s n1et bekend, alleen de ontvangen per1odet1jd TR (gemeten
door de demp1ngsmeter). Omdat d1t gegeven ontbreekt kan verg. 3.5.15 n1et
u1 tgerekend worden.
Opmerking: met vergel1jking 3.5.15 kan gegeven T (en de andere pa~meters)
de ontvangen periodetijd TR berekend worden. In de prakt1jk 1s T
onbekend en wordt TR gemeten. In de volgende paragraaf wordt
een methode besproken om, gegeven T R ' T u1t vergel1jk1ng 3.5.15
op te lossen.
Om toch een 1nz1cht te kr1jgen 1n de grootte en het gedrag van de
1nterferent1efout kan k-2 genomen worden: dan verandert verg. 3.5.15 1n verg.
3.5.16 (deze bereken1ng 1s beschreven 1n paragraaf 3.5). waar1n de per1odet1jd
van de deelbundels n1et nod1g 1s om de 1nterferent1efout te berekenen:

PER

=T (

IF = 2

1+ 2

(1~C)2

c

(1+c)2

C1Cl

C1Cl

2 )

• zodat

3.5.16

5.1.3

2

met: PER de ontvangen per1odet1jd,
IF de 1nterferent1efout,
T de per1odet1jd van de twee deelbundels.
c de ampl1 tude van de tweede deelbunde1( de ampl1 tude van de
eerste deeJbundel1s op 1 genonneerd).
Cl de aankomstt1jd van de tweede deelbundel ten opz1chte van de
eerste.
C1 een gelu1dsgolfparameter (z1e verg. 3.5.1).
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Verg. 3.5.16 geeft de per1odet1jd van twee gesommeerde gelu1dspulsen en kan
dus worden gebrU'ikt om 1nterferent1efouten 1n een dernp1ngsproJect1e te
berekenen. Hlertoe wordt c = I gesteld (de ampl1tudes 1n de deelbundels z1jn
onderl1ng gel1jk) en oc wordt berekend u1t de loopt1jdprojectfe. Dan wordt de
1nterferentiefout IF[s] van sample s 1n de dempingsprOject1e:

IF[s] .. 0.5 (J nOF{§j - TOF[s-1
N f looptij~ 10k

Ii..

5.1.4

met TOF[s] de waarde van looptijd (l'lme-Qf-l11ght)-sample s.
Opmerking: In plaats van nOF[s] - TOF[s-1 J) had ook (TOF[s+ I] - TOF[sJ)
genomen kunnen worden (de ontvanger is namelljk opgedeeld in
een even aantal stroken). H1er is (zonder reden) voor de eerste
mogelijkheid gekozen.
In flguur 5.2 zijn drie projecties te zien van een c111ndervormig fantoom dat
alleen een loopUjdcontrast heeft. In de dempingsprojectie zijn duidel1jk twee
interferentiepieken te zien (aan de rand van de cHinder, dus daar waar een
grote looptijdgradient optreedt). Fig. 5.2.c is de berekende waarde van de
interferenUefout en vertoont zeer duidel1jke overeenkomsten met de
dempingsproj ectie.

----

.....

a.

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

....•........

I

~

c.

}1.>=.

Fig. 5.2 a) linksboven: een gemeten looptijetJrojectie Vlll7 een niet-dempend
rllf1toom,
b)rechtsboven: een getneten dempingsprojectie VlIf1 dat rllf1toom,
c) de interrerentierOtlt VlIf1 de dempingsprojectie.
berekendmet verg. 5. 1.4
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In prmclpe zouden de fnterferentfepfeken fn de dempfngsprojectfe
gecorrfgeerd kunnen worden. Oft voIgt namelfjk uft verg. 3.5.16, waaruit heel
eenvoud1g T (de perfodet1jd zonder 1nterferentfe storing) opgelost kan worden.
Oft blfjkt fn de praktfjk nfet goed te werken (de ontvanger fs ook maar fn twee
delen verdeeld).
In de volgende paragraaf
fnterferentfestorfngen
fn
gecorrfgeerd.

wordt een methode besproken waarmee
demplngsprojectfes weI kunnen worden

S 5.2 Een methode voor bet corrfgeren van 1nterfereot1efouten

In de vor1ge paragraaf fs behaodeld welke parameters oodfg zfjn om de
perfodetfjd van de som van een aantal (k) gelufdspulsen te berekenen. Als de
amplftudes, de tfjden van aankomst op de ontvanger en de perfodetfjd van de
deelbundels bekend zfjn, dan kan de ontvangen perfodetfjd worden berekend. In
de prakt1jk fs echter de ontvangen per10det1jd al bekend (deze fs gemeten),
maar de oorspronkelfjke perfodettjd ntet. In deze paragraaf wordt een
algorftme beschreven waarmee de oorspronk.elfjke pertodet1jd berekend kan
worden.
Het prfncfpe waarop het algorftme gebaseerd ts, ts eenvoudfg: los T tn verg.
3.5.15 op, zodanfg dat de met verg. 3.5.15 berekende pertodettjd Ttf gelfjk ts
aan de gemeten periodetljd TR' Dan is T de periodettjd die gemeten zou zfjn
als er geen 1nterferent1e was opgetreden. Het oplossen van T gesch1edt met
een 1terat1ef algor1tme, als voIgt:
;
Eerst wordt de ontvanger 1n k stroken verdeeld (z1e f1guur 5.1 >, de breedte van
een strook 1s gelfjk aan de breedte van een sample.
Als eerste benader1ng wordt T '" I J,lSec genomen (d1t 1s de per10det1jd van de
u1tgezonden golf; de per10det1Jd van de ontvangen golf 1s alt1Jd groter dan I
J,lSec). Dan wordt T1F met behulp van verg. 3.5.15 berekent. De voor bet
oplossen van deze vergelfjk1ng benod1gde ~ 1's worden lJ1t de loopt1jdproject1e
gehaald (vol gens verg. 5.2.1), z1e ook f1guur 5.1. Er wordt verondersteld dat de
ampl1tudes van de deeJbundeJs onderlfng gelfjk zljn. Oft wfJ echter n1et zeggen
dat de Kj 's allemaaJ I z1jn, omdat de oppervlakten van de stroken n1et gel1jk
zijn. Oaarom woren voor Kt de oppervJakte van de bljbehorende strook
1ngevuld.
Als de berekende per10detfjd Ttf de gemeten per10detfjd TR goed genoeg heeft
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benaderd dan is het algoritme klaar. Het algoritme bepaalt dit door de oude
waarde van T te vergel1jken met de zojuist berekende waarde. Als het \lerschil
kleiner is dan een bepaalde waarde (in het algoritme is dit 0.1 J,1Sec) dan is
het algoritme klaar. Is dit niet het geval, dan wordt T bijgesteld en wordt de
volgende slag uitgevoerd. T wordt op de volgende manier bljgesteld (zie oak
figuur 5.:n

II

L+I

T"

TA - TIF
= T" +
2
L

5 ..
21

met T de waarde van T in de i-de sl~g van het iteratieproces,
'
idem voor
T1F .

per kDttJd VIII
dB dBe1bundB1s TPER
TO

ontvangBn

perDBtijd TA
TO
IF

• 1
T1

T2

o

begin met perfodet1Jd T • 1
... berekenT F

,

ste1 T bij:

T1
IF

Tk+ 1 •

II

Tk +

TA - TIF
2

2'
TF

FIg. 5JConvergentle van het algorltme.
Het algoritme is convergent, mits aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:
T1F moet een monotoon stiJgende functie ziJn van T.
Oit is het geval voor k • 2 (zie figuur 3.11), maar voor w11lekeurige k is het
niet bewezen.
Met behulp van het hierboven beschreven algoritme kan de oorspronkel1jke
periodetiJd TPER (de periodetiJd die gemeten zou ziJn als er geen interferentie
was opgetreden) van de geluidsgolf berekend worden. Oit betekent dat de
dempingsmeetdata
zodanig
gecolTigeerd
kan
worden
dat
de
1nterferentiestroring eru1t wordt gehaald. Oil gebeurt dan door ieder
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demplngssample (de gemeten perlodetljd TR) te vervangen door de berel<ende
perlodetl-W T.
Deze vervanglng gebeurt echter nlet alt1jd, het I<an namel1jl< wei eens
voorl<omen dat (door onnauwl<eurlgheden) de berel<ende perlodetljd I<lelner Is
dan de perlodetljd die gemeten wordt In een lege bal<, Twater (de gemeten
pertodettjd ts alttjd groter dan TW8tsr ). In dat geval wordt het sample nlet
vervangen door de berel<ende waarde, maar door Tweter . Tweter wordt door het
algorttme bepaald door het gemlddelde van aHe samples tn de
baanfoutprojectte te berel<enen, want de baanfout project1e ts gemeten tn een
lege bak.

•
Fig. 5. 4 a) boven: looptIjda1lJeeldfng van een agar-agar rantoom met propano~
b) IfnkStJf1f.fer." dempfngsa1lJeeldfng van dat rant~
c) rechtsonder: gecorrfgeert1e dempfngsa1lJeeldfng van dat rantoom.
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De ltstlng en het programma dat alJe meetdata van een demplngsmetlng
corrlgeert Is te vertcrljgen blj drs. Stapper.
Het algorltme kan getest worden aan de hand van een meting aan een fantoom.
Voorwaarde blj die mettng Is dat er geen demplngsgradl~nt aanwezlg mag zljn
op plaatsen waar een (stertce) looptljdgradl~nt Is, anders zljn de amplttudes
van de deelbundels nlet onderltng geltjk. Omdat zo'n meting nlet beschlkbaar
was ts een andere methode gevolgd.
Wel beschlkbaar was een meting van een nlet dempend, ctllndervormlg
fantoom (flguur 5.4.a). Blj de gemeten demplngsprojectles Is daama een klelne
'homogeen dempende ctllnder' opgeteld en wel door de theoretlsche
veranderlng van de perlodetljd ten gevolge van die clltnder blj de samples op
te telJen.
Het resultaat van de reconstructle van de demplngsdata Is te zlen In flguur
5.4.b. Wat In het plaatje vooral opvalt Is de ring, op de rand van de grote
ctltnder. Deze ring Is ontstaan door Interferentle: op de rand van het fantoom
Is een grote looptljdgradlent.
Het correctleprogramma brengt een zeer goede verbeterlng aan <flgULr 5.4.c):
bljna alJe fnterferentlestorlngen zfjn weg.
In de volgende paragraaf wordt Ingegaan op de vraag wat er moet gebeuren als
op plaatsen waar een looptljdgradl~nt Is ook een demplngsgradl~nt fs.

S 5.3

InterferenUecorrecUe 00 olaatsen waar een ~emolngsgradient Is

Blj de In de vorlge paragraaf besproken methode voor Interferentlecorrectle
werd verondersteld dat de amplitudes van de deelbundels geltjk zljn. De reden
htervoor Is eenvoudtg: deze amplttudes ztjn ntet bekend. Gevolg was dat op de
plaatsen waar Interferentte optreedt geen demplngsgradl~nt mag zljn, zodat
dan de amplitudes wel onderllng gelljk zljn. Als op de plaatsen waar
Interferentte optreedt wel een demplngsgradt~nt ts, dan ztjn de amplttudes
nlet meer onderllng geltjk en de methode voor tnterferentlecorrectfe kan nlet
meer gebrutkt kan worden.
Een oplosslng voor dtt probleem wordt gegeven door Baars (1987), die een
methode beschrtjft om een amplttudemetlng naast de bestaande looptljd- en
demplngsmetlng te doen. Dlt betekent dat In de naaste toekomst de
amplttudegegevens wei beschlkbaar zljn, waardoor de tnterferentlecorrectle
In alle gevallen mogelfjk zou moeten worden.
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S 5.4 De invloed van de doorsnede van de ontvanger

00

interferentie

Deze paragraaf dlent om duldelijl< te mal<en dat het verl<lelnen van de
doorsnede van de ontvanger geen oplosslng hoeft te Zljn voor het
Interferentieprobleem. Verwacht zou I<unnen worden dat door een I<lelne
ontvanger te gebruiken er geen aankomsttljdversch1l1en zljn tussen de delen
van de gOlf die op de ontvanger aankomen (zie figuur 5.5a). Er kan echter een
probleem optreden. Op plaatsen waar een sterl<e looptljdgradlent 1= kan de
geluldsbundel gaan afbulgen. wat tot gevolg heeft dat er op tlet k1elne
ontvangeroppervlal< toCh interferentle gaat optreden. zie f1guur 5.5b.
r-

---,,,,,on~ty8lllJlr

Fig 55 a)IJOven: geen Interferentle blj een klein ontvangeroppervlak.
b) onder: wellnterferentle b/j een klein ontvangeroppervla.t
door afblJIglng van de gellJldsgolf.

Door de afbulglng van tlet 'onderste' dee1 van de geluldsbundel ontstaat aan het
ontvangeropperv1al< lnterferentle tussen de twee delen van de geluldsg01f.
Er Is nog geen onderzoel< verrlcht naar een aanpasslng van de metflode van
lnterferentlecorrectle om Dovengenoemd probleem te verhelpen.
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i I",,;sluk 6
S 6.1

Software yoor de ADDJe

InJe1d1ng

D1t hoofdstuk staat Jos van de rest van het versJag en beschrljft de
verander1ngen d1e aangebracht z1jn 1n het AppJe software pakket. Orndat dtt
vr1j spec1f1ek 1s. wordt verondersteJt dat de Jezer voorkenn1s bez1t omtrent
de werk1ng van deze software. Voor deta1Js wordt verwezen naar de Itst1ngs
(d1e verkr1jgbaar z1jn b1j Drs. Stapper).
De demp1ngs- en Joopt1jd met1ng worden bestuurd door de AppJe computer.
Het bestaande software pakket was aJJeen gesch1kt voor het u1tvoeren van
iten met1ng tegeltjkert1jd. dus of Joopt1jd of demp1ng. WeJke van de twee
maakt voor het programma n1ets utt : het 1s aJJeen een kwest1e van het
u1tJezen van een ander teJJeradres.
In d1t hoofdstuk worden de wijzigingen in het software pakket beschreven om
het programma de twee grootheden Jooptijd en demping tegeltjk te kunnen
Jaten meten.
Het n1euwe software pakket bestaat u1t de voJgende programma's:
-

TURNKEY
LIST
DISPLAY
MEASURE

Hoofdmenu.
Laat z1en weJke met1ngen op een datad1sk staan.
Laat project1e's z1en d1e op een datad1sk staan.
Doet een met1ng.
;
ResuJtaat 1s een ftJe op een datad1sk.
- RECONSTRUCT Reconstruct1e van meetdata tot een pJaatje.
- ENHANCE
F'lJterbewerk'lng van een gereconstrueerd
pJaatje.
- TRANSMIT
Overzenden van een met1ng naar IBM.
- DATADISK

Formatteert een d1sk tot datad1sk.

AJJeen TRANSMIT 1s n1euw. de over1ge programma's z1jn gew1jz1gde vers1es.
In de voJgende paragrafen zuJJen de programma's en de organ1sat1e van het
opsJaan van de meetgegevens kort worden besproken.
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S 6,2

patadlsk

In deze paragraaf zal de wijziglng In de organlsatie van een datadlsk worden
besproken,
Alle metlngen worden opgeslagen op een speciale datadlsk. In het geval dat
er twee grootheden gemeten worden moeten er twee files weggeschreven
worden. Het Is nlet handlg om deze files als twee afzonderlijke files te
beschouwen en weg te schrljven. otTldat ze echt blj elkaar horen (ze hebben
Immers betrekk1ng op hetzelfde object en z1jn tegelijk gemeten). Dlt
Impliceert de noodzaak van een veranderlng In de organlsatle van een
datadlsk.
Er zljn nu dus twee soorten datadlsks In omloop :
De bestaande soort : een disk voor enkele metlngen ( want die moeten
ulteraard ook nog gebrulkt koonen worden). En de nleuwe soort : een disk
geschlkt voor dubbele metlngen.
Het verschtl tussen de twee wordt aangegeven door een vlag (dubbelvlag).
Dlt Is byte $FF In de VTCe (sector 1. track 17):
Voor enkele metlngen Is de dubbelvlag = .,,,, ; voor dubbele metlngen Is de
dubbelvlag ·FF,
De organisat1e van een datadlsk Is als volgt:
De meetdata van de gemeten grootheld worden op een spec1ale mal"ler op
disk opgeslagen. Allereerst wordt een beglntrack ;bepaald. vanaf waar de
gegevens op de disk worden geschreven. Dlt Is de track volgend op de
laatste track van de vorlge meting (De eerste track Is altljd track 1). Sector
" van de beglntrack Is de textsector. hlerln staan enkele gegevens over de
meting. De meetdata staat dan vanaf sector 1 van de beglntrack op d·sk. De
data wordt altljd projectle-gewljs weggeschreven. zodat mlntmaal een
sector per projectle voor de data wordt gereserveerd.
Het verschil tussen datadlsks geschlkt voor enkele en dubbele meting ·s dan:
I) enkele metlngen : Alle tracks. behalve track" en 17. kunnen gebrulkt
worden om meetgegevens op te slaan,
2) dubbele metlngen: Track 0 en 17 zljn hetzelfde als voor enkele
metlngen (behalve ulteraard de dubbelvlag).
De rest van de disk Is In tweeAn verdeeld :
track 1-16
voor looptljd data.
18-33 voor demplngs data.
34
wordt nlet gebruikt.

70

De ftles op de twee delen van zo'n dubbele dtsk horen steeds twee aan twee
btj elkaar. Als een loopttjd mettng op track x begtnt, dan begint de
btjbehorende demptngs mettng op track x+ 17 ( 1 ~ x < 17 ).
De text-del en van de loopttJd- en
uttgezonderd MIN en MAX (bytes 8-11 ).

demptngsmettng

ztjn

tdentlek,

Met het programma DATADISK kunnen disks geformaUeerd worden tot
datadlsk. Gebrulk :
BRUN DATADISK
Het programma vraagt zelf om de nodlge gegevens.

S 6.3 Aaopassjogen aao bestaande programma's

De meeste programma's van het software pakket moeten aangepast worden
om met de nleuwe soort datadtsks te kunnen werken. De grootste aanpasstng
vergt MEASURE, omdat dte nu gegevens van twee gemeten grootheden moet
btjhouden.
In deze paragraaf zullen de aanpasslngen kort worden besproken.

Measure:

-

Er moet bij de mettng van een projectie twee keer zoveel
data worden opgeslagen. Dtt vergt de toevoegtng van een
buffer. Opmerktng : tedere projectte kan maxlmaal vtjf keer
opnteuw worden gemeten. Dlt Is nuUlg omdat het weleens
voorkomt dat de mettng wordt verstoord door bljvocrbeeld
Interferentle. Daarom bestaat ledere buffer elgenlfjk ult vljf
'sub'-buffers.
- ledere projectle kao maxlmaal vljf keer herhaald gemeten
worden. Keuze tussen een van die vljf ts als voigt:
X <CR> klest x voor loopttjd en demplng,
<T>x<A>y <CR> ktest x voor loopttjd en y voor
demplng.
- Als de projectle door de gebrulker ts goedgekeurd moet de
meetdata van de looptlJd- en demplngsmetlng worden
weggeschreven naar disk.
- De routtne SCAN (dfe de tellerstaoden ttjdens een translatfe
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-

-

-

bewegtng tnleest) moet nu 2 tellerstanden tnlezen en wegschrtjven naar de jutste buffer.
(Omdat het ntet efftctent was deze routtne te wtjztgen ·s
deze geheel herschrevenJ
Er moeten twee projecties op het scherm getekend kunnen
worden. De ltnkerhelft van het scherm ts voor de loopttjd. de
rechterhelft voor de demptng. Wegens de beperkte resolutte
(360 ptxels tn hortzontale rtchttng) kan dit alleen. als het
aantal samples per projectie kleiner is dan 180. Is dit niet
het geval. dan wordt·er maar een projectie op het hele
scherm getekend.
De gebruiker kan kiezen welke projecties op het scherm
getekend worden (Jooptijd. demping. of beide).
Het cursor gedeelte is aangepast : als er twee projecties op
het scherm staan moeten er ook twee cursors verschijnen.
De 'joysticks' werken niet meer. deze functie is overgenomen
door de twee pijltjes toetsen.
Het bijhouden van maxima en minima (Jokaal en globaaJ)
moet nu voor loopttjd en demping gebeuren.
Een help toets «7» geeft een ltjst van alle toetsen die
gebrulkt kunnen worden.
Ais het meetprogramma wordt opgestart moet de gebruiker
eerst de waarde van een aantal meetvariabelen opgeven. Ais
de computer om de waarde van zo'n variabele vraagt is ce
default waarde op het scherm te zten en kan deze gekozen
worden door het typen van <return>.
Tevens zijn de waarden van drie van d~ meetvariabelen
onderltng afhankeltjk; de gebruiker kan de computer een van
de drie variabelen laten berekenen door btj die varlabele <7>
of <0> te typen.

Tevens zijn er nog de volgende opvallende wijzigingen in de opbouw van
het programma aangebracht:
- De adressen van de minima en maxima zijn veranderd. zodat
deze makkeltjker geaddresseerd kunnen worden On een
'loop'. met een index register).
- De strings (stukken ASCII data. die als text op het scherm
verschijnen) zijn verplaatst in het geheugen en hebben een
nummer gekregen in plaats van een adres. Dit w'll zeggen dat
zo'n string op het scherm geschreven wordt door het
opgegeven van het strlngnummer in plaats van het opgeven
van het beginadres van de string in het geheugen.
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Zoals tn hoofdstuk 3 ts opgemerkt ztjn er twee verstes van MEASURE.
MEASURE II laat de transducers na het meten van een projectte weer naar hun
begtnpositte terugkeren. Ott om het effect van twee baanfouten te
el tmtneren.
DISPLAY: De grootste verandertng ztt tn het gedeelte dat de twee
projecttegrafteken op het scherm tekent. Ott gedeelte ts
hetzelfde als tn MEASURE, uttgezondert de routtnes dte de
verttcale schaltng verzorgen (Btj MEASURE wordt de verticale
schaal factor per project,te berekend, btj DISPLAY ts deze voor
tedere projectte hetzelfde).
Er ts een aparte verste van dtsplay beschtkbaar voor de Apple ][e.
Dan kunnen de projecttegrafteken ook graftsch uttgeprtnt worden.
REOONSTRUCT,ENHANCE:
De entge verandertng htertn ts het fett dat de programma's
moeten weten of een loopttjd- of demptngs mettng bewerkt moet
worden. Ott wordt gerealtseerd tn het Baste deel (door tn het
geval van een dempingsmettng J 7 btj de begtntrack van de file op
te tell en).

LlSL

Indten gegevens over de mettngen gevraagd worden van een
dubbele dtsk worden alleen de ftles op de eerste helft (track JJ 6) getoond. De tweede helft bevat toch dezelfde files.

par 6.4

Transmtt to IBM

Het ts nuttig om de data van een meting over te kunnen zenden van een Apple
naar een IBM, alwaar de data makkeltjker en sneller ts te bewerken.
Er ztjn In dit geval twee voor de hand Itggende mogel1jkheden om data
serleel te verzenden, namel1jk met behulp van Kermit of door een zelf te
schrljven programma. Gekozen ts voor het laatste en weI om de volgende
redenen:
- Kermit gebrulkt teveel geheugen en ls daardoor nlet vanutt TURNKEY
op te starten. TRANSMIT kan weI vanuit TURNKEY worden opgestart.
- Kermtt verzendt files. Apple DOS ztet een datadlsk blj leesoperattes
echter als een lege dtskette , zodat een mettng eerst zou moeten
worden omgezet naar een legaal DOS formaat.
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TRANSMIT zendt loopttJd- of demptngs mettngen (of betde) over naar de IBM.
Om betrouwbare overdracht te verzekeren geschtedt de transmtsste tn de
volgende drte stappen :
1 Synchrontsatte.
2 Zenden van de textf1le (waar'ln gegevens over de mettng staan).
3 Zenden van de meetdata.

Alvorens de etgenltJke dataoverdracht tussen de Apple en de IBM kan
plaatsv1nden moeten betde computers 'weten' dat de verbtndtng goed werkt.
Het testen van de verbtnd1ng gebeurd door de synchrontsat1e. Ott geschtedt
volgens het volgende protocol (zte ftguur 6.1) :

fig. 6. I Flowchart van het synchronizeren van de APPle en de 811 voor
seriele dataoverdracht
Opmerklng:

tn dlt verslag wordt alleen de Apple kant van de transmtsste
behandeld, voor de IBM kant wordt verwezen naar Baars (1987).

Opmerklng:

De bytes -33, -44, -AA hebben geen spectale bedoeltng en z1jn
wt llekeurtg gekozen.
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De synchronfsatie weikt aL; 'Yvlqt .
De Apple zendt periodfek een byte (-33) naar de IBM. totdat er een byte
(-AA) ontvangen wordt (of totdat de gebru1ker het programma afbreekt door
het 1ndrukken van een toets). Als er 1nderdaad een -AA 1s ontvangen. weet de
Apple dat de verb1nd1ng werkt. de IBM weet d1t nog n1et (omdat het byte
-AA. dat de IBM naar de Apple verstuurt. n1et aangekomen hoeft te z1jn).
Daarom zendt de Apple weer een byte terug (-44). Als de IBM dat ontvangt
zendt de IBM weer een byte -AA naar de Apple en be1de computers weten dat
de verb1nd1ng 1n orde 1s.
.

Nu z1jn be1de computers gesynchron1seerd : De Apple weet dat h1j kan
beg1nnen met het verzenden van de data en de IBM weet dat de data op elk
moment kan b1nnenkomen.
Als de synchronfsatie n1et lukt kan de gebru1ker de synchronfsat1e afbreken
door op een toets te drukken. De computer vraagt dan wat er verder moet
gebeuren.

De textffle bevat gegevens over de met1ng ( zoals het aantal project1es. het
aantal samples. etc.> en 1s gelfjk aan het tekstdeel van de over te zenden
fHe op de datad1sk. Oft 1s dus sector 0 (256 bytes) van de eerste track
waarop de meetdata staat. Er wordt alt1jd het tekstdeel van de
loopt1jdmet1ng genomen. met als toevoeg1ng :
bytes 12.13 : m1n1mum van de demp1ngsmet1ng.
bytes 14.15: max1mum van de demp1ngsmetfng.

Voor de voJJed1ghe1d voIgt h1eronder nog een overz1cht van een tekstf"le :
byte 0: - ( wordt n1et gebru1kt en 1s -ss)
1 : aantal project1es.
2: aantal samples per project1e.
3: motorsteps per sample.

4: 5:6 : correct1e vlag (-s 1 1nd1en baanfout gemeten. anders -ss).

7:8.9: minimum van de looptijdmeetdata.
10.11 : maximum van de looptfjdmeetdata.
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12.13: minimum van de demplngsmeetdata.
14,15 : maximum van de dempingsmeetdata.
16-255 : tekst.
Een tekstflJe wordt verzonden als een blok met lengte 256. Het verzenden
van blokken wordt nog behandeld.

De elgenlljke data van de metIng .wordt verzonden In een aantal b"okken.
leder blok heeft betrekklng op of looptljd data, of demplngs data. De
bloklengte Is gelljk aan het aantal samples 2 (want er zljn twee bytes per
sample). Het aantal blokken Is gelljk aan het aantal projectles of. lndlen
belde metlngen verzonden worden. het aantal projectles
2. Als ook een
baanfout Is gemeten dan wordt als laatste nog 66n (twee) blokken extra
verzonden.

*

*

Om de dataoverdracht betrouwbaar te maken wordt leder blok bellndlgd met
een CRC (Cyclic Redundancy Check). Een CRC Is een getal (In dlt geval met
een grootte van twee bytes) dat berekend kan worden op een blok data. Als
de data In het datablok verandert en er wordt weer een CRC berekend. dan Is
deze CRC (waarschljnlljk) ongeJ1jk aan de oorspronkel1jke CRC.
De Apple zendt het datablok ult, gevolgd door de op dat datablok berekende
CRC. De IBM ontvangt het datablok 6n de CRC, maar heeft ondertussen ook
zljn elgen CRC op het datablok berekend. Als de ontvangen en berekende CRC
aan elkaar gelljk zljn dan Is het datablok (waarschljnlljk) goed ontvangen.
i

Gekozen Is voor een CRC als error detectle In plaats van bljvoorbeeld een
checksum. omdat een CRC een veel betrouwbaardere dataoverdract
garandeert. Een CRC detecteert bljvoorbeeld gegarandeert alle twee-blt
fouten, terwljl een checksum alleen sommlge twee-blt fouten detecteert.
Voor een dlepgaande beschouwlng betreffende CRC's wordt verwezen naar
Boddeke (1966). voor de berekenlng van de met het datablok overgezonden
CRe wordt verwezen de listIng van het transmIt programma.
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Het verzenden van een blok gaat als volgt (z1e ook f1guur 6.2) :

fig. 6.2 : Het verzenden

Va?

een blok data Va? :Wle naar /81

Eerst wordt de CRC gel1Jk aan ·8888 gemaakt.De bereken1ng van de CRC op
het te verzenden datablok gesch1edt dan door voor 1eder te verzenden tyte de
CRC-rout1ne aan te roepen.
De data-bytes worden als eerste verzonden. Het aantal (bloklengte) is gel1Jk
aan het aantal samples*2. Daama volgt de CRC. Aangez1en de CRC twee
bytes groot is wordt deze opgespl1tst : het hoogste byte wordt eerst
verzonden, daama het laagste byte.
De Apple gaat nu wachten op een terugmeld1ng van de IBM. Als deze gel1Jk
aan nul is, dan is het blok goed overgekomen (dus de door de IBM berekende
CRC stemt overeen met de door de Apple meegezonden CRC), zon1et dan
wordt het blok opn1euw verzonden (max1maal 5 keer).
De totale overdracht van Apple naar IBM staat nog een als flow chart
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getekend tn ftguur 6.3. Deze flowchart spreekt verder voor ztch.

no

fig. 6.J Flowchart vanhet totaleApple-TRANSt1ITprogramm

Opmerklngen: 1) een tekstfl1e wordt verzonden als een blok met een
lengte van 256 bytes.
2) Het verzenden werkt aileen op de PhtHps, ntet op een
'echte' IBM (waarschtjnltjk vanwege onderltnge
afwljklngen tn de sertAle lnterfacekaart).
3) Het resultaat van de transmtsste ztjn 3 ftles op de IBM :
<name>.txt
<name>.tof
<name>.att
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Hoofdstuk 7

MeetresuJtaten

In dlt hoofdstuk wordt aHeen een meting aan een zwak dempend fantoom
besproken. Vooral bij testobjecten die weinig dempen zal de storende
invloed van de baanfout zichtbaar zijn als ruis in de afbeeldingsplaatjes.
zie figuur 7.1.

~:..: .:

Fig 7. I /feting van een ijzer-oxide fantoom zondergaten.
Contrast van I1et fantoom is ongeveer 2~
Links: een dempingsmeting door t ijdmeting van een I1ele peri~
Reents: een dempingsmeting door t ijdmeting van een I7alve periode.

Er zijn twee metingen gedaan, bij de eerste meting werd de tijd van een
hele peri ode van de geluidspulsgemeten, bij de tweede meting werd de tijd
van een halve peri ode gemeten. Theoretisch zou de'eerste meting minder
ruis moeten opleveren: de stochastische meetruis is in beide gevallen
absoluut gezien wei gelljk, maar relatief niet. Bij de eerste meting is de
grootte van de ruis relatief kleiner ten opzicht van een hele peri ode dan bij
de tweede meting (ten opzichte van een halve periode).
In de praktijk bl1jkt dit echter niet op te gaan: zie figuur 7.1: de meting
van een halve peri ode levert een beter resultaat op. (Wel hebben de
plaatjes allebei veel ruis, welke afkomstig is van de baanfout.)
Een mogel1jke verklaring van bovengenoemd verschijnsel kan gegeven
worden aan de hand van de theorie van de 'mini-pulsjes' (zie oak paragraaf
3.6.2 en 4.4).
De verklaring is sfmpel: de gelufdspuls interfereert met een minipulsje,
waardoor de I1gging van de nulpunten en dus de perfodetfjd verandert. NY fs
het mogel1jk dat de nulpunten van de tweede halve perf ode meer werden
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beinvloed dan de nulpunten van de eerste halve perl ode. Oit betekent dan
dat als een hele pel'lode gemeten wordt de perlodetijd meer beinvloed
wordt dan als er een halve peri ode gemeten wordt (als er een halve peri ode
wordt gemeten is dit 1n de prakt1jk de eerste halve per10de).
De h1erboven gegeven verklar1ng 15 nogal speculat1ef omdat zlj berust op
de toevall1ghe1d dat de tweede halve periode van de gelu1dspuls meer
beinvloed wordt dan de eerste halve per10de. Ott zou In de prakt1Jk
uttgetest kunnen worden door 1n plaats van de eerste halve perlode de
tweede halve per10de te meten. Oe utte1ndel1jke afbeeld1ng van die met1ng
zou dan nog slechter moeten z1jn dan de afbeeld1ng van de metIng van een
hele per10de. Door t1jdgebrek is dtt echter nog n1et onderzocht
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Hoofdstuk 8 Cooclusjes eo aaobeyellogen

Naar aanleiding van mijn afstudeerwerk kunnen de volgende conclusies
worden getrokken:
- Met behulp van een nieuwe versie van het meetprogramma kunnen de
loopttjd -en demptngsmeting tegeltjk worden uttgevoerd.
- Met behulp van het programma TRANSMIT kan de meetdata van de
Apple naar de PC worden overgezonden.
- Het ntet-Gausstsche spectrum (scheef-Gausstsch) van de gelutdspuls
heert geen nadeltge tnvloed op de meetresultaten.
- De demptngsmettng wordt erg verstoord door een baanfout.
- Een mogeltjke verklartog van deze baanfout berust op de theorte van
de 'mtnt-puIsjes': de mtntpulsjes tnterfereren met de gelutdspuls wat
een pertodettjdverandertng tot gevolg heeft.
- Het uttzenden van meerdere gelutdspulsen (om de meetruts te
vermtnderen) werkt averechts: de meetruts wordt groter. Een
mogeltjke verklartng htervoor ts dat de boveogenoemde mtntpulsjes
tnterfereren met de extra ultgezonden gelutdspulsen, waardoor extra
pertodetijdafwtjkingen ontstaan.
- Het meten van een halve pertode in plaats van een hele pertode levert
mtnder ruts op (theorettsch zou dtt jutst meer ruts mceten
opleveren). Een mogeltjke verklartng htervoor berust erop dat de
tweede halve periode meer wordt verstoord door de mtntpuIsjes dan
de eerste halve peri ode.
- Met behulp van een interferenttecorrectte-algorttme kunnen
tnterfereotte storingen worden gecorrtgeerd, mlts deze stortogen
ztch op plaatsen bevtnden waar geen amp1ttudegradt~nt aanweztg ts.
- Door de translattebeweging van de transducers ttjdens de mettng
maar tn een rtchting te laten plaatsvtnden ontstaat eeo verbetertng
van de loopttjdafbeeldtngen.
- Een hardware fout van de 16-btts tel1er ts opgelost door een fltpflop
voor de tel1er te zetten.
- Het synchrontseren van de 100 MHz klok bltjkt to de prakttjk geen
verbetertng op te leveren.
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Tevens heb tk de volgende aanbeveltngen:
- Het allerbelangrijkste is een oplosstng te vtnden voor de baanfout.
Zolang de baanfout de meting blijft verstoren kan er niet nauwkeurtg
gemeten worden.
De oorzaak van de baanfout moet waarschijnltjk gezocht worden bij
de mtntpulsjes. zodat de probleemstelltng als voigt geformuleerd kan
worden: hoe onstaan de mtntpulsjes en waardoor ts het patroon van de
mtntpulsjes afhankeltjk van de posttte van de transducers ?
Om dit probleem op te lossen· zal vooral veel kennts betreffence de
opbouw van de zender nodtg ztjn. alsmede kennts op het gebtec van
golfvoortplanttng en golfreflecttes tn verschtllende medta.
- De tn dit verslag beschreven hardwareschakeltngen om het schetdend
vermogen te verbeteren voldoen ntet aan hun doel en het heeft daarom
nog geen nut om deze te tmplementeren.
Het vooruttztcht ts dat dtt zal veranderen als er een oplosstng voor de
baanfout zal ztjn gevonden:
- het uttzenden van meerdere pulsen zal een verbeterlng
opleveren.
- het tellen van meerdere pertoden zal ook een verbetertng
opleveren.
De synchrontsatteschakeling geeft zelfs btj sttlstaande sensoren
geen verbetertng en hoeft daarom ntet geimplementeerd te worden.
- Ais gelijkttjdtg met de loopttjd- en demptngsmettng een
amplitudemettng kan worden uttgevoerd kan de htermee verkregen
meetdata gebrutkt worden door het tnterferenttecorrectte-algorttme
om te corrigeren op plaatsen waar een amplitude-gradient ts.
- Een manier om interferentie te vermijden. en waar door mij nog
helemaal niet naar gekeken is. is mtschien de volgende. In plaats van
het meten van de pertodettjd kan ook de afstand tussen twee toppen
van de gelutdspuls worden gemeten. Ott komt er tn de prakttjk op neer
dat de gelutdspuls eerst gedtfferentteerd moet worden. voord2t de
pertodetiJd wordt gemeten. Als tengevolge van tnterferentte de
1igging van de toppen mtnder verandert dan de liggtng van de
nulpunten zal deze methode een verbetertng op kunnen leveren.
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BlJ lage 2 Het schema van de Qpsteel<prtnt

De tn hoofdstul< 4 besproken schakeJ1ngen zljn allen gebouwd op een
experlmenteerprtntje, welke op de bestaande print van de demplOgsmeter
gestoken kan worden (vandaar de naam opsteekprlnt). Hlertoe moeten er
twee lC's, de 74F 161 en de 74HC74, van de bestaande print worden
verwljderd. Dan kunnen de twee connectoren van de opsteekprlnt, een 14pins wlrewrap IC-voet en een 16-plns wlrewrap IC-voet, In de IC-voeten van
de verwljderde lC's worden gestoken. Er zljn dan verder geen andere
verblndlngen nOdlg. De twee verwljderde lC's bevlnden zlch ook op de
opsteekprl nt.
In flguur B.1 Is het schema van de totale sChakellng getekend. Dlt Is dezelfde
sChakeJ1ng als flguur 4.12, maar hler Is aangegeven welke onderdelen zlCh op
de bestaande print bevlnden en welke onderdelen zlCh op de opsteekprlnt
bevlnden. In flguur B.2 15 de componentenopstelling van de opsteekprlnt
gegeven.
IMlen de 74HC74 In de 14-plns wlrewrap IC-voet, dle ook als connector
wordt gebrulkt, wordt gestoken dan Is de nleuwe perlodedetector (zle flguur
4.2) bulten werking en wordt de bestaande perlodedetector gebrulkt. In dat
geval Is met de sChakelaar op de hoofdprlnt In te stellen of een halve -of een
hele perlode wordt gemeten. Zle voor een beschrljvlng van de bestaande
perlodedetector Janssen (1987).
Indlen de 74HC74 In de daarvoor bestemde IC-voet wordt gestoken, als
getekend In f1guur B.2, dan Is de nleuwe perlodedetector IngesChakeld. I)an
Is met sChakelaar S2 op de opsteekprlnt het aantal halve perloden, Ole
worden geteld, In te ste1Jen (tussen 1 en 8).
Voor de dUldeJ1jkheld: am van perlodedetector om te sChakelen vol staat bet
dus om de 74HC741n een andere IC-voet te steken !
Alle verblndlngen tussen de bestaande print en de opsteel<prlnt worden
gemaakt via een van de twee connectoren. In tabel B.1 Is vermeld via welke
connector en via welke pin van die connector de verblndlngen gemaakt
worden.
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FIg. B I a Het eerste dee/ van het schema van de demplngsmeter.
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Fig. BIb Het tweede deel van net scnema van de dempingsmeter.
Aile componenten bevinden zicn op de bestaande print..
beI1alve de 74F161, die op de opsteekprint zit
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Fig 82 lJe componenfenopsfelling Va? de opsfeekprint.

slgnaal

connector,pin

74586 ,pin 1
711.5221 ,pin9
74HC74,pln9

CDnl, pin 11
CDnl, pir"
CDnl, pin 9

a. EAR

Tabel B I

100 MHz
74f161.pinl ..
74f161,pin13
74f161,pin12
74f161,pinll

CDn2, pin 1
CDn2, pin 2
CDn2, pin 14
CDn2, pin 13
CDn2, pin 12
CDn2, pin 11

eND
+5 Volt

CDn2, pin 8
CDn2,pin 16

Voa' iedere veriJinding tussen de bestaande print en de
opsteekprlnt 15 aangegeven via welke COl!l!ector en welkp .~.':"'! .'"!.'~
veriJindlng gemaakt wortlt.
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