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ABSTRACT

This bachelor thesis, is a trial in answering what would be a generic pulse generator for ultrasonic 
testing in the classic test range of 0.5 to 15 MHz. It also goes through multiple variables that affects
a test signal and why it really isn't possible to precalculate what a generical pulse generators 
should achieve, in the theory chapter. This thesis also goes through what different types of pulse 
generators there is and what some of the more high performance pulse generators proposed in 
scientific articles have achieved and what techniques that have been used and why some 
techniques are not suitable.
In the end of this thesis there is a trial with some assumptions about what a generical pulse 
generator should achieve, to come to a conclusion about which pulse generator from the proposed 
ones would be the best generical pulse generator to go with.

SAMMANFATTNING

I detta examinationsarbetesrapport för högskoleingenjörsexamen inom Elektronik, presenteras en 
utredning för att svara på vad som skulle vara den mest generiska pulsgeneratorn för 
ultraljudstestning inom det klassiska intervallet 0.5 till 15 MHz. Det presenteras flera variabler i 
teorin, som påverkar en testsignal och varför det inte går att beräkna vad en generisk 
pulsgenerator bör åstadkomma. Denna rapport presenterar vilka pulsgeneratorer det finns och vad
de mer högpresterande pulsgeneratorerna beskrivna i vetenskapliga forskningsresultat har 
presterat. Samt vilka tekniker som finns och varför vissa tekniker inte är lämpliga. Vid slutet av 
denna examinationsarbetesrapport presenteras, med hjälp av några antaganden om vad en 
generisk pulsgenerator behöver prestera, dras en slutsats om vilken av de föreslagna 
pulsgeneratorerna som är mest generisk.
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1 INTRODUKTION

Ultraljudsteknik används i dag för flera olika applikationer, allt ifrån medicinsk diagnostik 
inom sjukvård till oförstörande provning av stål, komposit och svetsfogar inom industrin 
och flygplansvingar, avståndsmätning, tjockleksbestämning, rörelsedetektorer samt 
ultraljudsstädning med mera.

Ultraljud är alla de ljudvågor, som har en frekvens över 20 kHz, vilket är alla övre 
frekvenser, som inte är hörbara för det mänskliga örat. Ett ultraljudssystem består och 
fungerar i korthet av en pulsgenerator som skickar iväg en signal via en sändare. 
Sändaren kallas ofta i ultraljudssammanhang för sökare. Efter att en signal skickats iväg 
reflekteras en del tillbaka när ett nytt medium uppkommer i dess väg. Den reflekterade 
signalen läses då in av sökaren när den kommit tillbaka och förstärks innan den tas in i en 
digitaldomän där informationen bearbetas.

1.1 Motivering

Vid oförstörande provning med hjälp av ultraljud kan flera olika varianter av så kallade 
pulsformer användas för ultraljudsgenereringen från en sökare, dessa pulser skapas via 
en pulsgenerator. Beroende på vilken pulsform som används för att driva en sökare 
uppträder olika egenskaper hos sökaren och dess utsända ultraljudssignal. Vilka olika 
egenskaper föreligger i de olika pulsformerna. Hur kan en pulsgenerator, för olika varianter
av pulsformer konstrueras? Vilka designmetoder finns idag och vad har åstadkommits?
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1.2 Syfte

Syntronic vill bygga kunskap inom ultraljudsteknik för oförstörande provning. I dag 
hänvisas de till komponenter, som ofta är överdimensionerade, något som driver upp 
kostnaderna och dessutom gör varje system och applikation unik. Genom  att skapa 
kunskap inom ultraljudsteknik ser Syntronic potential i att konfigurera ett bättre optimerat 
och mer generiskt ultraljudssystem anpassat för varje applikation. 

Ett komplett ultraljudssystem består av flertalet komponenter (se figur 1.2.1, s.4). 
Pulsgenereringen är en kritisk del i hela ultraljudssystemet och är beroende av vilken typ 
av applikation (mätförhållande) och direkt vilken ultraljudssökare man väljer att använda 
för att optimera önskade och minimera oönskade egenskaper. Det finns ingen exakt 
vetenskap om vilken teknik, som alltid är bäst, utan det varierar från fall till fall. Syntronic 
vill ha en pulsgenerator, som kan användas generiskt till flera olika sökare för optimerat 
resultat. Det idealiska skulle vara att ha en pulsgenerator som kan växla mellan olika 
vågformer. Därför skulle man behöva ta ställning till vilken form av pulsgenerator, som är 
bäst lämpad att ta fram för att passa t. ex. provning av stål och svetsfogar för att undvika 
att behöva flera sorters pulsgeneratorer eller åtminstone reducera antalet. 

4

Figur 1.2.1: Ultraljudsystemet enheter

De gröna pilarna representerar de elektriska signalerna flödesschema.
De blå pilarna illustrerar sökarens utsända signal och mottagandet av den.



1.3 Frågeställning

Då tillräckliga kunskaper om hur oförstörande provning med hjälp av ultraljud går till inte 
fanns, ställdes frågan; 

• Hur genomförs provningen och vilken utrustning används?

Då Syntronic önskar kunna skapa mer generiska ultraljudssystem och pulsgeneratorn är 
en av de mest kritiska delarna i ett ultraljudssystem, behövdes det utredas vilka tekniker 
som finns idag för att skapa en pulsgenerator och även vad de olika teknikerna presterar 
idag. Därav ställdes frågan;

• Vilka tekniker finns för att designa en pulsgenerator för oförstörande provning med 
hjälp av ultraljud och vad presterar de olika teknikerna idag?

Denna fråga ställdes även för att senare kunna jämföra de olika teknikerna. Detta för att 
kunna göra ställningstagandet om vilken av teknikerna som skulle kunna vara mest 
generisk.

För att kunna göra ett ställningstagande om vad en generisk pulsgenerator behöver 
prestera, beroende på dess pulsform, ställdes frågorna;

• Vad skulle en generisk pulsgenerator behöva åstadkomma?
• När är det fördelaktigt att använda sig av en viss pulsform?

Genom att kombinera de fyra frågeställningarna skapas en bild av vad en generisk 
pulsgenerator behöver prestera och vilken eller vilka tekniker som då är de mest lämpliga 
valen

1.4 Avgränsning

All information om oförstörande provning med hjälp av ultraljud har inte kunnat användas 
då området är omfattande.

Detta examensarbete har gått ut på att läsa och studera forskningsresultat om olika typer 
av pulsgeneratorer och pulsformer för oförstörande provning och vad deras olika 
egenskaper är samt när den ena är bättre än den andra. Att ge exempel utifrån 
forskningsresultat på hur man skulle kunna ta fram en pulsgenerator själv, har också ingått
i arbetet.

Utgångspunkten har varit, att de pulsgeneratorer som presenterats i forskningsresultaten 
är de enda som finns och att inga andra bättre metoder finns idag. Det har även antagits 
att de resultat som presenterats i forskningsresultaten är det ända frekvenser 
pulsgeneratorerna kan arbeta inom, om inget annat nämns av författarna.

Exempel: Frekvensen 2 MHz och 5 MHz har provats,men inga frekvenser där 
emellan har, den anses då fungerar för frekvensomfånget 2-5 MHz, med samma 
last.

Arbetets resursbas har avgränsats till de forskningsartiklar som varit åtkomstbara via 
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Linköpings universitet och de källor som kunnat hittas i det fria via sökningar på internet, 
med hjälp av bland annat Google som kärna. 

I denna rapport har engelska förkortningar använts.

I pulsgeneratorsteget infinner sig en begränsning att det främst bara setts på det steg som 
skapar själva högspänningssteget i en pulsgenerator samt en del metoder om hur man 
driver denna; alltså har inte en studie om vad som skulle kunna vara den bästa 
spänningskällan ingått i detta arbete. Spänningskällan har nämligen en betydande 
inflytande över pulsgenereringens prestanda men är ett stort område som behöver 
behandlas separat, då det inte skulle rymmas inom tidsramen för detta arbete.

Pulsrepeterbarheten för pulsgeneratorerna har inte tagits i beaktande i denna studie då 
den varierar kraftigt med pulslängden på grund av termiska effekter och därmed skulle 
vara en svår effekt att jämföra objektivt. Samtidigt ställer en högre pulsrepeterbarhet högre
krav på spänningskällan.

1.5 Metod

Grundkunskap för oförstörande provning med hjälp av ultraljud inhämtades till största dels 
genom boken ”Piezoelectric transducers and applications” (Arnau 2004) och webbsidan 
”Introduction to ultrasonic testing” (Nde-ed n.d.) samt genom externa forskningsresultat via
publikationer och på internet. För att komplettera helheten.
I ”Piezoelectric transducers and applications” av Arnau (2004) beskrivs den piezoelektriska
effektens  funktion samt hur en sökare kan modelleras. Samt exempel på hur en sökare 
kan drivas.  Arnau är professor vid ” Departamento de Ingenieria Electronica, Universidad 
Politecnica de Valencia” boken innehåller hans egen forskning och bygger även på andras
forskares resultat.

I ”Introduction to ultrasonic testing”  beskrivs hur oförstörande provning med hjälp av 
ultraljud fungerar, med ett större fokus på det praktiska kring ultraljudsteknik jämfört med 
”Piezoelectric transducers and applications”, vilket innefattar fysikaliska faktorer som 
påverkar samt hur en mätning går till.
Denna webbaserade kunskapskälla är tänkt som läromedel för de som vill sätta sig in i 
flera olika former av NDT, där varje område behandlas separat. Hemsidans 
huvudsponsorer är ”Iowa State University center for nondestructive evaluation”, ”Olympus 
nondestructive testing” och ”Uniwest”, samt ett antal högskolor i USA och andra företag. 
Totalt 19 unika sponsorer. (Nde-ed n.d.)

Olympus som är en av sponsorerna har även de en webbsida med mycket 
grundförförståelser som också används.

Ytterligare två webbsidor användes (Biosono 2015) (Olympus-ims n.d.)
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Artikelsökandet gjordes främst genom Unisearch via Linköping universitets bibliotek men 
även sökningar på Google gjordes, ”www.ndt.net” var även en webbsida som sökningarna 
ägde rum på. Många olika sökord och meningar användes för att komma åt relevant 
forskning. När en intressant artikel stöttes på, lästes även de intressanta referenserna.
    
Exempel på sökord som främst användes i olika kombinationer med varandra exklusive 
bindnings ord:

Ultrasound, ultrasonic, excitation, puls, pulser, wave, waveform, non destructive 
testing, ndt, square, needle, spike, bipolar, puls train/s, power amplifier, MOSFET, 
IGBT, transducer, broadband, generator, transmitter, testing, efficient, 
high performance, high voltage, high power, high frequency, matching network, 
design, scr, classic, range, x MHz, 50 Ohm.

Den metod som användes för att sålla och jämföra forskningsresultaten baserades på 
standarden EN BS 12668-1:2010 (2010), vilket är en standard för att verifiera och 
undersöka pulsgeneratorer för det klassiska ultraljudsomfånget 0.5MHz till 15MHz. Enligt 
denna standard ska pulsgeneratorer testas över en last på 50 Ohm. Där med valdes det 
att endast jämföra de pulsgeneratorer, där forskarna använt sig av en last på 50 Ohm.

Vid självaste jämförelsen mellan de mer högpresterande pulsgeneratorerna inom sin 
teknikform gjordes ett antaganden enligt följande.

Exempel:
Den ena föreslagna pulsgeneratorn åstadkommer X Volt upp till 2 MHz medan den 
andra X Volt mellan 1-10 MHz. Den senare ansågs då vara den mer 
högpresterande eftersom den skulle kunna fungera över ett större intervall av 
testfrekvenser och därmed vara mer generisk.

Vid jämförelsen av pulsgeneratorer med samma typ av pulsform gjordes jämförelsen enligt
följande:

Exempel:
Två pulsgeneratorer har en pulsform med en topp amplitud vid frekvensen X, där 
den ena når den maximala amplituden efter en tid på T/5 (T= period) och den andra
på T/8. Ansågs den med kortast stigtid vara den bättre, alltså den som nådde sin 
maximala amplitud vid T/8.
Om två pulsgeneratorer istället hade samma stigtid ansågs den med kortast falltid 
vara det bättre valet.

Det antogs även att en maximal excitationsspänning på ungefär 400 Vpp(Vpp=peak to 
peak voltage = topp till topp spänning) skulle räcka för ett stort område av mätningar då 
det ligger ungefär i mitten av intervallet 100-800 Vpp vilket är de vanligaste 
excitationsspänningarna (Nde-ed n.d.). En undersökning av vad kommersiella 
pulsgeneratorers excitationsspänning ligger på enligt tillverkarnas övergripande 
produktinformation, indikerade att 400 Vpp är rimligt. (se 2.14, s39)
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2 TEORI

2.1 Inledning

I detta kapitel presenteras bakgrundsteori för oförstörande provning med hjälp av ultraljud. 
Det beskrivs hur provning av ultraljud kan gå till och hur data ifrån en sådan provning kan 
presenteras. Sökaren som är den komponent som skickar och tar emot signaler av 
ultraljud beskrivs. Metoder om hur man skulle kunna modellera en sökare för simulering 
och optimering av ett riktigt system nämns kortfattat.

Delelementen som används och behövs i ett helt ultraljudssystem presenteras 
övergripande med stort fokus på själva pulssteget och vilka krav som ställs för att en puls 
skall kunna fungera i praktiken för en angiven sökare. Olika pulsformer och deras 
generella egenskaper presenteras i samband med detta. Relevanta fysikaliska faktorer 
som påverkar en mätning beskrivs, samt vilken information som behövs för att beräkna 
”signal till brus”-förhållandet. Denna information krävs sedan för att kunna genomföra en 
provning. Utvald information presenteras om hur evaluering och testning av 
pulsgeneratorer genomförs enligt standard, tillsammans med en del specifikationer av 
kommersiella pulsgeneratorer. 
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2.2 Sökaren, ultraljudets sensor

Sökaren är den komponent som man använder vid oförstörande provning med hjälp av 
ultraljud. Den fungerar på så vis att den utnyttjar den piezoelektrisk effekten för att 
omvandla elektrisk energi till akustiska testsignaler, samt för att omvandla inkommande 
akustiska signaler till elektriska signaler (se kapitell 2.5 sida 14). En sökare kan därmed 
agera både sändare och mottagare i samma applikation, vilket bland annat görs vid 
användning av pulsekometoden för att skapa en A-scan, som är grunden i de flesta 
representationssätten av oförstörande provning med hjälp av ultraljud (Nde-ed n.d.) (se 
kapitell Fehler: Referenz nicht gefunden,sida Fehler: Referenz nicht gefunden).

2.3 Vad oförstörande provning är kontra förstörande

Det finns flera olika typer av oförstörande provning. Det som sammanfaller för de olika 
typerna är, att självaste provningen inte inverkar några skador på självaste provobjektet.

Oförstörande provning är motsatsen till förstörande provning. Förstörande provning kan 
exempelvis vara, en svetsfog som kvalitetstestas mekanisk för att se om svetsfogen håller 
för de krav som ställs. Detta innebär att objektet slits eller skadas under provningen och 
inte längre kan användas. Samma test kan utföras med hjälp av oförstörande provning 
med hjälp av ultraljud, där det istället ses in i objektet för att detektera om svetsfogen är 
bra gjord och där med nåt upp till kvalitetsmålen. Därmed är det attraktivt att använda 
oförstörande provning under löpande band produktion för att detektera kvalitetsbrister 
under produktion utan att åsamka skada på provningsobjekten.

De båda metoderna kan användas ihop för att komplettera varandra. Den förstörande för 
att kontrollera vad testobjektets gränser är och den oförstörande för att kontrollera att 
provningsobjektet är i sådant tillstånd att objektet teoretiskt sätt kan klara av de beräknade
gränserna, som objektet önskas klara av i den förstörande provning (Inspecta 2016).
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2.4 Presentationssätt av olika scan-typer

Vid oförstörande provning med hjälp av ultraljud utgår man alltid ifrån en så kallad A-scan. 
En A-scan konstrueras med hjälp av pulsekometoden (se tabell 2.1, s.11) som skickar iväg
en puls via en ultraljudssökare och mäter den tid det tar för pulssvaret (ekot) att komma 
tillbaka. Sedan plottas signalstyrkan mot  tiden  (Nde-ed n.d.).

Med hjälp av den uppmätta tiden med utgångspunkt i mätobjektets kända egenskaper 
beräknas vilket djup en reflektion ägt rum på. Genom detta går det att bestämma vilket 
djup en reflektion ägt rum på och det går även att bestämma om det är på baksidan av 
mätobjektet som reflektionen ägt rum eller om det skett tidigare, vilket då är en reflektion 
av en möjlig defekt inom mätobjektet  (se kap 2.11.1, s. 23). I vissa fall kan det vara så att 
mätobjektets baksida inte reflekteras, vilket kan bero på att signalen dött ut på vägen dit 
eller att det är en defekt som finns i materialet som är så pass stor att den största delen av
reflektionen äger rum där och att ingen energi fortsätter igenom till materialets baksida. 
Det förstnämnda kan bero på dämpning eller alltför stora reflektionsförluster i den 
akustiska impedansen. 

Den minsta defekt som kan detekteras av en bestämd sökare beror på den frekvens som 
skickas ut genom den in i materialet. Den minsta detekterbara defekten bestäms genom 
att beräkna våglängden och sedan dividera den med två, i det material detektionen ägde 
rum.
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Tabell 2.1: A-scan med hjälp av pulsekometoden

På ”monitorn” visas pulssvaret från den tillbaka komna test signalen, där ”initial puls” är 
excitations spänningen medans ”sprickans pulssvar” är den del av signalen som reflekteras i 
sprickan. Slutligen är ”baksida reflektion” baksidans reflektion av test signalen i materialet.
Denna presentation kallas A-scan och kan liknas vid en pixel, en punkt av en hel yta som ska 
testas.

Källa:(Nde-ed n.d.) ”Basic Principles of Ultrasonic Testing”
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Exempel; En ultraljudssökare med en frekvens på 5 MHz söker efter defekter i stål 
med en transversal ljudhastighet på 3000meter/s. Den minsta detekterbara 
defekten blir då 1,2mm.

Vid ultraljudsprovningen är en A-scan alltid utgångspunkten. Information från flera A-scans
kan användas för att konstruera en B-scan och även en C-scan.

En B-scan presenterar tvärsnittet av det scannade objektet, vilket illustreras i figur 2.4.1c. 
Den horisontella axeln representerar avståndet från utgångspunkten och den vertikala 
axeln visar på vilket djup en detektion ägt rum.

A-scannen, som representeras i figur 2.4.1b, består av flera A-scans i samma bild för att 
illustrera hur flera sammanfogande A-scans förs ihop för att skapa en B-scan.
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Figur 2.4.1: Illustrations av en B-Scan presentation och hur den konstrueras

(a) Illustrerar genomskärning av mätobjektet, där A är en defekt baksida och B och C defekter inne
i mätobjektet.
(b) Illustrerar flera A-scans i samma bild för att illustrera hur flera sammanfogande A-scans förs 
ihop för att skapa en B-scan. IP representerar start och BW mätobjektets baksida.
(c) Illustrerar självaste B-scannen, där den horisontella axeln representerar avståndet från 
utgångspunkten och den vertikala den tid som förflutet till dess att en reflektion sket, alltså det djup
reflektionen ägde rum på. 
Källa: Figuren är hämtad ifrån (Nde-ed n.d.) under ”Data Presentation”

Tabell 2.2: Exempel: minsta detektionsmöjlighet

λ (våglängd)=
ν(hastighet)
2 f (frekvens )

=
3000meter /s

5MHz
=1,2milimeter



En C-scan sveper över materialet för att skapa sig en tvådimensionell bild ovanifrån sett, 
av mätobjektet. Man låter ofta olika färger eller nyanser representera olika starka pulssvar 
av testobjektet för att visualisera defekter  (se figur 2.4.2). 

Baksidan av ett testmaterial ger ifrån sig ett eko, men eftersom materialets tjocklek är känd
vid provning av exempelvis en plåtskiva, så tas det bort i presentationen då man vet hur 
mycket tid som förflutit. Däremot är detta eko inte oväsentligt. Om ekot uteblir kan 
defekterna i materialet vara av sådan struktur att signalen spridits ut och reflekterats bort 
ifrån mottagaren till alltför små värden för att ge utslag för en defekt. Detta kan betyda att 
en defekt infunnit sig utan att märkas (se figur 2.4.2).
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Figur 2.4.2: C-scans presentation

Rödare detektioner representerar starkare pulssvar
Källa: (Nde-ed n.d.) under ”Data Presentation”
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2.5 Baskunskaper om den piezoelektriska effekten

En ultraljudssökare utnyttjar de piezoelektriska effekterna hos en piezoelektrisk kristall för 
att med hjälp av den ”omvända piezoelektriska effekten” generera en akustisk puls samt 
”piezoelektriska effekten” för att läsa in ett akustiskt eko till ett elektriskt pulssvar (Arnau 
2004).         

Den piezoelektriska effekten är den effekt som uppkommer när en piezoelektrisk kristall 
utsätts för mekaniska rubbningar, vilket innebär att ett elektriskt fält skapas över kristallens
poler. Vid dessa poler har en sökare elektroder fastkopplade. När den piezoelektriska 
kristallen utsätts för ett tryck eller en sträckning (mekanisk energi), polariserar sig kristallen
vilket betyder att en rubbning sker i kristallen som i sin tur genererar en spänning över 
elektroderna. Denna effekt utnyttjar man när man läser av ett pulssvar då det mekaniska 
tryck mot sökaren ger upphov till denna rubbning.

För att skapa en akustiskt puls polariseras kristallen med hjälp av yttre energi över 
kristallens elektroder. När kristallen polariseras så sträcks kristallen ut eller drar ihop sig 
beroende på om det är en negativ eller positiv spänning som appliceras över kristallen och
från vilket håll. Den rubbning i kristallen som gör att den drar ihop sig eller sträcker ut sig 
generar i sin tur en mekanisk rörelse som är den puls eller akustiska tryckvåg som skickas
ut i mätobjektet. Den tid som en puls appliceras över en sökare, påverkar hur starkt 
pulssvar man kan få. Ju längre en spänning ligger på desto mer tid har pulsen på sig att 
polarisera kristallen för att skapa mer akustiskt tryck, för lång puls över sökarens 
centerfrekvens kan dock orsaka distorsion (se figur 2.5.1) (Arnau 2004)(Svilainis, 
Dumbrava, et al. 2012; Krautkramer n.d.).
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Figur 2.5.1: Piezoelektriska effekten

När en piezoelektrisk kristall utsätts för en mekaniska kraft från dess ”viloläge”, vänster i 
figuren, ändrar sig dess struktur så att den polariserar sig som i ”sträckning” (mitten) eller 
”kompression” (höger) i figuren. Utsätts istället kristallen för ett elektriskt fält över sig kommer 
den ändra struktur på samma sätt, beroende på det applicerade fältets polarisation.



2.6 Sökarens uppbyggnad

En sökare är uppbyggd kring ett piezoelektriskt element vars poler omsluts av elektroder, 
som även sitter ihop med ett anpassningslager. Anpassningslagret används för att möta 
mätobjektets akustiska impedans så bra som möjligt för att den akustiska impedansen 
däremellan skall bli så låg som möjligt, så att att maximal energiöverföring kan ske
(kapitel 2.11.1 Reflektion sida 23). 

Sökaren består även ett dämpningsmaterial som har till uppgift att dämpa de mekaniska 
vibrationerna i sökaren för att den ska sluta att generera flera pulser in i mätobjektet efter 
att en sökande puls har applicerats. Dämpningsmaterialet har även funktionen att se till att
sökaren snabbt slutar svänga efter att ett pulssvar mottagits, för att ett senare kommande 
pulssvar med lägre amplitudstyrka inte ska förvrängas. Den tar alltid en viss tid för en 
specifik sökare att nå en viss dämpning och denna tid benämns ”ringdown time” och är 
den tid det tar för en sökare från det att en puls applicerat tills att den exempelvis når 
-20dB dämpning och anses vara över. Denna tid benämns även pulslängd.
(se figur 2.6.1 Sökarens uppbyggnadsdelar och 2.6.2”Ringdown time” )

Exempel på pulslängd finns i Cotton & Blanchet (2010) där den angivna sökaren har en 
nominell frekvens på 5 MHz med en ringdown-time på 191 ns till -20 dB. Detta motsvarar 
ungefär en period av centerfrekvensen, som är 200 ns. Den längd som pulsen har tills den
nått detta värde kallas pulslängd. Kortare pulslängd ger ofta en skarpare bild om var en 
defekt finns i ett medium då pulsen blir mera skarp och smal i sitt pulssvar (Anon 2015)
(Biosono 2015). Den totala pulslängden hos en sökare beror även på den inkommande 
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Figur 2.6.1: Sökarens uppbyggnadsdelar

Källa: Bilden är hämtad och modifierad ifrån (Nde-ed n.d.) under ”Characteristics of Piezoelectric 
Transducers”.
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pulsens pulslängd (se figur 2.6.2, sida 16).

För att maximera effektöverföringen med ett akustiskt impedansanpassningslager bör 
sökaren konstrueras på ett sådant vis att anpassningslagret har en kvarts våglängd,, för 
att ljudvågorna ska vara i fas (se figur 2.6.3). Detta eftersom reflektion alltid äger rum när 
en signal går över från ett material till ett annat av annan impedans (kap 2.11.1).
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Figur 2.6.2: ”Ringdown time”

Pulsbredd: motsvarar pulsens initiala längd från excitations-pulsen.
Pulslängd: motsvarar den totala pulslängden av den applicerade pulsens reala längd, tills att 
den anses vara över. 

Bilden är karaktäristisk.

Figur 2.6.3: Sökarens uppbyggnad för våglängdsanpassning

Maximal energiöverföring fås när anpassningslagret har en kvarts våglängd och det aktiva 
elementet en halv våglängd.



En sökare fungerar ungefär som en högtalare fast med väldigt många högtalare som 
sänder ut frekvenser inom en viss bandbredd och är tätt packade på en linje. I figur 2.6.4 
illustrerar varje röd prick en nod, en högtalare, där den akustiska energin utgår från ett 
membran. I och med att ljudvågorna utgår från olika punkter ger det upphov till något som i
ultraljudssammanhang kallas ”far field” och ”near field”, där ”near field” är det område 
innan det sammanlänkade kraften av ljudvågorna är som bäst och ”far field” efter att det 
varit som bäst. Man kan jämföra detta med en kameralins med ett fixt fokus, där den bästa
upplösningen i detta fall sker i övergången mellan ”far” och ”near field” (Nde-ed 
n.d.).Beroende på vilken storlek, frekvens och hastighet i det material ljudet går in i 
varierar spridningsvinkeln som figur 2.6.5(s.17) illustrerar.
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Figur 2.6.4: Utgångspunkter ifrån sökarens membran

Varje röd prick illustrerar en nod där ljudvågorna utgår ifrån en sökare, vilket ger upphov till ett
varierande fokus av det akustiska signalens upplösning.

Källa: Nde-ed (n.d.) under ”wave interaction or interference”.

Figur 2.6.5: Sökarens spridningsvinkel

θ – Halva spridningsvinkeln.
V –Ljudhastigheten i testmaterialet.
D – Diametern av sökaren.
F – Sökarens frekvens.

Källa:”Transducer beam spread” (Nde-ed n.d.)
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2.7 Existerande modelleringsmetoder för en sökare

En sökare kan approximativt modelleras elektriskt från sin mekaniska motsvarighet. Detta 
kan göras med hjälp av BVD (”the Butterworth van-Dykte model for a piezoelectric 
resonator”) eller LEC (”lumped element circuit”). Det ska observeras att dessa modeller 
bara beskriver elementets egenskaper vid en resonansfrekvens. Vanligtvis bör man se till 
att använda mer komplexa metoder baserade på transmissionslinjeteori för att kunna 
beskriva flera resonanstoppar samtidigt.

Vilka då är:
• ”Masons’s equivalent circuit of a thickness extensional transducer.”
• ”Redwood version of Masion’s equivalent circuit.”
• ”KLM equivalent circuit of a thickness extensional piezoelectric transducer.”

(Arnau 2004)

I den elektriska modellen nedanför så är Cs den kapacitans som skapas över det 
piezoelektriska elementet mellan elektroderna inklusive den parasitiska kapacitansen, 
medan RLC-grenen (se vänstra grenen i figur 2.7.1) representerar de mekaniska 
egenskaperna det piezoelektriska elementet har.
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Figur 2.7.1: Elektrisk modell av en piezoelektrisk sökare

R,L och C (RLC-grenen) representerar självaste sökarens egenskaper, medans Cs den totala 
externa kapacitansen .Vilka är den parasitiska kapacitansen inklusive sökarens elektroder.

Tabell 2.3: Kapacitansen över en sökare

Cs  totala externa kapacitansen.
Cp  den parasitiska kapacitansen externt med sökaren.
C0  elektrodernas kapacitans över sökaren.

Cs=C0+CP



Med hjälp av kvalitetsfaktorn i en sökare kan man utifrån RLC-grenen i den elektrisk 
modellen kan man bestämma kvalitetsfaktorn Q, som i 2.4

Tabell 2.4: Kvalitetsfaktorn i en sökare med hjälp av "lumped element circuit" 

Kvalitetsfaktorn kan man sedan använda för att beräkna förlusterna vid 
resonansfrekvensen,2.5. Med hjälp av kvalitetsfaktorn bestämd av LEC-metoden kan man 
även ta fram bandbredden för en given sökare(2.6) och även plotta dess 
resonansspektrum.

Ett exempel på hur en 5 MHz-sökares parametrar enligt LEC kan se ut ges på sida 77 i 
(Arnau 2004). Parametrarna är där; 

• L =0.04 H.
• C =25 fF.
• R =10 Ohm.

vilket ger ett Q på 13 µ (se tabell 2.5).
Parametrarna är hämtade från en skjuvningssökare ämnad för luft och designad i kvarts.

Tabell 2.5: Resonansförlusten uttryckt i kvalitetsfaktorn Q

Nedanför finns ekvationen där gränserna för halvkrafts amplituden går för ett givet Q.

Tabell 2.6: Bandbredden av en sökare beroende på kvalitetsfaktorn

ωs  representerar resonansfrekvensen, ω±3dB(Bandbredd) representerar hur många Hz 
bandbredden avviker från den givna centerfrekvensen.
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2.8 Sökarens variation

Den nominella centerfrekvensen för en sökare kan avvika från den angivna 
centerfrekvensen. Detta gör att man egentligen inte vet var den bästa pulsbredden på den 
puls som ska excitera en sökare ger som bäst signalstyrka. Därför behöver man ofta 
undersöka detta närmare innan man använder sig av en sökare, då lokala avvikelser även 
kan förekomma hos en annan sökare av samma modell.

En sökare har en även en rörlig resonansfrekvens, som avgör hur stor den rörliga 
reaktansen är. Den kallas ”motional series resonant frequency” (MSRF). MSRF är 
definierad på ett sådant sätt att det är den frekvens där den rörliga reaktansen försvinner. 
Den kan bestämmas direkt av frekvensmätning eller ifrån kända värden som i 2.7, som 
generellt sätt ska vara angivna av tillverkaren. Ibland är tillverkarens värden inte tillräckligt 
exakta, vilket gör att man behöver mäta upp de (lokala avvikelser förkommer också, som 
tidigare nämnt).

Observera att tabell ”2.7 MSRF” bara är en liten del av all den information som krävs för 
att modellera en sökare.

Med BVD (Butterworth van Dyke modell) modellen kan man även ta hänsyn till 
belastningsförlusterna, vilket man behöver ta hänsyn till för att uppskatta en sökares 
belastning karakteristik. LEM (lumped elment model) och BVD är de enkla modellerna för 
detta, där av bör man använda de modeller som inkluderar transmissionsteori för en mer 
exakt modellering. Eftersom dessa belastningsförluster bör inkluderas i en fullständig 
MSRF-modell då de också påverkar karaktäristiken.

Dämpningsmaterialet i en sökare gör att en piezoelektriska kristallen avviker från sin 
teoretiska centerfrekvens vid modelleringen till MSRF, detta sker främst när dämpning är 
hög! Karakteristiken av MSRF i jämförelse med andra frekvenser är att dess värde är 
oberoende av den parallella kapacitansförändringen (Arnau 2004).
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Tabell 2.7: MSRF

”q” är kristallens egenskaper, i detta fall en kvartskristall, i sökaren.
”m” syftar på att det är den rörliga egenskapen.
”fs” motsvarar resonansfrekvensen.

Källa: Arnau (2004,s.114)

fs=
1

2π √Lm

q
Cm

q



2.9 Vågtyper

Det finns sökare som genererar longitudinella vågor samt skjuvningsvågor. Den 
förstnämnda typen används främst för att detektera djupet i ett känt material eller vilket 
djup en defekt ligger på. Detta eftersom vågen består av kompressioner i materialet man 
mäter på, som sedan studsar tillbaka på samma sätt som en högtalare generar ljud.
I de transversella skjuvningsvågorna sker partikelrörelserna vinkelrätt mot vågen istället för
parallellt med utbredningsriktningen, som med de longitudinella (se figur 2.9.1, sida 21).

Skjuvnings vågor har en långsammare utbredningshastighet jämfört med den 
longitudinella. Vinklade sökare kan både vara av typen transversala eller longitudinella.

Vid val av sökare vid oförstörande provning av defekter vill man alltid att sökaren skall vara
90 grader mot mätobjektet, för då är reflektion som bäst! Därför finns det olika klossar man
sätter på sökaren för att åstadkomma detta. Det finns även olika sorter av sökare. Det 
finns konventionella som har en kristall som man skickar och tar emot på och andra där 
det är två kristaller där den ena skickar och den andra läser. Sen finns det även phased-
array-sökare där flera piezoelektriska element sitter tätt packade i olika vinklar för att 
snabbt kunna läsa av ett större område än en konventionell (Nde-ed n.d.).
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Figur 2.9.1: Illustration av longitudinella vågor och skjuvningsvågor 

Denna figur illustrerar skillnaden mellan de två vanligaste vågtyperna vid UT inne i ett 
material. Vilket kan ses i figuren sker partikelrörelsen med utbredning i den longitudenella 
vågen, medan den i skjuvningsvågen är vinkelrätt. 
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2.10 Mer om vågtyper vid NDT

Som tidigare nämnts finns det skjuvningvågor och longitudinella vågor. Dessa är de 
vanligaste akustiska ljudvågor man använder inom NDT. Det finns även andra akustiska 
vågformer, som i tabellen nedanför.

Så kallade skjuvningsvågor har, som tidigare nämnts, en långsammare 
utbredningshastighet än den longitudinella. Skjuvningsvågor kan bara existera i solida 
material på grund av fysikaliska men. Skjuvningsvågor kan skapas när en longitudinell våg
går över från en vätska till ett solitt material, vilket är när vinkeln mellan sökaren och 
materialet inte är vinkelrät längre. Detta fenomen kan utnyttjas vid NDT för att 
skjuvningsvågor har en lägre hastighet i materialet, vilket implicerar att även våglängden 
blir kortare vid samma frekvens. En kortare våglängd betyder att den minsta detekterbara 
defekten också kan vara desto mindre. Generellt sätt har en skjuvningsvåg en våglängd 
som motsvarar 60% av en longitudinella våglängden, enligt Nelligan (n.d.) och Nde-ed 
(n.d.).
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Tabell 2.8: Vågvarianter

Våg typer i solida material Partikelrörelse

Longitudinell våg Parallell med vågens utbredningsriktning

Skjuvningsvåg Vinkel rät mot vågens utbredningsriktning

Ytvågor - Rayleigh Elliptiska rörelser - symmetrisk

Plattvåg - Lamb Vinkelrät mot ytan

Plattvåg - Love Vinkelrät mot vågens utbredningsriktning

Stoneley Längs med mätriktning

Sezawa Elliptiska rörelser- Antisymmetriskt

Källa: Nde-ed (n.d.) under ”modes of sound wave propagation”.



2.11 Fysikaliska fenomen

2.11.1 Reflektion

När en ljudvåg går från ett medium till ett annat reflekteras en del, medan en annan del går
in i nästa medium. Hur mycket som reflekteras eller går in i mediet beror på den akustiska 
impedansen mellan materialen; ju större den akustiska missmatchningen mellan två 
medium är desto större blir reflektionen av ljudvågens energi. Följande formel gäller för att 
beräkna reflektionskoefficienten där Z1 och Z2 är de akustiska impedanserna i de två olika
materialen .
En sökare designas alltid för att nå en akustisk impedans som matchar mätobjektets så 
bra som möjligt. Detta för att maximera energiöverföringen.

I figur 2.11.1 illustreras ett exempel på en sökare i en immersionstank hur reflektionerna 
kan äga rum. Som bilden visar är sökaren idealt matchad med vattnets akustiska 
impedans, annars skulle inte 100% av signalen överföras till vattnet. Man kan också se att 
det är väldigt lite energi som tar sig tillbaka till sökaren. I detta exempel tar man bara 
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Tabell 2.9: Reflektionskonstanten

Z2 och Z1 är den akustiska impedansen mellan två material, R är den mängd som reflekteras.
Exempel:  låt Z1 vara 4.516 (rostfritt stål) och Z2 0.148 (vatten) R blir då 0.877 (88%) och 
den energi som maximalt kan gå in test materiel är då komplementet 0.123 (12%).

R=(
Z 2−Z1

Z2+Z1
)

2

Figur 2.11.1: Reflektionsexempel i en immertionstank

Vid varje övergång av ultraljud från ett medium till ett annat sker en reflektion av ljudet medan en 
del tar sig igenom, som i tabell 2.9. I denna figur betraktas sökaren som idealt anpassad med 
vattnet.

Källa: Bilden är lätt modifierad ifrån Nde-ed (n.d.) under ”Reflection and transmission coefficients 
(pressure)”.
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hänsyn till reflektionspåverkan och inte dämpningen. Som kan ses kräv ett väldigt hög 
ingående energi för att ge ett noterbart pulssvar.

Den korta definitionen av den akustiska impedansen i ett material är densiteten i ett 
material multiplicerat med ljudhastigheten (Nde-ed n.d.).

2.11.2 Dämpning

Det är inte bara reflektionskonstanten som avgör hur mycket energi som kan ta sig tillbaka
eller fram till en sökaren - det beror även på hur stark dämpningen är i mediet.

För att på ett pålitligt sätt kunna bestämma dämpningen i ett material behöver man utföra 
experiment. Detta på grund av att alpha inte kan ses som pålitligt om man slår upp det i en
tabell, utan då bara som en rå indikator. Det här beror på att ”samma” material kan vara 
framställt /tillverkat på olika sätt och därmed inte blir exakt detsamma. Experimentet görs 
genom att mäta amplitudskillnaden emellan två parallella signaler i samma material med 
olika tjocklek och dividera det med tidsintervallet emellan dem (dA/dt). Dämpningen i ett 
material varierar även med frekvensen, därför  krävs det mer energi ju högre upp i 

frekvens man går (se figur 2.11.2. sida 25).
Ett material har också olika dämpning beroende på dess temperatur, vilket gör att 
mätningar för dämpningen ofta behöver göras inom ett visst intervall som sedan blir en 
felmarginal. Detta behöver tas med i beaktandet av signal till brus förhållandet (SNR) 
(Nde-ed n.d.).
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Tabell 2.10: Formel för dämpning i material

I ekvationen är A0 den ursprungliga amplituden , e är det matematiska symbolen ”Eulers tal”. 
Alpha är ”Nepers per meter” (Np/m) och är dämpningsfaktorn. Z är den gångna sträckan från 
den initiala utgångspunkten.
Nepers per meter kan omvandlas till decibel per meter (dB/m) genom att dividera med 0.1151.
Källa:(Nde-ed n.d.).

A=A0 e
(αZ)



2.11.3 Temperatur och materialegenskapers påverkan

Material har varierande egenskaper med temperaturen som gör att densiteten och ljudets 
hastighet förändras, vilket också gör att den akustiska impedansen och dämpningen 
påverkas av det. Hur detta påverkar varierar mellan olika material.

Som tidigare nämnts kan man använda sig av en immersions tank vid NDT (nondestructiv 
testing). Kranvattens sammansättning varierar från ställe till ställe vilket gör att ett NDT 
system konstruerade på ett ställe inte fungerar bra nog på ett annat ställe.

I och med att temperatur och olika materials egenskaper kan variera på olika ställen ser 
man alltid till att genomföra kalibreringstester och mätningar, där det är tänkt att ett NDT 
system ska installeras för att det skall fungera. Man tar även hänsyn till att temperaturen 
kan variera inom ett visst intervall och ge en viss felmarginal.(Nde-ed n.d.)

 25
 

Figur 2.11.2: Dämpning beroende på frekvens

Källa: Bilden är karaktäristisk för Drnevich & Gray (1981, figur 5, s.103) i ”Acoustic emissions in 
geotechnical engineering practice”.
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2.11.4 Thompson-Gray mätning

Thompson-Gray är en modell för hur man kan uppskatta hur pass mycket reflektion man 
kan få vid en defekt ,vid ultraljudsprovning mellan en vätska och ett fast material.
beroende på olika vinklar. Modellen bygger på två antaganden
1) att den infallande vågen kan uttryckas i en ”quasi-plane” våg form 
2) defekten är tillräckligt liten så att amplituden av ”quasi-plane” vågen inte varierar något 
signifikant över defektens yta (Schmerr & Song 2007).

Det finns verktyg för att simulerat detta visuellt till exempel UTSIM (Nde-ed n.d.).

2.11.5 Snells lag

Snells lag är det fysikaliska fenomen som bland annat beskriver hur ljudvågor reflekteras, 
och även hur longitudinella vågor blir till skjuvningsvågor.

Ovanstående 2.11 beskriver hur en ljudvåg som stöter på ett annat medium reflekteras 
och bryts. I tabellen representerar θ1  infallsvinkeln och V L 1  ljudets hastighet i det 
infallande mediumet, V L 1´  illusterar det ljud som studsar bort direkt, alltså det som 
totalreflekteras, θ2  representerar den vinkeln ljudet antar i det ”nya” ingående mediumet, 
där V L 2  illusterar ljudets hastighet i det mediumet.
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Tabell 2.11: Snells lag

Källa:(Nde-ed n.d.) under ”Refraction and Snell's Law”



Som tidigare nämnts kan longitudinella ljudvågor transformeras till skjuvningsvågor när det
övergår från en vätska till ett solitt material, vilket även fungerar omvänt. Skjuvningsvågor 
kan dock endast uppkomma i solida material, på grund av sin fysikaliska struktur.
Snellslag som presenterad i 2.11, är även applicerbar på övergången mellan 
skjuvningsvågor och longitudinella vågor. Figur 2.11.3 illustrera en sådan övergång.

När man vid ultraljudstestning bara vill använda sig av skjuvningsvågor ser man alltid till 
att infallsvinkeln är så pass stor att den longitudinella vågen följer ytan på planet så att det 
bara blir en våg man kollar på (skjuvningsvågen). Det är även viktigt att hålla infallsvinkeln 
så låg som möjligt när man istället bara vill använda sig av longitudinella vågor, detta 
eftersom att skjuvningsvågor alltid skapas om vinkeln inte är helt vinkelrätt mot planet i 
solida material. 
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Figur 2.11.3 Övergång longitudinell våg till skjuvningsvåg

Svart –Representerar den infallande longitudinella vågen.
Blå    – Representera longitudinell våg i materialet.
Röd   –Representerar skjuvningsvåg i materialet.
I den vänstra figuren är infallsvinkeln så stor att den longitudinella vågen dör ut i sidled.

Källa: ”Mode conversion” Nde-ed (n.d.)
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2.12 Pulsformer

I detta kapitel presenteras olika pulsformer att excitera en ultraljudssökare med och vad deras olika
egenskaper är.

2.12.1 Spikpulsens definition

En spikpuls kan i NDT-sammanhang definieras på två sätt beroende på hur man ser på 
det. En sak är däremot gemensamt och det är en snabb stigtid och att pulsen bara under 
en kort tid når sin maximala amplitud över den tid den får vara hög, för att sen avta (se 
figur 2.12, sida 28). Ett matchnings- och dämpnings nätverk kan användas för att runda av
toppen på en spikpuls för att bättre matcha centerfrekvensen för en sökare (Arnau 2004). 
Vanligtvis bestämmes pulsbredden vid 50% av toppamplituden.

2.12.2 För- och nackdelar mellan en unipolär fyrkantsvåg och spikpuls.

Eftersom det finns olika typer av pulsformer för att driva en sökare, väljer man den typ som
passar bäst in på det man efterfrågar. Fördelen med en fyrkantsvåg gentemot en pulsspik 
är, att den generellt sätt levererar mer energi vilket gör den mer lämplig för tester av 
material med en hög dämpning inom sig. Nackdelen med fyrkantsvåg är den att den måste
justeras in för att matcha centerfrekvensen på den specifika sökaren (Diederichs 1998; EN
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Tabell 2.12: Pulsformer

Svart - Typisk spikpuls
Röd - Kort fyrkantspuls som i sammanhanget räknas som en spikpuls.
Grön - Unipolär fyrkantspuls(0-T/2 eller T/2-T). Bipolär fyrkantspuls om den existerar från 0 till T.
Pulsernas polaritet kan även vara omvänd!



BS 12668-1:2010 2010; Olympus n.d.). En spikpuls har fördelen att den istället är ”bred” 
alltså att den kan användas för flera frekvenser i samma sökare, samt att den för det 
mesta levererar bäst upplösning när det ligger i fokus (Diederichs 1998) då en spikpuls 
triggar flera frekvenser i sökaren. Upplösningen relateras ofta till bandbredden vid 
visualisering, som t.ex. B-scan (Schmidt & Kurjak 2004; Svilainis, Dumbrava, et al. 2012; 
Xiao et al. 2013). En nackdel med en spikpuls är, att risken för skador på utrustningen ökar
när det är så pass häftiga spikar (Olympus-ims n.d.). En fyrkantspuls ger däremot oftast en
högre känslighet, då den är smalare ur den synpunkt att den inte triggar andra frekvenser i
samma mån som en spikpuls (Diederichs 1998; Olympus n.d.).

Spikpuls är den form av pulsgenerator, som de flesta tillverkare föredrar då den är enkel 
att justera i samband med dämpningen. En fyrkantsvåg kräver även att pulsbredden 
behöver justeras med sökaren (Diederichs 1998) (Olympus n.d.) . Eftersom det blir ökade 
variabler med flera inställningar vid en fyrkantsvåg än spikpuls, så kan ett instrument av 
den förstnämnda vågtypen skapa ett obekvämt användargränssnitt, samtidigt som kanske 
bara en expert kan hantera ett sådant instrument enligt Diederichs (1998).

2.12.3 Bipolär- mot unipolär puls

Bipolär/dipolär puls har fördelen, att den är på under en längre tid och har då mera tid på 
sig att överföra energi, samt att den ger en smalare bandbredd vilket både kan vara en för-
och nackdel beroende på sammanhang. En unipolär puls har istället en bredare 
bandbredd än den bipolära och att den lättare kan trimmas in för att passa 
centerfrekvensen för den givna sökaren (Xiao et al. 2013). Ju högre spänning en 
pulsgenerator kan generera desto högre penetreringsdjup kan sökaren ge. En lägre 
spänningspuls har däremot fördelen att ha en högre ytupplösning, samt att dra mindre 
energi (Olympus-ims n.d.).

2.12.4 Vad är ett pulstågs puls och vad är dess egenskaper

Ett pulståg består av flera pulser som sitter ihop och bildar ett ”tåg”. Fördelen med ett 
pulståg jämfört med en singulär puls är att den kan bygga upp mera energi in i ett 
mätobjekt, vilket kan vara en fördel när energiförluster av sökarens spridningsvinkel, 
dämpning och reflektion i olika medium är väldigt stora, för att det mottagna pulssvaret ska
kunna detekteras. Det kan även vara när man inte kan öka den ingående spänningen till 
sökaren då den inte tål mera eller när man i praktiken inte kan skapa pulser som kan 
levererar tillräckligt höga amplituder vid den önskade frekvensen. Pulståg är även den typ 
av pulsform som krävs vid ”doppler imaging”, då flera pulser krävs för att ge flödes 
information, ”doppler imaging” är även den teknik som används när man vill se in i vävnad 
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för att kolla på ett foster eller visualisera blodflödet (Xiao et al. 2013; Qiu et al. 2012). 
Pulståg som används vid ”doppler imaging” använder sig av ”spread spectrum signaler”, 
förkortat SS-signaler, vilket är pulståg av varierande pulsbredd (flera frekvenser).
Nackdelen med SS-signaler är att energin sprids ut så att den spatiala informationen 
försämras (Cowell & Freear 2008).

Denna typ av pulsgenerator används framförallt inom medicin och provning i luft där det 
annars är svårt att bygga upp tillräckligt med tryck, eller när sökaren in tillåter högre 
excitationsspänning.

2.12.5 SS-signal mot spikpuls vid excitation av bredbandssökare 

Bredbandssökare är en sökare som har ett brett frekvensspektrum, alltså en bred 
bandbredd. Fördel som föreligger i användandet av en bredbandssökare mot en med ett 
mindre frekvensspektrum är, att den kan ge bättre mätdata för visualisering, när man har 
sådan signalbehandling så att man kan nyttja frekvensspektrumet (Schmidt & Kurjak 
2004). Detta eftersom flera frekvenser kan användas från en och samma sökare, vilket 
förbättrar upplösningen, eftersom flera konturer går att utläsa vid en visualisering. Man 
skulle kunna jämföra det med svartvit kamera kontra färgkamera, där bredbandssökaren 
är färgkameran.

Ett sätt att driva en sådan här sökare är, att skicka en spikpuls som fungerar för hela 
spektrumet. En sådan puls ska vara anpassad för att ha en stigtid, som är anpassad för 
den övre gränsfrekvensen, för att kunna trigga allt där ifrån och ner (Arnau 2004).
Ett annat sätt är att skicka in flera pulser med olika pulsbredd, antingen separat eller 
genom pulståg i form av SS-signaler (spread spectrum-Signaler). Fördelen med en SS-
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Figur 2.12.1: Pulståg och SS-signalens form

Till vänster illustreras ett pulståg som består av flera sammanhängande pulser. Ett pulståg 
måste inte vara bipolärt det kan även vara unipolärt.
Till höger illustreras hur en SS-signal kan se ut, den har en varierande pulsbredd av sina 
sammanhängande pulser för att täcka ett större spektrum av frekvenser.



signal framför en spikpuls är, att den ger mera energi och därmed kan ge en ökad 
upplösning enligt Cowell & Freear (2008) och Svilainis, Dumbrava, et al. (2012), ett 
exempel på detta kan ses i Svilainis, Dumbrava, et al. (2012, figur 1) där SS-signalen har 
en magnitud vid centerfrekvensen som är 15 ggr så hög mot spiken och fortsatt mycket 
högre över hela spektrumet. Nackdelen med en SS-signal är att själva hårdvaran behöver 
vara betydligt mer avancerad för att styra pulsgeneratorn, samt att ett bra matchande 
skarpt filter krävs för att trycka ner de oönskade signalerna och skapa ett smalare pulssvar
i signalbehandlingen. SS-signaler är mer energikrävande och är inte heller energieffektiva 
enligt (Cowell & Freear 2008; Svilainis, Dumbrava, et al. 2012).

2.13 Elelement i ultraljudsutrustning

Nedan illustreras de delelement som krävs för att genomföra en ultraljudssökning i 
kortfattad form.

2.13.1 Kontrollenheten

Kontrollenhetens uppgift är att utifrån given information hålla kolla på när nästa puls kan 
skickas beroende på resterande utrustningens begränsningar, vilket kan vara maximala 
repeterbara frekvensen hos självaste sökaren utan att den tar skada. Det kan också gälla 
självaste den del som driver sökaren alltså själva pulsgeneratorns begränsningar, men det
kan även vara hur lång tid det tar för en ingående mätpuls att ta sig igenom hela 
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Figur 2.13.1: Ultraljudssystemets komponenter och dess flödesschema.

De gröna pilarna representerar de elektriska signalernas flödesschema.
De blå pilarna illustrerar sökarens utsända signal och mottagandet av den.
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mätobjektet tills avläsning. Kontrollenheten har också till uppgift att styra den önskade 
excitationsfrekvensen för den pulsgenerator som används.

2.13.2 Pulsgenerator

En pulsgenerator har till uppgift att genera ett kort elektriskt fält över sökaren för att skapa 
de mekaniska svängningarna i sökaren, som tidigare beskrivits under kapitel 2.5
Baskunskaper om den piezoelektriska effekten (s. 14).

Detta elektriska fält skapas med en kort elektrisk puls, som vanligen har en amplitud 
mellan 100 till 800 volt (Nde-ed n.d.), vars form antingen kan vara bipolär eller unipolär. 
Med unipolär menas att pulsen är på halva perioden av sökarens centerfrekvens och alltså
bara har en negativ eller positiv riktning inom en halv period. En bipolär puls är däremot på
under hela perioden och är då positiv under ena halvan och negativ under den andra.

En puls genererad från en pulsgenerator består vanligen av en fyrkantsvåg eller en 
spikpuls. Det är även möjligt att driva en sökare med andra pulsformer. Anledningen till att 
fyrkantsvåg föredras framför t,ex. sinus är att, en fyrkantsvåg med samma toppamplitud 
har en högre energiöverföring till sökaren, samtidigt som det är mer avancerat och svårt 
att skapa en sinus när man önskar amplituder på 100-800 volt för att excitera en sökare 
(Xiao et al. 2013; Nde-ed n.d.). En snabbare stigtid betyder också att man når den 
önskade excitationsspänningen över sökaren snabbare vilket innebär att rubbningen i 
sökare går snabbare vilket gör att sökarens ljudvåg, alltså utsända tryckvåg blir skarpare 
och mer packad, jämfört med samma toppamplitud med lägre stigtid. Det är ändå värt att 
nämna att en digitalt godtyckligt syntetiserad sinus ofta ger ett bättre SNR förhållande 
(Xiao et al. 2013).

De krav som ställs på en pulsgenerator är beroende på den valda pulsformen, vars 
pulsbredd då är tvungen att rymmas inom en period(T) eller halva perioden (T/2) för den 
bipolära respektive unipolära, för en sökares centerfrekvens(fc).(T=1/fc)
En puls behöver nå sitt toppvärde senast vid T/4 samt hinna ner innan T/2 (Arnau 2004; 
Biosono 2015). En för lång puls kan resultera i distorsion och en extra oönskad puls 
(Krautkramer n.d.).

För en spikpuls går det att utläsa i Arnau (2004, s104, rubrik 5.3) att en stigtid på en 
femtedelsperiod (T/5) kan krävas vid ultraljudstestning (UT) för att nå en bra upplösning.
Samma sak går att utläsa i Ramos-Fernández et al. (1987) vid användningen av phased 
array sökare, då författarna uttalar sig om att man behöver en stigtid på <30 ns för en 
sökare på 4 MHz. I Xiao et al. (2013) nämns det att pulsbredden vanligtvis inte bör vara 
mindre än fyra gånger av sin stigtid, vilket omvänt innebär att stigtiden max bör vara T/8 
lång. Enligt Diederichs (1998) så spelar även pulsform in på vilken stigtid som kan 
behövas, Diederichs (1998) indikerar dock att T/5 stigtid oftast är tillräcklig.
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2.13.3 Phased array eller konventionell sökare

Beroende på vilken typ av sökare man har så ställs det olika krav på hur en pulsgenerator 
ska fungera. En konventionell sökare behöver bara ha en pulsgenerator, medan en 
phased array behöver flera för att kunna driva de alla elementen. Antalet element i en 
sökare varierar typiskt mellan 16-128element enligt Cotton & Blanchet (2010). Man har 
nödvändigtvis inte lika många pulsgeneratorer som element utan man har ett antal som 
sedan multiplexas emellan elementen. Detta går att göra om man inte skickar pulser på 
alla element samtidigt, utan i en viss ordning för att täcka hela området.

”Phased array” har sin största fördel att den kan täcka ett större område och sveper flera 
vinklar samtidigt vilket gör att mätningar kan göras mer effektivt.
Exempel: En konventionell sökare har en fixerad vinkel där av behöver man flytta sökaren 
flera gånger för att kunna söka av ett lika stort område som en ”phased array”, innan man 
går vidare (se figur 2.13.2, sida 33).

2.13.4 Dämpningsnätverk och matchningsnätverk

Dämpningsnätverket finns till för att förbättra formen på amplituden, framförallt för 
spikpulser. Den finns även för att förhindra att pulsgeneratorn råkar kortsluta sig själv 
(Arnau 2004). Matchningsnätverk finns för att kompensera för utsignalens impedans och 
sökarens. Detta för att maximera energiöverföringen och förbättra sändningseffektiviteten 
hos sökaren och även för att förbättra signal till brusförhållandet.
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Figur 2.13.2: Illustration ”phased array” sökare mot konventionell

Blå+Svartlinje = Phased array sökarens avsökningsområde från en punkt.
Blålinje = Konventionella sökarens avsökningsområde från en punkt.
Gul = Defekt i svetsfog.
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Det har även till uppgift att kompensera för transmissionsledningars inverkan och 
motverka transienter. Huvudsakligen vill man med hjälp av matchningsnätverket modifiera 
lasten till att bli helt resistiv vid centerfrekvensen (Garcia-Rodriguez et al. 2010; Arnau 
2004).

Exempel på hur stor inverkan ett matchningsnätverk kan ha ges i
Ramos et al. (2000,figur 13). Där trimmas ett matchningsnätverk successivt in från en 
triangulärt format pulssvar på cirka 140 mVpp till 315 mVpp, samtidigt som pulssvaret får 
en bredare och plattare topp.

Ett annat simulerat exempel, på hur kraftig inverkan ett matchningsnätverk kan ha ges 
även i Garcia-Rodriguez et al. (2010), där det simulerade resultatet av det ”enkla” 
matchningsnätverket som beskrivs, ger en energiöverföring som är nästan upp till 10 
gånger så stor jämfört med att inte ha något matchningsnätverk!

Ett tredje exempel kan även ses i Ramos-Fernández et al. (1987, figur 6-9) där en puls 
excitation sker med matchningsnätverk och utan, för samma krets. ”Figur 6” illustrerar 
pulsformen för den ingående pulsen med matchningsnätverk medan ”figur 8” illustrerar 
utan matchningsnätverk. ”Figur 7 och 9” illustrerar pulssvaret för respektive puls, i 
Ramos-Fernández et al. (1987). I dessa figurer kan man observera, att den drivande 
pulsens form utan matchningsnätverk har en väldigt lång falltid efter att cirka 25% av den 
redan har fallit, samt att pulssvaret för den puls med matchningsnätverk är cirka 4 gånger 
så starkt.

Ett exempel för hur ett selektivt dämpnings- och matchningsnätverk kan se ut för en 
spikpuls- generator ges i Arnau (2004, figur 5.7 s108). Där består denna del av flera dioder
i serie (D2) och parallellt (D1) med sökaren samt en justerbar dämpningsresistor(RD) och 
en justerbar spole. Innan dämpningsresistorn och spolen som också är i parallell med 
sökaren sitter en resistans med ett lågt värde (RL). Även i serie med RL sitter det även 
ännu flera dioder parallellt (D1). I kretsen har RL till uppgift att skydda mot ofrivilliga 
kortslutningar. Den justerbara spolen har huvudsakligen till uppgift att ”ta bort” den 
kapacitiva elementen, som uppkommer för att få en så resistiv excitation som möjligt.
Dämpning och matchningsnätverk som bygger på samma metod finns även i San 
Emeterio et al. (2004), Ramos et al. (2000) och Ramos-Fernández et al. (1987).

En summering av olika dämpningskretsar beskrivs i Choi et al. (2014).. 

2.13.5 Mottagarkrets

Mottagarkretsen har till uppgift att läsa in det elektroniska pulssvaret av en testsignal.
En sådan krets består av en begränsningskrets, som har till uppgift att skydda en 
bredbandsförstärkare, mot excitationsspänningen vid användningen av pulseko-metoden. 
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Bredbandsförstärkaren är essentiell för att förstärka pulssvaret och göra det läsbart, då ett 
pulssvars energinivå bara är en bråkdel av den utsända söksignalen (Arnau 2004). 

Efter att en puls har förstärkts läser man in pulssvaret till en digital domän, där 
informationen sparas och filtreras. Beroende på vad man vill se så våglikriktar man den 
filtrerade informationen, vilket kan göras på tre olika sätt genom att positiv eller negativt 
halvvågriktad eller fullvågriktad som i figur 2.13.3.

En halvvåg har fördelen att den kan öka signal till brusförhållandet genom att den tar bort 
sporadiska pikar. Fullvåg är den som oftast används när man jobbar med defekt sökning 
och är också den som används, för att skapa C-scan och B-scan vid visualisering av 
oförstörande provning. I den digitala delen sker även kompenseringar av amplitudförluster,
beroende på hur långt pulssvaret färdats för att kunna jämföra en defekt som äger rum vid 
ytan mot en vid slutet då signalen är olikt dämpad, för en senare visualisering (Olympus-
ims n.d.; Biosono 2015; Nde-ed n.d.).

2.14 Ultraljud testfrekvenser

Vanligen görs de flesta ultraljudstester i frekvens omfånget 0,5-20 MHz (Olympus n.d.), vid
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Figur 2.13.3: Vågriktningsmetoder

Svart-prickad Mottagen signal.
Blå Negativt halvvågslikriktad.
Röd Positivt halvvågslikriktad.
Blå + Röd Fullvågslikriktad.

Källa: Olympus-ims (n.d.) under ”3.4 Pulser and receiver operation”.
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NDT av svetsfogar och kvalitetskontroller av material, 2-15 MHz är det traditionella 
testomfånget för NDT enligt Qiu et al. (2012). Standarden EN BS 12668-1:2010 (2010) är 
framtagen för verifiering och karaktärisering av en pulsgeneratorn för frekvenser i 0,5-
15 MHz intervallet. Lägre frekvenser resulterar ofta i högre energiöverföring och 
penetreringsförmåga, medan högre frekvenser har en lägre penetreringsförmåga, men har
en högre känslighet mot små avvikelser och kan då ge en högre upplösning och mer exakt
positionering av en defekt. Penetreringsförmåga beror direkt på att dämpningen ökar med 
frekvensen, samt att mindre avvikelser i ett material påverkar högre frekvenser mer som 
då lättare kan få dem att avvika.

2.15 Generella variabler som påverkar SNR vid NDT

Vid NDT behöver man ofta minst ha ett SNR-förhållande på 3:1 för att kunna detektera 
defekten.Det finns flera olika saker som påverkar SNR vid NDT. En del av dem 
presenteras nedanför i punktform (Nde-ed n.d.).

• Storleken på sökaren och var dess fokus ligger.
• Sökaren frekvens, bandbredd och effektivitet.
• Hur lång inspektionsträckan är, t.ex. tjockleken i plåt.
• Hur gränssnittet är format, alltså beroende på testobjektets form, är ytan böjd eller 

ojämn.
• Defektens placering i förhållande till den infallande signalen.
• Brus inne i materialet beroende på dess mikrostruktur, skräp som inne i en 

immersions tank mellan sökare och material, t.ex. luftbubblor och andra 
småpartiklar.

• Materialets inre reflektioner av defekten, som beror på den akustiska impedansen, 
dess storlek form och placering.

• Sprickan och defektens volymetriska utformning kan reflektera ultraljudsvågor 
annorlunda.

• Många sprickor kan ses tydligt från ett håll medan andra inte alls syns (t,ex en 
väldigt smal men lång spricka).

• Många skiftande defekter sprider ut reflektionerna bort från sökaren.
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Tabell 2.13: Formel som relaterar till en del variabler som påverkar SNR-förhållandet i metall.

P = Mätobjektets densitet.
Vmetall = Ljudhastighet.
ωxω y = Laterala spridningsvinkeln vid detektionsdjupet ∆t=Pulstid.
Adefekt( f 0 ) = Skavankspridda amplituden vid centerfrekvensen.

FOM( f 0 ) = Godhetstal för brusnivån vid centerfrekvensen ( behöver mätas).

Källa: Nde-ed (n.d.)  under ”Signal to noise ratio”.
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2.16 Standarder och kommersiella pulsgeneratorer.

Det finns flera tillverkare och desto flera distributörer av UT-utrustning. En del tillverkare 
fokuserar uteslutande på hela testsystem medan andra på delelement så att kunden själv 
kan konfigurera sitt egna system. Olympus, Ultratek, Utex, Testscan, Jsrultrasonics / 
Imaginant inc, Mistras och Socomate är exempel på tillverkare av pulsgeneratorer, som 
levererar dem i form av externa burkar eller som PCI express kort. Pulsgeneratorer säljs 
däremot oftast inte helt enskilt utan det ingår oftast kringutrustning. Vanligtvis ingår en 
mottagarkrets samt mjukvara och annan styrelektronik .

Inom NDT finns det olika standarder för olika delar av ett UT-system.
EN 12668-1 är en av de standarderna och det är den som beskriver vilka tekniska 
specifikationer ett ultraljudssystem ska innehålla. För självaste pulsgeneratorn skall bl.a. 
nedanstående punkter specificeras för en icke reaktiv last på 50 Ohm enligt (Diederichs 
1998; EN BS 12668-1:2010 2010). Se även figurerna Fyrkantsvåg, Matchande puls &
Spikpuls  på sida 37, 38 & 38 för illustration för vad som skall vara angivet (Diederichs 
1998; EN BS 12668-1:2010 2010; Olympus n.d.).

• Formen av den utsända pulsen samt dess polaritet.
• Vilka energiinställningar det finns för en puls, dess repetitionsfrekvens.
• Pulsspänning (Vpp=Volt peak-to-peak).
• Pulsens stigtid.
• Pulstid (för fyrkantsvåg det omfång där pulstiden(pulsbredden) kan sättas).
• Den effektiva utimpedansen inklusive dess tolerans.
• Pulsen fall tid(Gäller endast för fyrkantsvåg).
• Pulsens amplitud på efterklangen (reverberations-spänningen).
• Frekvensspektrums plott.
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Figur 2.16.1: Fyrkantsvåg

Figuren illustrerar den information som skall utvärderas för en fyrkantsvågspulsgenerator.

Källa: EN BS 12668-1:2010 (2010)
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Figur 2.16.3: Spikpuls

Figuren illustrerar den information som skall utvärderas för en spikpuls pulsgenerator.

Källa: EN BS 12668-1:2010 (2010)

Figur 2.16.2: Matchande puls

En illustration om hur mätinformation av en trimmad excitations-puls genom en last på 50 Ohm 
ska representeras, vid utvärdering av en pulsgenerator.

Källa: EN BS 12668-1:2010 (2010)



Tabell 2.14: En del specifikationer på kommersiella pulsgeneratorer.

Puls-

generator 

modell

Pulstyp Spännings

omfång

Volt (V)

Puls energi

(beror på

spänningen

)

Pulsbredd Stigtid Falltid

DPR300 

(Imaginant 

Inc )

100-475 

eller 100-

900V

Negativ

spikpuls

Upptill 100-

475 V eller

100 till 900 V

1.55 µJ till

304 µJ vid

(vid 100-

475 V

intervallet)

10-70 ns vid

50  Ohms last

Vanligtvis

<5ns för

475 V

varianten

PRC50

(Imaginant 

Inc)

Negativ

spikpuls

Upptill 100 –

475 V

vanligen fås

en

pulsamplitud

på 180 V vid

en 50 Ohms

last

N/A Vanligen 25-150 ns

med en 50 Ohms

last

Vanligen 6 ns

5058PR

(Olympus)

Negativ

spikpuls

Upp till 100-

900 V

11 till

890 µJ

n/a <40 ns vid

900V

<10 ns vid

100 V

5072PR

(Olympus)

Negativ

spikpuls

Upp till

360 V

13,26,52

eller 106 µJ

n/a Vanligen 5ns,

max 10 ns

5073PR

(Olympus)

Negativ

spikpuls

Upp till

180 V

2,4,8 eller

15 µJ

n/a Vanligen

<2 ns

5077PR

(Olympus)

Negativ

fyrkantsvåg

Upptill

100,200,300

eller 400 V

N/A 10 fixerade steg

med en pulsbredd

anpassade för

frekvenserna

15-20,10,7.5,5-

6,3.5-4,2-

2.25,1.0,0.5,0.25,0.

1 MHz.

(+/-25% justering)

Vanligen

<10 ns

max 20 ns

Vanlige

n

<10 ns

max

20 ns
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5800PR

(Olympus)

Negativ

spikpuls

Upptill 300 V 12.5,25,50,

100 µJ

n/a Vanligen

7 ns, max

10 ns

5900PR

(Olympus)

Negativ

spikpuls

Upptill 220 V 1,2,4,8,16,3

2 µJ

n/a Vanligen<1 n

s, max

 2ns

AD-IPR-

1210 

(Mistras)

Spikpuls <400 V, 10

valbara

spännings-

steg

n/a Programmerbar,

omfång ospecifierat

<5 ns

USPC7100 

SERIES 

(socomate)

Fyrkants-

puls

Upptill 125

eller250 V n/a

25ns till 1000 ns 5 ns 5 ns

DSPUT5000

(Ultratek)

Negativ

enkelriktad,

form icke

specificerad

50 till 300 V,

256st steg.

Påstås

också kunna

ge pulser

upp till 900 V

n/a 50 ns till 484ns,256

steg.

Påstår sig ah en

inställning för 15ns.

n/a n/a

PCIUT3100

T All-in-One 

(Ultratek)

Bipolära

pulståg

+/-20 V till

+/-150 V,

256 steg.

n/a Anpassningsbar

pulsbredd för

20kHZ-6.5 MHz

n/a n/a

UTPR-CC-

35 Pulser-

Receiver

(Testscan)

Negativ

fyrkantsvåg

50 till 300v

(steg av 1v)

n/a 30 till 500 ns

steg av 0.1ns

<5 ns <20 ns

UTPR-CC-

50 Pulser-

Receiver

(Testscan)

Negativ

spikpuls

50 till 400 V

steg av 1 V

n/a 10 till 100 ns

(valbart i 8 energi

nivåer)

n/a <4 ns

Negativ

fyrkantsvåg

50 till 260

steg av 1 V

n/a 25 till 500 ns

steg av 0.1 ns

<12 ns <4 ns
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ProScan 

Pulser-

Receiver

(Testscan)

Negativ

spikpuls 

50 till 400 V

steg av 1 V

n/a n/a Typiskt

4.6 ns.

(1.7 ns till

5.3 ns

beroende på

dämpning

och

spänning)

n/a

Negativ

fyrkantsvåg

50 till 300 V

steg av 1 V

n/a 30 till 500 ns steg

av 0.1ns

Typiskt 4 ns Typiskt

14 ns

UT320 & 

UT340

(Utex) 

Standard

n/a 100 till 500 V <350 µJ 5 till 80 ns <2 ns <2 ns

UT320 & 

UT340

(Utex) 

Snabb

n/a 100 till 250 V n/a 2 till 80 ns <1 ns <1 ns

Tabellen ovanför är ett urval av data från de mer högpresterande pulsgeneratorerna från 
de tidigare nämnda tillverkarna. Värt att nämna är att tillverkarna presenterar data på olika 
vis. Olympus presenterar det som tillgänglig pulsspänning vid ingen last, medan Imaginant
Inc gör det på ett liknande vis där man presenterar spänningskällans spänning, de andra 
presenterade tillverkarna skriver inte ut detta, och inte häller vilken möjlig energi som är 
tillgänglig. Denna information presenterad i tabellen bör även tas med viss reservation då 
stig- och falltid inte är specificerat för vilken spänning det gäller. Enligt standarden 
(Diederichs 1998; EN BS 12668-1:2010 2010; Olympus n.d.) ska den presenterade 
stigtiden visa värsta scenariot, alltså längsta stigtiden vid en viss spänning, eftersom att 
stigtiden varierar beroende på vilken spänning som används. Därmed kan den 
presenterade informationen kanske bara vara verksam för de lägre spänningarna i varje 
pulsgenerator, alltså är det stor sannolikhet att de bästa siffrorna från helt skilda 
förutsättningar har presenterats för respektive pulsgenerator.
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2.17 Sammanfattning

För att kunna förutsäga vad för excitationsspännings som krävs vid mätning av ett visst 
material, behövs information om sökarens translationsförmåga från mekanisk till elektrisk 
samt tvärtom, dess spridningsvinkel och en approximativ elektrisk modell. Information om 
materialet som ska mätas behövs för att kunna beräkna förlusterna i materialets inre 
dämpning, reflektioner och spridning av fokus. Detta gör att exakt kunskap ofta krävs för 
att kunna uppskatta den minsta excitationsspänning en pulsgenerator behöver leverera.

För att kunna driva en sökare behövs en pulsgenerator, som kan leverera en stigtid som är
mindre än en fjärdedel av sökarens nominella centerfrekvens, för att sedan hinna ner till 
försumbara nivåer innan en halv period. 

• En snabbare stigtid av en puls resulterar ofta i en bättre upplösning
• En längre puls t,ex fyrkantspuls, ger en bättre energiöverföring än en spikpuls med 

samma amplitud.
• Pulsgeneratorer evalueras över en 50 Ohms last.
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2.18 Sammanfattning pulsformer - kort checklista

De för- och nackdelar som presenteras i checklistan är direkta jämförelser med de andra 
pulsformerna eller emot någon av dem. De neutrala är sådana som beror på vad som 
eftertraktas.

Spikpuls

Fördelar
Behöver inte trimmas in.

Neutral
Triggar stora delar av en sökares spektrum, vilket kan vara både en fördel och nackdel 
beroende på om man vill se flera frekvenser.

Nackdelar
Låg energiöverföring, vilket kräver mer ingående energi.

Unipolär

Fördelar 
Högre energiöverföring än en spikpuls.
Lättare att trimma in än en bipolära puls.

Neutral 
Triggar en mindre bandbredd av frekvenser än en spikpuls men med en större bredd än 
en bipolär.

Nackdelar
Behöver trimmas in för att passa sökarens nominella centerfrekvens för bästa 
energiöverföring.

Bipolär

Fördelar
Högst energiöverföring.

Neutral
Triggar minst spektrum av sökarens bandbredd.

Nackdelar
Svårast att trimma in för den nominella centerfrekvensen.
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3 RESULTAT

3.1 Introduktion

Detta kapitel är uppdelat i två huvuddelar. I den första delen presenteras vilka tekniker 
som är lämpade att använda sig av vid design av pulsgeneratorer och varför andra inte är 
lämpliga eller rentav inte fungerar. Även för och nackdelar med de olika teknikerna som 
framkommit ifrån relaterat arbete. I den andra delen behandlas olika egenskaper som ges 
av en viss pulsform, samt en mindre jämförelse av en kommersiell pulsgenerator och 
några beskrivna pulsgeneratorer ifrån forskningsresultat.

3.2 Pulstekniker

3.2.1 Varför vissa tekniker är mer lämpade än andra

Det finns flera tänkbara sätt att bygga en pulsgenerator på, till exempel med hjälp av 
mekaniska reläer, operationsförstärkare, tyristor och transistorer. De olika vägarna är mer 
eller mindre lämpliga. Reläer är ett av de olämpliga alternativen, då de slits snabbare än 
helt elektriska brytare samtidigt som att transienter lättare kan uppstå när reläet går på och
av. Det finns även stor risk att reläet smälter samman vid höga effekter och att precis 
styrning är svår att åstadkomma.
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En pulsgenerator skapad av operationsförstärkare beskrivs och illustreras i Qiu et al. 
(2012, figur 1 och 2). I den konstruktionen använde sig författarna av en digital till analog 
konverterare(DAC)(1-GHz, 16-bit DAC (DAC5682Z, Texas Instruments Inc., Dallas, TX) på
0.5 Vpp utgående från en FPGA, med ett påföljande lågpassfilter från DAC:ens utgång, för
att ta bort oönskade störningar. Två stycken operationsförstärkare (THS3091, Texas 
Instruments Inc.) användes i kaskad efter DAC:en, som följdes av en drag-tryck 
VDMOS(RF power amplifier (SR705, Polyfet RF Devices, Camarillo, CA)) som förtrycker 
jämna övertoner och som även skall vara lätt att justera impedansmatchning med, enligt 
författarna.

I forskningsresultatet från Qiu et al. (2012, figur 9) kan man iaktta att denna 
pulsgeneratorn kan generera SS-signaler från 25-75 MHz med en amplitud på 60 Vpp. För
själva pulsexcitationen använde sig författarna av signal kompensering i FPGA:n av den 
utgående signalen från DAC:en, på grund av den ojämna förstärkningen av frekvenserna i 
operationsförstärkarna. Den framtagna pulsgeneratorn skulle även enligt författarna kunna
anpassas för att fungera i det traditionella ultraljudsomfånget 2-15 MHz, om 
impedansmatchningen ändras med VDMOS:en, vilket enligt författaren ska vara lätt att 
justera (Qiu et al. 2012).

Det som gör att operationsförstärkare egentligen inte är lämpliga vid konstruktionen av en 
pulsgenerator är, att de inte når tillräckligt höga amplituder som ofta krävs 100-800volt.
Samtidigt som de inte kan leverera tillräckligt med ström och ”slew rate” för tillräckligt bra 
stig- och falltider till en sökare vid högre spänningar.

Pulsgeneratorer byggda med hjälp av tyristorer i HV-steget (HV=High Voltage) går att 
skapa som i forskningsresultatet (Okyere & Cousin 1979). Tyristorer som klarar höga 
spänningar är långsamma som HV-brytare, då de har långa stig- och fall tider, det finns 
transistorer som är snabba men dessa kan man först hitta i det låga spänningssortimentet 
(Arnau 2004). Det går däremot att gör som i Arnau (2004, figur 5.3) och som i Okyere & 
Cousin (1979, figur 2) för att kringgå detta. Där sätter man två tyristorer i serie för att 
spänningsdela HV-källan och på så vis kunna åstadkomma högre spänningar.
I vilket fall som helst så orsakar tidstoleransen och de alltid långa avstängningstiderna av 
tyristorerna, skadliga transienter, som kan förvränga den senare mottagna 
ultraljudssignalen (Arnau 2004).

Transistorer, vanligtvis Power-MOSFET(” Power metal-oxide-semiconductor field-effect 
transistor) är den komponent som används mest för att agera HV-brytare i ett HV-steg. 
IGBT(”Isolated-gate-bipolar-transistor) kan även användas vid lägre frekvenser, då man vill
åstadkomma högre spänningar än vad MOSFET:arna kan. Den typ av MOSFET som 
oftast används är då Power-MOSFET. Varje gång en MOSFET används i ett HV-steg så är
det Power-MOSFET som det kommet syftas på i fortsättningen av denna rapport om inget 
annan nämns. Då dessa komponenter kan leverera höga spänningar, stora strömmar samt
stänga av och sätta på snabbt, är de lämpliga komponenter att använda som HV-steg i en 
pulsgenerator för att den skall kunna leverera tillräckligt med energi och tillräckligt snabba 
stig- och fall tider för en sökare (Arnau 2004)(Gammell & Harris 2003)(Mattila & Luukkala 
1981; Svilainis et al. 2013). Vid mycket höga spänningar, som vid >1000 volt, så är det ofta
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hur mycket ström en MOSFET eller IGBT kan leverera, som sätter begränsningarna om 
hur högt upp i frekvenserna de kan operera enligt (Gammell & Harris 2003).

För att skapa ett HV-steg med hjälp av MOSFET:s kan man gå tillväga på olika vis. 
Antingen kan man välja att använda sig av en MOSFET eller IGBT eller två som illustreras 
i figur 3.2.1 och figur 3.2.2 (på sida 47 & 47).
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Figur 3.2.1: Unipolära pulsgeneratorers HV-steg

(a) Konventionell pulsgenerator.
(b) Pulsgenerator konfigurerade som en halv brygga (H-brygga).

Figur 3.2.2: Bipolära pulsgeneratorers HV-steg

(a) P&N-mos baserad bipolär pulsgenerator.
(b) ”Push pull” baserad pulsgenerator.
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Som figurerna 3.2.1 och 3.2.2 illustrerar finns det flera olika sätt att designa ett HV-steg, 
beroende på om man vill åstadkomma en unipolär eller bipolär pulsgenerator och även 
beroende på vilka mål man vill nå, så är vägvalen olika lämpliga.
T.ex. när man vill skapa ett bipolärt HV-steg, så kan man göra det som i figur 3.2.2a med 
ett P&Nmos par ( vilket är en P-mos och en N-mos) eller som i (b) med ett N-mos par. 
Nackdelen med ett P&N-mos par är att P-mos:ens ”drain” till ”source” resistans, Rds(on), 
oftast är hög jämfört med likvärdiga N-mosar idag, samt att P-mosens brythastighet är 
lägre på grund av hög ”gate”-kapacitans. Detta sätter begränsningar för hur höga pulser, 
som kan presteras uppåt i frekvenserna med en P&N-mos konfiguration (Svilainis et al. 
2015)

I Svilainis et al. (2015) och Svilainis et al. (2013) förklaras varför det är svårt att 
åstadkomma höga pulser med hög frekvens, på grund av begränsningar som föreligger i 
MOSFETS:s-drivarna till ett HV-steg. I artikeln hänvisas det till flera forskningsresultat där 
just MOSFETS:s-drivaren sätter begränsningen för hur högt upp i frekvens, en 
pulsgenerator som ska leverera höga pulståg kan operera. Därav kan det vara attraktivt att
använda sig av en kanal med P-mos, eftersom att fördelen med att ha en P-mos på 
högspänningssidan är, att den är lättare att stänga av och sätta på. Nackdelen som 
tidigare nämnts är, att en P-mos har en hög Rds(on) i jämförelse med de N-mosar som 
finns idag. Detta gör det svårt att skapa höga Vpp-pulser med hjälp av en P-mos i HV-
steget, som är tillräckligt tillfredsställande, då strömmen skulle bli låg igenom en P-mos 
jämfört med en N-mos och inte kunna ge tillräckligt snabba stigtider, för annat än lätta 
laster, alltså små sökare. På Biosonos (2015) hemsida ges rekommendationen, att en 
MOSFET bör ha en Rds(on) som är mindre än fem procent av lasten. Det bör beaktas att 
Biosono är riktat mot frekvenser över 15 MHz, vilket innebär att lasterna även har en lägre 
excitationsspänning än vid det klassiska frekvensomfånget, vilket kan indikerar att riktlinjen
given av Biosono för Rds(on) kanske bör vara ännu lägre, för det traditionella 
testomfånget, på grund av termiska effekter.

3.2.2 Pulståg

Vid design av en pulsgenerator för en unipolär pulstågs-excitation, räcker det inte med att 
använda sig av ett aktivt element (MOSFET eller IGBT) enligt Svilainis et al. (2015) och 
Svilainis et al. (2013). Detta då kretsen skulle dra för mycket energi, när man tittar på ett 
konventionellt HV-steg som i figur 3.2.1 (s.47),eftersom att RD i detta fall skulle behöva 
sänkas för att kunna ge snabb respons för den fallande flanken. Detta skulle göra att när 
mosfet:en är på, skulle mycket energi förbrukas över RD, vilket inte är lämpligt när man vill
skapa pulståg. På grund av att det skulle ge upphov till mycket höga energiförluster och 
termiska effekter över RD, vilket skulle begränsa den maximalt möjliga prestandan.
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Vid designen av pulstågsgeneratorer av unipolär karaktär, skulle man fortsättningsvis 
kunna tänka sig att använda ett aktivt element (MOSFET/IGBT), kan vara tillräckligt som i 
figur 3.2.3 Flyback drivkrets”. Enligt Svilainis et al. (2008) skulle dock en sådan lösning 
vara olämpliga, då sekundärlindningen i kombination med den parasitiska kapacitansen 
över sökaren, orsakar oscillation och därmed lång ringning. Samtidigt skulle en lågohmig 
RD behöva användas för en sådan krets på sekundärsidan, för att dämpa oscillationerna 
snabbt. Vilket har beskrivits som olämpligt, i ovanstående stycke. Samma sak gäller för 
”push pull”-topologin i figur 3.2.2 (s.47), vid skapandet av unipolära pulser.
Introducerar man däremot transformator-tömmare för ”push pull”-topologin, så går det att 
åstadkomma unipolära pulståg enligt Svilainis, Dumbrava, et al. (2012) och 
Svilainis, Chaziachmetovas, et al. (2012). Det rekommenderas även i forskningsresultatet 
av Svilainis, Dumbrava, et al. (2012), att man använder sig av transformator-tömmare vid 
bipolära pulstågs-excitation med ”push pull”-topologin, då deras forskningsresultat påvisat 
att pulsgeneratorn blir mer energieffektiv. Detta eftersom den omvända spänningskällan 
vid polaritet-bytet inte behöver arbeta ner den uppladdade energin i transformatorn och 
resterande komponenter på sekundärsidan.

3.2.3 Drivning av HV-steg

För att driva MOSFET:arna på ett HV-steg, kan man använda sig av färdiga MOSFET:s- 
drivare som i (Svilainis et al. 2015; Xiao et al. 2013; Qiu et al. 2012; Xu et al. 2007; Jian-
Xing Wu et al. 2013; Svilainis, Dumbrava, et al. 2012; Svilainis et al. 2013).
Man kan också bygga en egen drivkrets vilket görs i (Brown & Lockwood 2002).
Dagens kommersiella MOSFET:s-drivare för lågspänningssidan, kan ha en stig- och falltid 
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Figur 3.2.3: Flyback drivkrets

Källa: Svilainis et al. (2008, figur 8)
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på 1ns (Svilainis et al. 2013). Tidigare har det nämnts att begränsningar för hur högt upp i 
frekvens och spänning ett HV-steg kan operera, ofta föreligger i MOSFET:S-drivarna 
(Svilainis et al. 2015; Svilainis et al. 2013).

Då det finns tillräckligt snabba MOSFET:s-drivare för lågspänningssidan men inte för 
högspänningssidan, kan man runt detta problem genom att använda sig av en AC-kopplad
kapacitans och en MOSFET:s-drivare som är jordrefererad och koppla detta som en 
bootstrap. Det går även att använda sig av en transformatorkoppling mellan utgången från 
MOSFET:s-drivaren och gaten på MOSFET:en (Svilainis et al. 2013; Gammell & Harris 
2003). Ytterligare en möjlig metod är att använda sig av en transformator över en 
jordrefererad MOSFET:s-drivare för att lyfta en flytande spänning över matningsspänning 
och jord, som i figur 3.2.4 (s.50), denna metod tillämpas i Svilainis et al. (2015).

HV-steget i figur 3.2.2b (s.47), har följande fördelar;
• Utgången är galvaniskt isolerad i och med transformatorn.
• Drivarna behöver bara lyfta en spänning över jord då alla MOSFET:s är 

jordrefererade, vilket gör att högspänningsdrivare inte behövs.
• Drivarna är immuna mot höga dv/dt transienter, då drivarna som används är 

kopplade till jord och är jordrefererade.

I en H-brygga så är högspänningsdrivaren begränsad till den ”slew rate” som ges av den 
brytande MOSFET:en vilket sätter begränsningar för hur snabbt MOSFET:s-drivaren kan 
operera (Svilainis, Dumbrava, et al. 2012; Svilainis, Chaziachmetovas, et al. 2012).
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3.2.4 Bipolar ”push-pull”

För ”push-pull” topologin kan en ”B class push pull amplifier” användas, som i sin tur kan 
använda sig av en låg HV-källa (se figur 3.2.2, s.47), som transformeras upp vid 
överföringen till sekundärsidan. Detta gör att en HV-MOSFET, som tolererar höga 
spänningar inte behövs . Denna metod tillämpas i L. Svilainis (2006) där slutsatsen blev att
en sådan krets skulle vara lämplig för intervallet 100kHz-2 MHz. I forskningsresultatet 
användes en spänningskälla på 7V och 20V, som i den beskrivna kretsen nådde 200 Vpp 
och 500 Vpp (L. Svilainis 2006). Vid impedansmatchningen görs ett antagande för denna 
krets, att utgångsimpedansen från kretsen ”B class push-pull” som används är mycket 
lägre än sökaren. Detta för att kunna betrakta ut-impedansen på samma sätt som en 
operationsförstärkare.
Spänningstransformering har även använts i Svilainis et al. (2008), där man lyckades nå 
160 Vpp med en frekvens på 1 MHz med en HV-källa på 24V.

Ingen av dessa pulsgeneratorer testades med en last på 50 Ohm. Det görs däremot i 
Svilainis, Dumbrava, et al. (2012) och Svilainis, Chaziachmetovas, et al. (2012), där 
frekvenser uppgick till 20 MHz vid en last på 50ohm, vilket återkommer under 
rubrik 3.3.3 (s.56).

3.2.5 PN-mos

Som tidigare nämnts är P-mos inte en lämplig HV-brytare i ett HV-steg, på grund av hög 
Rds(on) jämfört med N-mosen, och att den kan ha stor gate kapacitans, vilket betyder att 
den är tungt driven, för att ”gate”-kapacitansen tar lång tid att ladda upp och sedan ur.
Däremot har denna konfiguration visat sig klara av höga frekvenser utanför det klassiska 
omfånget som går upp till 15 MHz. Mer om dessa konfigurationerna se kapitel 3.3.2, sida
55.

För att minska Rds(on) kan man parallellkoppla två P-mos, vilket görs i Xiao et al. (2013). 
Kretsen där i når 2.25 MHz med en 600 Vpp, dock görs inget test över en last på 50 Ohm. 
Med en parallellkoppling finns det risker att lasten blir ojämnt fördelad på grund av 
individuella avvikelser och termiska effekter. För att lasten ska bli så jämn som möjligt bör 
samma drivare användas till båda MOSFET:arna, vars ”gate” bör vara så nära varandra 
som det går, för att de ska laddas upp och ur så symmetriskt som möjligt. Dessutom bör 
samma kylelement användas för att de termiska effekterna ska bli så symmetrisk som det 
går (DigiKeyForum n.d.)
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3.2.6 Konventionell pulsgenerator i form av kapacitansurladdning

Den konventionella pulsgeneratorn är den typ av pulsgenerator som betraktas som spik-
pulsgenerator i UT-sammanhang.

Den fungerar på det viset att när MOSFET:en är av så laddas kondensatorn C1 upp,  
genom att en ström går igenom R1 och D2 (se figur 3.2.1, s.47).
När sedan en puls skall skickas iväg sätts MOSFET:en på och då kommer den fulladdade 
C1 att laddas ur genom att en ström går igenom MOSFET:en och lasten ( lasten är i detta 
fall RD (dämpningsresistansen) och T (sökaren) ) och sedan igenom D1.
Pulsbredden i denna design bestäms av tidskonstanten τ  för urladdningskapacitansen, 
som är produkten av urladdningskapacitansen och den mestadels resistivalasten. Den kan
även bestämmas av styrsignalen till det HV-brytande elementet om pulsen stängs av innan
en tid på fem τ har passerat. Pulsbredden bestäms vid 50% av den maximala amplituden 
(se kap 2.16, s.37). Genom att använda sig av olika stora urladdningskapacitanser och 
varierande dämpning, kan man åstadkomma olika frekvenser genom samma 
pulsgenerator (Biosono 2015; Xiao et al. 2013; Gammell & Harris 2003; Ramos et al. 
2000; Ramos-Fernández et al. 1987; San Emeterio et al. 2004; Mattila & Luukkala 1981).

Det är även möjligt att parallellkoppla två MOSFET:s i ett HV-steg som i patent US 
20050204819 A1 (Taylor 2006) för denna typ av pulsgenerator.
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3.3 Beskrivning av pulsgeneratorer från olika forskningsresultat för 
diverse typer av pulser och vad de presterar.

Här presenteras de beskrivna pulsgeneratorerna från forskningsresultaten som stuckit ut 
från mängden i varje topologi, samt testats genom en last på 50 Ohm, för att kunna 
jämföras enligt EN BS 12668-1:2010 (2010) standarden.

Beskriven pulsgenerator i forskningsresultat: H-brygga sida 54 
Använder sig av en HV-källa och en flytande spänning över högspänningsdrivare med 
hjälp av en transformator.

Beskriven pulsgenerator i forskningsresultat: PN-mos sida 55
Använder sig av två spänningskällor och kan leverera pulståg samt unipolära pulser om så
önskas.

Beskriven pulsgenerator i forskningsresultat: Push-pull sida 56
Använder sig av en HV-källa och en 1:1:1 transformator för att vända polariteten på 
utgången. Denna pulsgenerator kan även skapa unipolära pulser.

Beskriven pulsgenerator i forskningsresultat: Unipolär pulsgenerator sida 57 
Använder sig av en spänningskälla och ett aktivt element som HV-brytare.

Beskriven pulsgenerator i forskningsresultat: Kapacitansurladdande 
spikpulsgenerator med spänningsdubblering av spänningskällan. Sida 58
Använder sig av två HV-brytare i serie, som laddar ur var sin kapacitans för att 
åstadkomma spänningsdubblering.
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3.3.1 Beskriven pulsgenerator i forskningsresultat: H-brygga

I forskningsresultat Svilainis et al. (2015) var målet att producera ett unipolärt pulståg upp 
till 5 MHz med en excitationsspänning på 500volt, med hjälp av ett N-mos par. Det går i 
Svilainis et al. (2015, figur 9 och 10) observera att författarna lyckades komma relativt nära
det önskade målet. Då det vid en frekvens på 5 MHz med lasten 50 Ohm nådde en 
amplitud på 440volt, detta med en stig- och falltid på 20 ns (Svilainis et al. 2015, figur 9). 
Samt att det i figur 10 kan observeras en snarlik prestanda vid en last på 470 pF, fast med 
stigtid på 23ns och en falltid på 24ns. 470 pF skall vara en bra approximation av en riktig 
sökare (C543-SM, Olympus), på 5 MHz enligt författarna (Svilainis et al. 2015).

Den konstruktion som användes illustreras i Svilainis et al. (2015, figur 2), där författarna 
använder sig av transformation-topologi för att skapa en flytande spänning på +12 över 
spänningskällan till högspänningsdrivaren istället för en bootstrap. Ungefär på samma vis 
som i figur 3.2.4 (s.50). Detta gjordes för att MOSFET:s-drivarna annars skulle vara för 
långsamma för kunna driva högspänningssidan för att kunna skapa pulståg.

För att undvika transienter på den ”gate” från högspänningsdrivaren använde sig 
författarna av en speciell MOSFET:s-drivare (EL7155CS) som hade separat ”source” och 
”sinking” ut, för att hålla MOSFET:en immun mot höga transienter och kunna hålla en hög 
brythastighet.
Vid utgången av MOSFETS:s-drivarna användes samtidigt resistorer för att hålla en säker 
stigtid på ”gaten” och även minska ringning. En digital isolator från Texas Instrument 
(ISO721M) fanns med för att förebygga och kompensera för spänningsspikar och 
störningar av den logiska styrsignalen och den flytande spänningen över 
högspänningsdrivaren. Transformatorn (LME1212SC) som användes för att skapa den 
flytande +12 spänningen var från Murata Power Solution.

I forskningsresultatet uttrycker sig författaren, att den framtagna pulsgeneratorn teoretiskt 
skulle kunna driva en last på 50 Ohm upp till en frekvens av 16 MHz utifrån de stig- och 
falltider, som presenteras i Svilainis et al. (2015, figur 9), pulsformen skulle dock då bli 
triangulär.

Enligt författarna är pulsgeneratorns övre gränsfrekvens 10 MHz vid en last på 50 Ohm 
och 6 MHz vid en last på 3000 pF. Pulsgeneratorns undre gränsfrekvens är inte 
begränsade, då pulsgeneratorn inte använder sig av en bootstrap eftersom den är utbytt 
mot en flytande transformator spänning.

I detta forskningsresultat var den ungefärliga kostnaden för komponenter, kretskort samt 
dess förpackning 47€.
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3.3.2 Beskriven pulsgenerator i forskningsresultat: PN-mos

I Xu et al. (2007), Qiu et al. (2012) och (Jian-Xing Wu et al. 2013) konfigureras ett HV-steg 
liknande den i figur 3.2.2, på sida 47. Det P&N-mos par som användes i dessa 
forskningsresultat är av samma typ TC6320 (Supertex Inc), varav två stycken används i 
(Jian-Xing Wu et al. 2013). Detta MOSFET:s-par är specificerade för att kunna bryta 
spänningar på <200 Vpp.

MOSFET:s-drivarna som används är EL7158 (Intersil Americas, Milpi- tas, CA) i Xu et al. 
(2007), och Qiu et al. 2012), samt MD1213 (Supertex Inc.) för Jian-Xing Wu et al. (2013).
I Qiu et al. (2012) använder man sig av samma krets som i Xu et al. (2007) bortsett från, 
att man ersatte TTL:en (transistor-transistorlogik) med en FPGA, då det skulle bli enklare 
att manipulera frekvensen, eftersom en förändringen av frekvensen annars kräver att man 
manuellt justerar klockan och förseningslinorna i kretsen (Qiu et al. 2012).
En FPGA (DE2-70, Altera) används även i Jian-Xing Wu et al. (2013), där en isolator 
(ADuM3400, Analog Device Inc.) används i serie med FPGA:ns utgång innan signalen går 
in i en ”rail-to-rail” komparator (TLV3501, Texas Instrument Inc.), som sedan går in till 
MOSFET:s-drivaren.

Kretsen presenterad i Xu et al. (2007) använder man sig av en transformator TMO-1-1+
(Mini Circuits, Brooklyn, NY) som isolator vid utgången av HV-steget, men emellan 
isolatorn och mosarna i TC6420 sitter det två dioder av typen PMBD7000 (Philips 
Semiconductor, Sunnyvale, CA), och även två på sekundärsidan av transformatorn.
Dioderna används även i Jian-Xing Wu et al. (2013) där BAV99 (NXP Semiconductors) 
används vid utgången från de båda MOSFET:s-paren av TC6320.
Anledningen till att två MOSFET:s-par används i Jian-Xing Wu et al. (2013) är, att istället 
för att använda sig av en isolator vid utgången använder man sig av RTZ(”return to zero”) 
innan man startar nästa klockcykel i ett pulståg, samtidigt som man endast låter N-
mosarna agera HV-brytare medan P-mosarna RTZ.

För pulsgeneratorn presenterad i Qiu et al. (2012, figur 12a och b) presteras 150 Vpp vid 
en frekvens på 35 MHz och vid 50 MHz, samt 7 klockcyklar vid den frekvensen, medan 
man i Xu et al. (2007, figur 3) når 160 Vpp vid en frekvens över 60 MHz med 3 pulscyklar. 
Båda genom en last på 50 Ohm. I Xu et al. (2007,figur 6d) når pulsgeneratorn 50 Vpp över
7 klockcyklar vid 65 MHz. Den föreslagna kretsen i Jian-Xing Wu et al. (2013, figur 4,5 och
6) kan observeras prestera en amplitud på cirka 190 Vpp vid 65 MHz, samt en amplitud på
över 170 Vpp med två och tre klockcyklar vid en frekvens på över 70 MHz.

Pulserna i forskningsresultaten av dessa pulsgeneratorer är något rundade med en 
skarpare kant vid vändning mot noll volt. Rundningen inträffar vid topparna av pulserna.

Den maximala prestandan i de olika forskningsresultaten som presenterats variera, detta 
kan bero på den vidtagna säkerhetsmarginalen av de olika författarna. På Biosonos (2015)
hemsida rekommenderas det att man har en säkerhetsmarginal på 1,2HV för vardera 
MOSFET:s toleransnivå, prestandan kan även bero på vilken typ av spänningskälla som 
använts. En annan sak som även kan påverka är att pulsgeneratorn i Jian-Xing Wu et al. 
(2013), som använder sig av två MOSFET:s par och RTZ använder N-mosarna som HV-

 55
 



Sammanfattning av lämpliga topologier för en generisk ultraljudspulsgenerator för 
ickeförstörande provning av Anton Ingemarson

brytare och P-mosarna som RTZ. Det kan även vara så att excitationsresistansen på 
50 Ohm varierar. 

Kostnaden för självaste pulsgeneratorns komponenter inklusive kontrollkretsen beskriven i
Xu et al. (2007) kostade under 30$. För hela pulsgeneratorn samt FPGA:n i 
Jian-Xing Wu et al. (2013), kostade totalt 300$.

3.3.3 Beskriven pulsgenerator i forskningsresultat: Push-pull

I Svilainis, Dumbrava, et al. (2012) och Svilainis, Chaziachmetovas, et al. (2012) använder
författarna sig av en ”push pull” transformator med endast en HV-källa för att åstadkomma 
bipolära pulser och pulståg. Utifrån i figur 3.2.2b fanns det extra komponenter, två stycken 
N-mosar, för att tömma transformator kärnan i HV-steget för att även åstadkomma 
unipolära pulser samt för att undvika mättnad i transformatorkärnan. Det kan observerar i 
Svilainis, Dumbrava, et al. (2012, figur 5) och Svilainis, Chaziachmetovas, et al. (2012, 
figur 4), hur kretsen ser ut med två stycken N-mosar integrerade i transformatorn från HV-
steget.
Denna del minskar även energiförbrukning gentemot att inte ha transformator tömmare 
med mer än tio procent, vilket kan observeras i fig 12(Svilainis, Dumbrava, et al. 2012). 

I Svilainis, Dumbrava, et al. (2012, figur 7,8 och 9) kan man se att vid 2 MHz lider 
pulsgeneratorn av mättningar i transformatorn, samt att den vid 5 MHz levererar 
godtyckligt bra fyrkantspulser, men att den vid 20 MHz levererar triangulär vågform på 
grund av låga stig- och falltider. I forskningsresultatet 
Svilainis, Dumbrava, et al. (2012) lyckas författarna nå en maximal frekvens på 2.5 MHz 
för 3000 pF, 8 MHz för 1000 pF.
Pulsgeneratorn testades även med en 300 pF 15 MHz-sökare, både med SS-signal från 1-
20 MHz och med en encyklig puls (Svilainis, Dumbrava, et al. 2012, figur 10 och 11).
Bipolära pulser på upp till 400 Vpp och unipolära på <200V, lyckades författarna i 
forskningsresultatet nå vid en last på 50 Ohm upp till en frekvens av 23 MHz. För 
kapacitiva laster lyckades de även nå 5 MHz vid en last på 3000 pF och 8 MHz med 
1000 pF(Svilainis, Dumbrava, et al. 2012).

I Svilainis, Chaziachmetovas, et al. (2012) åstadkommer pulsgeneratorn pulser på 
600 Vpp bipolärt och 300 Vpp unipolärt. Genom en last på 50 Ohm nås en frekvens på 
10 MHz och vid en last på 3000 pF 7 MHz. Det framgår även i forskningsresultat, att en 
liten transformator i HV-steget, gav fördelar för små pulser på bekostnad av högre 
energiförbrukning vid låga frekvenser.
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3.3.4 Beskriven pulsgenerator i forskningsresultat: Unipolär pulsgenerator

I Brown & Lockwood (2002) använder man sig av ett aktivt element som HV-brytare för att 
skapa unipolära pulser. I Brown & Lockwood (2002, figur 1)  illustreras pulsgenerators 
kretsschema. Där består kretsen av en operationsförstärkare från Texas Instrument 
(THS3001). Tre stycken N-mos och tre P-mos av typen ”enhancment-mode” 
MOSFET(VN2106/VP1304) från Supertex, varav två av dessa P&N-mos par är kopplade 
parallellt, som en H-brygga till ”gaten” på det HV-brytande MOSFET:en (Directed Energy 
Inc, Fort Colling, CO ,model 501N04). Det enskilda P&N-mos paret är också kopplat som 
en H-brygga, för att driva de två parallella P&N-mos paren.Operationsförstärkaren är i sin 
tur kopplad till det enskilda P&N-mos paret och har till uppgift att dubbla den logiska 
inspänningen, för att driva MOSFET:s-paret, som då i sin tur driver de andra två parallella 
MOSFETS:s paren. Dessa är kopplade till ”gaten” på MOSFET:en på HV-steget. Emellan 
operationsförstärkaren och det första MOSFET:s-paret sitter en resistor på 50 Ohm, för att 
isolera ”feedback”-strömmen från ”gate”-kapacitansen. Vid de två parallella MOSFET-
paren och ”gaten” för MOSFET:en på HV-steget, sitter en 630V 0.01µF polyester-films 
kapacitans, samt en resistor på 100k Ohm mellan ”gate” och ”source”.

Två spänningskällor användes i den föreslagna pulsgeneratorn för lågspänningssidan, 
som var på 15volt och filtrerades med varsin 1.0µF elektrolytkapacitans. 
Högspänningskällan låg på 350 volt och författarna filtrerade denna spänningskälla med 
två stycken metalliserade polyesterfilmer specificerade för 400volt som hade en 
kapacitans på 1.0µF.

I Brown & Lockwood (2002) genomförs testerna genom en last på 50 Ohm. Pulsformen är 
nära rektangulär och där nås 300V ut vid en pulsbredd på 100 ns vilket motsvarar 5 MHz, 
spänningskällan var även inställd på 300V (Brown & Lockwood 2002, figur 2b).
Vidare visar Brown & Lockwood (2002, figur 5d) att ringningen är mindre än 0.7 Vpp.
I Brown & Lockwood (2002, figur 4a) är pulsbredden 500 ns(1 MHz) och pulsen är väldigt 
nära helt rektangulär med en topp på 350V. Vid högre frekvenser med en pulsbredd på 
40 ns (12.5 MHz) (figur 4b), börjar pulsen tappa sin rektangulära form och får en mer 
rundad topp, men når upp till 350V. I figur 4c är pulsbredden 10 ns(50 MHz) och pulsen är 
triangulärt formad och når som mest upp till 110V vid en spänningskälla på 150V.

Ett test med att driva ett enskilt element i en 3.5 MHz ”phased array”-sökare gjordes mot 
ett aluminiumrör, som var placerad 7.5cm bort i en immersions-tank (Brown & Lockwood 
2002). I Brown & Lockwood (2002, figur 5) presenteras det reflekterade pulssvaret av ett 
intilliggande element i ”phased array” sökaren, där pulsen har ett relativt snabb ”ring down”
med en bandbredd på ungefär 2.2 MHz 6dB.

Enligt författaren så börjar bryttiderna för den använda MOSFET:en påverka vid 40 ns och 
neråt, men att prestandan fortfarande kan bibehållas om man sänker källspänningen. 
Pulsgeneratorn ska även kunna klara av att driva resistiva laster ända ner till 10 Ohm med 
en spänning upp till 350V, utan att självaste MOSFET:en tar skada enligt författarna. För 
att denna pulsgenerator ska prestera som bäst bör last impedansen vara mindre än 
100 Ohm (Brown & Lockwood 2002).
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Samma pulsgenerator har använts i forskningsresultat Qiu et al. (2012). I det 
forskningsresultatet kan det noteras, att vid en pulsbredd på 11ns (ca 45 MHz) nås en 
amplitud på 165 Vpp med en 6-dB bandbredd på 70 MHz och för en pulsbredd på 15ns 
(ca 33 MHz) en amplitud på 245 Vpp med en 6-dB bandbredd på 52 MHz (Qiu et al. 2012, 
figur 11).

Komponenterna för denna krets kan köpas för under US$50 med spänningskällan 
exkluderad. Designen är även tillräckligt enkel för att användas med ett tvåsidigt kretskort 
enligt författaren (Brown & Lockwood 2002).

3.3.5 Beskriven pulsgenerator i forskningsresultat: Kapacitansurladdande 
spikpulsgenerator med spänningsdubblering av spänningskällan.

I Gammell och Harris (2003) används en spänningskälla på 1200V, med målet att skapa 
en unipolär puls samt dubbla spänningen till 2400V.
I forskningsresultatet använder sig författarna av en NPT(nonpunch- through) IGBT 
(IRGP20B120U-E,International Rectifier Corp) istället för MOSFET som HV-brytare, fastän
de kommit fram till att just MOSFET:s skulle vara bäst. MOSFET skulle vara enklare och 
stabilare att designa och repetera för kapacitans-urladdningskretsar än IGBT. Därför att en
sådan typ av pulsgenerator skulle inte behöva en transformator eller förseningsledningar, 
som är svårare att specificera och reproducera. Samtidigt som komplikationer med extra 
induktiva komponenter undviks, som kan ge transienter och ringning (Gammell & Harris 
2003).

I Gammell & Harris (2003) gjordes även ett konstaterande att den valda NPT(punch- 
through) IGBT gav en mjukare återhämtning när den stängdes av jämfört med en likvärdig 
PT (punch through) IGBT (IRG4PH40U,International Rectifier Corp). 

I Gammell och Harris (2003, figur 1,2 och 3) illustreras kretsschemat för pulsgeneratorerna
och MOSFET:s-drivaren och IGBT:s-drivaren, som består av en 6N137 
”optocoupler”(Fairchiled Semiconducter) som svarar på positivt ingående TTL, vilken är 
kopplad till en kommersiell drivare IR2121(International Rectifier Corp.). Mellan jord och 
plussidan på ingången på 6N137 sitter en diod med katoden mot plussidan för att 
förhindra och tvinga ner den nedre delen av insignal till noll volt och för att isolera och 
undvika negativ insignal. Mellan plussidan på ingången och insignal sitter även en 47 Ohm
resistor som tillsammans med dioden ska ge en last på ungefär 50 Ohm.

På grund av att utgången på 6N137 är en ”open collector transistor” som går på vid en 
positiv insignal, använde sig Gammell och Harris (2003) av en inverterande grind 74LS00 
(Fairtchild Semiconductor). För att den skulle ge tillräckligt med snabba stigtider sattes 
även en 680 Ohms ”pull-up” resistor mellan Vcc och OUT från 6N137. Utgången från 
grinden är direkt kopplad till IN på IR2121.
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På ingången på den inverterande grinden 74LS00 användes en 1k Ohms resistor.
Vcc ,Enable på 6N137 och Vcc på IR2121 var förbikopplad med en 0.1µF kapacitans till 
jord. För att kontrollera att en ingående styrsignal var tillräckligt starkt för 6N137 använde 
författarna en till grind av samma typ, där båda ingångarna var kopplade till utgången på 
den förstnämnda grinden, för att där kunna mäta att signalen var tillräcklig. Mellan ERR 
och COM på IR2121 använde de en 200 pF kapacitans(Gammell & Harris 2003).

I Gammell och Harris (2003, figur 2 och 3) presenteras HV-steget för den enkla 
pulsgeneratorn respektive spänningsdubblaren, som påminner om 
figur 3.2.1a (se s.47), fast med en IGBT istället för MOSFET. IGBT:ns ”gate” för den enkla 
pulsgeneratorn är direkt sammankopplad med  IGBT:s-drivarens (IR2121) utgång.
Den enkla pulsgeneratorn är av samma principdesign som figur 3.2.1a (se s.47), medan 
spänningsdubblaren består av en extra urladdningskapacitans och en extra ”MOSFET”, 
där den extra urladdningskapacitansen sitter emellan ”source” på den första och ”drain” på
den andra .

För att minimera ojämn belastning över de båda IGBT:erna, ska de slås på så symmetriskt
som möjligt.  Gammell och Harris (2003) använde en transformator mellan IGBT:s-drivaren
och ”gate”:n på IGBT:n med två sekundära lindningar med varsin diod för att skydda mot 
negativa pulser på IGBT:ernas ”gate” . Transformatorn som användes bestod av en 
ferrite- torodial-kärna (22mm O.D x 14mm I.D x13mm hög) med en induktans på 
6064mH/1000varv (FT-87-j, Amidon Associates, Costa Mesa). På denna kärna lindade de 
3 lindningar, varav 2 varv med #22 emaljerad koppartråd vilket gav en ungefärlig induktans
på 30µH per lindning.

I Gammell och Harris (2003, figur 5 och 6) framgår att en last på 50 Ohm ger en unipolär 
puls med rundad topp vid en pulsbredd på 0.5µs (1 MHz), både för den enkla och 
spänningsdubblande kretsen, dock är kretsen för den spänningsdubblande något mer 
rund.

Ur Gammell & Harris (2003, tabell 1) går det utläsa att 2280V presteras vid en last på 
50 Ohm, för källspänningsdubblerings-kretsen och 1170V för den icke dubblerande. Enligt 
författarna skulle en mer fyrkantig puls kunna åstadkommas om själva 
urladdningskondensatorerna var större. Gammell och Harris (2003) påpekar även att 
större kapacitanser skulle kunna ge längre pulser. Spänningskällan som användes i för att 
ladda kapacitanserna levererade 20mA, vilket gav en pulsrepeterbarhet på 200kHz vid en 
last på 50 Ohm(model PO1.5HA20, Acopian, Easton, PA). En annan spänningskälla går 
att använda så länge den kan leverera tillräckligt med ström för att ladda 
urladdningskapacitanserna och att den inte blir överbelastad och stängs ner, vilket går att 
undvika om strömbegränsningsskydd används (Gammell & Harris 2003). För styrkretsen 
räcker det med en lågspänningskälla(Gammell & Harris 2003).

I forskningsresultatet gjordes även ett försök att ersätta IGBT:n med en 
MOSFET(IRFBG30) genom att sänka spänningskällan till 1000V, som MOSFET:en var 
max specificerad till.
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Testet genomfördes med sänkt spänningskälla för både IGBT:n och MOSFET:en, där det 
kunde konstateras att excitations-pulsen för MOSFET:en var 20% lägre än IGBT:n, vilket 
berodde på att MOSFET:en hade en signifikant högre inre resistans.
Kretsarna i artikeln konstruerades på hålkort (part number 276-175, Ra- dio Shack Corp., 
Fort Worth, TX), som placerades på en jordplatta av koppar (0.63-mm thick copper 
flashing;(Gammell & Harris 2003,figur 4)).

Den totala kostnaden för den föreslagna pulsgeneratorerna blev enligt 
Gammell och Harris (2003) 70$ och 100$ för den icke dubblerande och den dubblerande 
kretsen, exklusive spänningskällan (Gammell & Harris 2003).

Slutligen kan det från Gammell & Harris (2003) forskningsresultat konstateras att IGBT är 
det bättre valet vid >1000 Volts pulser, på grund av lägre Rds(on) än likvärdiga MOSFET:s.
Detta kan cementeras ytterligare i Blake & Bull (n.d.). 
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3.4 Sammanfattning pulstekniker

Det har visat sig finnas flera olika tekniker för att skapa både bipolära och unipolära 
pulsgeneratorer. De olika teknikerna är olika lämpade beroende på önskad frekvens och 
drivspänning.

Huvudsakligen har resultatet visat att MOSFET:s är den mest lämpade komponenten att 
använda sig av som HV-brytare, vid en konstruktion av pulsgeneratorer ämnade för 
excitation av ultraljudssökare. Det har också visats sig att N-mosen är det bättre valet över
en p-mos på grund av lägre Rds(on). Detta gäller för det klassiska ultraljudsomfånget för 
oförstörande provning upp till 15 MHz.
IGBT har även visat sig vara en lämplig HV-brytare när högre spänningar önskas runt 
2 MHz och neråt.

Två tekniker har presenterats för skapande av bipolära pulsgeneratorer samt två för 
unipolära. För den bipolära tekniken kan man använda HV-brytare bestående av en eller 
flera P&N-mospar . Två stycken om man vill använda sig av ”return to zero” innan man 
vänder polariteten i den utgående pulsen. Den andra tekniken har istället använt två N-
mosar och en 1:1:1 transformator med två lindningar på primärsidan och en på 
sekundärsidan för att med hjälp av ”push-pull” åstadkomma den bipolära pulsen.
De båda sätten kan även ge unipolära pulser om RTZ(”return to zero”) används. I 
transformatorfallet innebär detta extra MOSFET:s på sekundär sidan för att tömma 
transformatorn. De båda bipolära teknikerna har även visat sig kunna leverera pulståg.

För de unipolära teknikerna har en metod presenterats, som kan skapa unipolära spik-
pulser och en annan som kan skapa unipolära pulståg. Den för pulståg har ett 
högspänningssteg formad som en H-brygga, vilken använder sig av en flytande spänning 
med hjälp av induktans över högspänningsdrivaren för att åstadkomma pulstågen.

Ett tredje teknik har även visats, som använder sig av en MOSFET i högspänningssteget 
och en filtrerad spänningskälla.

Slutligen finns det alltså flera olika tekniker att konstruera en pulsgenerator på, beroende 
på vad för mål som vill nås. Beroende på vilket frekvensområde, pulsformer och 
excitationsspänning som önskas. Där MOSFET:en i de flesta fall är den bästa 
komponenten att välja som högspänningsbrytare, men att IGBT:n kan vara fördelaktig vid 
spänningar på >1000 Volt och vid frekvenserna <2MHz.
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Tabell 3.1: Sammanfattning av de bästa forskningsresultaten av varje topologi

Teknikform Konventionell Unipolär-

pulsgenerator

H-brygga PN-mos Push-pull

HV-brytare MOSFET/IGBT MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET

Unipolära-pulser Ja Ja Ja Ja Ja

Bipolära-pulser Nej Nej Nej Ja Ja

Pulståg Nej Nej Ja Ja Ja

SS-signaler Nej Nej Ja Ja Ja

Frekvens-omfång 

vid en 50 Ohms last

vid spänning

X Volt

<2 MHz

(>1000 V)

(IGBT)[1] 

>2 MHz

(<1000 V)

(MOSFET)

1-12 MHz

(350 V)

12<60MHz 

(350<110 V)[2]

<5 MHz 

(10 MHz)[4]

(450 V)

35-70 MHz

(150 < 

200 Vpp)

5-20 MHz 

(400 Vpp)[3]

Det bör beaktas att tabellen till vis del är en approximativ sammanställning av data ifrån 
forskningsresultaten. 

[1] IGBT är för den konventionella bättre vid frekvenser under <2 MHz även om resultat ner till en 
frekvens mot 0 Hz ej prövats . 

[2] Tecknet  mindre än ”<”  och större än ”>”  är i vissa fall uppskattningar satta utifrån faktiska 
resultat och information angivet av författarna. För den ”unipolära-pulsgeneratorn” betyder det att 
spänningen varierar någonstans mellan 350 till 110 Volt från frekvensen 12 till 60 MHz, då båda 
ytterkanterna har testats vid dessa förhållanden. 

[3] Angående push-pull topologin kan det vara så att den undre frekvensen är för högt satt, detta 
eftersom 5 MHz är den lägst testade frekvensen utan distortion. Detta eftersom distrotion ägde 
rum vid den lägst testade frekvensen på 2 MHz, under den första pulscykeln i en pulstågs 
excitation. 

[4] Det är möjligt att denna H-bryggs konfigurerade pulsgeneratorn kan driva laster på 50 Ohm upp 
till 10 MHz, då författaren nämner detta och de testresultat som presenterat även indikerar att 
detta teoretiskt är möjligt.
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3.5 Pulsformer

3.5.1 Undersökning och jämförelse av olika pulsformer och pulsbredder för en sökare med 

en nominell centerfrekvens på 5 MHZ.

I konferensavhandlingen ”Impact of elements sensitivity and puls excitation on phased 
array imaging” av Cotton & Blanchet (2010) presenteras en undersökning av olika 
pulsformers framhävande egenskaper, vid excitation av en 5 MHz ”phased array” sökare. 
Författarna använde två uppsättningar, "setup E" och ”G”, där "setup E"  går ifrån -100 till 
12 Volt, och ”G” -100 till 100 Volt, för att skapa spikpulser, unipolära- och bipolära pulser.

Det görs även en undersökning om hur vinklarna i en ”phased array” sökare påverkar 
signalstyrkan. Det går i forskningsresultatet att observera att lägre vinklar resulterar i en 
svagare amplitud (Cotton & Blanchet , 2010, figur 2).

I Cotton och Blanchet (2010, chart 1) framgår att centerfrekvensen för den givna sökaren, 
som har en nominell centerfrekvens på 5 MHz, i praktiken har en centerfrekvens vid en 
pulsbredd på 85ns (5.88 MHz). Pulssvarets amplitud är som starkast där för alla testade 
pulsformer.

Det går även att observera i Cotton & Blanchet (2010, tabell 1) att en spikpuls, som i detta 
fall ansågs vara en pulsbredd under 40 ns , inte levererade några särskilt starka pulssvar 
(se tabell 3.2). 

Tabell 3.2: Karaktäristiskt resultat av pulsform 

 Pulsform Medelamplitud puls in i 
Volt (V)
och topp amplituden (Vpp)

Pulssvar 
Volt
(Vpp)

"setup E" Spik 77.6 0.25

 Unipolär 77.2 1.0

 Bipolär (-100/+12 V) 77.2
(81.7 Vpp)

1.2

"setup G" Spik 89.5 0.17

 Unipolär 79.6 0.65

 Bipolär (-100/100 V) 149.8
(190.8 Vpp)

1.1

Källa: Cotton & Blanchet (2010,table 1).

Cotton och Blanchet (2010, tabell 2) visar också att "setup G" given i tabell 3.2 lider av 
ringning både under och ett tag efter en pulsexcitation, som uppskattningsvis är på 
10 Vpp, vilket ungefär kan uppskattas till 10ggr mer i jämförelse med "setup E".

 63
 



Sammanfattning av lämpliga topologier för en generisk ultraljudspulsgenerator för 
ickeförstörande provning av Anton Ingemarson

Utifrån Cotton och Blanchet (2010, chart 2) där centerfrekvensen är plottad som en 
funktion av pulsbredden, kan det noteras att sökaren för de flesta vågformerna inte variera
särskilt mycket utanför sin nominella centerfrekvens. Detta trots att en kortare 
pulsexcitation, än den nominella, ska tvinga en sökare till högre frekvenser och kortare 
frekvenser när den utsätts för en längre puls än sin egna. Detta skulle kunna ha sin 
förklaring i att sökarens bandbredd är smal, vilket också stöds av ”chart 5” där amplituden 
minskar kraftigt med högre frekvenser och för lägre frekvenser.(Cotton & Blanchet 2010)

I Cotton & Blanchet (2010, chart 2) kan det iakttas att den unipolära negativa pulsen på 
naturlig väg triggar den nominella centerfrekvensen hos sökaren vid en pulsexcitation på 
25ns bred (i sammanhanget motsvarar 25ns puls en spikpuls), medan den bipolära gjorde 
detta vid 75ns bred puls.

Varje pulsform åstadkommer som störst bandbredd och kortast ”ringdown time”, alltså 
pulslängd hos sökaren, när den exciterande pulsen triggar den nominella 
centerfrekvensen istället för den praktiskt iakttagna. Samtidigt framgår det att en bredare 
puls resulterar i en längre ”ringdown time”, bortsett från den bipolära i "setup G". Denna 
information skulle kunna indikerar att en spikpuls kan ha fördelar över en negativ unipolär 
puls när bandbredd och axial upplösning är kritisk, medan hög penetreringsförmåga inte 
behövs  (Cotton & Blanchet 2010, chart 3 och 4).

En jämförelse mellan ”"setup E"” (-100/12V) och ”"setup G"” (-100/100V) visar, att ”"setup 
E"” har en mer konstant enhetligt pulssvar över ett bredare spektrum av den justerbara 
pulsbredden. Samt att ”"setup G"” bipolära puls ger kraftigast pulssvar, emellan dem 
utifrån Cotton och Blanchet (2010, chart 5). Cotton & Blanchet (2010, chart 3) visar också 
att bandbredden minskar kraftigt för de båda varianterna vid lägre frekvenser än den 
nominella, men var något större för kortare pulsexcitationer, bortsett från den bipolära i 
"setup G" som blev mindre. I både "setup E" och G åstadkoms starkare pulssvar med de 
bipolära pulserna jämfört med de unipolära. Dock påminner "setup E" (-100/12) mycket om
den unpolära pulsens egenskaper, fast med 20% högre amplitud vid centerfrekvensen och
10% lägre bandbredd vid högre frekvenser (Cotton & Blanchet 2010).

I Cotton och Blanchet (2010) visade sig spikpulsen ge den kortast pulslängden, med 
undantag för "setup G" (-100/+100) runt centerfrekvensen och därför skulle den kunna ha 
en bättre axial upplösning, men eftersom pulssvaret också är en funktion av pulsbredden 
så är spikpulsens pulssvar låg jämfört med de unipolära och bipolära pulserna. Den 
unipolära pulsen skulle då kunna vara ett bättre och billigare alternativ än en spikpuls när 
större penetrationsdjup behövs, vilket däremot kommer på bekostnad av smalare 
bandbredd.
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3.5.2 Pulsformer jämförda vid 2 MHz

I Xiao et al. (2013) tas flera pulsgeneratorer fram som är specificerade för 300 Vpp 
unipolärt och 600 Vpp bipolärt, med en toppfrekvens på ca 2 MHz.

I Xiao et al. (2013, figur 8 och 9) visas resultaten av de unipolära pulserna, den negativa 
och positiva, samt den bipolära encykliga och den bipolära tvåcykliga . I Xiao et al. (2013, 
figur 9) visas spektrumet för de olika pulserna. Jämförs pulsformerna i figurerna framgår 
det att den tvåcykligt bipolära pulsen matchar den tänkta frekvensen på 2 MHz bättre än 
den encykliga. De unipolära pulserna lider även av betydande ringning på runt 8 Vpp, 
medan de bipolära av 1 Vpp.

I Xiao et al. (2013,figur 9) kan det observeras att den unipolära pulsen ger bredast 
bandbredd och att den bipolära starkast pulssvar. Den tvåcykligt bipolära pulsen har också
ännu smalare bandbredd och betydligt högre amplitud jämfört med den encykliga, nästan 
dubbla amplituden. Den unipolära pulsen har en bredare bandbredd medan den bipolära 
har en smalare bandbredd men med mera energi än den unipolära.

Sammanfattningsvis så är den unipolära pulsen enligt Xiao et al. (2013), lättare att 
anpassa för sökarens centerfrekvens. De flercykliga pulserna är mer lämpliga för 
högfrekventa förhållanden, där inga höga excitationsspänningar är tillåtna för att leverera 
tillräcklig penetrationsförmåga. Dock måste man vara mer noggrann med att matcha 
sökarens centerfrekvens.

3.5.3 Jämförelse mellan linjär chirp av  Bipolar RTZ och quinary bipolar

En jämförelse mellan en Bipolär ”return to zero”(RTZ) och en bipolär ”Quinary” excitation 
görs i Cowell och Freear (2008) med en centerfrekvens på 2.25 MHz. Där används en 
SS-signal som är linjärt frekvensmodifierad (LFM = linear frequency modified).

I artikeln använder sig författarna av ett matchande filter (25% raised cosine window).
I Cowell och Freear (2008, figur 17,18 och 19 samt tabell 1 och 2), kan det observeras att 
quinary ger ett bättre SNR-förhållande än den bipolär RTZ, vid ett pulståg av LFM.

”Quinary”-pulsgeneratorns skapades, som i Cowell och Freear (2008, figur 14), med tre 
MOSFET:s-par, där det ena har till uppgift att dra ner till noll (RTZ) och det andra att nå 
spänningar på +-50volt och det tredje +-100 volt.

Skillnaden mellan ”Quinary”-pulsgeneratorn och den Bipolära RTZ-pulsgeneratorn är, att 
mellan steget på +-50Volt från 0 till+-100 inte finns i den senare nämnda.

En illustration av de tänkta pulsformerna kan ses i figur 3.5.1 (se s.66).
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Den LMF-exciterande signalen tillsammans med det pulskomprimerande filtret resulterade 
i detta forskningsresultat av Cowell och Freear (2008) till en förbättrad detektionsmöjlighet 
av pulssvaret. Detta är fördelaktigt i applikationer där man behöver använda sig av 
SS-signaler, för att nå tillräcklig penetrationsförmåga.

Den föreslagna ”Quinary” excitationen i jämförelse med den bipolära RTZ, genererade 
konsekvent mindre sidlober på utsignalen av det pulskomprimerande filtret med ett 
förbättrat SSNR(Spectral Signal to Noise Ratio) på tio decibel enligt 
Cowell och Freear (2008).

3.5.4 Jämförelse emellan några pulsgeneratorer beskrivna i olika 
forskningsresultat

Med hjälp av pulsekometoden i Qiu et al. (2012), jämfördes en Panametric 5900(Olympus 
inc) pulsgenerator, en unipolär pulsgenerator och en bipolär pulsgenerator hämtade från 
Brown och Lockwood (2002) och Xu et al. (2007). I jämförelsen användes en sökare på 
55 MHz av ”lithium niobate” med ett fokalt fokus vid 9.3mm med en bandbredd på 47%. 
Testobjektet var en 20-µm-diameter wolframstråd (California Fine Wire Co., Grover Beach,
CA), som placerades vid det fokala fokuset.
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Figur 3.5.1: Bipolar chirp illustration av RTZ härmande sinus och fyrkant

Den svarta signalen som inte är sinus ska föreställa bipolar RTZ, medan den röda är en 
”quinary excitation”.
Tydligare skillnad kan ses Cowell & Freear (2008,figur 9 och 13).

Källa: (Cowell & Freear 2008, figur 9 och 13).



Det mottagna pulssvaret förstärkte Qiu et al. (2012) med hjälp av Miteq-1114 (Miteq Inc., 
Hauppauge, NY) med 20dB, för att sedan läsa in det i ett oscilloscope (LeCroy Wavepro 
715Zi, LeCroy Corp.). I Qiu et al. (2012, figur 13) illustreras skillnaden av de testade 
pulsernas pulssvar, som anpassats så bra som möjligt för en frekvens på 55 MHz (Denna 
information sammanfattas även i tabell 3.3 (se s.67)).

Tabell 3.3: karaktäristisk jämförelse data pulsgeneratorer 

I jämförelsen förekom impedansmissmatchningar mellan olika delar i ultraljudssystemet, 
som mellan sökaren och mottagare.

En annan jämförelse mellan den bipolära pulsgeneratorn och den från Olympus 
rapporterades även i Xu et al. (2007) och Xiao et al. (2013). 
Den bipolära pulsgeneratorn i Xu et al. (2007) skickade in en 26 ns lång puls på 65 Vpp 
medan den från olympus panametrics 5900 skickade in en 12 ns lång negativ spik på 
63 Vpp.

Det kan observeras i Xu et al. (2007, figur 7), att den bipolära pulsgeneratorn levererade 
en betydligt starkare pulssvar än Panametrics 5900, ungefär det dubbla vid sin topp om 
båda sidor om noll volt. Panametrics 5900 excitationsspänning var 2 Volt lägre och var 
betydligt kortare, men hade en frekvens som matchade centerfrekvensen av sökaren 
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Pulsgenerator Puls typ Top frekvens

(MHz)

(ungefär

-6dB

bandbredd

(MHz)

(ungefär)

Top

amplitude eko

(V)

(ungefär)

Beskrivna 

pulsgeneratorer i 

forskningsresultat

Bipolär 54 44-62 1.2

 Unipolär 54 23-62 0.7

Kommersiell 

pulsgenerator 

Panametrics 

5900 från 

Olympus

1-µJ 55 43-66 0.4

 2-µJ 54 39-64 0.5

4-µJ 19 12-59 0.5

 8-µJ 18 12-29 0.5

Källa: Qiu et al. (2012).
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något bättre, som var 44 MHz. Däremot skilde sig inte magnituden mycket mellan 
26 ns(38.5 MHz) och den 12ns(41.7 MHz) långa spiken i frekvensspektrumet hos sökaren 
i Gottlieb et al. (2005, figur 6) bara några tiondelars dB som väger till spikens fördel.

I Jian-Xing Wu et al. (2013) görs även en jämförelse med en kommersiell pulsgenerator 
MD1213DB1 (Demo board MD1213DB1 (Supertex n.d.), utöver den tidigare nämnda 
Panametrics 5900 . MD1213DB1 är kommersiell bipolär pulsgenerator med samma 
HV-brytare som i Jian-Xing Wu et al. (2013), Qiu et al. (2012) och Xu et al. (2007), som 
även är det företag som tog fram dessa HV-brytare. I forskningsresultatet av Jian-Xing Wu 
et al. (2013, figur 8) finns en jämförelse av pulssvaren av en sökare för 50 MHz, för de 
olika pulsgeneratorerna. Utifrån figuren kan man observera att den presenterade 
pulsgeneratorn i forskningsresultatet har en amplitud, vars pulssvar är mellan 60-100% 
starkare vid topparna än de från MD1213DB1 och mellan 200-300% starkare än de från 
Panametrics 5900 från Olympus.

Inköpspris för MD1213DB1 150$(På Microships hemsida), Panametrics5900PR Olympus 
18000$ enligt (Jian-Xing Wu et al. 2013).
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3.6 Sammanfattning pulsformer

 
Bipolära pulser med en spänning från -X volt till X volt har indikerat ge starkare pulssvar 
än unipolära pulser med en spänning på X volt. Bandbredden för de olika pulsformerna 
har visats sig kunna numreras i följande ordning där 1 ger mest bandbredd;
1: Spikpuls .
2: Unipolär fyrkantspuls.
3: Bipolär puls.
Detta stämmer överens med vad teorikapitlet tagit upp.

Multipla pulscykler av samma frekvens för den bipolära pulsslaget har indikerats att ge 
betydligt starkare pulssvar, samt ännu smalare bandbredd i jämförelse mot en. Två 
sammanhängande pulscyklar har gett en indikation på att att nästan dubbla pulssvars- 
styrkan kan presteras jämfört med en pulscykel.

Ett praktiskt försök i Cowell & Freear (2008), att efterlikna en sinus med ”quinary 
excitation”, har indikerat att SNR-förhållandet kan förbättras för ”spread spectrum”-signals 
excitation.

De beskrivna pulsgeneratorerna har i flera forskningsresultat visat sig kunna uppnå ett 
starkare pulssvar än en kommersiell pulsgenerator vid namnet Panametrics 5900 från 
Olympus.
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4 DISKUSSION

4.1 Metod

Teorikapitlet har haft sin huvudsakliga bas i boken ”Piezoelectric transducers and 
applications” (Arnau 2004) och en webbaserad ”Introduction to ultrasonic testing” (Nde-ed 
n.d.). Det finns en nyare upplaga av  ”Piezoelectric transducers and applications”från 
2008, vilket kanske skulle kunnat ge en ännu starkare grund och några nya rönn. Den 
nyare upplagan har 18 kapitel mot 16 och boken är även längre vilket tyder på detta. Hur 
som har inga kapitel hittats i den nya upplagen på Springer Link:s hemsida, som skulle 
kunna påverkat arbetat i en annan riktning.

Den webbaserade kunskapskällan ”Introduction to ultrasonic testing”  av Nde-ed (n.d.), 
som tidigare nämnt har 19 unika sponsorer. Förekommer det en risk i att en del 
information som presenteras skulle kunna vara direkta tyckanden från sponsorerna eller 
någon specifik författare. Detta eftersom just hemsidan flaggar för att det kan finnas. Detta 
skulle kunna indikera att en risk för vinklad grundkunskap kan ha riktat arbetet, däremot 
har inga motsägelser i forskningsresultat eller liknande källor som också stått till grund för 
kunskapen observerats.

I artikelsökandet har flera relevanta källor hittats, identifierats och tagits i beaktande, men 
eftersom att Liu har begränsningar med hur många förlag man har avtal med, så har en 
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del referenser som artiklarna hänvisat till, som kanske kunnat vara av intresse, inte alltid 
varit åtkomstbara. Försök har gjorts att komma åt dessa genom att logga in på olika vis till 
den databas, där den refererade publikationen av intresse har varit publicerad. I vissa fall 
har detta lyckats för att komma åt publikationen av intresse, medan man i vissa fall bara 
kunnat få tillgång till sammanfattningen. I de flesta fall har man lyckats komma åt 
informationen.

Det finns även en risk i, att de perfekta sökorden kanske inte har använts, för att hitta den 
önskade informationen, även om flera olika synonymer har använts.

Eftersom inte alla intressanta forskningsresultat har kommits över, finns det en risk att man
inte funnit all relevant information, vilket kan innebära att denna information skulle kunnat 
leda till ett annat resultat.

De bör också nämnas att inte exakt alla de forskningsresultat som hittats har tagits med i 
denna rapport, då arbetet hade blivit alldeles för omfattande inom dess 
begränsningsramar. Istället har antaganden gjorts om en artikel som byggt på samma 
teknik som en annan artikel, men med mycket bättre resultat så har endast den tagits 
med. Bättre resultat har ansetts vara högre pulsamplitud, frekvens, stig- och falltider vid en
last på 50 Ohm. En last på 50 Ohm har använts som nominell jämförelse, då det har varit 
den testlast som använts i artiklarna enligt EN BS 12668-1:2010 (2010) standarden.

Det finns ytterligare en standard utöver den europeiska EN BS 12668-1:2010 (2010) för att
evaluera pulsgeneratorer för oförstörande provning med hjälp av ultraljud, som inte tagits 
med. Det är den internationella standarden ISO 18563-1:2015 (2015) som är gjord för att 
evaluera ”phased array” pulsgeneratorer i frekvens omfånget 0,5-10 MHz.
Denna standard har alltså ett kortare frekvensomfång än den europeiska på 0,5-15 MHz 
men stödjer ”phased array”, vilket den europeiska inte stödjer. Hur som har inte uppgiften 
varit att utforska ”phased array” pulsgeneratorer, där av är den europeiska tillräcklig!

En del av de forskningsresultat som tagits omhand, har mer än tio år på nacken. Detta är 
inte en svaghet eftersom just dessa forskningsresultat konsekvent har återkommit i nutida 
studier som högst relevanta i sin topologi. Samtidigt som inga bättre resultat av samma 
topologi har förekommits i moderna forskningsresultat.

72



4.2 Resultat

4.2.1 Pulsformer

Ifrån resultaten presenterade under rubrik 3.5.1 (s.63) går det konstatera att en bipolär 
pulsgeneratorn, som har en puls från –X volt till + X volt i jämförelse med en unipolär puls 
med + eller – X volt. alltid ger ett betydligt högre pulssvar än den unipolära, vilket även 
verkade gälla utanför centerfrekvensen som kunde ses i  Cotton & Blanchet (2010, chart 
5).

Frågan är dock om något slarvfel förekommer, då det i Cotton & Blanchet (2010, tabell 
2) kan observeras att för en pulsbredd på 100 ns ges en amplitud på 1.06 Vpp för ””setup 
G” (-100 till 100V)” medan det i ””setup E” (-100 till +12V)” får 1.2 Vpp, vilket motsäger att 
den symmetriska bipolära pulsen skulle ha en starkare amplitud över alla de testade 
frekvenserna i Cotton & Blanchet (2010, chart 5). Hur som helst så levererar både -100 till 
+100/+12 volt betydligt starkare amplitud runt centerfrekvensen för sökaren .

Fler källor som konstaterar detta faktum utanför centerfrekvensen vore önskvärt, men 
detta spelar ingen roll om man trimmar in pulsgeneratorn för sökarens frekvens. Detta 
borde också alltid göras, då man får som starkast amplitud där, samtidigt som det sliter 
mindre på sökaren, speciellt om pulsen skulle vara längre än sökarens centerfrekvens. 
Detta eftersom det piezoelektriska materialet försämras gradvis under den tid, som den 
utsätts för en kraft som tvingar den till en annan form.

Cotton & Blanchet (2010) var preliminära resultat och den fullständiga analysen skulle 
presenteras vid en konferens. Detta kan svara på varför vissa motsägelser förekom, som 
antagligen borde vara slarvfel från författarnas håll.

4.2.2  Jämförelsen mellan olika pulsgeneratorer

Som resultaten under kapitel 3.5.4 (s.66) visar så ger den föreslagna bipolära pulsen samt
den unipolära pulsen ett starkare pulssvar än den kommersiella, Panametrics 5900PR. 
Frågan är dock hur resultatet hade påverkats om alla pulsgeneratorer hade matchats 
impedansmässigt. Hade resultatet sett detsamma ut då? Sannolikt skulle det antagligen 
inte spelat någon roll, vilken som generar starkast pulssvar dessa emellan, om inte någon 
av pulsgeneratorerna redan varit nära. Då det följer teorin om att bipolär puls levererar mer
energi än en unipolär puls, samtidigt som en större införd spänningsnivå ger en högre 
energiöverföring mellan den beskrivna unipolära pulsgeneratorn och den kommersiella 
Panametrics 5900PR.

Det intressanta är däremot att de bipolära pulsgeneratorerna har ett Vpp som är snarlik 
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med de unipolära pulsgeneratorerna, vilket innebar att den absoluta amplituden hos de 
unipolära pulsgeneratorerna är dubbelt så hög som för de bipolära. Därför skulle 
information om pulsgeneratorernas excitationsform vara intressant att jämföra, för att 
lättare förstå varför den bipolära har ett pulssvar som är mer än dubbelt så starkt mot de 
unipolära. För t.ex. Panametrics5900PR som är en spikpulsgenerator, skulle en rimlig 
förklaring vara att pulsen dör ut en bra stund innan en halv period har gått. För den 
unipolära skulle det kunna vara, att den maximala excitationsspänningen bara uppnås en 
kort stund och att den bipolära har en plattare maximal excitationsspänning, vilket gör att 
den lyckas åstadkomma en bättre energiöverföring. Hade denna information om 
excitationsformen funnits tillgänglig, skulle det kunnat gå att dra en slutsats om vad detta 
beror på i forskningsresultaten.

4.2.3 Resultat emellan undersökningar av olika pulsformer gentemot 
varandra

Resultatet av att variera pulsbredden i Cotton & Blanchet (2010, chart 2), var något 
förvånande då en kortare pulsbredd i teorin ska ge en högre frekvens medan en lång 
pulsbredd ska ge en lägre frekvens. Hur som så ges ingen bild av sökarens 
frekvensmässiga karakteristik, vilket gör att man inte vet hur mycket utanför 
centerfrekvens man kan förvänta sig kunna gå. Pulsbredden(frekvensen), illustrerad i 
Cotton & Blanchet (2010, chart 2), gav vid en pulsbredd på 25ns (20 MHz) upphov till en 
frekvens med starkast pulssvar vid 5 MHz i frekvensspektrumet, för att vid en stegrande 
pulsbredd upp till 150 ns(3.3 MHz), nästan linjärt avta till en frekvens på 3.5 MHz.
Högre toppfrekvens gavs däremot för ”"setup G"” (-100 till +100 volt) där frekvensen blev 
25ns ungefär 6.3 MHz, jämfört mot de andra pulsformerna som var snarlika vid 5MHz. 

Anledningen till att högre frekvenser inte kunde nås, beror nog på sökaren, som med 
största sannolikhet har en övre frekvens som ligger någonstans vid 5-6 MHz. Den troliga 
anledningen till att pulssvar med högre frekvens kunde nås med den bipolära pulsen, 
ligger nog i att den kunde tvinga sökaren både upp och ner istället för åt ena hållet, vilket 
gör det lättare för sökaren att falla in till sin naturliga frekvens. Detta stämmer i så fall med 
teorin där man kan skicka in en kort puls för att trigga sökarens centerfrekvens, dock till 
lägre amplitud än en matchande puls.
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4.3 Återkoppling

För att återkoppla till frågeställningen och syftet med arbetet så ville Syntronic öka sin 
kunskap inom oförstörande provning med hjälp av ultraljud, med förhoppningar om att 
bättre kunna konfigurera och optimera sina ultraljudssystem, samtidigt som man vill kunna 
få mera generiska system. För att besvara en del av detta avgränsades arbetet till 
pulsgeneratorn och följande frågeställningar ställdes:

● Vad skulle en generisk pulsgenerator behöva prestera?
● När är det fördelaktigt att använda sig av en viss pulsform?
● Vilka tekniker finns för att konstruera en pulsgenerator för oförstörande provning 

med hjälp av ultraljud och vad presterar de olika teknikerna idag?

4.3.1 Vad skulle en generisk pulsgenerator behöva prestera?

Vad skulle en generisk pulsgenerator behöva prestera? visade sig vara en fråga som inte 
var möjlig att besvara universellt, då allt för många variabler spelar in samtidigt, som allt 
för många okända variabler skulle behövas mätas med ultraljud innan man ens kan göra 
en uppskattning av hur stor excitationsspänning som skulle behövas i alla de möjliga 
frekvenser och testförhållanden som kan existera för stål. Istället skulle ett antagande på 
att en maximal excitationsspänning runt 400 Vpp vara tillräckligt för ett stort område av 
frekvenser i de flesta fall, då det ligger i mellan 100-800volt som är det vanligaste test 
området, 2.13.2Pulsgenerator, samt att desto större frekvensspektrum en pulsgenerator 
kan operera runt desto mer generisk är den.

Resultatet av de beskrivna pulsgeneratorerna utifrån forskningsresultat i denna 
examensrapport kan däremot ge en indikation på att högre spänningar ofta resulterar i en 
pulsgenerator med lägre frekvensomfång, samt att mycket höga spänningar bara kan 
åstadkommas vid lägre frekvenser på grund av stig- och falltiderna i de HV-brytande 
elementen. Hur stort frekvensomfång man kan åstadkommas blir då en avvägning 
gentemot hur stor excitationsspänning man vill att en pulsgenerator skall prestera. En 
justerbar spänningskälla skulle däremot tillåta en högre excitationsspänning vid lägre 
frekvenser, vilket även flera kommersiella pulsgeneratorer använder sig av.

4.3.2  När är det fördelaktigt att använda sig av en viss pulsform?

För att kunna bestämma när en viss pulsform är bättre än en annan, kan man bryta ner 
frågan i två olika fall, där pulsformer utifrån resultaten kan besvara de olika fallen generellt,
om när en viss pulsform är bättre lämpad.
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Fall: Encyklig puls

Utifrån forskningsresultatet av Cotton & Blanchet (2010, chart 4)  går det att konstatera att 
pulslängden för en bipolär puls är längre i jämförelse med den unipolära, men att den kan 
vara likvärdiga om man matchade sökarens nominella frekvens (Cotton & Blanchet 2010, 
chart 4,  setup G" Neg-Pos puls @-20dB). 

Teorin säger att en unipolär puls har en bredare bandbredd än en bipolär puls, vilket även 
visats (Cotton & Blanchet 2010; Qiu et al. 2012; Xu et al. 2007). I och med att den 
unipolära pulsen har ett godtyckligt likvärdig pulslängd oberoende på hur pass vältrimmad 
den är för sökaren i Cotton & Blanchet (2010), så kan den unipolära pulsen vara det bättre
valet ute i en industri där man helt saknar kunskap eller inte har tid eller har kapitalet att 
anlita en konsult för att mäta upp en ny sökares centerfrekvens, för att sedan trimma in 
den bipolära pulsen ut efter den.

Nackdelen med en unipolär puls är, att SNR-förhållandet blir sämre då bandbredden är 
större, i ett fall där man bara vill titta på centerfrekvensen, samt att pulsen kan vara allt för 
kort, vilket gör att energiöverföringen blir dålig och ytterligare försämrar SNR. Visserligen 
kan detta motas med ökade amplitud, men det finns begränsningar som nämnts i teorin, 
att sökaren inte klarar av hur höga spänningar som helst.

Fördelen med att använda en bipolär puls är att man får en smalare bandbredd, då 
oönskade frekvenser inte skickas ut. En ytterligare fördel med den bipolära pulsen är att 
det indikerats ge ett starkare pulssvar vid ett givet –X/+X Volt-förhållande än den unipolära
pulsen, samt ett bättre SNR-förhållande.

Alltså skulle en bipolär puls vara det bättre valet när högt SNR eftersökes när man har tid 
och resurser, men att en unipolär puls skulle kunna vara det enkla valet när man inte 
behöver en bipolär puls för att åstadkomma tillräckligt bra SNR. Men att den unipolära kan 
åstadkomma bättre upplösning vid en visualisering, då bandbredd förknippas med just 
detta.

Fall: Encyklig eller flercycklig puls vid användning av bredbandsökare

I ett fall där bredbandsbredd är önskad kan en spikpuls vara det enklaste alternativet, 
eftersom den bara behöver matcha den övre frekvensen i en bredbandssökare. Detta är 
ett bra alternativ så länge den kan leverera tillräckligt med energi över alla frekvenser. Hur 
bra detta åstadkoms beror på hur pass bred bandbredd sökaren har, samt hur mycket 
spänning den tål och vilken den övre gränsfrekvensen är och provningsobjektets 
förhållanden.

I de fall bandbredden är för bred så kommer inte spikpulsen vara det bra valet, eftersom 
det inte går att skapa hur stora pulser som helst för att kompensera emot det, eftersom det
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finns en viss begränsning i de komponenter som finns idag, samtidigt som en sökare inte 
tål hur stora amplituder som helst. Då kan man visserligen skicka in flera pulser vid olika 
frekvenser, men detta skulle ta väldigt lång tid. Därför skulle en SS-signals puls vara det 
bättre valet vid väldigt breda sökare eller när extra mycket energi krävs för ett mätbart 
SNR-förhållande.

SS-signals puls kan verka vara det ”bästa” valet då den i princip alltid kan leverera 
tillräckligt starka pulssvar, men nackdelen är att det ställs betydligt högre krav på hela 
systemets utrustning , framförallt pulsgeneratorn och den mottagande delen för att kunna 
kompensera för olika dämpning av olika frekvenser samt lägga ihop de olika signalerna 
från pulssvaret i tidsdomänen, och behandla det digitalt.

Därför skulle det vara enklast att alltid använda sig av en spikpuls, i alla de fall där 
dämpningen i materialet inte är allt för hög och det går att skicka in en väldigt hög puls.
Generellt skulle man då kunna säga utifrån resultaten och teorin, att en unipolär puls är 
mer lämplig vid lägre frekvenser och SS-signaler vid högre frekvenser. Detta eftersom att 
dämpningen är lägre vid låga frekvenser samtidigt som det är svårare att skapa höga 
pulser vid höga frekvenser, vilket högfrekventa sökare ofta heller inte tål. Därav kan en 
SS-signal puls kompensera för lägre excitationsspänning vid höga frekvenser.

4.3.3 Vad finns det för vägar att gå för att designa en pulsgenerator för 
ultraljudstestning, samt vad presterar de olika teknikerna idag?

I denna examensrapport har det visat sig finnas fem lämpliga sätt att designa en 
pulsgenerator på.

A) P&N-mos konfigurerad H-brygga. 
B) N-mos konfigurerade H-brygga.
C) N-mosar som är jordrefererade och använder sig av en transformator.
D) Kapacitansurladdning med hjälp av IGBT eller N-mos i HV-steget.
E) N-mos kopplade direkt till en filtrerad spänningskälla.

A): Konfigurationen avseende P&N-mos har visat sig vara lämplig för mycket höga 
frekvenser på 35-70MHz utanför det traditionella testomfånget som sträcker sig till 
15 MHz. Den har kunnat skicka pulser runt 160 Vpp samt kunnat åstadkomma SS-signaler
för frekvens-regionen bortom det traditionella testomfånget. Indikationer på att P&N-mos  
konfigurationer är olämplig för lägre frekvenser har indikerats, då en P-mos har allt för hög 
Rds(on). Vilket gör att de endast kan leverera tillräckligt med ström för att driva små 
sökare.

B): Forskningsresultat för den N-mos konfigurerade H-bryggan har visat sig kunna skapa 
unipolära pulståg till en frekvens på 5 MHz med en amplitud på cirka 450 Vpp vid en 
50 Ohm last, samt kunnat åstadkomma SS-signaler. Den konfigurationen beskrivs under 
kapitel 3.3.1 och använde sig av en transformator istället för bootstrap för att lyfta 
spänning till högspänningssidan, vilket gjorde att den lägre frekvensen inte blev 
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begränsad.
En möjlig anledning till att högre frekvenser är svårt att åstadkomma med denna 
konfiguration är, att högspänningsdrivaren också begränsas av den brytande MOSFET:ens
”slewrate”.

En fördel med denna realisering av en pulsgenerator samt för A) och C) är, att de drar 
mindre energi vid själva excitationen än en krets med bara en HV-brytare, så inte onödig 
energi behöver gå igenom en dämpningsresistans för att skapa en snabbt fallande flank, 
som annars är fallet i D) och E) av de fem lämpliga designerna. Detta kan speciellt vara 
betydande då den valda sökaren har stor kapacitans.

C): N-mosar som är konfigurerade att använda sig av push-pull topologi med hjälp av en 
transformator har visat sig kunna vara väldigt lämplig för att skapa både uni- och bipolära 
SS-signaler och samtidigt kunna leverera ett stabilt Vpp över ett brett frekvensspektrum.
Mycket av design-utmaningarna av en sådan pulsgenerator ligger i valet av transformator, 
då det är den som bestämmer hur pass bra energiöverföringen är samt vilket 
frekvensspektrum man blir begränsad till. En fördel med denna design är att de brytande 
MOSFET:arna är jordrefererade, vilket underlättar valet av MOSFET:s-drivare eftersom 
spänningen inte behöver lyftas upp som i fallet A) och B).

Med denna teknik har excitationsspänning på cirka 500 Vpp åstadkommits från 5 MHz till 
20 MHz genom en last på 50ohm där pulsformen är rektangulär vid 5 MHz och triangulär 
vid 20 MHz. I den artikeln där detta forskningsresultat var publicerat var dokumentationen 
låg för självaste pulsgeneratorns komponenter, vilket gör dess repeterbarhet låg.
Andra forskningsresultat som kommits över med liknande design och med bra 
dokumentation, har endast frekvenser upp till cirka 2 MHz presterats med en amplitud på 
cirka 200 Vpp.

D): En kapacitansurladdningskretsen, för att skapa pulser har visat sig både kunna göras 
med hjälp av IGBT och MOSFETS, där IGBT är mer lämplig för mycket höga spänningar 
från 2 MHz och neråt. Denna metod för att designa en pulsgenerator har fördelen med att 
en spänningkälla som kan hantera toppströmmar vid självaste excitationen inte behövs så 
länge den är strömbegränsad, till skillnad från de andra som har nämnts.
De största begränsningarna av en pulsgenerators möjliga prestanda vid denna design 
bestäms av HV-brytaren, beroende på dess termiska egenskaper samt hur mycket ström 
och spänning den klarar av och dess brytningstider. En pulsgenerator av denna design får 
alltså optimeras för HV-brytaren.

E): Den beskrivna pulsgenerator på sida 57 under kapitel 3.3.4, har visat sig vara den 
pulsgenerator som kan opererar över störst frekvensspektrum för det traditionella 
omfånget. Detta gäller för de funna forskningsresultat där pulsgeneratorn har testats 
igenom en last på 50 Ohm. Denna pulsgenerator åstadkommer 350 Vpp pulser, som är 
väldigt skarpt rektangulära vid en frekvens av 1 MHz och med en rundad topp vid en 
frekvens av 12 MHz. Denna pulsgenerator klarar även av frekvenser över 15 MHz fast till 
en reducerad excitationsspänning.
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Bland de presenterade teknikerna i resultatet har två metoder utmärkts bland de beskrivna
under kapitel ”3.3 Beskrivning av pulsgeneratorer från olika forskningsresultat för diverse 
typer av pulser och vad de presterar.”.
Den ena är en unipolär pulsgenerator beskriven under rubrik ”Beskriven pulsgenerator i 
forskningsresultat: Unipolär pulsgenerator”(s. 57) och den andra en bipolär som är 
beskriven under rubriken ”Beskriven pulsgenerator i forskningsresultat: Push-pull” (s. 56). 
Dessa två pulsgeneratorer är de som enligt det antagande som gjordes under ”Vad skulle 
en generisk pulsgenerator behöva prestera?” på sida 75, de enda som i praktiska försök 
lyckats åstadkomma en maximal amplitud runt 400 Vpp, samt haft ett stort 
frekvensomfång och som testats genom en last på 50 Ohm.

Då ”Push pull”-topologin varit dåligt dokumenterad för de forskningsresultat som utmärkt 
sig, då en beskrivning av vilka komponenter som användes i konstruktion inte existerar. 
Kvarstår bara den unipolära pulsgeneratorn som kandidat och som då blir den mest 
generiska pulsgeneratorn.

Det är även möjligt att en konventionell design, för att skapa en generisk pulsgenerator, 
skulle kunna vara en lika lämplig väg då samma MOSFET skulle kunna användas i en 
sådan design. Man skulle även kunna åstadkomma rektangulära pulser med en 
konventionell design, om det används en väldigt stor urladdningskapacitans som aldrig 
laddar ur mer än försumbart. Fördelen med en sådan lösning skulle vara, att 
spänningskällan inte behöver hantera den maximala toppströmmen. Nackdelen är 
däremot att laddningsresistansen för urladdningskapacitansen förbrukar onödig energi 
under självaste excitationen.

Jämförelser mellan en konventionell pulsgenerator från Olympus med modellnamnet 
Panametrics 5900 och den beskrivna i Brown & Lockwood (2002) har visat sig ge starkare 
pulssvar över hela frekvensområdet som testats. De bör dock observeras att testerna 
gjordes vid frekvenser över 15 MHz vilket Panametrics 5900 även är designad för.

Panametrics 5900 kostar 18000$ enligt (Jian-Xing Wu et al. 2013).
Den beskrivna pulsgenerator i Brown & Lockwood (2002) kostade US$50 exklusive  
spänningskälla.
Det bör beaktas i jämförelsen, att i den kommersiella pulsgeneratorn ingår spänningskälla 
och mottagarkrets, samt ett gränssnitt att behandla mätdata med.

Hur som helst så skulle detta kunna indikationer på, att det finns kostnader att minimera 
om man skulle välja att ta fram en egen pulsgenerator, förutsatt att tillräckligt många 
pulsgeneratorer skulle tillverkas. Samtidigt som bättre prestanda även skulle kunna nås, 
om inte annat bättre skräddarsys.
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4.4 Framtid

För att verkligen kunna definiera vilken pulsform som levererar det bästa SNR-förhållandet
och amplituden i ett pulssvar när samma energi skickas in under samma premisser skulle 
man kunna använda följande:

En uppsättning bestående av två sökare, där den ena agerar mottagare och är 
fixerad i den sändande sökarens fokala fokus, för att testa unipolära och bipolära 
pulser med en ingående energi som hålls till densamma. 

Sålunda, om en ideal fyrkantsvåg skulle kunna användas, kan man låta den unipolära 
pulsen ha en amplitud som är två gånger så stor mot den bipolära, samt se till att försöka 
få stigtiden för den unipolära pulsen och övergången från plus till minus eller tvärtom för 
den bipolära att vara så lika som möjligt. Man skulle därefter kunna leka med att variera 
stig- och falltider för att konstatera om det skulle ge några betydande avvikelser i 
pulssvaret. Denna information skulle kunna ge en betydande indikation på vad som bör 
prioriteras i en pulsgenerator.
Det hela experimentet skulle kunna genomföras med en liknande pulsgenerator som i Qiu 
et al. (2012) bestående av operationsförstärkare för att ge en så stor parameterkontroll 
som möjligt över den utgående pulsen. Den eller de sökare som agerar sändare i ett 
sådant experiment skulle dock behöva vara relativt små, då pulsgeneratorer bestående av 
operationsförstärkare inte är så starka.
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