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چکیده :مقطعنگاری القای مغناطیسي یك روش تصویربرداری غیرهجومي و غیرتداخلي از داخل یك جسم هدف ،بر اساس انجام
اندازهگیری از روی سطح خارجي جسم و بدون تماس الكتریكي با آن است .مزایای این روش نسبت به سایر روشهای مقطعنگاری
الكتریكي ،بينیازی آن از الكترودهای تماسي و باالتربودن سطح ایمني الكتریكي آن هستند .در این روش با عبور یك جریان متناوب از یك
یا چند سیمپیچ تحریك ،یك میدان مغناطیسي تحریك در درون جسم مورد نظر ایجاد شده و ولتاژهای القایي در سیم پیچهای گیرنده
اندازهگیری ميشوند .بازسازی تصویر جسم با استفاده از نتایج حاصل از اندازهگیری ،تخمین اولیهای از ضرایب هدایت الكتریكي نواحي
داخلي جسم ،حل مسائل پیشرو و معكوس صورت ميگیرد .در سامانه نمونه آزمایشگاهي مقطعنگاری القای مغناطیسي  16سیمپیچه ساخته
شده از روش دمدوالسیون حساس به فاز مبتني بر ضرب کننده آنالوگ دو فرکانسي جهت بهبود اندازهگیری ولتاژهای القایي استفاده شده
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 2گروه مهندسي پزشكي ،دانشكده مهندسي برق و کامپیوتر ،دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي ،تهران ،ایران

است .استفاده از دمدوالتور دو فرکانسي در کاهش خطای اندازهگیری با بهکارگیرییك فرکانس پایین برای اندازهگیری قسمت حقیقي و
یك فرکانس باال برای اندازهگیری قسمت موهومي به صورت همزمان موثر است.
مبتني بر ضرب کننده آنالوگ.

Employing dual frequency phase sensitive demodulation
technique to improve the accuracy of voltage measurement in
magnetic induction tomography and designing a labratoary
prototype
Mohammad Reza Yousefi, Reza Jafari, Hamid Abrishami Moghaddam
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Abstract: Magnetic induction tomography (MIT) is a promising modality for noninvasive
imaging due to its contactless technology. Being a non-contact safe imaging technique, MIT has been
an appropriate method in compare to other electrical tomography. In this imaging method, a primary
magnetic field is applied by excitation coils to induce eddy currents in the material to be studied and
a secondary magnetic field is detected from these eddy currents using sensing coils. Image is then
reconstructed using measurement data, initial estimstion of electrical conductivity and iterative
solution of forward and inverse problems. In the developed 16-coilMIT system, dual frequency phase
sensitive demodulation technique is employed to improve the receiver coil voltages measurment. In
the dual frequency technique, an auxiliary frequency is used for improving the measurement accuracy
and the real and imaginary parts of coil voltages measured in the two different low and high
frequency, independently.
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مانند سیستم مقطعنگاری القای مغناطیسي پزشكي تخمین ضریب رسانایي

 -1مقدمه
مقطعنگاری الكتریكي یك روش تصویربرداری غیرتهاجمي از توزیع
امپدانسي درون جسم با استفاده از انرژیدار کردن ناحیه مورد نظر ،انجام
اندازهگیریهای سطحي از نقاط متفاوت و بازسازی تصویر با بهکارگیری
نتایج حاصل از این اندازهگیریها است .در مقطعنگاری الكتریكي،
مالحظه کمیتهای ضرایب رسانایي الكتریكي ( ،)σقابلیت نفوذ پذیری
کمیتهای متفاوتي را ایجاد ميکند که منجر به پیدایش سیستمهای
مقطعنگاری متفاوتي ميشود .از جمله این سیستمها ،مقطعنگاری امپدانس
الكتریكي ،1مقطعنگاری ظرفیت خازني الكتریكي 2و مقطعنگاری القای
مغناطیسي 3را ميتوان نام برد [ .]1قدیميترین روش مقطعنگاری
الكتریكي ،تصویربرداری به روش امپدانس الكتریكي است .در این روش
از اتصال آرایهای از الكترودهای سطحي به اطراف ناحیه تصویربرداری
استفاده ميشود .جریان بوسیله تعدادی از این الكترودهای سطحي به جسم
تزریق شده و پتانسیلهای الكتریكي از طریق الكترودهای دیگر
اندازهگیری ميشود .در مقطعنگاری امپدانس الكتریكي از ضریب رسانایي
الكتریكي مختلط شامل ضریبهای رسانایي الكتریكي و نفوذپذیری
الكتریكي ،در بازسازی تصویر استفاده ميشود .در صورتي که از ضریب
نفوذپذیری الكتریكي (قسمت موهومي) صرف نظر شود ،مقطعنگاری
امپدانس الكتریكي به مقطعنگاری مقاومت الكتریكي 4تبدیل ميشود.
روش دیگر مقطعنگاری الكتریكي ،تصویربرداری به روش ظرفیت خازني
نیز از یك آرایش الكترودهای سطحي استفاده شده و یك میدان الكتریكي
به ماده اعمال ميشود و پس از آن توسط دادههای الكترودهای سطحي،
توزیع ضریب نفوذپذیری الكتریكي بدست ميآید .تنها تفاوت بین این دو
روش در این است که در مقطعنگاری خازني به جای اندازهگیری امپدانس،
ظرفیت خازني بین جفت الكترودهای متفاوت اندازهگیری ميشود .این
روش برای جسمهایي با ضریب نفوذپذیری کم و ضریب رسانایي ناچیز با
مرزهای عایق مفید است [2و .]3سومین روش مقطعنگاری الكتریكي،
تصویربرداری القای مغناطیسي است .این روش تصویربرداری بر اساس
تئوری القای مغناطیسي عمل کرده و بدون استفاده از الكترودهای سطحي
و بوسیله اندازهگیری ولتاژ از سیمپیچهای گیرنده قرار گرفته در اطراف
فضای تصویربرداری عمل تصویربرداری را انجام ميدهد .مقطعنگاری
وابسته بوده و بوسیله اندوکتانسهای اندازهگیری شده بوسیله سیمپیچهای
حسگر این ضریبها در جسم هدف قابل تخمین هستند [4و .]5در سیستم
های مقطعنگاری القای مغناطیسي با محیط تصویربرداری غیر مغناطیسي
)Electrical impedance tomography (EIT
)Electrical capacitance tomography (ECT
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تحریك اولیه و میدانهای ثانویه ضعیف ناشي از جریانهای گردابي القا
شده درون جسم هدف در مابقي سیمپیچها اندازهگیری ميشوند .سپس با
اطالعات بدست آمده از این میدانها و ولتاژهای اندازهگیری شده ،تخمیني
از توزیع امپدانس در یك سطح مقطع از جسم بدست ميآید [4و.]5
در بین روشهای مختلف مقطعنگاری الكتریكي ،مقطعنگاری القای
مغناطیسي توجه محققین را امروزه به خود جلب نموده است .چرا که این
روش بر خالف سایر روشهای مقطعنگاری الكتریكي که از الكترودهای
سطحي برای جمعآوری دادههای اندازهگیری استفاده ميکنند ،بر اساس
انجام اندازهگیری از روی سطح خارجي جسم و بدون تماس الكتریكي با
آن عمل ميکند .بازسازی تصویر در مقطعنگاری شامل دو مرحله حل
مساله پیشرو و مساله معكوس است .مساله پیشرو با پیدا کردن یك سری
خروجي یكتا با اعمال یك ورودی خاص و پارامترهای فیزیكي معلوم برای
جسم هدف و با بهکارگیری یك مدل حل مناسب تحلیلي یا عددی تعریف
ميشود .مساله پیشرو در مقطعنگاری القای مغناطیسي شامل شبیهسازی
میدانهای حاصل از سیمپیچهای تحریك و جریانهای گردابي جاری شده
در درون جسم هدف و محاسبه ولتاژ اندازهگیری شده از سیمپیچهای
گیرنده به عنوان تابعي از ضریبهای هدایت الكتریكي و مغناطیسي جسم
هدف است .روش اجزای محدود ،یكي از روشهای مناسب در حل مساله
پیشرو مقطعنگاری القای مغناطیسي است [4و .]6در نقطه مقابل ،در مساله
معكوس هدف شناسایي پارامترهای فیزیكي سیستم با داشتن معلومات
ورودیها و خروجيهای سیستم است .در واقع ،بازسازی تصویر با حل
مساله معكوس و با استفاده یك روش بازسازی تصویر برای تخمین توزیع
ضریبهای فیزیكي در یك سطح مقطع از جسم بوسیله اعمال یك میدان
تحریك به جسم هدف واندازهگیریهای متعدد میدان ثانویه از سطح
خارجي جسم صورت ميگیرد .به عبارت دیگر ،مسئله شناسایي یك
سیستم مجهول با معلوم بودن ورودیها و خروجيهای آن است .در حالت
کلي به این نوع مسائل ،مسئله معكوس گفته ميشود .با حل مسئله پیشرو،
جسم به صورت ریاضي مدلسازی شده و سپس با اعمال ورودیها (میدان
تحریك) مطابق با آزمایشات واقعي به نقاط متناظر در مدل ،مقادیر
خروجيهای ایجاد شده در نقاط متناظر (ولتاژهای اندازهگیری شده از
سیمپیچهای گیرنده) توسط مدل محاسبه شود .مقایسه دادههایاندازهگیری
واقعي و مدلسازی شده مساله معكوس را به سمت تخمین درست ضرایب
فیزیكي بافت مورد نظر هدایت ميکند.
)Magnetic induction tomography (MIT
)Electrical resistance tomography (ERT
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القای مغناطیسي به دو ضریب رسانایي الكتریكي و نفوذپذیری مغناطیسي

اعمال میدان تحریك اولیه از طریق یك یا چند سیمپیچ ،برآیند میدان
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الكتریكي بوده ،که خیلي شبیه به مقطعنگاری امپدانسي است .در این روش

مغناطیسي یك سری سیمپیچ در پیرامون جسم قرار ميگیرد و معموالً با
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الكتریكي ( )εو قابلیت نفوذ پذیری مغناطیسي ( ،)µامكان اندازهگیریهای

الكتریكي فقط مورد توجه مي باشد .در یك سیستم مقطعنگاری القای
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اولین سیستم مقطعنگاری القای مغناطیسي در سال  1993میالدی

بدست آمد و با استفاده از این طیف ضریبهای هدایت الكتریكي و

ساخته شد .در این سیستم از دو جفت سیمپیچ تحریك بسیار بزرگ برای

نفوذپذیری مغناطیسي بافت مورد نظر بدست ميآمد .این سیستم از یك
1

سیستم در فرکانس  500کیلوهرتز کار ميکرد .این سیستم برای کاربرد

فاز ولتاژهای اندازه گیری شده داشت .همچنین ایده استفاده از گرادیومترها

صنعتي طراحي شده بود .سازندگان این دستگاه در سال  1994سیستم

برای اولین بار در ساخت این دستگاه مورد استفاده قرار گرفت .گرادیومتر

مشابهي با  24سیمپیچ گیرنده ساختند که برای ایجاد تصویر از اجسام

در واقع از چند حلقه با قطر میكرومتر که بروی یك صفحه مسي ایجاد

فرومغناطیس با کاربرد صنعتي طراحي شده بود و در فرکانس 200

ميشوند تشكیل شده و در واقع کار سیمپیچ گیرنده را انجام ميدهد .ابعاد

کیلوهرتز کار ميکرد .میدان ثانویه در این سیستم همفاز با میدان اعمالي و

آنها در حد سانتيمتر است و همین ابعاد کوچك امكان جایگذاری

با دامنه  %25دامنه میدان اعمالي بود [ .]7در سال  1995میالدی سیستم

انعطافپذیر آنها در سیستم را فراهم ميسازد .گرادیومترها باعث حس

مقطعنگاری القای مغناطیسي دیگری ابداء شد .در این سیستم از  12سیمپیچ

تغییرات میدان شده و سیگنال اولیه را تقریبا حذف مي کنند ولي دارای

تحریك و  12سیمپیچ فرستنده که در میان سیمپیچهای تحریك برروی

مشكالت خطای فاز زیاد ،وابستگي به موقعیت سنسورها و دما ،وجود

یك دایره قرار گرفته بودند استفاده شده بود و در فرکانس  5کیلوهرتز کار

ظرفیت خازني و کالیبراسیون مشكل تر هستند [ .]9این سیستم مقطع نگار

ميکرد .در این سیستم فاز ولتاژ القایي نیز اندازهگیری ميشد و به همین

القای مغناطیسي با استفاده از حرکت مكانیكي و چرخاندن بافت درون

دلیل کیفیت تصاویر بازسازی شده نسبت به سیستم قبلي افزایش یافت .این

میدان تحریك ،یك تصویر از خواص مغناطیسي آن بافت ایجاد ميکرد.

سیستم نیز برای کاربرد صنعتي طراحي شده بود [ .]7سیستم بعدی با کاربرد

ایجاد حرکت مكانیكي موجب افزایش تعداد اندازهگیریها ميشود که

صنعتي در سال  1996میالدی ساخته شد .در این سیستم از  16سیمپیچ

نتیج ه آن بهبود کیفیت تصویر بازسازی شده است .در ادامه تحقیقات این

استفاده شده که هم به عنوان سیمپیچهای تحریك و هم گیرنده استفاده

گروه در سال  2005میالدی طرح جدیدی از گرادیومترها توسط

شده است .فرکانس کاری این سیستم  100کیلو هرتز بود .این سیستم

سازندگان سیستم مقطع نگار القای مغناطیسي چند فرکانسه پیشنهاد و در

توانست اجسام فلزی فرریتي را تشخیص دهد [ .]8سازندگان این سیستم در

این سیستم بكارگیری شد .با بكارگیری این گرادیومترهای جدید ،کیفیت

سال  2006میالدی سیستم دیگری را که بهبود یافته و گسترش یافته این

تصاویر بازسازی شده نسبت به سیستم قبلي افزایش یافت [ .]10این گروه

سیستم بود پیشنهاد کردند .در سیستم جدید تعداد سیمپیچها از  16عدد به

در سال  2007میالدی نیز با استفاده از این گرادیومترهای جدید و

 8عدد کاهش یافت و این  8سیمپیچ هم نقش تحریك و هم نقش گیرنده

بكارگیری یك چیدمان جدید و همچنین استفاده از  16سیمپیچ تحریك

را بازی ميکردند .سازندگان دستگاه دلیل اینکار را کاهش سختافزار

و  16گرادیومتر و حذف حرکت مكانیكي در سیستم قبلي ،توانست کیفیت

سیستم به همراه کاهش نویز موجود در سیستم بیان نمودند .فرکانس کاری

تصاویر بازسازی شده را افزایش دهد [11و .]12در سال  2003میالدی یك

سیستم  500کیلوهرتز بود .در این سیستم تعداد اندازهگیریها با رعایت

سیستم مقطعنگاری القای مغناطیسي با استفاده از  16سیمپیچ تحریك و 16

اصل همپاسخي به  28مورد رسید[.]9

سیمپیچ گیرنده با فرکانس کاری  10مگا هرتز برای کاربردهای بالیني

در مورد ساخت سیستمهای مقطعنگاری القای مغناطیسي با کاربرد

ساخته شد .تفاوت اصلي این سیستم با سیستمهای قبلي استفاده از مدارهای

بالیني کار به مراتب مشكلتر از سیستمهای مقطعنگاری با کاربرد صنعتي

اندازه گیری فاز با دقت باال بود و همین موضوع باعث افزایش کیفیت

است .زیرا اوالً ضریبهای هدایت بافتهای بیولوژیك میلیونها برابر از

تصاویر حاصل شد .در این دستگاه بدلیل مجزا بودن سیمپیچهای تحریك

ضریبهای هدایت اجسام فلزی کمتر است .ثانیاً ضریبهای نفوذ

و گیرنده ،تعداد اندازهگیری های ممكن افزایش یافته و تعداد 320

مغناطیسي بافت های بیولوژیك با فضای آزاد (هوا) یكسان است .به همین

اندازهگیری انجام شده است .این موضوع نیز یكي دیگر از دالیل افزایش

دلیل میدان بشدت در آنها تضعیف ميشود و بر خالف سیستمهای صنعتي،

کیفیت تصویر بازسازی شده نسبت به سیستمهای قبلي است [.]13

بدلیل مشكالت موجود از جمله کم بودن دقت تفكیك پذیری مكاني تا

حسگرهای قرار گرفته بروی یك صفحه طراحي شد که از لحاظ ساختار

کنون در کاربردهای بالیني واقعي کمتر مورد استفاده قرار گرفتهاند و اکثراً

سخت افزاری با سیستمهای قبلي متفاوت بود .در این سیستم بجای قرار

بروی یك بافت فیزیولوژیك مصنوعي مورد آزمایش قرار گرفتهاند .در

گرفتن سیمپیچهای تحریك و گیرنده برروی محیط یك دایره ،آرایهای

سال  2001میالدی یك سیستم مقطعنگاری القای مغناطیسي چند فرکانسه

متشكل از  8حسگر گیرنده بروی یك صفحه در زیر جسم قرار ميگرفت
2

پیشنهاد شد .در این سیستم برای بافت از طریق اعمال جریان تحریك با

و با استفاده از یك محرک مكانیكي عرض جسم را جارو ميکرد .تعداد

فرکانسهای متفاوت در بازه  20تا  370کیلوهرتز یك طیف فرکانسي

 4سیمپیچ نیز در طرف مخالف وظیفه ایجاد تحریك را بر عهده داشتند.

1

2

Gradiometer
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قسمت موهومي میدان بر قسمت حقیقي آن غلبه ميکند .این سیستمها

در سال  2005یك سیستم مقطعنگاری القای مغناطیسي با آرایه

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

جریانهای گردابي درون جسم توسط  21سیمپیچ گیرنده حس ميشد.

کوچك تشكیل شده بود .البته این سیستم حساسیت بسیار خوبي نسبت به

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.5.7

اعمال موازی میدان تحریك استفاده ميشد .میدان حاصل از برقراری

سیمپیچ تحریك ،یك سیمپیچ مرجع و یك گرادیومتر صفحهای
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برای اندازهگیری فاز استفاده شد .در این سیستم از یك سیمپیچ

و دقت اندازهگیری این پارامترها تعیین کننده کارآیي سیستم کنترلي

کالیبراسیون برای اندازهگیری میدان اولیه استفاده شده بود [ .]14در همان

ميباشد .در این تحقیق روش دمدوالسیون مبتني بر ضرب کننده آنالوگ

سال یك سیستم مقطعنگاری القای مغناطیسي با استفاده از حسگرهای اثر

دو فرکانسي برای کاهش خطا و بهبود اندازهگیری قسمت حقیقي و

هال 1ساخته شد .در این سیستم از یك استاتور موتور القایي سه فاز برای

موهومي ولتاژهای القایي در مقطعنگاری القای مغناطیسي پیشنهاد شده و از

اعمال میدان تحریك یكنواخت به جسم استفاده شد .در درون این استاتور

آن در ساخت یك سامانه نمونه آزمایشگاهي  16سیمپیچه بهره گرفته شده

و برروی محیط محوطه جسم هدف از  24عدد حسگر اثر هال استفاده

است .همچنین در این سخت افزار برای اندازهگیری میدان ثانویه و حذف

گردید .مساله پیشرو در این سیستم به روش اجزای محدود حل گردید

تاثیر میدان اولیه از اتصال تفاضلي دو سیمپیچ گیرنده که در یك راستا و

[15و .]16در سال  2005نیز گزارشي از ساخت دو سیستم مقطعنگاری

با فاصله کمي نسبت به یكدیگر قرار گرفتهاند استفاده شده است .این کار

القای مغناطیسي با کاربرد صنعتي و بالیني منتشر شد که در واقع ادامه کار

باعث ميشود که ولتاژ ثبت شده تحت تاثیر تغییرات میدان حاصل از

سیستم صنعتي ساخته شده در [ ]8بود .در هر دو سیستم از  8سیمپیچ که هم

جریانهای گردآبي جاری در شي هدف قرار گیرد و به میدان تحریك

در نقش سیمپیچ تحریك و هم سیمپیچ گیرنده فعالیت ميکردند ،استفاده

ابتدایي حساسیت کمتری داشته باشد.

شده بود .تعداد اندازهگیریها با رعایت اصل همپاسخي به  28مورد رسید
[.]17

در این مقاله در ابتدا در بخش دوم روش دمدوالسیون مبتني بر ضرب
کننده آنالوگ دو فرکانسي جهت بهبود اندازهگیری قسمت حقیقي و

در تحقیقي دیگر در سال  2009میالدی یك سیستم مقطعنگاری القای

موهومي ولتاژهای القایي در سیستمهای مقطعنگاری القای مغناطیسي

مغناطیسي متفاوت برای مقطعنگاری جمجمه پیشنهاد و ساخته شد که با

پیشنهاد ميشود .سپس در بخش سوم اصول کلي بهکارگیری اتصال

سیستمهای قبلي دو تفاوت عمده داشت .اوالً در این سیستم آرایه حسگرها

تفاضلي سیمپیچ ها برای اندازهگیری میدان ثانویه در مقطعنگار القای

در ابعاد بسیار کوچك با توزیع گرادیومترها بروی سطح خارجي یك کره

مغناطیسي مطرح ميشود .پس از آن در بخش چهارم نحوه ساخت سخت

توخالي ساخته شده بودند که امكان استفاده از آن برای ایجاد تصویر از

افزار نمونه آزمایشگاهي ساخته شده مقطعنگار القای مغناطیسي بیان و

جمجمه را فراهم ميساخت .ثانیاً در این سیستم یك سیمپیچ کالیبراسیون

اجزاء آن معرفي ميشود .در بخش پنجم کارآیي سخت افزار با بازسازی

برای خنثي کردن تغییرات فاز بر اثر تغییر دما و عوامل ناخواسته در بیرون

تصویر از چند محیط تصویربرداری معلوم مورد تست قرار خواهد گرفت.

محیط اندازهگیری تعبیه شده بود .این سیستم در فرکانس  120کیلوهرتز

در نهایت در بخش ششم نتایج حاصل مورد بحث قرار خواهند گرفت.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

فرکانس کاری سیستم  4مگاهرتز بود و از تقویتکننده های قفل شونده

صورت تغییرات مقاومت ،خازن یا سلف به مدار اندازهگیری اعمال کرده

کار ميکرد .همچنین در این سیستم برای اندازهگیری ولتاژ از 15
گرادیومتر دو قسمتي که در وسط آنها  15سیمپیچ تحریك قرار گرفته،
فرکانس  1/5مگا هرتز و دیگری در فرکانس  5مگا هرتز کار ميکردند
ساخته شدند .سیستم اول از یك سیم پیچ تحریك و  8گیرنده و سیستم
دوم از یك تحریك و یك گیرنده تشكیل شده بودند .در هر دو سیستم،

در حل مساله پیشرو مقطعنگاری القای مغناطیسي ،محیط مورد حل به
طور معمول توسط یك معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئي از نوع هلمهلتز
به فرم عمومي زیر مدلسازی ميشود [:]5

با ایجاد حرکت مكانیكي تعداد اندازهگیریها افزایش یافت که باعث بهبود

(− .( ( x, y)u ( x, y)) +  ( x, y)u ( x, y ) = f ( x, y) )1

کیفیت تصویر بازسازی شده ميشود [19و .]20در سال  2015نیز گزارشي

که ) α (x,yو) β (x,yپارامترهای فیزیكي محیط و) f(x,yتابع تحریك هر سه

از ساخت یك سیستم مقطعنگار القای مغناطیسي صنعتي با بهکار گیری 8

تابعي از مكان هستند .برای حل این معادله ،ميتوان از هر یك از دو روش

سیمپیچ تحریك و  8سیم پپیچ گیرنده بهصورت مجزا برای اندازهگیری

بهینهسازی ریتز 2یا گالرکین3برای فرمولبندی روش اجزای محدود بهره

دبي ناشي از هدایت الكتریكي با استفاده از استخراج فاز سیگنالها منتشر

برد .برای این منظور ،ابتدا ناحیه اجزای محدود با بهکارگیری تعدادی المان

شد [ .]21در ایران فعالیت در زمینه ساخت سیستمهای مقطعنگاری القای

تقسیمبندی ميشود .سپس ،برای هر المان عددی منحصر به فرد اختصاص

مغناطیسي از سال  1388در آزمایشگاه ابزاردقیق بیومدیكال دانشگاه صنعتي

ميیابد .گرههای هر المان خود نیز بهصورت محلي 4شمارهگذاری

خواجه نصیر الدین طوسي آغاز شد [.]22

ميشوند .شمارهگذاری منحصر به فرد برای هر گره در کل دامنه،

امپدانس مجهول از دیرباز به عنوان یكي از پارامترهای کارآیي یك سیستم

یك المان با انتخاب مناسب توابع پایه ،تقریب زده ميشود .در روش اجزای

ابزار دقیق مطرح بوده است .چرا که اغلب حسگرها خروجي خود را به

محدود معموالً از توابع چند جملهای به عنوان توابع پایه استفاده ميشود.

1

4

Hall sensors
Ritz
3
Galerkin
2
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از سوی دیگر ،اندازه گیری دقیق اجزای حقیقي و موهومي یك

شمارهگذاری سراسری 5نامیده ميشود .تغییرات متغیر مجهول ،در طول

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.5.7

استفاده شده بود [ .]18در سال  2012نیز دو سیستم دیگر که یكي در

 -2حل مساله پیشرو
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محمد رضا یوسفي نجف آبادی ،رضا جعفری ،حمید ابریشمي مقدم

چرا که مشتق و انتگرال این گونه توابع در مقایسه با توابع دیگر ،به آساني

به دلیل کوچك بودن مقدار سلف ،مقاومت دروني منبع ولتاژ و مقاومت

قابل محاسبه است .به کمك حساب تغییرات و گسترش تابع هزینه حاصل

اهمي خود سیم پیچ نیز باید در نظر گرفته شود.

بر روی تمامي المانهای تشكیل دهنده ناحیه حل ،ميتوان به رابطه

دمدوالسیون مبتني بر ضرب کننده آنالوگ با دقت خوبي قادر به
اندازهگیری قسمت حقیقي ( )Rxو قائم امپدانس مجهول ( Cxو  )Lxاست.

ماتریسي زیر رسید:

K u  + g  = F 

()2

اما این دقت با تغییرات زیاد نسبت  Rxبه  Cxیا  Lxبه شدت کاهش ميیابد.
به عنوان مثال در مقطعنگاری القای مغناطیسي ،در یك فرکانس ثابت اگر

نیز بیانگر تغییرات ) u (x, yبر روی گرههای ناحیه است .با گسترش این

دو قسمت حقیقي و قائم ولتاژ خروجي بیشتر تحت تاثیر مقدار مقاومت Rx

دستگاه برروی تمام المانها و اعمال شرایط مرزی مطابق روش ارائه شده

است و عمالً تغییرات کم مقدار سلف  Lxتاثیری در مقدار امپدانس

در [ ]5در نهایت دستگاه معادالت بیان شده در رابطه ( )2به صورت زیر

نخواهد داشت .بالعكس اگر مقدار سلف  Lxخیلي بزرگتر از مقدار

ساده سازی ميشود:

مقاومت  Rxباشد ،اندازهگیری هر دو قسمت حقیقي و قائم ولتاژ خروجي
K

H u

H v  u   F 
()3
  =  
I     q 
در این رابطه  H u ، H vو  Iبرای اعمال شرایط مرزی رابین استفاده

ميشوند .حال از آنجا که خروجيهای مساله پیشرو ولتاژهای القایي در
سیمپیچهای گیرنده هستند ،این ولتاژها بایستي شبیهسازی شوند .محاسبه
این ولتاژها با بهرهگیری از قانون القای فاراده به شكل زیر امكانپذیر است:


Vind =  E.dl

()4

c


در این رابطه  Eشدت میدان الكتریكي عبوری از داخل سیم پیچ و  cمسیر
بسته شده توسط سیمپیچ است .حال با استفاده از رابطه









 E = − jA + Esو با چشم پوشي کردن از  Esدر سیمپیچ
گیرنده خواهیم داشت:
()5

c

بنابراین اختالف ولتاژ ظاهر شده در دو سر سیمپیچ گیرنده توسط
رابطه زیر قابل محاسبه است:
()6

) Vm = jL( A1 − A2

 Rxممكن است در مقدار امپدانس ظاهر نشود .همچنین به دلیل وابستگي
مقدار امپدانس سلف  Lxبه فرکانس ،در فرکانسهای پایین امپدانس سلف
پایین آمده و در صورتي که مقدار سلف از مقدار مقاومت  Rxخیلي
کوچكتر باشد ،عمالً تغییرات سلف  Lxممكن است در مقدار امپدانس
ظاهر نشود .یا در فرکانسهای باال امپدانس سلف  Lxبه شدت افزایش
ميیابد و مقدار مقاومت  Rxدر محاسبه قسمت حقیقي ولتاژ خروجي بي
تاثیر است .بنا بر این از آنجایي که امپدانس خازن یا سلف مدل کننده بافت
با فرکانس تغییر ميکند ،بدست آوردن مقادیر صحیح مؤلفههای مقاومتي
و موهومي امپدانس مجهول در یك فرکانس منفرد مشكل خواهد بود.
همچنین در صورت وجود اختالف زیاد بین بازه مقاومت و خازن مجهول،
در برخي از حالتهای اندازهگیری بخش مقاومتي امپدانس و در برخي
بخش موهومي امپدانس در اندازهگیری موثر هستند و سایر اطالعات مفید
از دست ميروند [ .]23این در حالي است که در سیستمهای مقطعنگاری
الكتریكي به سبب تنوع و تغییرپذیری جسم هدف ،بخش ولتمتر بایستي
توانایي اندازهگیری دقیق قسمت حقیقي و قائم امپدانس مجهول در یك
بازه گسترده را داشته باشد.

که در این رابطه  A1و  A2اندازه بردار پتانسیل القایي در دو هادی رفت

برای رفع مشكل عدم تناسب مقدار حقیقي و موهومي امپدانس

و برگشت سیمپیچ در سطح مقطع مورد نظر ميباشد که ميتواند با مقادیر

مجهول در مقطعنگاری امپدانس الكتریكي روش تصحیح شده

بردار پتانسیل القایي در وسط هادیها جایگزین شوند.

دمدوالسیون مبتني بر ضرب کننده دو فرکانسي برای اندازهگیری مؤلفه
حقیقي و قائم امپدانس مجهول در [ ]23پیشنهاد شده است .ایده اصلي این

 -3دمدوالسیون مبتنی بر ضرب کننده دو فرکانسی
اندازه گیری دقیق اجزای حقیقي و موهومي یك امپدانس مجهول از
دیرباز به عنوان یكي از پارامترهای کارآیي یك سیستم ابزار دقیق مطرح
بود ه است .چرا که اغلب حسگرها خروجي خود را به صورت تغییرات
اندازهگیری این پارامترها تعیین کننده کارآیي سیستم کنترلي ميباشد .به
عنوان مثال یك سلف در محدوده میكروهانری در فرکانس  50هرتز قابل
اندازه گیری نیست زیرا امپدانس بسیار پاییني از خود نشان ميدهد .همچنین
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که هر کدام به صورت جداگانه در یك فرکانس خاص کار ميکنند است.
شكل 1بلوک دیاگرام یك مدار اندازهگیری امپدانس با استفاده از تكنیك
دمدوالسیون مبتني بر ضرب کننده آنالوگ دو فرکانسي را نشان ميدهد
[ .]23در این شكل دو سیگنال ژنراتور به منظور تولید دو شكل موج
سینوسي با دو فرکانس زاویهای متفاوت به ترتیب  ω1و  ω2و اختالف فاز
صفر و  θدر نظر گرفته شدهاند .این دو سیگنال با فرکانسهای متفاوت
وارد جمعکننده شده و سپس شكل موج مرکب حاصل جمع آنها به مدار
پایه اندازهگیر امپدانس اعمال ميشود.
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مقاومت ،خازن یا سلف به مدار اندازهگیری اعمال کرده و دقت

روش ترکیب دو دمدوالتور حساس به فاز مبتني بر ضرب کننده آنالوگ

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.5.7

Vind = − j  Az .dl

بیشتر تحت تاثیر مقدار امپدانس سلف  Lxبوده و عمالً تغییرات مقاومت

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

در این رابطه  Kو  Fبه ترتیب ماتریس سختي و بردار تحریك هستندu .

مقدار مقاومت  Rxخیلي بزرگتر از مقدار سلف  Lxباشد ،اندازهگیری هر
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خروجي مدار پایه اندازهگیر امپدانس در یك زمان به دو ضرب کنندۀ

هم فاز و قائم سیگنال ولتاژ خروجي از این مرحله که همان سیگنال ورودی

آنالوگ ارسال ميشود .از سوی دیگر سیگنال تولید شده توسط سیگنال

به دمدوالتور حساس به فاز است ،در کنار مشخص بودن اندازه ولتاژ

ژنراتور اول که دارای فرکانس زاویهای  ω2است به عنوان مرجع (سیگنال

اعمالي به بیوامپدانس مجهول ،شرایط الزم برای محاسبه مقدار حقیقي و

مرجع همفاز) به ضربکننده باالیي ارسال شده و خروجي این ضرب کننده

موهومي بیوامپدانس مجهول را مهیا ميکند .بدین ترتیب ،ورودی مدار پایه

پس از عبور از فیلتر پایینگذر و حذف ریپلهای فرکانس باال ،مولفه

اندازهگیری امپدانس توسط رابطه زیر قابل بیان است:

مقاومتي خروجي دمدوالتور  Vrرا تولید کند .سیگنال تولید شده توسط

()11

])𝜃 𝑣𝑖 (𝑡) = −[𝐴1 𝑠𝑖𝑛(𝜔1 𝑡) + 𝐴2 𝑠𝑖𝑛(𝜔2 𝑡 +

سیگنال ژنراتور دوم نیز که دارای فرکانس زاویهای  ω1است به عنوان

حال با بهرهگیری از تكنیك جمع آثار ،خروجي مدار پایه اندازهگیر

مرجع (سیگنال مرجع قائم) به ضربکننده پایین ارسال ميشود و پس از

امپدانس توسط رابطه زیر بدست ميآید:

ضرب در خروجي مدار پایه اندازهگیر امپدانس و عبور از یك فیلتر
ترتیب در دمدوالتور مبتني بر ضرب کننده دو فرکانسي ،اوالً مولفههای

()12

مقاومتي و قائم به صورت کامالً مجزا و بدون کمترین تاثیر پذیری از
یكدیگر اندازهگیری ميشوند و نسبت بین آنها برروی دقت اندازهگیری
تاثیر گذار نیست .ثانیاً ،این مدار از قابلیت اندازهگیری قسمتهای حقیقي
و قائم ولتاژ خروجي به موازات هم و در یك زمان واحد برخوردار است
[ .]23به دلیل وجود دو فرکانس متفاوت در این سیستم ،از تحلیل حالت
دائمي سینوسي نميتوان استفاده کرد و مجبور به بیان رابطهها در حوزه
زمان خواهیم بود.

در سوی دیگر سیگنال ولتاژ مرجع دو ضرب کننده (مرجع حقیقي و
قائم) به شكل زیر بیان ميشوند:
()13

)𝜃 𝑣𝑓𝑟 (𝑡) = 𝐴2 𝑠𝑖𝑛(𝜔2 𝑡 +

()14

)𝑡 𝑣𝑓𝑞 (𝑡) = 𝐴1 𝑐𝑜𝑠(𝜔1

بدین ترتیب خروجي ضرب کننده باال در شكل 1به صورت زیر بدست
ميآید:
()15
= )𝑡( 𝑟𝑓𝑣)𝑡( 𝑜𝑣𝑘 = )𝑡( 𝑟𝑣
𝐴1

𝑘𝐴2 𝑅𝑓 [ 𝑅𝑒{𝒀𝒙 }|𝜔1 𝑐𝑜𝑠(𝜔1 𝑡 − 𝜔2 𝑡 − 𝜃) −
𝑅𝑒{𝒀𝒙 }|𝜔2 −

𝐴2
2

2

𝑅𝑒{𝒀𝒙 }|𝜔1 𝑐𝑜𝑠(𝜔1 𝑡 + 𝜔2 𝑡 + 𝜃) +

𝑅𝑒{𝒀𝒙 }|𝜔2 𝑐𝑜𝑠(2𝜔2 𝑡 + 2𝜃) +
𝐼𝑚{𝒀𝒙 }|𝜔1 𝑠𝑖𝑛(𝜔1 𝑡 −
شكل :1بلوک دیاگرام مدار اندازهگیری امپدانس با استفاده از تكنیك

در بلوک دیاگرام شكل BIMC 1مدار پایه اندازهگیری امپدانس
است .در حالت کلي ،ميتوان سیگنال ولتاژ خروجي مدار پایه اندازهگیر
امپدانس ( )Voرا به صورت اندازه  Mو فاز  φو یا به صورت ترکیب
مؤلفههای حقیقي ( )Vrو قائم ( )Vqبه صورت زیر نوشت:
𝑣𝑜 (𝑡) = 𝑀 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜙) = 𝑉𝑟𝑀𝐴𝑋 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) +
)𝑡𝜔(𝑠𝑜𝑐 𝑋𝐴𝑀𝑞𝑉

()7

بدین ترتیب در حوزه فازور با تاثیر بهره تقویت کننده عملیاتي و با فرض
 Viبه عنوان مرجع فاز خواهیم داشت:
𝑞𝑉𝑗 𝑽𝒐 = −𝑅𝑓 𝒀𝒙 𝑽𝑖 = −𝑅𝑓 𝒀𝒙 𝑉𝑖 = 𝑉𝑟 +

()8

که در این رابطه مؤلفههای حقیقي ( )Vrو قائم ( )Vqبه صورت زیر تعریف

()10

𝑖𝑉} 𝒙𝒀{𝑚𝐼 𝑓𝑅𝑉𝑞 = −

همانطور که مشاهده ميشود مؤلفه حقیقي  Vrبیانگر قسمت حقیقي
ادمیتانس مجهول  Yxو مؤلفه قائم  Vqبیانگر قسمت موهومي ادمیتانس
مجهول  Yxاست .بنا بر این ،محاسبه اندازه و فاز یا به طور معادل مؤلفههای
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2

𝐴2
2

𝐴1

𝜔2 𝑡 − 𝜃) +

حال مقدار DCمولفه مقاومتي ولتاژ خروجي ( )Vrپس از عبور از فیلتر
پایینگذر با بهره مفروض باند عبور برابر با یك به صورت زیر بدست
ميآید:
()16

𝑅𝑒{𝒀𝒙 }|𝜔2

𝑓𝑅 𝑘𝐴2 2
2

̅̅̅̅̅̅̅
𝑣 = 𝑟𝑉
= )𝑡( 𝑟

خروجي ضرب کننده پایین هم به صورت زیر محاسبه ميشود:
()17
= )𝑡( 𝑞𝑓𝑣)𝑡( 𝑜𝑣𝑘 = )𝑡( 𝑞𝑣
𝑅𝑒{𝑌𝑥 }|𝜔2 𝑠𝑖𝑛(𝜔1 𝑡 +

𝐴2
2

𝑅𝑒{𝑌𝑥 }|𝜔1 𝑠𝑖𝑛(2𝜔1 𝑡) +

𝑅𝑒{𝑌𝑥 }|𝜔2 𝑠𝑖𝑛(𝜔1 𝑡 − 𝜔2 𝑡 − 𝜃) +

𝐴2

𝐼𝑚{𝑌𝑥 }|𝜔2 𝑐𝑜𝑠(𝜔1 𝑡 + 𝜔2 𝑡 + 𝜃) +

2

𝐴1
2

[ 𝑓𝑅 𝑘𝐴1

𝜔2 𝑡 + 𝜃) −

2
𝐴1

𝐼𝑚{𝑌𝑥 }|𝜔1 𝑐𝑜𝑠(2𝜔1 𝑡) +
𝐴2

+

2

𝐼𝑚{𝑌𝑥 }|𝜔1

])𝜃 𝐼𝑚{𝑌𝑥 }|𝜔2 𝑐𝑜𝑠(𝜔1 𝑡 − 𝜔2 𝑡 −

𝐴1

𝐴2

2

2

بنا بر این مقدار  DCمولفه قائم ولتاژ خروجي ( )Vqنیز پس از عبور از فیلتر
پایینگذر با بهره باند عبور برابر با  1برابر خواهد بود با:
()18

𝐼𝑚{𝑌𝑥 }|𝜔1

𝑓𝑅 𝑘𝐴1 2
2

2

̅̅̅̅̅̅̅
𝑣 = 𝑞𝑉
= )𝑡( 𝑞
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()9

𝐴2

𝐼𝑚{𝒀𝒙 }|𝜔1 𝑠𝑖𝑛(𝜔1 𝑡 + 𝜔2 𝑡 + 𝜃) +

])𝜃𝐼𝑚{𝒀𝒙 }|𝜔2 𝑠𝑖𝑛(2𝜔2 𝑡 + 2

ميشوند:
𝑖𝑉} 𝒙𝒀{𝑒𝑅 𝑓𝑅𝑉r = −

2

2

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.5.7

دمدوالسیون مبتني بر ضرب کننده دو فرکانسي [.]23

𝐴1

𝐴1

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

پایینگذر دیگر ،مولفه قائم خروجي دمدوالتور  Vqرا تولید کند .بدین

𝑣𝑜 (𝑡) = 𝑅𝑓 [𝐴1 𝑅𝑒{𝒀𝒙 }|𝜔1 sin(𝜔1 𝑡) +
𝐴2 𝑅𝑒{𝒀𝒙 }|𝜔2 sin(𝜔2 𝑡 + 𝜃)] +
𝑅𝑓 [𝐴1 𝐼𝑚{𝒀𝒙 }|𝜔1 cos(𝜔1 𝑡) + 𝐴2 𝐼𝑚{𝒀𝒙 }|𝜔2 cos(𝜔2 𝑡 +
])𝜃
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بدین ترتیب  Vrبا قسمت حقیقي ادمیتانس مجهول  Yxدر فرکانس  ω2و

مقابل گرادیومترها نیز حفظ ميشود .در واقع به دلیل قوی بودن میدان

 Vqبا قسمت موهومي آن در فرکانس  ω1به شكل زیر رابطه مستقیم دارند:

تحریك  ،Bولتاژ القایي در دو سیمپیچ گیرنده تقریباً یكسان است و تفاضل

𝑟𝑉2

()19

𝑓𝑅 𝑘𝐴2 2
𝑞𝑉2

()20

𝑓𝑅 𝑘𝐴1 2

= 𝑅𝑒{𝒀𝒙 }|𝜔2

آنها نزدیك صفر ميشود .در سوی دیگر به دلیل وجود فاصله مكاني بین

= 𝐼𝑚{𝒀𝒙 }|𝜔1

محل قرارگیری دو سیمپیچ ،تغییرات میدان حاصل از جریان یافتن

همانطور که در این روابط مشاهده ميشود ،خروجي اندازهگیریها بطور

جریانهای گردآبي درون شي هدف سبب ایجاد اختالف پتانسیل

کامل از یكدیگر ،فرکانس سیگنال ژنراتور اول ( )ω2و همچنین اختالف

الكتریكي بین ولتاژ القایي در دو سیمپیچ گیرنده ميشود .در واقع با این

فاز اولیه  θمستقل هستند.

کار یك گرادیومتر با استفاده از دو سیمپیچ گیرنده ایجاد ميشود.

 -4اتصال تفاضلی سیمپیچهای گیرنده

 -5سخت افزار سامانه پیشنهادی

گردآبي درون اشیا در کاربردهایي نظیر سیستمهای مقطعنگاری القای
مغناطیسي و دستگاههای فلزیاب ،از دو روش بهکارگیری سیمپیچ
]24و [25و گرادیومتر ]26و [27به عنوان سنسور اندازهگیری ميتوان
استفاده کرد .در اکثر سیستمها به دلیل این که استفاده از سیمپیچ به عنوان
سنسور گیرنده ،مزایایي طراحي ،ساخت و کالیبراسیون راحتتر را به دنبال
دارد ،استفاده از سیمپیچ به عنوان سنسور گیرنده مرسومتر است

].[28

از سوی دیگر با استفاده از سیمپیچهای تحریك به عنوان سیمپیچ گیرنده
ميتوان در مصرف سیم صرفهجویي کرد ] .[29اما مشكل اصلي در
کاربردهای بالیني سیستمهای مقطعنگاری القای مغناطیسي و دستگاههای
فلزیاب ،ناچیز بودن تغییرات میدان ناشي از القای جریانهای گردابي درون
شي هدف  ΔBنسبت به میدان تحریك ابتدایي  Bاست (معموالً نسبت
قسمت موهومي  ΔB/Bکوچكتر از  1%است) .این مشكل به دلیل کوچك
بودن ضریب رسانایي شي در مقابل محیط اطراف اتفاق ميافتد ] .[29برای
رفع این مشكل ،تعدادی از محققین استفاده از گرادیومترها را پیشنهاد
میدان اولیه را تا حد زیادی حذف ميکنند .اما استفاده از گرادیومترها نیز
سبب ایجاد مشكالتي ميشود که از جمله ،آنها ميتوان به وابستگي زیاد
ولتاژ القایي به موقعیت گرادیومتر و وجود خطای ناشي از جا بجایي آن،
وجود ظرفیت خازني و وجود خطای فاز بیشتر را نام برد ].[28
بنابراین هدف اصلي در روش پیشنهادی استفاده از اتصال تفاضلي دو
سیم پیچ که در یك راستا با فاصله کمي نسبت به یكدیگر قرار گرفتهاند،
برای اندازهگیری میدان ثانویه و حذف تاثیر میدان اولیه است .این کار
باعث ميشود که ولتاژ ثبت شده تحت تاثیر تغییرات میدان حاصل از
جریانهای گردآبي جاری در شي هدف قرار گیرد و به میدان تحریك
ابتدایي حساسیت کمتری داشته باشد .برای حل مشكل اندازهگیری میدان
ثانویه ميتوان از اتصال تفاضلي دو سیمپیچ گیرنده که در یك راستا با
ميشود که ولتاژ ثبت شده تحت تاثیر تغییرات میدان حاصل از جریانهای
گردآبي جاری در شي هدف  ΔBگیرد و به میدان تحریك ابتدایي

B

حساسیت کمتری داشته باشد .در عین حال مزایای استفاده از سیمپیچها در
Plexiglass sheet in clear
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399

همانطور که در این بلوک دیاگرام مشخص شده است ،این سامانه از
سیمپیچهای تحریك و گیرنده ،مدار دیمالتي پلكسری تحریك ،مدار
مالتي پلكسری اندازهگیری ولتاژ ،مدار مالتي پلكسری اندازهگیری جریان،
دمدوالتور حساس به فاز آنالوگ] ،[32مولدهای سیگنال فرکانس باال و
پایین و در نهایت میكروکنترلر تشكیل شده است.
در سیستمهای مقطع نگار القای مغناطیسي با فرکانس تحریك باال
(رنج مگاهرتز) ،به دلیل افزایش تلفات گردآبي هسته با افزایش فرکانس،
معموالً استفاده از هستههای فرریتي در فرکانسهای باال پیشنهاد ميشود
[7و .]8با این وجود استفاده از هستههای فرریتي باعث به اشباع رفتن هسته
و غیر خطي شدن مشخصه ميشود [ .]29به همین دلیل در اکثر سیستمها
نظیر سیستمهای پیشنهادی در مراجع [ 25 ،24و  ]29از سیمپیچ با هسته
هوایي استفاده شده است .بدین ترتیب در اجرای روش اندازهگیری
پیشنهادی ،برای قرار گیری سیمپیچها از پایه پالستیكي استفاده شده است.
طرح این پایه پالستیكي که در نرم افزار  Autocadطراحي گردیده در شكل
 3نشان داه شده است .قطر خارجي این پایه  15میلیمتر و قطر دروني آن
 94/54میلیمتر است .ابعاد شیارها  15/54در  4/9میلیمتر و فاصله دهنه
ورودی شیارها  1/72میلیمتر است .پس از این مرحله طرح مورد نظر توسط
دستگاه برش لیزری بر روی صفحه پلكسي شفاف 1با قطر  5میلیمتر برش
داده شد و تعداد  8عدد پایه استخراج شد .با چسباندن دو بدوی این
صفحات به یكدیگر به جهت استحكام مكانیكي و استفاده از  32قطعه
مكعب مستطیل به ابعاد  5در  4/5در  152میلیمتر به صورت عمودی در ته
شیارهای این صفحات به هم چسبیده ،یك اسكلت پالستیكي برای
جایگیری سیمپیچها ایجاد شد.
پس از انتخاب هسته ،با هدف استفاده ماکزیمم از توان هسته جهت
هر چه قویتر بودن سیگنالهای ثبتي و با توجه به مساحت مفید شیارهای
تعبیه شده در هسته که برابر با  73/3میلیمتر مربع است ،در هر شیار تعداد
 128هادی از جنس سیم مسي الکي نمره  0/3در دو دسته  64تایي قرار
ميگیرند .بین دو سیمپیچ به منظور ایجاد امكان اندازهگیری دیفرانسیلي،
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فاصله کمي نسبت به یكدیگر قرار گرفتهاند استفاده کرد .این کار باعث

اندازهگیری قسمت حقیقي و موهومي ولتاژهای القایي را نشان ميدهد.

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.5.7

کردهاند ] 30و  .[31گرادیومترها تغییرات میدان را حس ميکنند و اثر

دمدوالسیون مبتني بر ضرب کننده آنالوگ دو فرکانسي جهت بهبود
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برای اندازهگیری تغییرات میدان حاصل از برقراری جریانهای

شكل  2بلوک دیاگرام سامانه پیشنهادی با بكارگیری روش
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از تكههای  MDFمخصوص سیم پیچي با ضخامت  4/0میلیمتر استفاده شده

مستقیم ولتاژ القایي با تعداد دور ،سیگنال اندازهگیری شده در حالت

است .به این ترتیب تمام فضای شیارها پر خواهد شد .جریان مجاز سیم

گیرنده نیز ضعیف خواهد بود .در سوی دیگر اگر تعداد دور خیلي زیاد

الکي مورد استفاده  1/4آمپر ميباشد .انتخاب  64دور سیمپیچ یك حد

باشد ممكن است باعث قرارگیری فرکانس تشدید در محدوده فرکانس

وسط بوده است .چرا که در صورتیكه تعداد دور خیلي کم باشد ،در حالت

کاری سیستم شود [.]22

تحریك ،اندوکتانس و به تبع آن امپدانس کافي نخواهد داشت و جریان
خیلي شدیدی از منبع ولتاژ دریافت ميکند .عالوه بر این به دلیل رابطه

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

در نمونه آزمایشگاهي ساخته شده ،سیم پیچ زیر و رو هر کدام با 64

در مرحله بعد از یك شیلد الكترومغناطیسي (صفحه فلزی) اطراف

دور سیمپیچي در دو شیار مجاور قرار گرفتهاند (شكل .)4بدین ترتیب با

محفظه سیمپیچها جهت جلوگیری از تاثیر پذیری اندازهگیریها از

جای زني کامل سیمپیچها ،تعداد  16سیمپیچ دوبل جایگیری شدهاند که

میدانهای مغناطیسي و الكتریكي خارجي استفاده شده است .این صفحه

برای هر دو کاربرد تحریك و گیرنده مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

فلزی محاط کننده سیمپیچها به زمین وصل ميشود و با این تكنیك خارج

شكل 5نیز نحوه قرار گیری کل سیمپیچها بر روی اسكلت پالستیكي را

ازاین شیلد الكترومغناطیسي میدان صفر بوده و شرط دیریشله صفر روی

نشان ميدهد .با استفاده از  LCRمتر اندوکتانس و مقاومت سری هر سیمپیچ

مرزاعمال ميشود [.]5

ترتیب هر کدام دارای مقدار میانگین اندوکتانس خودی  492/97و

سیمپیچ های گیرنده که در یك راستا با فاصله کمي نسبت به یكدیگر قرار

 529/10میكروهانری و مقاومت  ACبرابر با  14/34و  15/02اهم بودهاند.

گرفتهاند استفاده شده است .این کار باعث ميشود که ولتاژ ثبت شده تحت

مقاومت  DCمیانگین سیمپیچها نیز برابر با  5/86اهم اندازهگیری شده است.

تاثیر تغییرات میدان حاصل از جریانهای گردآبي جاری در شي هدف
ΔBگیرد و به میدان تحریك ابتدایي  Bحساسیت کمتری داشته باشد .در

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399
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در فرکانس  100کیلو هرتز اندازهگیری شده است .سیمپیچ رو و زیر به

برای اندازهگیری میدان ثانویه ،از روش پیشنهادی اتصال تفاضلي

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.5.7

شكل  :2بلوک دیاگرام سامانه نمونه آزمایشگاهي دو فرکانسي ساخته شده.
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عین حال مزایای استفاده از سیمپیچها در مقابل گرادیومترها نیز حفظ

جاری در درون بافت و کاهش سطح ولتاژهای القایي در سیمپیچهای

ميشود.

گیرنده ميشود .این موضوع نیازمند افزایش دقت اندازهگیری دامنه و فاز
ولتاژ القایي در سختافزار سیستم است .تا کنون در سیستمهای
مقطعنگاری القای مغناطیسي ساخته شده ،از رنج فرکانسي  5کیلو تا 20
مگا هرتز استفاده شده است .در انتخاب فرکانس تحریك بایستي فرکانس
تشدید سیستم نیز مدنظر قرار گیرد و فرکانس تحریك کمتر یا بیشتر از
مقدار فرکانس تشدید انتخاب شود .در سیستم پیادهسازی شده فرکانس
تحریك  10کیلو هرتز انتخاب شده است.
برای اعمال جریان به سیم پیچهای تحریك نیاز به یك مدار دیمالتي
به دو مدار مالتي پلكسر به صورت مجزااحساس ميشود.
مداردیمالتیپلكسری اول وظیفه سوئیچ کردن جریان بر روی سیمپیچ

شكل  :3طرح ترسیم شده در نرم افزار  Autocadکه برای ساخت پایههای
پالستیكي سیمپیچها طراحي شده است.

تحریك مورد نظر را بر عهده دارد .به سیمپیچ تحریك جریاني معادل 1/4
آمپر بایستي اعمال شود که این کار توسط  16رله  HFD205انجام ميشود
کهیك دیکدر  CD4515نیز وظیفه آدرسدهي این رلهها از طریق  4بیت
آدرس را بر عهده دارد .مدار بعدی نقش یك مالتيپلكسر برای
اندازهگیری ولتاژ دیفرانسیلي القایي در سیمپیچهای گیرنده را بازی
ميکند .این مدار از  2مالتي پلكسر آنالوگ  16×1تشكیل شده که توسط
 2مدار مجتمع  ADG506قابل پیادهسازی است ADG506 .با اخذ یك
آدرس 4بیتي از مدار کنترل کننده ،یكي از  16پایه ورودی را انتخاب کرده
و در خروجي قرار ميدهد .برای اندازهگیری جریان تحریك نیز از یك

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

پلكسر و برای اندازهگیری ولتاژ القایي و اندازهگیری جریان تحریك نیاز

مدار مالتي پلكسر مشابه استفاده ميشود .در نمونه پیادهسازی شده از روش
(ب)

(الف)

دیفرانسیلي برای اندازهگیری ولتاژ القایي در دو سیمپیچ گیرنده استفاده

(ب) نمای فوقاني.

ميباشند و باید با استفاده از یك تقویت کنندهی عملیاتي تقویت شوند.
سیگنال ورودی به تقویت کننده عالوه بر سیگنال مطلوب شامل سه جزء
دیگر سیگنال نامطلوب ،سیگنال تداخلي ناشي از برق شهر و نویز است.
در سامانه نمونه آزمایشگاهي ساخته شده از یك میكروکنترلر
 Atmega36Aکه از خانواده میكروکنترلرهای  AVRاست ،برای
دستوردهي به مدارهای مالتيپلكسر و دیمالتيپلكسر ،فعالسازی تقویت
کنندههای عملیاتي اندازهگیر ولتاژ القایي و جریان تحریك و تبدیل
دادههای اندازهگیری به دادههای دیجیتال و ارسال آنها به کامپیوتر از
طریق درگاه  USBاستفاده شده است .سامانه نمونه ساخته شده از چهار
قسمت ،محفظه سیمپیچها ،کابلهای رابط ،برد تامین سیگنال و

شكل :5محل قرار گیری سیمپیچهای تحریك و گیرنده.

انتخاب فرکانس تحریك یك تعامل بین عمق نفوذ در بافت و
دربافت و به تبع آن افزایش حساسیت اندازهگیریهادر نواحي مرکزی
بافت و افزایش دقت تفكیك پذیری مكاني ميشود .در نقطه مقابل
سختافزار سیستم محدود کننده فرکانس است .چرا که با افزایش
فرکانس ،امپدانس بافت افزایش یافته و باعث کاهش جریانهای گردابي
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399

میكروکنترلر ،و برد اندازهگیری تشكیل شده است .محفظه سیمپیچها در
شكل 6از سه جهت نمایش داده شده است .نتایج حاصل از بهکارگیری این
روش در سیستم نمونه مقطعنگار القای مغناطیسي ساخته شده ،نشانگر
افزایش زیاد حساسیت اندازهگیریها نسبت به تغییرات میدان ثانویه ناشي
از ایجاد جریانهای گردآبي در جسم مورد نظر است .تصویر کل سامانه
نمونه آزمایشگاهي به همراه تمامي چهار قسمت آن در شكل  7نمایش
داده شده است.
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سختافزار سیستم است .افزایش فرکانس تحریك سببافزایش عمق نفوذ

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.5.7

شكل :4نحوه قرار گیری سیمپیچهای تحریك و گیرنده (الف) نمای عرضي،

شده است .ولتاژهای تفاضلي اندازهگیری شده از سیمپیچها بسیار کوچك
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(ب)

(الف)
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(ج)
شكل( :6الف) نمای فوقاني( ،ب) نمای تحتاني و (ج) نمای عرضي محفظه سیمپیچي در نمونه آزمایشگاهي ساخته شده.

 -6بازسازی تصویر

که  pماتریس ستوني پارامترهای مجهول e ،ماتریس ستوني خطاها و

 1-6انتخاب تابع هزینه

ماتریس مربعي شامل ضریبهای وزني است .تابع خطا  eبه شكل زیر

تابع هزینه برای حل مسأله معكوس مقطع نگاری مغناطیسي ،تابع هزینه
این تابع هزینه در حالت کلي به شكل زیر تعریف ميشود [:]33
()21

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399

()22

)e ( p) = V m − f ( p

در این رابطه  Vmماتریس ستوني ولتاژهای اندازهگیری شده از سیمپیچها
است که در شبیهسازی مسأله معكوس ميتوان این اندازهگیریها را از حل

) J ( p) = e T ( p ) Q e ( p

Least Square (LS) weighted

تعریف ميشود:

1
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مجموع مربعات خطای وزن دار شده 1یا به اختصار  LSانتخاب ميشود.

Q
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شكل  :7تصویر سامانه نمونه آزمایشگاهي به همراه تمامي اجزاء.
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مسأله پیشرو با مش ریز شده به دست آورد .تابع وزني  Qنیز در حالت کلي

که در این رابطه  Vmولتاژهایاندازهگیری شده از سیستم واقعي و

به صورت ماتریس مربعي به شكل زیر تعریف ميشود:

خروجي مسأله پیشرو با فرض ماتریس ستوني پارامتر  Pاست .بروزرساني
پارامترهای مجهول دراین روش توسط رابطه زیر انجام ميشود:

 

()23

Q = wij

1
Q= I
2

)f ( p

−1

سادهترین انتخاب است که  Iماتریس یكه است .در حالتي که

)
 ee

()26

دادههای اندازه گیری شده و به تبع آن خطا ،خیلي کوچك باشند ميتوان

)

(

T
pek+11 = pek1 + pek1 = pek1 −  f  ( p k ) f  ( p k


)

)

(

T
f  ( p k ) em V m − f ( p k ) m1

(

که در این رابطه  eتعداد پارامترهای مجهول و  mتعداد اندازهگیریهای

از نرمالیزه کردن دادهها نسبت به یك مبنای خاص به شكل زیر بهره برد

است .ترم

[:]33

) f  ( pk

نیز بیانگر تغییرات اندازهگیری ولتاژ از سیمپیچها

نسبت به تغییرات پارامترها (رسانایي هر المان) در هر بار تصحیح پارامترها
1

()24

b 2
j

این رابطه به ازای  i = jبرقرار بوده که  V jbمقدار ولتاژ مبنا برای
اندازهگیری jام است .برای  wij = 0 ، i ≠ jاست.

ميشود:
) = f  ( pk

()27

k
me

S

در واقع ماتریس حساسیت بیان ميدارد که یك اندازهگیری مشخص بیشتر

 2-6روش بهینه سازی
پس از انتخاب تابع هزینه ،نوبت به بهینه سازی آن به منظور استخراج
مقادیر پارامترهای مجهول ميرسد .اینكار به روشهای مختلفي از جمله

تحت تاثیر تغییرات رسانای کدامیك از المانها قرار دارد .با استفاده از این
تعریف رابطه ( )26به شكل زیر بازنویسي ميشود:
pek+11 = pek1 + pek1

روش مشتق مستقیم [ ]34و روشهای غیرخطي تكراری شامل روش
گرادیان35[ 1و ،]36روش نیوتن-رافسون (نیوتن) [33و ]37و روش گوس-
نیوتن (نیوتن-رافسون بهینه شده) [33و ]37قابل انجام است .در روش مشتق

()28

)

m1

) − f (p
k

مستقیم ،مشتق تابع هزینه نسبت به تك تك پارامترهای مجهول محاسبه

در مسائل پیچیده محاسبه این مشتقات به راحتي امكان پذیر نخواهد بود.
روش گرادیان بر مبنای استفاده از بسط پارامترهای مجهول جدید بر حسب
از تعریف ماتریس گرادیان 2عمل ميکند .روش بهینه سازی نیوتن-
رافسون (نیوتن) نیز بهبود یافته روش گرادیان بوده که در آن جمله مرتبه
دوم نیز در بسط تیلور تاثیر داده شده و مشتقات مرتبه دوم در قالب ماتریس
هسّین عالوه بر ماتریس گرادیان در بهینهسازی دخالت ميیابند .در روش
گوس -نیوتن که روش بهبود یافته نیوتن-رافسون است ،با استفاده از
جایگذاری تابع هزینه مجموع مربعات خطا معرفي شده در بخش  ،1-6از

)f ( p
p



S

)

(

=− S

p

= S mk e

از آنجا که در مقطعنگاری القای مغناطیسي مقادیر ولتاژهای القایي در
سیمپیچها که همان مقادیر اندازهگیری شده هستند ،و به تبع آن مقادیر
درایههای ماتریس حساسیت بسیار کوچك هستند ،معكوس آن در رابطه
( )28عددی بسیار بزرگ بوده و معموالً پارامترهای مجهول همگرا نخواهند
شد .برای حل این مشكل از اضافه کردن یك ضریب رگرسیون کمك
گرفته ميشود .با اضافه کردن این ضریب رگرسیون 𝜆 به رابطه ( ،)28رابطه
بروزرساني پارامترهای مجهول به شكل زیر بازنویسي ميشود که به روش
گوس -نیوتن بهبود یافته معروف است ] : [36
()29

)

m1

) − f ( pk

m

) (V

k T

 (S
−1

S k + R T R

)

T

(

pek1 = − S k

یك رابطه تقریبي برای محاسبه ماتریسهسّین استفاده شده و در نهایت یك
رابطه بهینهسازی آماده ارائه ميشود .این روش به روش نیوتن-رافسون
بهینه شده 3نیز معروف است .در روش گوس -نیوتن (نیوتن-رافسون بهینه
شده) با فرض ماتریس وزني

1
Q= I
2

و استفاده از تابع هزینه مجموع

مربعات خطای تعریف شده در رابطه ()21؛ تابع هزینه به شكل زیر تعریف
ميشود:

 3-6تصاویر بازسازی شده
در اولین تست سیستم ،یك میله فلزی در محیط تصویربرداری قرار
گرفته و دامنه ولتاژهای القایي اندازهگیری شده در سیمپیچهای گیرنده

(

T
1
1
)J ( p) = e T ( p)e ( p) = V m − f ( p) V m − f ( p
2
2

برای بازسازی تصویر مورد استفاده قرار مي گیرند .در این حالت
محدودیت تعداد بیشینه تكرارها ( 20تكرار) باعث توقف الگوریتم تكرار
ميشود .شكل 8تغییرات تابع هزینه در طي این  20مرحله تكرار را نشان

Geradient method
Geradient
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()25

)

()

در این رابطه سادهترین حالت ،انتخاب  RT R = Iبوده که  Iماتریس یكه
است.

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.5.7

پارامترهای قدیمي و بیان تغییرات پارامترها به کمك بسط تیلور با استفاده

(S ) (V
pk

شده و با قرار دادن مقدار این مشتقهای محاسبه شده برابر مقدار صفر (پیدا
کردن نقطه کمینه) مقادیر پارامترهای مجهول قابل محاسبه خواهند بود .اما

m

k T

−1

k

k T

k
e1
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V 
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است که به ماتریس حساسیت  Skمعروف بوده و به شكل زیر تعریف
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محمد رضا یوسفي نجف آبادی ،رضا جعفری ،حمید ابریشمي مقدم

ميدهد .تصویر بازسازی شده نیز در شكل 9نمایش داده شده است .دایره
نشان داده شده در این شكل موقعیت واقعي میله را نشان مي دهد .میانگین

درتست دوم ،دادههای اندازهگیری شده از سیستم برای حالت وجود

خطای نسبي مابین مقادیر رسانایي بدست آمده از حل مسأله معكوس و

دو میله فلزی در محیط تصویربرداری برای بازسازی تصویر مورد استفاده

مقادیر واقعي نسبت به مقدار بیشینه رسانایي در ناحیه هدف در این حالت

قرار ميگیرد .در این حالت نیز محدودیت تعداد بیشینه تكرارها ( 20تكرار)

 5/%3505است.

باعث توقف الگوریتم تكرار ميشود .شكل  10تغییرات تابع هزینه در طي
این  20مرحله تكرار را نشان ميدهد .تصویر بازسازی شده نیز در شكل 11
نمایش داده شده است .در این تصویر نیز دایرههای نشان داده شده ،موقعیت
واقعي میلهها را نشان مي دهند .در این حالت همانطور که در شكل 11
مشاهده ميشود ،خطای بین مقادیر واقعي و شبیهسازی ،گام تغییرات
کیفیت تصویر بازسازی شده و ایجاد مناطق غیر واقعي در تصویر بازسازی
شده گردیده است .میانگین خطای نسبي مابین مقادیر رسانایي بدست آمده
از حل مسأله معكوس و مقادیر واقعي نسبت به مقدار بیشینه رسانایي در
Iteration

ناحیه هدف در این حالت  8/8032%است .در سیستم مقطعنگاری القای

شكل :8تغییرات تابع هزینه در مراحل مختلف تكرار در حالت وجود یك میله

مغناطیسي عملي ساخته شده ،دقت تفكیك پذیری زماني که بصورت زمان

فلزی در محیط تصویربرداری بوسیله دادههای اندازهگیری واقعي.

الزم برای انجام عمل نمونهبرداری ولتاژها و بازسازی تصویر تعریف شده
برابر با  510ثانیه به دست آمده است (در این محاسبه زمان انتقال داده در
نظر گرفته نشده است).

Iteration
شكل  :10تغییرات تابع هزینه در مراحل مختلف تكرار در حالت وجود دو میله
فلزی در محیط تصویربرداری بوسیله دادههای اندازهگیری واقعي.

واقعي میله را نشان مي دهد).
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شكل :9تصویر بازسازی شده در حالت وجود یك میله فلزی در محیط
تصویربرداری بوسیله دادههای اندازهگیری واقعي (دایره نشان داده شده موقعیت

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.5.7
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ضریب رسانایي را بسیار بزرگ کرده است و این موضوع باعث کاهش
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استفاده از تكنیك دو فرکانسي برای افزایش دقت اندازهگیری ولتاژهای القایي در مقطعنگارالقای مغناطیسي و پیادهسازی یك سامانه16سیمپیچه نمونه
محمد رضا یوسفي نجف آبادی ،رضا جعفری ،حمید ابریشمي مقدم

پیادهسازی و ساخت این سیستم پایه و مبنایي برای تحقیقات آتي در زمینه
مقطعنگاری القای مغناطیسي خواهد بود.
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