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VERKENNEND ONDERZOEK INZAKE SPECIFICATIE 

VAN ELEKTROMAGNETISCHE STIMULI 

SAMENVATTING 

Op verzoek van Medical Magnetic te Eindhoven is een 

verkennend onderzoek gedaan ter verbetering van de 

output-specificatie van de elektromagnetische 

stimulator 'Magnetocure'. Met het oog op vergelijk

baarheid van verschillende stimulatoren is gekozen 

voor een specificatie in de vorm van amplitudespectra, 

i.c. van stimulusstroom resp. van inductiespannlng in 

het veld van de stimulatorspoel. Deze spectra zijn 

voor de 'Magnetocure' gemeten en grafisch weergegeven. 

Hieruit zijn de amplitudespectra van het elektro

magnetische veldafgeleid. 

SPECIFYING STIMULI FROM NON-DC STIMULATORS 

SUHMARY 

By request of MEDICAL MAGNETIC, Eindhoven, an improving 

of output specifications concerning the PMF-stimulator 

'Magnetocure' has been explored. With a view to the 

comparability of different stimulators, preference is 

given to spectral analysis of, in this case, coil 

current and induction voltage at the coil centre, 

respectively. Amplitude spectrums of current and 

voltage are given. From these the amplitude spectrums 

of the electiomagnetic field, excited by the stimulator 

coi~, are deduced. 
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1 INLEIDING 

Op verzoek van Medical Magnetic te Eindhoven is een 

verkennend onderzoek gedaan ter verbetering van de 

output-specificatie van de elektromagnetische 

stimulator 'Magnetocure'. De onderneming voert deze 

stimulator in haar pakket. 

Met het oog op de vergelijkbaarheid van de output 

van verschillende stimulatoren, is het van groot 

belang deze output ondubbelzinnig te specificeren. 

Zo is de specificatie 'pulsen met een frekwentie 

varierend van 2 tot 75 Hz' , of schoon niet onjuist, 

toch ontoereikend zolang een ondubbelzinnige 

specificatie van de puIs ontbreekt. Om in deze 

leemte te voorzien, kan met voordeel gebruik worden 

gemaakt van de zogenoemde spectrale analyse. 

Bij de spectrale analyse wordt het te specificeren 

signaal ontleed in zijn tijdharmonische, spectrale 

componenten. Het resultaat is een opgave van aIle 

spectrale componenten, naar amplitudo en onderling 

faseverschil, die in het signaal voorkomen. Aldus 

wordt het signaal weergegeven met zijn amplitude

spectrum en zijn fasespectrum. Deze twee spectra 

vertegenwoordigen het volledige signaal. Zij zijn 

dus niet aIleen bepalend voor de tijdfunktie waar 

de puIs mee wordt beschreven, maar ook voor de 

tijdfunktie waarmee de puls-herhaling wordt vast

gelegd. Een vergelijking van de output van onder

ling verschillende stimulatoren kan dan per saldo 

op een nauwkeurige en effectieve wijze tot stand 

komen door de overeenkomstige spectra te vergeIijken. 

Vanwege het verkennende karakter van het onderzoek 

is vooralsnog volstaanmet de meettechnische 
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bepaling van het kwalitatieve amplitudespectrum 

van zowel de stimulatorstroom, als van de inductie

spanning in het stimulatorveld, inbeide gevallen 

voor de modus van 75. Hz puls-herhalingsfrekwentie. 

Uit deze gegevens zijn de amplitudespectra van het 

elektromagnetische veld af te leiden. 

De meet-opstelling en de meet-resultaten zijn weer

gegeven in hoofdstuk 2. De conclusies en de aan

bevelingen uit het verkennende onderzoek zijn ten 

slotte samengevat in hoofdstuk 3. 

Eindhoven, 17 augustus 1988 Th. Scharten 
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2 SPECTRALE ANALYSE 

Meet-opstelling 

De meet-opstelling is schematisch weergegeven in 

figuur 1. Met behulp van een spectrum-analysator SA 

wordt het amplitudespectrum vande stroom door de 

stimulatorspoel SS bepaald. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van een weerstand van 1 ohm die tijdens het 

experiment werd opgenomen in de voedingsleiding VL 

van stimulatornaar stimulatorspoel. De spanning 

over deze weerstand is in getalwaarde gelijk aan de 

stroomsterkte door de stimulatorspoel. Met de 

spectrum-analysator wordt ook het amplitudespectrum 

bepaald van de inductiespanning in het centrum van 

de stimulatorspoel. Hiertoe wordt een opneemspoeltje 

OS equiplanair opgesteld in het centrum van de 

stimulatorspoel. Om galvanische verbindingvan 

spectrum-analysator en stimulator via het voedings

net te vermijdeR, wordt de spectrum-analysator via 

een scheidingstransformator ST gevoed. 

S H2 
[ - - 1-+-__ V...;;;;L'--_-4 

net I 
L -, r - - - - - __ J 

SA 

S stimulator I fabrikaat Medical Magnetic / H&F 
Electronics, Venlo; type MTC 10 

VL voedingsleiding van stimulator naar stimulatorspoel 

SS stimulatorspoel; OS opneemspoel; ST scheidingstra~o 

SA spectrum analysator, fabrikaat Hewlett-Packard; 
type HP 3580 

Figuur 1 Meet-opstelling 
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Meet-resultaten 

Figuur 2 op pagina 6 geeft het gemeten amplitude

spectrum van de stroom door de stimulatorspoel bij 

de modus van 75 Hz. Vanwege het kwalitatieve 

karakter van de meting is een aanduiding van getal

waarden voor de amplitudes achterwege gelaten. Het 

amplitudespectrum blijkt zich uit te strekken tot 

ongeveer 16 kHz, in die zin dat het interval tussen 

Q en ongeveer 2 kHz dominant is en er een afzonder

lijk spectraal maximum bij ongeveer 16 kHz optreedt. 

Dit laatste maximum vertegenwoordigt waarschijnlijk 

een parasitaire oscillatie in de stimulator

schakeling. Een uitvergroting van het amolitude

spectrum over het interval van 0 tot 1 kHz is 

weergegeven in figuur 3 op pagina 7. Wegens een 

andere instelgevoeligheid van de apparatuur bij- de 

meting van figuur 2, worden de amplitudevariat 

in het laagfrekwente interval in figuur 2 niet 

weergegeven. Uit figuur 3 blijkt dat de vorm van 

de toegepaste stroompuls smede de ingestelde 

herhalingsfrekwentie aanleiding geven tot een breed 

harmonisch spectrum met tal van dominante componen

ten. 

Tenslotte geeft figuur 4 op pagina 8 het amplitude

spectrum van de inductiespanning in het centrum van 

de stimulatorspoel. Daarbij komt het hoogfrekwente 

maximum bij ongeveer 15,6 kHz duidelijk naar voren. 

Veld 

De stroom door de stimulatorspoel wekt een magneto

statisch veld en een elektromagnetisch veld op. 

Het magnetostatische veld wordt veroorzaakt door de 

gelijkstroomcomponent in het amplitudespectrum van 

de stimulatorstroom. Het elektromagnetische veld 

wordt opgewekt door de wisselstroomcomponenten in 

dat spectrum. De vraag is nu hoe de amplitudespectra 
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van deze velden er uit zullen zien. 

Het spectrum van het magnetische veld is hetzelfde 

als dat van de stimulatorstroom. Dit hangt samen 

met de omstandigheid dat het amplitudespectrum van 

de stimulatorstroom een betrekkelijk klein frekwen

tie-interval omvat. Zie dus de figuren 2 en 3 voor 

de spectra van het magnetische veld. Dit geldt het 

magnetostatische veld (spectrale component met de 

frekwentie nul) als de magnetische component van 

het elektromagnetische veld (spectrale componenten 

met frekwenties die van nul verschillen) . 

Het spectrum van de .elektrische component van het 

elektromagnetische veld is, voor de onderzochte 

stimulator, hetzelfde als dat van de gemeten 

inductiespanning. Zie hiervoor figuur 4. Dit geldt 

dus voor het elektrische veld in lucht. In tegen

stelling tot bij het magnetische veld, is het 

maximum bij 15,6 kHz nu aanzienlijk. Volgens figuur 

4 bedraagt de sterkte van dit maximum ongeveer 60% 

van de sterkte bij de lage frekwenties. Daar juist 

het elektrische veld het werkzame veldbestanddeel 

is, kan deze ~oogfrekwente component niet worden 

veronachtzaamd. 

Veld in weefsels 

Wanneer de stimulator gebruikt wordt bij de behande

ling van patienten, dan blijft het amplitudespectrum 

van het magnetische veld onveranderd hetzelfde als 

wanneer de spoel vrij in de lucht wordt opgesteld 

(zoals bij het experiment). Door de optredendedissi

pa tie / dispersie 1 zal het ampli tudespectrum van het 

elektrische veld bij behandeling van patienten 

echter sterk veranderen. Het spectrum zal daarbij 

tevens afhankelijk zijn van de plaats in het lichaam 

van de patient. 



Figuur 2 Amplitudespectrum van de 
stimulatorstroom 
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Figuur 3 Amplitudespectrum van de 
stimulatorstroom 
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Figuur 4 Amplitudespectrum van de 
inductiespanning 
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3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

a. De output van de elektromagnetische stimulator 

'Magnetocure'is kwalitatief gespecificeerd met 

behulp van de harmonische amplitudespectra van 

de stimulatorstroom en van de inductiespanning 

in het centrum van de stimulatorspoel, in beide 

gevallen voor de modus van 75 Hz. 

b. Uit de onder conclusie a. vermelde amplitude

spectra zijn de amplitudespectra afgeleid van 

de rnagnetische veldcornponent en van de elektri

sche veldcomponent van het elektromagnetische 

veld in lucht, zoals opgewekt door de stimulator

spoel voor de modus van 75 Hz. 

c. De gemeten amplitudespectra geven een dominant 

laagfrekwent spectrum te zien met een interval 

van 0 tot ongeveer 2 kHz, en een hoogfrekwent 

bestanddeel rond de 15,6 kHz. Gelet op de 

elektrische component van het elektromagnetische 

veld, opgewekt door de stimulatorspoel, is dit 

hoogfrekwente bestanddeel niet te veronachtzamen. 

d. Aanbevolen wordt 

1. een protocol op te stellen voor de bepaling 

van de harmonische spectra ter specificatie 

van de elektrische resp. de magnetische 

output van stimulatoren waarin gebruik wordt 

gernaakt van stromen die van de tijd afhangen; 

2. de output van de 'Magnetocure ' kwantitatief 

te specificeren. 
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e. Het verdient aanbeveling om, ter bepaling van de 

uitwerking van de stimulator, de invloed na te 

gaan van de hoogfrekwente component in het 

spectrum. Dit.zou kunnen gebeuren door uitvoering 

van een vergelijkend onderzoek met behulp van drie 

typen 'Magnetocure', te weten: 

1. het bestaande type; 

2. een type waarin de parasitaire oscillatie in 

het frekwentie-interval van ongeveer 15 tot 

ongeveer 16 kHz is weggewerkti 

3. een type waarin het laagfrekwente signaal in 

het frekwentie-interval van nul tot ongeveer 

3 kHz is weggewerkt. 
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4 VERANTWOORDING 

Het onderzoek werd uitgevoerd op 7 juni 1988. De 

stimulator werd beschikbaar gesteld door Medical 

Magnetic te Eindhoven, en de meet-apparatuur door 

de vakgroep Elektronische Schakelingen van de TUE. 

H.A. Jansen van deze vakgroep verleende assistentie. 
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