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SAMENVATIING. 

Bij het meten van vloeistofdrukken in biologische weefsels is het 

van belang de druksensor zo klein mogelijk te houden. Een 

meetsysteem, dat hieraan tegemoet komt is het microdruk 

meetsysteem. Dit systeem werkt met micropipetten met 

buitentipdiameters kleiner dan 25 ~-

Het systeem is oorspronkelijk ontwikkeld voor het gebruik met 

glaspipetten. Voor sommige toepassingen kunnen geen glaspipetten 

gebruikt worden i.v.m. hun breekbaarheid. Reineman ([Hei;2], 

[Hei;3]) is de eerste geweest, die plastic pipetten gebruikte voor 

de meting van de intramyocardiale druk in de hartspier van een 

hond. Hij gebruikte pipetten gemaakt van polyethyleen slang met een 

binnendiameter van 0,76 mmeneen buitendiameter van 1,22 mm 

(PE 60). 

Het uitgangspunt van dit afstudeerwerk was het reproduceren van 

Reinemans werk. In dat kader is een pipettrekker voor plastic 

pipetten ontwikkeld, gebruik makende van dezelfde polyethyleen 

slang als Reineman gebruikte. Het is niet gekomen tot metingen in 

de hartspier van de hond. 

Wel hebben we met de ontwikkelde plastic pipetten in vitro metingen 

verricht aan hartspierweefsel. Bij deze metingen werd een monster 
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van het hartspierweefsel (varkenshart en runderhart) opgesloten in 

een cylindrische ruimte en onder druk gezet ("confined compression 

test"). De druk werd gemeten als functie van de tijd. De zogenaamde 

2-fasen theorie beschrijft het mechanische gedrag van 

hartspierweefsel en met deze theorie is ook een oplossing van de 

druk als functie van de tijd te verkrijgen. Bij de experimenten 

werd veel hinder ondervonden van de wrijving van de gewichthouder 

met de wand van de cylinder, waardoor een vergelijking van theorie 

met experiment bemoeilijkt werd. Om tot 50 % drukdaling te komen 

zijn tientallen minuten nodig. 

Daarnaast werden drukmetingen gedaan in de soleusspier van de rat. 

Dit werd gedaan bij ratten, die 1,5 uur gerend hadden 

(loopconditie) en controleratten. De vraag was, of fysieke 

inspanning, die wel een volumevergroting van sommige spieren tot 

gevolg heeft, ook drukverhoging impliceert. Bij de controlerat werd 

over twee locaties een gemiddelde druk van 1,25 ± 0,5 mm Hg 

gemeten. Bij twee ratten uit de loopconditie werden gemiddeld een 

paar mm Hg meer gemeten, respectievelijk 2,2 ± 0,5 mm Hg en 

4,5 ± 0,5 mm Hg. De metingen bleken goed met de plastic pipetten 

uitgevoerd te kunnen worden. Een nadeel bij het gebruik van plastic 

pipetten blijft echter de weefselbeschadiging, die veroorzaakt 

wordt tijdens het inbrengen van de stalen naald, waarmee de pipet 

ingebracht wordt. 
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H<X>FmllJK 1 : INLEIDING. 

Bij de meting van vloeistofdrukken in biologische weefsels is een 

van de vereisten, dat de druksensor de meting zo min mogelijk 

verstoort. Een meetsysteem, dat hieraan tegemoet komt heet het 

microdruk meetsysteem en werkt met micropipetten. De 

buitentipdiameters van de gebruikte pipetten variëren van < 1 ~m 

tot ca. 25 ~- Dit zijn kleine afmetingen in vergelijking met die 

van de kleinste andere bestaande druksensoren (in de orde van 

mm's). 

Het meetprincipe van het microdruk meetsysteem wordt hieronder kort 

uitgelegd. De pipet bevat een NaCl oplossing van een molariteit 

enkele malen hoger dan de molariteit van de zoutoplossing aanwezig 

in het weefselvocht (te vergelijken met een fysiologische 

zoutoplossing). Brengt men de pipet in het weefsel, dan zullen 

drukverschillen tussen de tip en de achterkant van de pipet een 

verplaatsing veroorzaken van het scheidingsvlak (interface) tussen 

de geconcentreerde zoutoplossing in de pipet en het weefselvocht. 

Verplaatsing van deze interface gaat gepaard met een wijziging van 

de totale electrische weerstand van de pipet. 

In een serva-geregeld systeem (figuur 1.1) wordt de electrische 

weerstand van de pipet constant gehouden m.b.v. een pompje op de 

achterzijde van de pipet. Wanneer de weerstand constant is, blijft 

de interface op dezelfde plaats liggen. De stroming in de pipet is 
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dan nul. Bij afwezigheid van stroming is het drukverschil over de 

pipet nul. Aldus is de druk aan de achterzijde van de pipet gelijk 

aan de druk ter plaatse van de tip. Deze druk kan gemeten worden 

met een conventionele drukopnemer. 

To Recorder 
/ 

Stra in Gauge Transducer 

Re terenee 
Pump 
Drive 

Resistance 

ur~t~-----------------71 

Hypertonic 
Saline-
Fi lled 
Micropipette 

figuur 1.1: Schematische weergave van een drukmeting met het 

microdruk meetsysteem. Uit [Hei;3]. 

Het microdruk meetsysteem werkt in principe met glaspipetten. Het 

nadeel van deze glaspipetten is, dat ze gemakkelijk breken. Voor 

sommige toepassingen zijn deze glaspipetten dan ook niet geschikt. 

In deze categorie valt bijvoorbeeld de meting van de 

intramyocardiale druk in de hartspier van de levende hond. Voor 

o.a. deze toepassing moeten pipetten gebruikt worden, die niet 

breekbaar zijn. De eerste, die dat heeft gedaan is Reineman 

([Hei;2], [Hei;3]). Hij heeft bij bovengenoemde meting gebruik 

gemaakt van polyethyleen pipetten. 
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In het kader van het project hartmechanica (vakgroep Biofysica, 

Biomedisch Centrum, Rijksuniversiteit Maastricht) is men 

geïnteresseerd in reproductie van deze metingen, opdat de 

resultaten van Reineman aangevuld kunnen worden. Tot drukmetingen 

in de hartspier van de hond zijn we niet gekomen. Wel is een 

pipettrekker voor plastic pipetten ontwikkeld. Er hebben in vitro 

drukmetingen aan hartspierweefsel van varkenshart en runderhart 

plaatsgevonden. Met de plastic pipet zijn ook in vivo drukmetingen 

verricht aan de soleusspier van de rat. 

Dit verslag is verder als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt een 

beschrijving gegeven van het door ons gebruikte IPM microdruk 

meetsysteem .. De electrische eigenschappen van de glaspipet worden 

in hoofdstuk 3 besproken. Hoofdstuk 4 handelt over de ontwikkeling 

van een trekker voor plastic pipetten. In hoofdstuk 5 komt de in 

vitro drukmeting aan hartspierweefsel aan de orde. 

De mechanische eigenschappen van hartspierweefsel kunnen beschreven 

worden met de zogenaamde 2-fasen theorie. Een toets voor deze 

theorie is de "confined compression test", de belasting van een 

hartspiermonster onder opsluiting in een cylinder. Hierbij wordt de 

druk als functie van de tijd gemeten. Het drukverloop bij deze 

"confined compression test" is indicatief voor de 

vloeistofverplaatsingen in de hartspier onder belasting. Bij 
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belastingen (spannigen), die onder normale fysiologische situaties 

voorkomen, is het nuttig om te weten of zich daarbij 

vloeistofverplaatsingen van belang voordoen. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de in vivo meting aan de soleusspier van de 

rat. De weefseldruk werd gemeten bij controleratten en ratten, die 

gedurende een periode van 1,5 uur op een loopband hadden gerend. De 

vraag of zich t.g.v. deze inspanningen drukverhogingen in het 

spierweefsel voordoen moest door deze metingen beantwoord worden. 

Bij deze metingen zijn glazen en plastic pipetten gebruikt. 

Hierdoor kon een vergelijking tussen beide pipetten gemaakt worden. 
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HOOFmfUK 2: HET MICRODRUK MEETSYSI'EEM. 

Het meetsysteem, waar wij onze metingen mee verricht hebben, is 

niet hetzelfde systeem, dat Klingier tot zijn beschikking had. Het 

werkt wel geheel volgens dezelfde principes. In dit hoofdstuk 

beschrijven we eerst ons meetsysteem: het "Servo nulling pressure 

measuring system model 4A", "Instrumentation for Physiology and 

Medicine", Inc., 7370 Convoy Court, C, San Diego, P.O. box 19206, 

San Diego, California 92119. We zullen dit meetsysteem voortaan het 

IPM systeem noemen. 

2a. Een beschrijving van het IPM microdruk meetsysteem 

model 4A. 

In figuur 2.1 zien we een schematisch overzicht van het IPM 

systeem. 



pipet 

Rpltl= Rb • r(t) 

0 0 

0 0 

0 0 

brug versterker 

0 

ca pa c i te i ts balans 

8 

0 0 0 

servo lweerstandsbn;g) 

membraan 

pomp 

figuur 2.1: Schematisch overzicht van het IPM systeem. 

~0.5 M NaCI-opl 

~siliconen olie 

De micropipet links in de figuur is gevuld met een hypertonische 

NaCl oplossing (0,5 M) t.o.v. de NaCl oplossing (fysiologisch zout; 

0,154 M) in het externe drukveld (weefsel). Hierdoor is de 

soortelijke weerstand van de zoutoplossing in de pipet lager dan 

die van de oplossing in het externe drukveld. Bij een juiste 

instelling bevindt het scheidingsvlak van de twee zoutoplossingen 

(de interface) zich in de buurt van de tip van de pipet. 
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In het geval van een drukverandering in het weefsel vanuit een 

evenwichtssituatie zal de interface door stroming van positie 

veranderen. Hierdoor verandert de totale electrische weerstand R 
p 

van de pipet. Deze weerstand verschilt dan van een op de 

weerstandsbrug (in het servo apparaat) ingestelde 

evenwichtsweerstand ~- Het verschil in weerstand, r, wordt via een 

lineaire relatie omgezet in een signaal V . Dit signaal V wordt 
e e 

gefilterd en versterkt toegevoerd aan een lineaire pomp (AV ). De 
p 

pomp zet de variatie AV in V om in een drukvariatie p . welke 
p p u 

achterop de pipet staat. Door deze drukvariatie p wordt de 
u 

interface gedwongen weer terug op zijn evenwichtsplaats te komen. 

Immers dan alleen zal het foutsignaal V gelijk nul zijn. 
e 

Indien het systeem zeer snel kan reageren op drukvariaties in het 

externe drukveld, zal de pompdruk de externe druk bijna momentaan 

volgen. In dat geval is er dus nagenoeg geen vloeistofstroming in 

de pipet. De druk p in het pompje wordt gemeten met een 
u 

druktransducer, waarvan het uitgangssignaal wordt versterkt door 

een Philips brugversterker type PR 9307. Dit versterkte signaal kan 

daarna m.b.v. een oscilloscoop of een schrijver geregistreerd 

worden. 

Een deel van het systeem is gevuld met siliconenolie. Dit is gedaan 

om corrosie van sommige onderdelen te voorkomen. De functie van de 

capaciteitsbalans wordt in paragraaf 2c uitgelegd. 
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In figuur 2.2 is het meetproces schematisch weergegeven. 

pipet pipet servo pcmp 

PuI tl 
f------,---- druktransducer 

figuur 2.2: Schematische weergave van het meetproces van het 

IPM systeem. 

De druk p wordt afgetrokken van p. in de comparator. Deze 
u 1 

comparator is bevat in de pipet. De verschildruk Ap wordt via een 

integrerend proces (proces 1) omgezet in een weerstandsvariatie r. 

Dit proces vindt ook plaats in de pipet. Hierover wordt in 

paragraaf 2c meer verteld. De weerstandsvariatie r wordt middels 

een lineair proces 2 omgezet in een spanningsvariatie AV . De 
p 

spanningsvariatie AV wordt in een lineaire pomp omgezet in een 
p 

pompdruk p . De pompdruk wordt gemeten door een externe 
u 

druktransducer en tevens in de comparator van de ingangsdruk pi 

afgetrokken. Alleen als het drukverschil Ap gelijk 0 is, zal pu 

constant blijven. Bij verandering in de ingangsdruk, zal de p deze 
u 

verandering volgen. 
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2b. Dynamisch gedrag van het meetsysteem. 

In figuur 2.3 geven we een nog algemener blokdiagram van het 

meetsysteem. 

p(t) 
I 

p ( t) 
u 

figuur 2.3: Blokdiagram van het IPM systeem. 

In het proces G in figuur 2.3 zijn de drie processen uit figuur 2.2 

bevat. We noemenG de overdracht voor het open systeem {de open 

loop overdracht). Dit is het systeem, waarbij de terugkoppelweg (de 

lijn onderaan de figuur} geopend is. Voor het gesloten systeem is 

de overdracht: 

G(w) 
H(w) = 1 + G(w) 

Gen H zijn i.h.a. functies van de cirkelfrequentie w. 

(2.1}. 

Bij veel systemen, ook het onze, heeft de functie G(w) een 

integrerend karakter. Voor een zuiver integrerend karakter wordt 

H(w): 

1 
H(w) = 1 + jwT 

waarin T een dimensieloze constante is. 

(2.2). 
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Voor lage frequenties is de overdracht in dit geval vrijwel 

foutloos. 

De overdrachtsfunctie H(w) voor sinusvormige signalen wordt 

grafisch weergegeven in een Bode-diagram. Hierin wordt de amplitude 

20 
10

log I H(w) I en de fase cp(w) weergegeven als functie van de 

frequentie. In figuur 2.4 staat een Bode-diagram voor de functie 

H(w) = (1 + jwT)- 1
• 

20 

i 10 

db 0 
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-30 

0 

0 
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<I> -60 

-90 0 

0 -120 
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Asymptote tl j_ 
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I 1-Tdb 
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F-:""' ~--
I r-:.:::. 

Actua1
1 
curve 

1/T 2/T 

-

~ 

r- r---:--

-

I 

I 
I 

-
10/T 

w-

figuur 2.4: Bode-diagram van de functie (1 + jwT)- 1 . Uit 

[Nag;5]. 

2c. Een gedetailleerde beschrijving van het IPM systeem. 

Hieronder volgt een wat gedetailleerdere beschrijving van het IPM 

systeem. Aan de hand van figuur 2.5 bespreken we de componenten van 

het systeem. 
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voor pipetweerstand 
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scope B 

indicator 
voor brugweerstand 
o -10 M n 

druk-
tran sd u eer 

I 
offset pomp I 

1 input 

L------------------------------------~ 
terugkoppelweg via vloeistof verbinding 

figuur 2.5: Schematisch overzicht van de componenten en de 

electronica van het IPM systeem. 

Het proces G begint in figuur 2.5 in de pipet (links in de figuur). 

Daar vindt de overdracht plaats van drukvariaties Ap = pi - pu naar 

weerstandsvariaties r in de pipetweerstand R . De drukken p. en p 
p 1 u 

worden gemeten rond de atmosferische druk p t : bijv. pt t 1 . = a m o aa ,1 

patm +pi. Het laatste deel van het proces vindt plaats in de pomp 

(uiterst rechts), waar een spanningsvariatie AV in de druk p 
p u 

omgezet wordt. 

Door de pipet wordt een wisselstroom (f 0 = 450 Hz) gevoerd om de 

pipetweerstand in een spanning om te zetten. Deze draaggolf wordt 

in een sinusgenerator links boven in de figuur opgewekt. De in de 
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generator opgewekte spanning is V = 13 sin(2v.450t) volt. Voor osc 

het bereik van pipetweerstanden (0 - 10 MD) houdt dat in, dat de 

stroom door de pipet kan variëren tussen 100 nA en 108 nA, in het 

geval, dat de pipet een pure Ohmse weerstand zou zijn. 

Een tweede uitgang van de sinusgenerator wordt gebruikt om een in 

het serva-apparaat aanwezige oscilloscoop te triggeren. Deze 

oscilloscoop wordt gebruikt om 2 interne electrische signalen "A" 

en "B" te kunnen bekijken. Deze signalen geven een indicatie over 

het al dan niet goed ingeregeld zijn van het servo-apparaat. Ook 

wordt de tweede uitgang gebruikt om de synchrone detectoren te 

schakelen. Hier komen we later nog op terug. 

(i) De overdracht drukvariaties-weerstandsvariaties. 

De micropipet is te karakteriseren door zijn druk-weerstand 

relatie. In figuur 2.6 zien we de statische en dynamische 

druk-weerstand relatie zoals die voorkomt in [Fox;1]. 

Een statische druk-weerstand relatie is te verkrijgen door een 

drukverschil -Ap = p . t - p op te leggen. Hierdoor p1pe weefsel 

verschuift het concentratieprofiel, waardoor een andere 

pipetweerstand ontstaat. In de evenwichtssituatie is de 

verplaatsing van ladingsdragers door volumeflow van de NaCl 

oplossing in evenwicht met de verplaatsing t.g.v. diffusie. 
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Static Response Dynemie Response 

V~---

R (Mil) 

3.0 

-------+V 

ll.R 
•

',I, Hz,, .i WIJ. 2_H: ~c;; 

t-Ilt-· T -·_ 
' 

. 

-4 -3 -2 -1 0 2 3 4 

-6P=Pu-Pj (mmHg) 

a. b. 

figuur 2.6: Statische (a) en dynamische (b) druk-weerstand 

relatie van een pipet met tipdiameter < 1 ~ 

gevuld met een 1,2 M NaCl oplossing. 

p. = p f 1 . p = p . t" Uit [Fox;1]. 1 wee se u p1pe 

blz. 325. 

Bij toenemende -Ap zal op een gegeven moment de volumeflow naar 

buiten het winnen van de diffusie. De hele pipet tot aan de tip is 

dan gevuld met de geconcentreerde zoutoplossing. Daarna is door 

toenemende -Ap de weerstand niet meer kleiner te krijgen. Andersom 

daalt de weerstand bij voldoende negatieve -Ap op een gegeven 

moment ook nauwelijks verder, omdat de hele tipregio met 

fysiologisch zout is gevuld. In de tipregio bevindt zich immers het 

grootste gedeelte van de totale pipetweerstand. 
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De dynamische druk-weerstand relatie van de pipet bepaalt 

voornamelijk de overdracht van het systeem. In figuur 2.6b is het 

integrerende karakter van de overdracht drukvariaties-

weerstandsvariaties duidelijk te zien. 

In een bepaald gebied is de statische druk-weerstand overdracht 

lineair (het gebied rond Ap = 0 in figuur 2.6). Door terugkoppeling 

kan men de drukverschillen in dit lineaire gebied houden. We kunnen 

in dit gebied schrijven: 

AR r 
~-~-~ -Ap - -Ap - pR (2.3). 

De dynamische druk-weerstand overdracht is vanwege het integrerende 

karakter ervan frequentieafhankelijk. Wij beperken onze 

beschouwingen tot die frequenties, waarbij de 

weerstandsveranderingen de drukveranderingen momentaan volgen 

(quasi-statische processen). Voor het tijdsafhankelijke deel van de 

pipetweerstand kunnen we dan schrijven: 

r(t) = spR Ap(t) (2.4). 

Voor de totale pipetweerstand R kunnen we nu schrijven: 
p 

RP(t) = Ra + SpR Ap(t) 

waarin Ra de pipetweerstand bij Ap = 0 is. 

(2.5), 

In figuur 2.6 zien we, dat het lineaire gebied zich over nog minder 

dan 2 mm Hg uitstrekt. Dit is veel minder dan men bij een normale 

drukmeting moet kunnen halen (bijv. 100 mm Hg). Op zich is de 

micropipet dus niet geschikt om drukmetingen mee te doen. Juist in 

een terugekoppeld systeem, waar Ap constant gehouden wordt, wordt 

de pipet een waardevolle drukmeter. 
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{ii} De capaciteitsbalans. 

We zullen later zien in paragraaf 3e, dat de pipet voor de 

draaggolffrequentie f 0 = 450 Hz op te vatten is als een 

parallelschakeling van een weerstand R met een capaciteit C . De 
p p 

grootte van de capaciteit C is afhankelijk van de ondergedompelde 
p 

(natte} lengte van de pipet. Bij variaties in de natte lengte van 

de pipet tijdens een experiment zal C variëren. C is dus i.h.a. 
p p 

een functie van de tijd. Later zal blijken, dat de variaties in C 
p 

t.g.v. variaties in de natte lengte verwaarloosbaar klein zijn (zie 

paragraaf 2e2}. 

Naast de pipetcapaciteit vertegenwoordigt de bedrading ook een 

parasitaire capaciteit. Deze capaciteiten geven aanleiding tot 

ongewenste fasedraaiingen van het spanningssignaal van de pipet 

t.o.v. de draaggolf en moeten derhalve gecompenseerd worden. Dit 

gebeurt met de capaciteitsbalans. 

De capaciteitsbalans bestaat uit een variabele capaciteit C 1 
c 

geschakeld over een fet probe, die K keer versterkt (K = 2,1}. Bij 

een juiste instelling van C zullen de capaciteit C en de 
c p 

parasitaire capaciteiten van de bedrading gecompenseerd zijn. Er 

1De condensator voor de fet probe dient alleen om voor 
gelijkspanningen te sperren, evenals de twee condensatoren voor de 
verschil versterker. 
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zal dan ook geen fasedraaiing optreden tussen V en I , zodat ook c osc 

Vc en Vb (Vb =de spanning over de brugweerstand ~) in fase zullen 

zijn. 

De waarde van C , waarvoor de capaciteitscompensatie optreedt, is 
c 

ook de waarde, waarbij de capaciteitsbrug gaat oscilleren. Daarom 

moet men voor een zo goed mogelijke compensatie de capaciteit C 
c 

tot net onder de oscillaties opdraaien. 

Wat niet in figuur 2.5 te zien is, is de mogelijkheid om de 

capaciteitsbrug in de "test"-positie te zetten. In deze positie 

gaat I niet door de pipet, maar door een weerstand van 5 Mn. Men 
osc 

kan deze testpositie gebruiken om na te gaan of de electronica in 

het servo-apparaat naar behoren werkt. We gaan er in het vervolg 

van uit, dat de capaciteit C en de parasitaire capaciteiten 
p 

voldoende gecompenseerd zijn. De overdracht van de pipetweerstand 

op de spanning V is dan te schrijven als: 
c 

V (t) = KR (t) AI sinwat c p osc 

Met (2.5) schrijven we voor (2.6): 

V (t) = K(Ra + S RAp(t)) AI sinwat c p osc 

(iii) De verschilversterker. 

(2.6). 

(2.7). 

Met de brugbalans wordt een brugspanning Vb ingesteld. Dit gebeurt 
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via een draaiknop "bridge balance" op het servo-apparaat. De 

spanning Yb stelt men zo in, dat bij een drukverschil Ap = 0 de 

spanning Vc gelijk is aan Vb. De twee condensatoren voor de 

verschilversterker dienen om een eventuele gelijkspanningscomponent 

te elimineren. De verschilversterker trekt Yb van Vc af en 

versterkt het verschil 7 keer. Volgens het voorgaande is Yb gelijk 

aan: 

Vb(t) = KRa AI sinwat osc (2.8). 

Na de verschilversterker resulteert het signaal (we verwaarlozen de 

invloed van de twee condensatoren): 

V (t) = 7KS R Ap(t) AI sinwat e p osc (2.9). 

(iv) De banddoorlaatfilter. 

De banddoorlaatfilter met centerfrequentie450Hz wordt toegepast 

om ongewenste frequentiecomponenten uit het signaal te filteren, 

zoals bijvoorbeeld 50 Hz stoorsignalen van het net. We nemen aan, 

dat de amplitude en fase van de draaggolf hierdoor niet beïnvloed 

worden. In dat geval blijft het uitgangssignaal van de bandfilter 

gelijk aan V (t), zie (2.9). e 

Vanuit de banddoorlaatfilter wordt een signaal "B" naar de 

oscilloscoop geleid. Signaal "B" wordt gebruikt om te kijken, 

wanneer de capaciteitsbalans in oscillatie gaat. 
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(v) De synchrone detectoren. 

In (2.9) zien we, dat het errorsignaal V een amplitudegemoduleerde 
e 

draaggolf is. Om deze amplitude als stuursignaal te gebruiken, 

wordt de draaggolf uit het signaal verwijderd door toepassing van 

een synchrone detector met laagdoorlaatfilter. 

De synchrone detector is een dubbelfasige gelijkrichter, die werkt 

m.b.v. een triggersignaal, dat uit de sinusgenerator komt. In 

figuur 2.7 zien we het principeschema van de synchrone detector. 

draaggolf ~ --~ s 
draaggel t 

in 

uit schake.>laar s 

fb,,----;o 
I I 

i f----..; open 
L__J L gesloten 

R 

uit 
-~0 
--\- - -A-- - }-0 

, '<;:..:.7' ~~~- a mpl. x 2/Tr 
I I ' 

in 

a. b. 

figuur 2.7: a. Principeschema van een synchrone detector. 

b. Eén periode van de draaggolf en de standen van 

de schakelaarS daarbij; de in- en 

uitgangssignalen. 

De schakelaar S wordt bij de nuldoorgangen van de draaggolf geopend 
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en gesloten. Bij gesloten toestand versterkt de schakeling -lx, dus 

de input wordt geïnverteerd. Bij geopende toestand versterkt de 

schakeling +lx. Het gemiddelde van de gelijkgerichte sinus is 

2/~ *amplitude. De effectieve versterking van de synchrone 

detector is 2/~ = 0,64. 

De synchrone detectoren worden ook gebruikt om de meterindicatie 

voor de pipetweerstand ("probe resistance") en de brugweerstand 

("bridge balance") te verzorgen (zie boven en beneden de 

verschilversterker in figuur 2.5). De filtering van de draaggolf 

gebeurt hier automatisch door de trage galvanometers, die de sync. 

detectoren volgen. 

Na de synchrone detector in het midden van figuur 2.5, ziet het 

signaal V er als volgt uit: es 

ves(t) = -7KSpR Ap(t) AIOSC I sinwat I (2.10). 

(vi) Het laagdoorlaatfilter. 

Het laagdoorlaatfilter wordt gebruikt om de gelijkgerichte 

draaggolf af te vlakken. Het filter bestaat uit twee weerstanden R1 

en R2 en een condensator geschakeld als in figuur 2.8. 
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in uit 

figuur 2.8: Het laagdoorlaatfilter voor het afvlakken van de 

gelijkgerichte draaggolf; R1 = 180 kO, 

R2 = 10 kO, C = 0,22 ~F. 

De overdrachtsfunctie H(w) in het Fourier-domein wordt gegeven 

door: 

(2.11). 

In figuur 2.9 staat het Bode-diagram van H(w) uit (2.11). 
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figuur 2.9: Bode-diagram van de overdracht H(w) van het 

laagdoorlaatfilter uit figuur 2.8. 

Uit deze karakteristiek zien we, dat alleen voor lage (<< 4Hz) 

frequenties uit het amplitudemodulerende signaal de 

amplitudeverzwakking klein is (het 3-dB punt ligt bij 4 Hz). Voor 

deze lage frequenties kunnen we bij benadering schrijven: 

V 1(t) = -(2/~) 7KS R Ap(t) AI e p osc (2.12). 

De factor -~/2 is afkomstig van de synchrone detector. 
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De exacte overdracht van Yes naar Vel wordt gegeven door: 

V 1(t) = -7KS R Ap(t) AI I sin~0 t I • h(t) e p osc 

(2.13)' 

waarin h(t) de filterfunctie in het tijddomein is en het symbool 

"•" een convol u tie aanduidt. 

(vii) Gain en offset. 

Na het laagdoorlaatfilter volgt een versterking van Vel (22x), 

hetgeen resulteert in een spanning V . Hierna is het signaal door 
a 

de instelling van twee extern uitgevoerde knoppen te beïnvloeden, 

met name de "gain" en de "motor power offset" knop. We gaan uit van 

een open systeem, d.w.z. er bestaat geen terugkoppelweg via een 

vloeistofverbinding. M.b.v. de "gain" knop kan een bepaalde fractie 

k (0 ~ k ~ 1) aan de volgende component van de keten doorgegeven 

worden. Met de "offset" knop kan het gelijkspanningsniveau van het 

signaal beïnvloed worden, door een spanning Voff bij het signaal op 

te tellen. Als de vloeistofverbinding gesloten is, kan men m.b.v. 

de "gain" knop de keten sluiten. Als de "gain" op nul is gesteld is 

de keten geopend. Door de "gain" op te draaien, sluit men de keten 

(k > 0). Hoe verder de "gain" opgedraaid wordt, hoe groter de 

versterking van het druksignaal en hoe sterker de terugkoppeling 

zal zijn. Als de "gain" op nul staat en het systeem is verder 

gesloten, kan m.b.v. de "offset" knop de verplaatsing van het 

pompmembraan geregeld worden en zodoende de plaats van de interface 

in de pipet veranderd worden. 
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Na de "gain" en "offset" regelingen volgt een versterking van -10x, 

waarna een verandering in pompspanning AV resulteert. Voor AV kan 
p p 

geschreven worden: 

AV (t) =kC Ap(t) I sinwat I • h(t) 
p 

waarin C = 1540 KS R AI en 0 ~ k ~ 1. p osc 

(2.14), 

V wordt weergegeven door de pomp input meter en AV wordt in de 
p p 

pomp omgezet in een druk p . p wordt aan de pomp gemeten door de 
u u 

druktransducer. Als we aannemen, dat de pomp lineair is, dus dat 

pu = SV AV , dan geldt voor het signaal p : p p u 

p (t) = 'kCR_ Ap(t) I sinwat I • h(t) u ----vp (2.15). 

Voor laagfrequente signalen(<< 4 Hz) schrijven we m.b.v. (2.12): 

p (t) = (2/v)kCSV Ap(t) u p 

We kunnen voor Ap schrijven: 

Ap(t) = pi(t) - Ppipet(t) 

M.b.v. (2.17) schrijven we: 

pu(t) = kCa (pi(t)- ppipet(t)) 

waarin Ca = 1540(2/v) KS RSV AI p p osc. 

(2.16). 

(2.17). 

(2.18). 

Bij een gesloten keten geldt ppipet = Pu· Met (2.18) krijgen we 

dan: 

(2.19). 

waarin 0 < k ~ 1. 

(2.19) is een geldig voor het quasi-statische geval 

(frequenties << 4Hz). Door k zo groot mogelijk te kiezen benadert 

de uitgangsdruk p de ingangsdruk p. met minimale fout. 
u 1 
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2d. Calibraties van het systeem. 

2dl. Dynamische calibratie. 

Voordat men dynamische metingen men het systeem verricht, dient men 

de overdracht (de frequentierespons) van het systeem te kennen. De 

systeemoverdracht is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de 

instelling van de "gain" en "bridge balance", de gebruikte pipet en 

de hoeveelheid lucht in het systeem. We kunnen dus eigenlijk niet 

spreken van "de" overdracht van het systeem. Het gemetene is 

slechts een indicatie van het haalbare. 

We voeren aan de ingang van het systeem een sinusvormig signaal met 

bekende amplitude en fase in. Aan de uitgang ontstaat ook een sinus 

met andere amplitude en fase. We meten hoe de amplitude en fase van 

het uitgangssignaal zich verhoudt tot de amplitude en fase van het 

ingangssignaal. We zetten het resultaat uit in een Bode-diagram. 

In ons geval is het ingangssignaal een druk. Deze druk 

verwezelijken wij met een pomp, die door een sinusgenerator wordt 

gestuurd (figuur 2.10). De ijkpomp geeft de sinusvormige druk af 

aan een drukkamer via een starre kranenconstructie K3 en K5. De 

kunststof drukkamer is voor een gedeelte gevuld met een lichte olie 

(Tellus T46) en voor de rest met fysiologisch zout. De olie dient 

voor de electrische isolatie. 
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polyethyleen slanç PE 240 

naar cap balans 
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uit 1--------------, 

brugversterker sir usgenerator 

gain-fase metèr 

figuur 2.10: De dynamische calibratie van het systeem. 

De uitgangsdruk is de druk van de systeempomp. Deze wordt gemeten 

met de druktransducer en via de brugversterker toegevoerd aan een 

gain-fase meter (Hewlett Packard, type 3575A, bereik 1 Hz - 13 

MHz). Met deze gain-fase meter kan een amplitudeverschil (in dB) en 

een fasedraaiing (in graden) tussen twee kanalen gemeten worden. 

Kanaal A van de gain-fase meter ontvangt het signaal van de 

brugversterker en kanaal B ontvangt het signaal van de 

sinusgenerator. 
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Bij de overdracht van het electrische signaal van de sinusgenerator 

naar de druk in de drukkamer ontstaat een amplitudeverlies en een 

fasedraaiing. We moeten hiervoor corrigeren, aangezien we de 

uitgangspanning van de sinusgenerator als referentie gebruiken. 

De dynamische calibratie verloopt nu als volgt. Eerst wordt de 

overdracht spanning sinusgenerator - druk in drukkamer - druk bij 

druktransducer - spanning brugversterker (overdracht A) gemeten. 

Hiervoor staan K1, K3, K4 en K5 in de getekende standen. K2 

verbindt de druktransducer via de polyethyleen slang PE 240 

{binnendiameter 1,67 mm, buitendiameter 2,42 mm, lengte 17,7 cm) 

naar K3. K3 is naar drie kanten tegelijkertijd geopend. 

Nadat deze overdracht voor de relevante frequenties (tot 30 Hz) is 

bepaald, wordt K2 omgezet om de druktransducer met de systeempomp 

te verbinden. Nu kan de overdracht spanning sinusgenerator - druk 

in drukkamer - druk in systeempomp - druk bij druktransducer 

spanning brugversterker (overdracht B) bepaald worden. 

Als de polyethyleen slang tussen K2 en K3 niet noemenswaardig 

amplitudeverlies en fasedraaiing veroorzaakt, dan krijgt men door 

overdracht A van overdracht B af te trekken de systeemoverdracht: 

ingangsdruk in drukkamer - uitgangsdruk in systeempomp. 
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2d2. Statisch calibratie. 

Bij de statische calibratie wordt een statische externe druk m.b.v. 

een kwikkolom op de drukkamer gezet. Bij bekende externe druk wordt 

de gemeten systeemdruk geregistreerd. 

2e. De meetresultaten van de calibraties. 

2e1. Dynamische calibratie. 

De resultaten van de calibratie van het systeem met een plastic 

pipet (tipdiameter 23 ~) zijn weergegeven in figuur 2.11. In 2.11a 

staat de gecorrigeerde amplitude voor twee verschillende 

instellingen van de brugweerstand. De amplitude van de hydraulische 

verbindingen (de overdracht A) was van 0 Hz tot 30 Hz vlak binnen 

0,4 dB. Voor de amplitude hoeft dus nauwelijks gecorrigeerd te 

worden. In figuur 2.11b staan twee fasehoeken (in graden) uit. Die 

van overdracht A en die van overdracht B gecorrigeerd met de 

fasehoek van overdracht A. 
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figuur 2.11: Overdracht van het systeem met een plastic pipet 

(tipdiameter 23 ~) gecorrigeerd voor de 

overdracht spanning sinusgenerator 

ingangsdruk systeem. 

a: Amplitude in dB voor twee verschillende 

instellingen van de brugweerstand. 

b: Fasehoek in graden voor overdracht A en 

fasehoek voor de gecorrigeerde overdracht 

B - A. 
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2e2. Statische calibratie; systeemdrift; invloed van de 

ondergedompelde lengte van de pipet op de drukmeting. 

In figuur 2.12 is het resultaat van een statische calibratie met 

een plastic pipet (tipdiameter 16 Mm) uitgezet. 

gemeten druk ( mm H~) 

100 

50 

-30 50 100 
testdruk ( mm Hljl 

+ 

+ 

-30 

figuur 2.12: Statische calibratie van het systeem met een 

plastic pipet (tipdiameter 16 Mffi). 

De drift in gemeten druk is in twee situaties gemeten door het 

systeem gedurende een periode van een uur ingeregeld met rust te 
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laten en de gemeten (nul-) druk op een schrijver te registreren. Er 

was binnen de meetnauwkeurigheid (± 0,5 mm Hg) geen verandering in 

gemeten druk te constateren. 

De invloed van een verandering in ondergedompelde lengte van de 

pipet op de drukmeting is tevens gemeten. Een plastic pipet, die 

onder een hoek van 30° in een fysiologisch zoutoplossing gedompeld 

was, werd 1 cm verder in de pipetrichting ondergedompeld, nadat de 

cap. balans ingesteld was. De verandering in gemeten druk bedroeg 

3,5 cm H2 0. Hierbij werd niet aan de cap. balans gedraaid. 

Een verdraaiing van de cap. balans van ± 5 omwentelingen leverde 

een variatie van gemeten druk van 7 cm H2 0. 

2f. Conclusies bij de dynamische calibratie. 

In figuur 2.11a zien we, dat de instelling van de brugbalans een 

belangrijke invloed heeft op de overdracht. Dit is begrijpelijk, 

omdat de insteil ing van de brugbalans de ligging van het werkpunt 

van de pipet bepaalt. Een andere plaats van het werkpunt 

veroorzaakt een andere effectieve versterking. Dit is duidelijk te 

zien in figuur 2.6a, waar de statische respons van een glazen pipet 

is gegeven. Bij elke waarde van de pipetweerstand hoort een 

bepaalde steilheid van de curve en derhalve een bepaalde effectieve 

versterking. Bij de ene brugweerstandinstelling ligt het 3-dB punt 
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bij ± 5Hz, bij de andere instelling bij ± 17 Hz. Een goede 

instelling van de brugbalans is bij dynamische metingen derhalve 

belangrijk. 

In figuur 2.11b zien we de fasehoek van de gecorrigeerde overdracht 

als functie van de frequentie. Als de open loop overdracht G zuiver 

integrerend is, moet de fasehoek van de gesloten loop overdracht H 

voor lage frequenties ~ 0 zijn. Het integrerend karakter van het 

systeem wordt duidelijk als we het Bode-diagram in figuur 2.11 

vergelijken met het Bode-diagram van de functie H(w) = 1/(1 + jwT) 

in figuur 2.4. Een positieve fasehoek betekent, dat het 

uitgangssignaal voorloopt op het ingangssignaal. Dit is in onze 

situatie onmogelijk vanwege het integrerend karakter van het 

proces. Daarom kan de positieve fasehoek voor de frequenties van 

1 Hz tot 5 Hz niet correct zijn. 

Het moge duidelijk zijn, dat de gemeten overdracht in figuur 2.11 

een momentopname is. De aanwezigheid van een luchtbelletje extra 

kan de overdracht fors veranderen. Daarom is het raadzaam om voor 

elke dynamische meting een calibratie uit te voeren. 
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HOOFDSTUK 3: DE ELECTRI~ EIGENSOIAPPEN VAN DE GLASPIPET. 

Om het gedrag van de plastic micropipet beter te begrijpen is het 

nuttig om enige punten van de beschrijving van een microdruk 

meetsysteem werkende met een glazen pipet te belichten. D.R. 

Klingier ([Kli;4]) heeft een studie gemaakt van de glazen 

micropipet. Van deze studie brengen wij een aantal punten m.b.t. de 

electrische eigenschappen van de pipet naar voren. 

3a. De electische weerstand van een pipet gevuld met een 

electrolyt van constante concentratie. 

De weerstand dR van een stukje geleider met resistiviteit ~. lengte 

d~ en een oppervlak S, wordt gegeven door: 

~ 
dR = S d~ (3.1). 

Hierbij is aangenomen, dat door het oppervlak S in de richting van 

de normaal op S een uniforme stroomdichtheid heerst en dat ~ 

constant is over het oppervlak. Voor de weerstand R van een stukje 

geleider met lengte ~1 - ~0 kan onder deze aannames geschreven 

worden: 

~1 

R = f (3.2). 
~0 

We nemen aan, dat de tipregio van de pipet kegelvormig is. Dan 

kunnen we aannemen, dat de gevraagde oppervlakken S uit (3.2) 

loodrecht op de electrische stroomvector de vorm van bolkapjes 

aannemen. 
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Het middelpunt van de bollen, die deze bolkapjes bevatten, valt 

samen met de top van de kegel. De bolkapjes worden begrensd door de 

kegel. Kies de z-as als kegelas, de top van de kegel ligt in de 

oorsprong {figuur 3.1). 

x 

y 

figuur 3.1: Tipregio van de pipet in bolcoördinaten. Uit 

[Kli;4]. blz. 19. 

De tip heeft straal a 0 . De binnenwand van de pipet in de tipregio 

is een kegel met halve openingshoek 90 , de buitenwand heeft een 

halve openingshoek 9 1 • Als gevolg van bovenstaande definities ligt 

de tip op een afstand a 0 /sin90 van de oorsprong. gemeten in de 

richting van de z-as. Tenslotte definiëren we r als de afstand van 

een bepaald punt tot de oorsprong. 
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Het oppervlak van de hiervoor gedefiniëerde bolkapjes wordt door de 

volgende formule gegeven: 

S = 2vr2 (1 - cos90 ) (3.3}. 

Om nu de weerstand R van de tip tot aan een willekeurig punt r te 

weten, berekenen we deze met (3.2). Bij de berekening nemen we aan, 

dat de oplossing een uniforme resistiviteit ~ 1 heeft over het 

gehele volume: 

r ~1 

R(r) = J dT] (3.4)' 
a 0 /sin90 2v1]2 (1 - cos90 ) 

~1 ao 
R(r) = (1 - ) (3.5). 

2va0 t~9o r sin90 

Willen we overgaan op dimensieloze grootheden, dan kunnen we r als 

volgt definiëren: 

r = r sin90 

ao (3.6). 

We maken R(r) dimensieloos door R(r) te delen door de voorterm in 

(3.5): 

(3.7). 

Als we R(r) uitzetten als functie van r, dan krijgen we het 

volgende beeld (figuur 3.2): 
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figuur 3.2: Weerstandsverdeling langs een konische pipet 

gevuld met een electrolyt van resistiviteit ~ 1 • 

Uit [Kli;4], blz. 22. 

De totale weerstand van de tipregio gaat voor r ~ oo naar de 

asymptotische waarde 1 (dimensieloos). Is de lengte lt van de 

tipregio dusdanig, dat r = lt tan80 /a0 > 100. dan is de weerstand 

van de totale tipregio te benaderen door die van een oneindig lange 

kegel (met een fout < 1%): 

~1 

(3.8). 

In dat geval is R1 = 1. 

In tabel 3.1 worden de bereiken van een aantal (pipet-) parameters 

geschat. We gebruiken deze tabel om een een schatting te maken van 

de onder- en de bovengrens van de verhouding R1 /R(lt). 
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tabel 3.1: Geschatte bereiken van een aantal (pipet-) 
parameters 

parameter symbool 

Volumeresistiviteit 
van glas 

Relatieve diëlectrische 
constante van glas 

Volumeresistiviteit van 
0,5 M NaCl opl. 
Tipradius 
Radius van de schacht 

"Y 
g 

E. rg 

Openingshock (halve kegel
hoek) buitenwand pipet 
Openingshock binnenwand 
pipet 9o 

ta.IM9 1/ta.IM90 

cos 91 
frequentie van de 
draaggolf 
Lengte van de tipregio 

Lengte van de 
schouderregio 

Lengte van de 
schachtregio 

Ondergedompelde lengte 
in de z-richting 
Pipetweerstand per leng-

1 - 1 
p s 

minimum 

4 

23,8 Ocm 
5Jllll 
0,275 mm 

1,50 
1,33 
0,9994 

450Hz 
3,0 mm 

1,0 mm 

45 mm 

1,0 mm 

maximum 

10 

-
10Jllll 

3,3° 

2,5° 
1,60 
0,9983 

3,5 mm 

1,5 mm 

55 mm 

3,5 mm 

teëenheid in de tip R '(a0 /sin90 ) 
p 

7,6.108 0/m 3,0.109 0/m 

Pipetweerstand per leng
teëenheid op de grens 
van het ondergedompelde 
gedeelte 

Inverse wandweerstand 
per lengteëenheid 

Wandcapaciteit per 
lengteëenheid 

R '(1 0 ) 
p 

G' 
w 

c· 
w 

4,0.107 0/m 

1,3.10- 13 1/0m 2,2.10- 7 1/0m 

4,7.10- 1 ° F/m 2,1.10-9 F/m 
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Met de waarden uit tabel 3.1 volgt: 

1,034 < R1 /R(lt) < 1,146 

R1 is dus maximaal 14,6% groter dan R(lt). 

(3.9). 

Beschouwen we nu de rest van de pipet, bestaande uit de schouder en 

de schacht (zie figuur 3.3). 

z 

t-Op-

schacht 

1-

se hou der I I 
lp 

I I 
I 

I I 

' I 
I 

l Is 

tip I t 

I 
- 00 Ctn 80 

figuur 3.3: Lengtedoorsnede van een typische glaspipet. De 

stippellijn bij de schouderregio geeft een 

konische benadering voor de schoudergeometrie 

R1 • R2 en R3 zijn schattingen voor de 

weerstanden van de bijbehorende regios. 



De schouderregio is het overgangsgebied van tipregio naar 

schachtregio. Een (over-) schatting van de weerstand van de 

schouderregio geven we met R2 . We benaderen de geometrie van de 

schouderregio door een kegelvormige (zie de stippellijn in de 

figuur). De tipstraal a van deze kegel is: 
s 

De straal bovenaan de schouderregio is a p 

is gelijk aan: 

a - (ao + lt 
e = arctan ~ 

s l - l s t 

(3.10). 

De halve openingshoek 

tan80 ) 

(3.11). 

De benadering van een oneindig lange kegel met tipstraal a en 
s 

halve openingshoek e geeft voor R2 (zie (3.8)): 
s 

(3.12). 

e 

M.b.v. waarden uit tabel 3.1 geven een schatting voor de onder- en 

0,005 < R2 /R1 < 0,087 (3.13). 

M.b.v. (3.9) en (3.13) is te berekenen, dat R2 niet groter wordt 

s 

dan 10% van R(lt). R2 is bovendien een bovengrens voor de weerstand 

van de schouderregio. Derhalve verwaarlozen we de weerstand van de 

schouderregio t.o.v. die van de tipregio. 

Tenslotte hebben we de schachtregio van z = l tot z = l . We 
s p 

kunnen aannemen, dat de oppervlakken van constante (normale) 

stroomdichtheid nu parallelle vlakken loodrecht op de z-as zijn. 
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De straal van de binnenkant van de pipet is a . Voor R3, de totale p 

weerstand van de schacht vinden we met (3.2): 

l p 
'1'1 "Y (l - l ) 

R3 J --dz 
1 p s = = = 

l 2 2 na na s p p 

'1'1 2ao ta.I"M8 0 (l - l ) 
= [ p s ] (3.14). 

21Ta0 ta.l"M80 
2 a p 

M.b.v tabel 3.1 geven we weer een onder- en bovengrens voor R3 /R1 : 

0,078 < R3 /R 1 < 0,317 (3.15). 

We kunnen concluderen, dat R3 t.o.v. R1 niet te verwaarlozen is. 

3b. Concentratieverdeling in een pipet gevuld met een n, M 

NaCl oplossing gedompeld in een NaCl oplossing met 

molariteit na. 

We doen een aantal aannames aangaande de condities, waaronder de 

diffusievergelijking opgesteld kan worden. We gebruiken het 

assenstelsel uit figuur 3.1. We veronderstellen, dat de pipet een 

zoutoplossing bevat met molariteit n 1 (concentratie c 1 ) en is 

ondergedompeld in een oplossing met molariteit n0 (concentratie c 0 ) 

met n 1 > n0 • Het drukverschil over de pipet is nul en de 

verandering van concentratieprofielen wordt beheerst door diffusie. 

+ -We nemen aan, dat de verschillende ionsoorten Na en Cl dezelfde 



42 

mobiliteit in water hebben. We veronderstellen de dichtheid van de 

oplossing constant (aantal ionenlcm3 <<aantal moleculen H2 0/cm3
). 

De interactie tussen de ionen wordt verwaarloosd vanwege de grote 

afstand tussen de ionen onderling en derhalve kunnen we de 

diffusieconstante D onafhankelijk van de concentratie nemen. Als 

gevolg van deze veronderstellingen neemt de diffusievergelijking de 

volgende vorm aan: 

de Be 2 
dt = at + v.vc = Dv c (3.16). 

Als er geen drukverschillen zijn, is er geen stroming en 

vereenvoudigt (3.16) tot: 

(3.17). 

We nemen aan, dat de diffusie in de pipet hetzelfde is over de 

oppervlakken met constante r. Derhalve kunnen we een 

ééndimensionale diffusievergelijking postuleren (in 

bolcoördinaten). 

In bolcoördinaten is: 

v2 = A = 8 2 /8r 2 + (2/r)B/Br + (1/r2 )82 /892 + 

+ (cot9/p2 )8/89 + (1/r2sin29)82/8~2 

Hoekonafhankelijkheid levert: 

Beginvoorwaarde: c(r,O) = Ct voor r > a 0 /sin90 en t = 0 

Randvoorwaarden: c(a0 /sin90 ,t) = c 0 en c(00 ,t) =Ct. 

(3.18). 

(3.19). 

(3.20). 

(3.21). 

De beginvoorwaarde (3.20) zegt, dat de concentratie in de pipet op 

het moment van onderdompeling (t = 0) uniform gelijk is aan Ct. De 
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eerste randvoorwaarde zegt, dat aan de tip van de pipet de 

concentratie continu gelijk aan c0 is. Voor r groot genoeg zal de 

concentratie gelijk aan c 1 zijn. 

We schrijven het geheel in dimensieloze vorm: 

r = r sin90 

We definiëren 

ao 

T ·- tD sin9g 
2 ag 

c(r,t)- Cg 
ë(r,t) == ----

c1 - Cg 

De DY met dimensieloze grootheden wordt: 

Beginvoorwaarde: c(r,O) = 1 (r > 1) 

Randvoorwaarden: ë(1,T) = 0 en ë(oo,T) = 1 

(3.6). 

(3.22). 

(3.23). 

(3.24). 

(3.25). 

(3.26). 

De algemene oplossing van de DY (3.24) met beginvoorwaarde (3.25) 

en randvoorwaarden (3.26) is: 

ë(r,T) = 1 1 f[ r - 1) - ::-er 2 JT 
r 

erf is de errorfunctie: 

2 z 
erf(z) == ,- f 

'/Tr g 

2 -s 
e ds 

(3.27). 

(3.28). 

De stationaire oplossing c is te bepalen uit (3.27) voorT~ oo: 
s 

(3.29). 
r 
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In figuur 3.4 staan de berekende concentratieprofielen voor 

verschillende waarden van r en T. Dit is geldig voor het konische 

gedeelte van de pipet. Voor r = 20 enT ~oo is de concentratie nog 

steeds > 90% van de concentratie op t = 0. Meestal strekt het 

konische gedeelte van de pipet zich veel verder uit dan r = 20. 

Voor waarden van r > 20 is diffusie geen belangrijke oorzaak van 

concentratieveranderingen. Voor het geval dat er wel bulkflow van 

de NaCl oplossing plaatsvindt, verwijzen we naar hoofdstuk 2, 

figuur 2.6a. Daar wordt de stationaire weerstand van een glaspipet 

als functie van het drukverschil over de pipet gegeven. Hierbij is 

de diffusie van de ionen in (stationair) evenwicht met de 

verplaatsing t.g.v. bulkflow. 

ë 

0.4 

0.2 

0 i 
I Tip 5 10 15 20 25 

r 

figuur 3.4: Theoretische concentratieprofielen langs een 

pipet, waarin geen bulkflow plaatsvindt: 

r = r sin9a/aa. T = tD sin2 9a/aa2
. Uit [Kli;4], 

blz. 30. 
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3c. Geleidbaarheid van NaCl oplossingen als functie van de 

concentratie en de temperatuur. 

Bij metingen in biologische weefsels heeft men te maken met plasma 

of interstitiële vloeistof. De electrische eigenschappen van deze 

oplossing zijn vergelijkbaar met die van een fysiologisch 

zoutoplossing, te weten een 9 g/1 NaCl oplossing (0,154 M). De 

geleidbaarheid van een NaCl oplossingen van 0,154- 1,0- 2,0- en 

3,0- mol/I als functie van de temperatuur wordt getoond in figuur 

3.5. Het blijkt, dat de verhoudingen van de geleidbaarheden van de 

verschillende oplossingen temperatuursonafhankelijk zijn. 

~ 
E 
u 0.2 -... 

u 

(IJ 

..c 
'-
rtJ 
rtJ 
.0 
u 
Ql - 0.1 Ql 

L!J 

f!.,..------.t:ti:. 

Oî54 t-i NaCl 
' ~ 

0. 

10 20 30 40 

Temperatuur ( 0
() 

figuur 3.5: Afhankelijkheid van de geleidbaarheid van 

verschillende NaCl oplossingen van de 

temperatuur. Uit [Kli;4], blz. 34. 
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In de diffusiezone wordt de fysiologische zoutoplossing in 

verschillende verhoudingen gemengd met de oplossing in de pipet. 

Deze oplossing is een 0,5 M oplossing. In figuur 3.6 geven we de 

geleidbaarheid als functie van de concentratie van de NaCl 

oplossing. 

Geleidbaarheid ( 1/cmJl) 

0,0 8 

0,0 6 

0,0 4 

0, 0 2 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
- Concentratie (mol/ l J 

figuur 3.6: Geleidbaarheid van een NaCl oplossing als functie 

van de concentratie van de NaCl oplossing. 



47 

3d. Weerstand van een pipet gevuld met een electrolyt van 

variabele concentratie. 

De weerstand R van de tipregio als functie van r voor een 
s 

stationair concentratieprofiel ë is te berekenen met (3.4) en 
s 

(3.29). De ~ 1 in (3.4) moet dan vervangen worden door ~(c (D)). 1/~ 
s 

(= de geleidbaarheid) is voor lage concentraties (tot ± 0,5 M) bij 

benadering een lineaire functie van de concentratie (zie figuur 

3.6). De weerstand voor r ~ oo noemen we R . Deze weerstanden op ps 

dezelfde rnanier dimensieloos gemaakt als deR uit (3.5) duiden we 

aan met R (r) en R . In figuur 3.7 laten we het berekende verband s ps 

zien tussen de door R genormaliseerde R (r) als functie van r. ps s 

0.8 
Concentratien 

No te· rfp, = 2 ,.. 0 0 tan(9o/2) R 
"Y, • Ps 

0.6 
R. 
RPs Molority 11 (ohm cm) Rp• 0.4 

10 13.05 2.15 

2.0 7.43 2 46 
3.0 5.56 2.50 

0.2 

5 10 15 20 25 

f 

figuur 3.7: Theoretische stationaire weerstandverdeling in 

konische micropipet gevuld met een diffunderende 

electrolyt. Uit [Kli;4], blz. 39. 
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Hier is een kwadratische relatie tussen de geleidbaarheid a = 1/~ 

en de concentratie gebruikt. Figuur 3.7 laat oplossingen zien voor 

1,0- 2,0- en 3,0- molair NaCl oplossingen, alsook voor een 

oplossing van uniforme concentratie (vergelijk met figuur 3.2). 

Het valt op, dat rekening houdend met diffusie de weerstand nog 

meer in de tip geconcentreerd is in vergelijking met een uniforme 

concentratie. Dit komt, omdat de concentratie van de externe 

oplossing lager is dan die van de oplossing in de pipet. 

3e. De pipetimpedantie, wanneer de pipet is ondergedompeld 

in een geleidende vloeistof. 

De weerstand R van de micropipet wordt bepaald, door er een 
p 

wisselstroom met frequentie f 0 doorheen te sturen. De spanningsval 

over de pipet is dan een maat voor de weerstand. Een gelijkstroom 

is in dit geval niet realiseerbaar, omdat deze een bulkverplaatsing 

van ladingsdragers teweeg brengt. Dit zou een weerstandsverandering 

betekenen, terwijl die alleen maar door een verandering van 

drukverschil over de pipet tot stand zou mogen komen. 

Als de pipet ondergedompeld is in een NaCl oplossing, dan kan er 

vanwege de wisselstroom ook capacitief stroom door de wand van de 

pipet lekken. Daarnaast speelt een magnetische inductie in principe 

ook een rol evenals een stroomlek door de wand vanwege de eindige 

weerstand van de wand. Het een en ander is schematisch voorgesteld 

in figuur 3.8. 
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figuur 3.8: Schematische voorstelling van electrische 

eigenschappen van een gedeeltelijk 

ondergedompelde pipet. 

Omdat de potentiaal van de pipetwand in de z-richting niet constant 

is, moeten we werken met grootheden per lengteëenheid. We kunnen de 

pipet opvatten als een electrische transmissielijn. Een benadering 

voor een stukje pipet ter lengte Az is gegeven in figuur 3.9. 



1 V-zb.V 

I 
z-~t:.z 

50 

T 
z 

figuur 3.9: Benadering van de electrische vervanging van een 

stukje pipet ter lengte Az. Exacte waarden worden 

verkregen in de limiet voor Az ~ 0. Uit [Kli;4]. 

Hieronder gaan we na welke componenten in het transmissielijnmodel 

een belangrijke rol spelen in het electrische gedrag van de pipet. 

De vergelijkingen voor de transmissielijn uit figuur 3.9 worden 

gegeven door: 

dV dR 
dL] I [ ---.E. + jw (3.30)' dr = dr dr 

dl dG dC w . w] V (3.31). dr = [-+ JW --dr dr 

In het navolgende beperken we het probleem tot die gevallen, waar 

alleen het konische gedeelte van de pipet is ondergedompeld. Voor 

het schoudergedeelte van de pipet is de geometrische definitie van 

de pipet lastig en in veel gevallen zal alleen het konische 

gedeelte van de pipet ondergedompeld zijn. 
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(i) De coëfficiënt van zelfinductie L. 

De pipet is opgenomen in een stroomkring gevormd door pipet, 

electrische bedrading en apparatuur. Aan deze kring kan een 

coëfficiënt van zelfinductie L worden toegekend. We nemen voor de 

eenvoud aan, dat de kring cirkelvormig is met straal R1 . De stroom 

door de kring is I, zie figuur 3.10. 

-d[ 

(D 
~ 

figuur 3.10: Circelvormige stroomkring met straal~ en de 

benadering als een rechte geleider. 

We gaan een benadering voor de coëfficiënt van zelfinductie L 

bepalen, door de pipet opgenomen te beschouwen in een oneindig 
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lange rechte geleider. Van deze geleider berekenen we de L per 

lengteëenheid, L'. De totale magnetische veldenergie van een 

stroomkring met stroom I wordt gegeven door ~I2 . Anderszijds 

definiëren we de totale magnetische veldenergie als de 

volumeïntegraal van de energiedichtheid, ~0H2 : 

~I2 = fff ~oH2 dV 
V 

(3.32). 

waarin Mo =de magnetische permeabiliteit van vacuüm, 

Mo = 4v.10- 7 H/m. 

Voor L krijgen we: 

De wet van Ampère geeft: 

L = Mo fff H21I2 dV 
V 

2vrH = I 

(3.33). 

(3.34). 

waarin r de afstand tot de stroomkring is (zie rechts in de 

figuur). 

Door (3.33) en (3.34) te combineren vinden we: 

L = Mo fff dV 
V 4v2 r 2 

(3.36). 

We integreren in (3.36) voor r van rp tot ~· rp is een benadering 

voor de straal van de pipet en de bedrading. RL is karakteristiek 

voor de dimensies van de stroomkring. Voor L' krijgen we dan: 

L' = (M0 12v) ln(~/rp) (3.37). 

Met de schattingen RL = 0,5 m en rp = 1 mm krijgen we: 

L' = 12.10-7 H/m2 (3.38). 



(i i) De pipetweerstand R . 
p 

De weerstand per lengteëenheid R '(r) vinden we uit (3.4): 
p 

(3.39). 

(iii) De wandcapaciteit C . w 

Voor de berekening van C ', de wandcapaciteit per lengteëenheid, w 

gaan we uit van figuur 3.11. 

x 

y 

z 

figuur 3.11: Representatie van de konische tipregio van een 

micropipet in bolcoördinaten. Uit [Kli;4], blz. 

49. 
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We beschouwen een stukje pipet ter lengte Ar. De capaciteit AC van w 

het stukje is gedefiniëerd als de verhouding van de lading Aq over 

het oppervlak gedeeld door het potentiaalverschil V over de wand: 

AC == Aq/V w (3.40). 

De lading berekenen we m.b.v. de wet van Gauss: 

waarin 

Aq = tot ff E dS 
rg S 

to =de permittiviteit van vacuüm, 

to = 8,854188.10- 12 F/m, 

(3.41), 

t = de relatieve diëlectrische constante van het rg 

pipetrnateriaal, 

E = de electrische veldvector, 

dS = de vector loodrecht op het oppervlak S met 

grootte dS. 

Het gesloten oppervlak, waarover in (3.41) wordt geïntegreerd, 

wordt gegeven in figuur (3.12). 

figuur 3.12: Het gesloten oppervlak, waarover in (3.41) 

geïntegreerd wordt (pipet niet op schaal). 
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Buiten de pipet is E = 0 en in de r-richting heerst er in de 

pipetwand geen E-veld, zodat de bijdragen van alle deeloppervlakken 

van S, behalve het stuk kegelmantel in de pipetwand nul zijn. 

Voor konische oppervlakken geldt: 

dS = sina r dr d~ e9 

waarin ea de eenheidsvector in de a-richting is. 

We kunnen nu voor (3.41) schrijven: 

r+Ar/2 
Aq = 2v éoé sina f ~ Ea(~) d~ 

rg r-Ar/2 

(3.42). 

(3.43). 

waarin Ea de a-component van de electrische veldsterkte is. 

Met de middelwaardestelling kunnen we ook voor Aq schrijven: 

(3.44). 

waarin 

r - Ar/2 ~ r 1 ~ r + Ar/2 (3.45). 

Het potentiaalverschil over de wand V wordt gegeven door: 

V: = f E dl} (3.46). 

óf, voor een konisch oppervlak: 

(3.47). 

De potentiaal langs de binnenwand is niet constant als functie van 

r, terwijl de definitie van capaciteit juist uitgaat van 

oppervlakken met constante potentiaal. Door later voor 

infinitisimale dr te kijken (limiet voor Ar~ 0) elimineren we dit 

probleem. 
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We kunnen (3.47) gebruiken om V(r 1) te berekenen: 

( ) 
Aq 

V r1 = Zucoé Ar ln[tan(e1/2)/tan(e0 /2)] 
rg 

(3.48). 

Met (3.40) krijgen we C ', de capaciteit per lengteëenheid, terwijl 
w 

we de formele limiet voor Ar ~ 0 nemen: 

AC 2vc0 c 

Cw' = !~:0 Arw = ln[tan(e1/2),tan(e0 /2)] (3 · 49)· 

In de afleiding van C ' is aangenomen, dat de kegeltoppen van de 
w 

heserijvenden van de binnen- en buitenwand van de pipet 

samenvallen. Dit leidt tot een C ',die onafhankelijk is van r. 
w 

(iv) De wandweerstand R . 
w 

De inverse van de wandweerstand per eenheid van lengte, G ', kan 
w 

m.b.v. een procedure analoog aan die voor de bepaling van C ' 
w 

bepaald worden. We beschouwen een segment ter lengte Ar om r. We 

kunnen schrijven (zie figuur 3.9): 

AG = Ai/V w (3.50). 

waarin Ai de lekstroom door de pipetwand is. We bepalen Ai door de 

lekstroom je door de wand te integreren over het segment Ar: 

r+Ar/2 
Ai = 2u sine f ~ je d~ 

r-Ar/2 

Met de middelwaardestelling kunnen we weer schrijven: 

Ai = 2v sine r 1je(r1) Ar 

waar (3.45) weer geldt. 

(3.51). 

(3.52). 
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Als ~ de resistiviteit van glas is, dan schrijven we de wet van 
g 

Ohm: 

{3.53). 

Voor de potentiaal over de wand V{r 1 ) kunnen we nu schrijven: 

et 
V{rt) = ~ J r 1 j 8(rt) de 

g Sa 
(3.54). 

We berekenen de integraal door (3.52) te gebruiken, waarmee we de 

uitdrukking voor r 1 j 8(r) vinden: 

~ ln[tan(81 /2)/tan80 /2)] 
V(r 1 ) = g 2v Ai 

Ar {3.55). 

Net als bij de definitie voor capaciteit, geldt de definitie voor 

de {inverse) wandweerstand slechts bij constante potentiaal over de 

begrenzende oppervlakken. We moeten daarom weer de formele limiet 

voor Ar~ 0 nemen. Uit (3.55) bepalen we nu G ': w 

G • = 1 im .!..._ 2v Ar = 
w Ar~ Ar ~g ln[tan{8 1 /2)/tan{80 /2)] 

2v 
= ~ ln[tan{8 1 /2)/tan(80 /2)] (3 ·56). 

g 

Ook hier zien we, dat G ' net als C ' onafhankelijk van r is door w w 

de keuze van het samenvallen van de toppen van de beschrijvende 

kegels. 

(v) Vergelijking van het belang van de grootheden L', R' 
p' 

C' R '. w • w 

Beschouwen we {3.30): 

dV dR dL 
dr = [~ + jw dr] I {3.30). 
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Als L'w klein is t.o.v. R ',dan zal de aanwezigheid van L' weinig 
p 

invloed uitoefenen op de amplitude en de fasehoek van V' 

{= dV/dr) t.o.v. I. We berekenen een onder- en bovengrens voor de 

term L'w0 /R ' m.b.v. de gegevens uit tabel 3.1 uit paragraaf 3a: 
p 

1,16.10- 12 < L'w0 /R ' < 3,89.10- 10 

p (3.57). 

In {3.57) zien we, dat L' geen invloed van belang op de amplitude 

en fase van V'/I heeft. De afwijkingen zijn kleiner dan een factor 

10-9
. We stellen dus L' = 0 en (3.30) verandert in: 

dV- R , I 
dr - p 

Beschouwen we (3.31): 

I' dl {G ' + jwC ') V =dR= w w 

(3.58). 

{3.31). 

We gaan na, hoe groot de invloed vanG ' is op de amplitude en fase 
w 

van I'/V. Analoog aan de procedure voor L' berekenen we de onder-

en de bovengrens voor de factor G '/w0 C ' {zie tabel 3.1): w w 
2,24.10- 8 < G '/w0 C < 1,64.10- 1 

w w (3.59). 

Uit (3.59) blijkt, dat alleen in het extreme geval als ~ zijn 
g 

minimum waarde 1010 Ocm aanneemt, G ' enigszins invloed heeft. In 
w 

de meeste gevallen is het echter gerechtvaardigd om G ' te 
w 

verwaarlozen. We stellen G ' = 0 en (3.31) 
w 

verandert in: 

di - ·we . v 
dr - J w (3.60). 

De transmissielijn wordt nu benaderd door een aaneenschakeling van 

AR AC -elementen. Voor het relatieve belang van de componenten R ' 
p w p 

en C 'vinden we voor de factor w0 R 'C ': w p w 

12,1 < w R 'C ' < 1,82.104 

0 p w (3.61). 
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Uit (3.61) blijkt, dat C ' een belangrijke invloed heeft op de 
w 

impedantie van de pipet. We kunnen C ' derhalve niet verwaarlozen. 
w 

We hebben nu het gekoppelde stelsel differentiaalvergelijkingen: 

dV -R. I 
dR - p 

di · . .ro , V 
dR = Jwvw 

(3.58). 

(3.60). 

De randvoorwaarden moeten nu nog bepaald worden. Stellen we de 

potentiaal in de vloeistof buiten de pipet gelijk 0, dan hebben we 

de randvoorwaarde aan de tip van de pipet: 

(3.62). 

Het potentiaalverschil over het ondergedompelde gedeelte van de 

pipet is AV0 . Dit leidt tot de randvoorwaarde: 

V(l 0 /cos80 + a 0 /sin80 ) = AV0 (3.63), 

waarin 10 de ondergedompelde lengte in de z-richting is. 

De impedantie van het ondergedompelde gedeelte van de pipet, Z0 , 

wordt gegeven door: 

(3.64). 

De totale pipetimpedantie is de som van de impedantie van het 

ondergedompelde gedeelte van de pipet plus de restweerstand van het 

niet-ondergedompelde gedeelte: 

'Y 
Z = Z + 2ma ~e + R2 + R3 

p a la t a 
(3.65) 

In (3.65} wordt er vanuit gegaan, dat de restweerstand van het 
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konische gedeelte van de pipet benaderd kan worden door de 

weerstand van een oneindig lange kegel met tipradius a
10

: 

(3.66). 

R2 is een benadering voor de weerstand van de schouderregio van de 

pipet en R3 is de weerstand van de schachtregio {zie figuur 3.3). 

In [Kli;4] wordt afgeleid, dat voor een draagfrequentie f 0 

(= 450 Hz) de totale impedantie van de pipet benaderd kan worden 

door: 

R 
= p 

1 + jwR C 
PP 

(3.67). 

In (3.67) is R de totale pipetweerstand berekend uit het 
p 

weerstandsmodel in paragraaf 3a. C is de pipetcapaciteit. Deze is 
p 

afhankelijk van de ondergedompelde lengte 10 lengte van de pipet, 

terwijl R dat niet is. 
p 
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HOOFIBfUK 4: DE ONTWIKKELING VAN DE PLASfiC PIPET. 

4a. De ontwikkeling van een trekker voor plastic 

(polyethyleen) pipetten. 

Het microdruk meetsysteem werkt in principe met glaspipetten. Voor 

glaspipetten bestaan trekkers, die reproduceerbaar pipetten kunnen 

maken met tipdiameters1 kleiner dan 1 ~· Voor sommige 

toepassingen, zoals drukmetingen in een levend hart, moet de pipet 

onbreekbaar zijn. Hiervoor gebruiken we plastic pipetten. Reineman 

is de eerste geweest, die plastic pipetten gebruikte ([Hei;2], 

[Hei;3]). Hij maakte ze van polyethyleen slang met een 

binnendiameter van 0,76 mmeneen buitendiameter van 1,22 mm (type 

PE 60 van "Intramedic polyethylene tubing", Clay Adams, division of 

Becton Dickingson and company, Parsippany, New Jersey 07054). Wij 

gebruiken hetzelfde materiaal, omdat we in eerste instantie het 

werk van Reineman wilden reproduceren. 

Voor het trekken van plastic pipetten uit deze PE 60 slang hebben 

wij een pipettrekker ontwikkeld. Door de slang te verhitten en er 

daarna met een kracht met demping aan te trekken realiseren we een 

insnoering. 

1N .B.: met "tipdiameter" wordt in dit verslag de binnendiameter 

bedoeld, tenzij anders vermeld. 
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Bij dit proces moeten de voldende vragen beantwoord worden: 

Ie: Hoeveel warmte per tijdseenheid moet toegevoerd worden? 

2e: Met wat voor een kracht en demping moet er aan de slang 

getrokken worden en hoelang? 

3e: Hoe voeren we de warmte toe? 

4e: Hoe realiseren we de benodigde trekkracht en demping? 

5e: Hoe regelen we de tijd, dat er warmte toegevoerd wordt 

dat er aan de slang getrokken wordt? 

De antwoorden op de vragen 1 en 2 kunnen het snelst experimenteel 

en 

opgelost worden. Bij vragen 3 t/m 5 wordt de keuze bepaald door de 

technische realiseerbaarheid en de kosten. 
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In figuur 4.1, is een zijaanzicht van de ontworpen trekker 

afgebeeld. 

ophangnaald ---------------

polyethyleen slang------------

verwar mi ngs element 

xy-tafel 

treknaald 

electramagneet --------

gewichthouder ------------

dempingsbad 

:• 

figuur 4.1: Zijaanzicht van de pipettrekker. 

naar trafo 

-naar schakelklok 
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Bij een glaspipettrekker wordt de buis middels een 

verwarmingsspiraaltje verwarmd. We zijn bij de pipettrekker voor 

plastic pipetten van hetzelfde principe uitgegaan. Het bleek 

voldoende één winding voor de verwarming te gebruiken. De winding 

is op een xy-tafel gemonteerd. Aldus kan de slang de gecentreerd 

worden in het verwarmingselement. De zijkanten en de achterkant 

zijn afgeschermd, waardoor afkoeling door luchtstroming verminderd 

wordt. Het verwarmingselement wordt gevoed door de korte secundaire 

wikkeling van een transformator, die de spanning afgegeven door een 

variac omlaag transformeert. Op de variac kan het vermogen, 

afgegeven door het verwarmingselement ingesteld worden. 

De trekkracht is gerealiseerd door een gewichtje te verbinden aan 

de slang. De demping kan men verkrijgen door een dempingsoppervlak 

in een oliebad te laten zakken. De tijd, dat de kracht werkt, is 

instelbaar door een magneetgestuurde klem te openen en te sluiten. 

De trekkracht wordt overgebracht middels een stalen naald, de 

treknaald, die in de slang geduwd wordt. 

Aan de treknaald zijn de gewichthouder en het dempingsoppervlak 

bevestigd. Om bewegingen van de naald in het xy-vlak tegen te gaan, 

wordt de treknaald gevoerd door een gat met een iets grotere 

diameter dan die van de naald. Onder dit gat bevinden zich een 

electramagneet en een remblokje. Als deze electramagneet 

bekrachtigd is, duwt een remcylindertje uit de electramagneet de 
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naald tegen het remblokje aan. De electramagneet wordt gevoed via 

een schakelklok, waarop de tijd, dat de kracht werkt en de tijd, 

dat de verwarming aan is ingesteld kunnen worden. 

Alle onderdelen van de pipettrekker, die aan de staander rechts in 

de figuur bevestigd zijn kunnen in de z-richting op verschillende 

hoogtes vastgezet worden. 

We komen nu op het electrische gedeelte van de pipettrekker. Er is 

een schakelklok nodig om de verwarming en de electramagneet in en 

uit te schakelen. De electramagneet wordt direct gevoed door een 

transformator in de schakelklok. Vóór het verwarmingselement 

bevindt zich een transformator, die gevoed wordt door een variac. 

Tussen de transformator en de variac is de schakelklok gezet. Dit 

is schematisch weergegeven in figuur 4.2. 

220 V N 0 Jlli 
verwarm ings-

variac transformator element 

' : __ .... .. _4.: 

220 V N schakelklok 

···-. -·· 

electramagneet 

figuur 4.2: Schematisch overzicht van het electrisch gedeelte 

van de pipettrekker. 
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De schakelklok maakt het mogelijk 3 tijden in te stellen: Ti, T 2 , 

T 3 • Dit wordt verder verduidelijkt in figuur 4.3. 

verwarming 

electramagneet 

aan 

uit j ____ ~ ____ __~-----------------
[t0 t, 
' 
' 

figuur 4.3: Schakelmomenten van de schakelklok. 

Met de "start" knop op de schakelklok wordt de schakelcyclus op 

t = t 0 ingezet. De verwarming gaat gedurende Ti s aan. Na Ti s 

schakelt de electramagneet uit, hetgeen betekent, dat de treknaaald 

losgelaten wordt. Na Ti+T2 s op t = t 3 schakelt de electramagneet 

weer aan en is de schakelcyclus beëindigd. Ti, T 2 en T 3 kunnen 

ieder afzonderlijk ingesteld worden op de schakelklok. Ti komt 

overeen met "verwarming", T 2 met de middelste knop (''spoel"), T 3 

met de meest rechtse knop (''spoel"). Naast de automatische 

schakeling bestaat er een mogelijkheid om met de hand verwarming en 

electramagneet te schakelen. 



67 

Tenslotte geven we de technische specificaties bij de pipettrekker. 

Lengte* breedte* hoogte: 25,6 * 25,6 * 52,5 cm3
. 

Dempingsbad: 

hoogte: 13,2 cm 

diameter: 2,7 cm 

dempingsvloeistof: siliconenolie (dynamische 

viscositeit 0,49 Pa.s bij 273 K). 

Verwarmingselement: NiChr (Britisch Driver-Harris co. ltd. 

,Nichrome 5) 

diameter: 0.7 mm 

soortelijke weerstand: 2,85 0/m 

transformator: 10 A, 220 V 

variac: maximaal op 30 V. 

Treknaalden en dempingsoppervlakken (cirkelvormig): 

dempingsoppervlak 1: diameter= 19 mm, massa= 0,540 g 

treknaald 1: diameter= 0,7 mm, lengte= 25 cm 

,massa= 0,738 g 

dempingsoppervlak 2: diameter = 25 mm, massa = 0,943 g 

treknaald 2: diameter = 0,7 mm, lengte= 30 cm 

,massa = 0,885 g. 

Gewichthouder: 

massa: 0,462 g. 

Gebruikte gewichten: 

A: 8,829 g, B1 : 4,677 g, B2 : 4,599 g, C: 2,288 g. 

Electromagneet: 

spanning: 24 V= 

Bereik van T 1 , T 2 , T 3 : 0- 60 s. 
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4b. Het trekken van pipetten 

Bij het maken van plastic pipetten werd gepoogd, de geometrie van 

de glaspipetten te benaderen. De beperkingen van de gemaakte 

pipettrekker en het verschil in materiaaleigenschappen tussen glas 

en polyethyleen bemoeilijkte het bovenstaande. 

Om een insnoering met een redelijke openingshoek in de tipregio, 90 

(zie tabel 3.1, paragraaf 3a), te krijgen, moet de polyethyleen 

slang eerst uitzakken, voordat er aan getrokken wordt. Dat 

uitzakken geeft aanleiding tot vorming van hinderlijke "druppels", 

plaatselijke verdikkingen in de pipetslang. Zo'n druppel mag niet 

te dik zijn, aangezien hij zich vlak boven de tipregio bevindt. Bij 

het inbrengen van de pipet kan zo'n druppel problemen veroorzaken. 

Het is wel mogelijk om in één stap pipetten te maken met goede 

tipdiameters en halve openingshoeken 90 . Dit gaat echter gepaard 

met de aanwezigheid van te dikke druppels. 

Daarom voeren we het proces in twee stappen uit. In stap 1 vindt de 

insnoering tot ongeveer 200 ~plaats. In stap 2 vindt de 

definitieve insnoering tot ongeveer 10 ~plaats. Tipdiameters 

kleiner dan 5 ~zijn vanwege dichtsmelten van de pipetslang 

tijdens het trekproces moeilijk te realiseren. Ook levert het 

vullen van plastic pipetten met dergelijke kleine tipdiameters een 

probleem. Polyethyleen is niet zo hydrofiel als glas, waardoor 
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polyethyleen pipetten moeilijker gevuld worden met zoutoplossing 

dan glaspipetten. 

Hieronder geven we een beschrijving van het fabricageproces van de 

plastic pipet in twee stappen. Een polyethyleen slang van ongeveer 

7 cm lengte wordt aan de ophangnaald bevestigd door de slang 

helemaal over de naald naar boven op te schuiven. Vervolgens wordt 

de treknaald aan de slang bevestigd en opgeduwd, totdat de naald 

ongeveer een halve cm onder de verwarmingsspiraal zit. De 

instellingen voor stap 1 zijn: 

Stap 1: 

dempingsoppervlak: 25 mm 

variacspanning: 25 - 30 V 

opgelegde massa: 13,5 g (totale massa = 15,8 g) 

T1 = T2 = 10 - 13 S 

T3 = 15 S. 

Na het verrichten van de instellingen kan op de "start"-knop van de 

schakelklok gedrukt worden. De handschakelaars moeten wel in de 

"autom." stand staan. 

Na stap 1 moet de slang omgedraaid worden. Dit houdt verband met 

het feit, dat het proces van insnoering niet symmetrisch is. De 

omgedraaide slang wordt zo ver mogelijk over de ophangnaald 

heengeschoven. Tenslotte wordt de treknaald bevestigd. De 

instellingen voor stap 2 worden op de volgende blz. gegeven. 
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Stap 2. 

dempingsoppervlak: 25 mm 

variacspanning: als bij stap 1 

opgelegde massa: 8,8 g (totale massa= 11,1 g) 

Tt = T2 = 10 - 13 S 

T3 ) 7 S. 

Voordat men nu de "start"-knop indrukt, moet de ophangnaald 

ongeveer 1 mm omhooggeduwd worden. Doet men dit niet, dan kan de 

slang door "werken" tijdens het verwarmingsproces nogal eens 

knappen. 

Nadat stap 2 doorlopen is bestaat de slang nog uit één stuk. 

Meestal is de slang een stuk dichtgesmolten. Men kan uit deze slang 

een pipet verkrijgen door deze op het juiste punt door te snijden. 

Wij hebben dit gedaan met een glasmes onder een microscoop. In de 

volgende paragraaf worden een tweetal pipetten getoond, die volgens 

het bovenstaande procedé zijn gemaakt. 

4c. De geometrie van twee getrokken pipetten. 

Van twee plastic pipetten zijn met een microscoop de binnen- en 

buitendiameters als functie van de afstand tot de tip van de pipet 

tot een lengte van ongeveer 9 mm vanaf de tip gemeten. Deze 

pipetten zijn getrokken met de pipettrekker voor plastic pipetten 

met de instelling, zoals die in paragraaf 4b gegeven is. In figuren 

4.4 en 4.5 staan de pipetten afgebeeld. 
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figuur 4.4: Plastic pipet 1 getrokken volgens de procedure 

in paragraaf 4b. De pipet is getekend tot een 

lengte van 9,07 mm gemeten vanaf de tip. Na het 

getekende stuk blijft de diameter ongeveer gelijk 

aan de getekende einddiameter over een lengte van 

± 2 cm. Hierna volgt de tweede druppel. Bij 

vulling van de pipet met 0,5 M NaCl oplossing en 

onderdompeling in een fysiologisch zoutoplossing 

bedraagt de pipetweerstand 1,5 ± 0,1 Mn. De 

tipdiameter bedraagt 18 ± 2 Mffi· 
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figuur 4.5: Plastic pipet 2 getrokken volgens de procedure 

in paragraaf 4b. De pipet is getekend tot een 

lengte van 8,04 mm gemeten vanaf de tip. Na het 

getekende stuk blijft de diameter ongeveer gelijk 

aan de getekende einddiameter over een lengte van 

± 2 cm. Hierna volgt de tweede druppel. De 

pipetweerstand bedraagt hier 2.4 ± 0,1 MO. De 

tipdiameter bedraagt 9 ± 2 ~-
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4d. Conclusies/discussie. 

Een geschikte pipetgeometrie is een compromis tussen een aantal 

vereisten. 

1e: De pipet moet in de richting loodrecht op de pipetas 

kleine afmetingen hebben. 

2e: De benodigde volurneverplaatsing voor een bepaalde 

weerstandsverandering moet gering zijn. 

Punt 1 spreekt voor zich: het uitgangspunt voor het gebruik van de 

micropipet als drukmeter is zijn kleine afmeting. De tipdiameter 

mag vanwege punt 1 niet te groot zijn, maar ook om andere redenen. 

De totale electrische weerstand van de pipet wordt kleiner met 

toenemende diameter. De totale electrische weerstand moet voor een 

goede werking van het meetsysteem in de orde van Mn's zijn. 

Hierdoor wordt een bovengrens aan de toelaatbare tipdiameters 

gesteld. In de praktijk vinden we voor de bovengrens van tipradii 

zo'n 10 ~als de pipet gevuld is met een 0,5 M NaCl oplossing. 

Voor een snelle dynamische respons van het systeem is het gunstig 

grote weerstandsveranderingen bij kleine vloeistofverpaatsingen te 

hebben. Wat dit betreft is een tipregio met kegelvormige geometrie 

te prefereren boven een met buisvormige geometrie. Echter, er zijn 

ook weer grenzen aan de halve openingshoek Ba. Bij te grote Ba 

wordt de totale electrische weerstand te laag en de pipet zou 

tevens te groot in diameter worden. Als gevolg van bovenstaande 

overwegingen neemt Ba in de praktijk waarden aan tussen 1,5a en 

2,5a. 
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De pipetgeometrie van de glazen pipet (figuur 3.3 uit hoofdstuk 3) 

heeft geresulteerd uit overwegingen als die hierboven. Wij hebben 

geprobeerd de plastic pipet net zo te maken. Het maken van een 

geschikte halve openingshoek 90 leverde in eerste instantie 

problemen vanwege druppelvorming, zoals vermeld in paragraaf 4b. 

Hierdoor is het tot dusver niet mogelijk geweest de geometrie van 

de glazen pipet na te bootsen. Er zijn bij de plastic pipet twee 

insnoeringen (druppels) i.p.v. één. Dit heeft ook geleid tot een 

vrij lang (2 cm) stuk pipet met een relatief kleine diameter (± 200 

~). 

Hierdoor is de totale pipetweerstand minder in de tipregio 

geconcentreerd. 

Omdat de pipetslang tijdens het fabricageproces dichtsmelt, is het 

moeilijk pipetten met tipdiameters < 5 ~ te maken. De 

binnendiameter van de pipet neemt namelijk enkele ~·s voor het 

punt van dichtsmelten vrij fors af (bijvoorbeeld van 10 ~naar 0 

~binnen een lengteverschil van 5 ~). Bovendien leveren pipetten 

met dergelijke kleine tipdiameters problemen bij het vullen. 

Het punt van doorsnijden van de pipet wordt bepaald door twee 

tegenstrijdige wensen. De geprefereerde geometrie van de tipregio 

is kegelvormig (t.b.v. de dynamische responsie van de pipet), 

terwijl de pipetslang meestal uitloopt in een buisvormig gedeelte 

tot aan het punt van dichtsmelten. Te ver vanaf het punt van 
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dichtsmelten doorsnijden kan echter een te lage totale 

pipetweerstand opleveren (bij tipdiameters in de buurt van 20 ~). 

De totale pipetweerstand komt bij de huidige stand van zaken niet 

boven de 3 Mn (het bereik van het meetsysteem is 0- 10 Mn). Het 

punt van doorsnijden is derhalve een compromis tussen een gunstige 

geometrie van de tipregio (kegelvormig) en een geschikte totale 

pipetweerstand (aangepast op het bereik van het meetsysteem). 

De door ons ontwikkelde pipettrekker is momenteel niet in staat 

reproduceerbaar (met afwijkingen binnen een aantal procenten) 

pipetten te trekken. Dit valt te concluderen na een vergelijking 

van de pipetten in de figuren 4.4 en 4.5. De belangrijkste oorzaak 

hiervan is waarschijnlijk de variatie in warmteoverdracht van 

verwarmingselement naar pipetslang vanwege afkoeling door 

luchtstroming. Een ammanteling van de pipettrekker met een 

doorzichtige plastic kap verhelpt dit probleem. Dit is ook 

toegepast bij de glaspipettrekker. Momenteel moeten we ons tevreden 

stellen met een opbrengst van ongeveer 10% werkbare pipetten van 

het totaal. 
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HOOFDS'IlJK 5: DE EENDIMENSIONALE ~IE VAN EEN 2-FASEN 

MATERIAAL ( .. <DNFINED ~ION •• ). 

De "confined compression test" werd uitgevoerd om na te gaan, hoe 

hartspierweefsel zich gedraagt, als het onder druk gezet wordt. Met 

name hoe de vloeistofdruk zich ontwikkelt in de loop van de tijd. 

Dit is interessant om te weten i.v.m. de vraag of zich tijdens een 

hartcyclus belangrijke vloeistofverplaatsingen in de hartwand 

voordoen. We geven eerst een korte beschrijving van de theorie, die 

het mechanisch gedrag van de harspier beschrijft, de 2-fasen 

theorie. Daarna worden de theoretische aspecten van de "confined 

compression test" beschreven in paragraaf Sb. Tenslotte komen de 

drukmetingen ("confined compression"), die wij met ons meetsysteem 

aan varkenshart- en runderhartspierweefsel verricht hebben aan de 

orde. 

Sa. 2-fasen materialen. 

De term 2-fasen slaat op het aanwezig zijn van een vaste fase 

(component) en een vloeibare fase (component). Voor 

hartspierweefsel bestaat de vaste fase uit spierweefsels en alle 

vaste-stofstructuren, die daar omheen hangen, terwijl de vloeibare 

fase uit interstitiële vloeistof bestaat. 

Het mechanisch gedrag van de meer-fasen materialen wordt beschreven 

met de zogenaamde mengseltheorie. Deze theorie werd geïntroduceerd 
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door Fick (1855) en Stefan (1871). De fundamentele aanname van de 

mengseltheorie bestaat hierin, dat 't mengsel opgevat wordt als een 

superpositie van een aantal (v) continua, die elk hun eigen 

beweging volgen. Relevante grootheden worden gemiddeld over 

elementaire volumina VE. Die elementaire volumina zijn zo groot, 

dat door middeling discontinuïteiten in grootheden, zoals bijv. de 

dichtheid van een fase vermeden worden, terwijl ze klein zijn 

t.o.v. het macroscopische volume van het sample. 

In de gedeformeerde toestand wordt een elementair volume VE bezet 

door v verschillende fasen a. We definiëren voor elke fase a in het 

elementaire volume een "deeltje" tz. De eigenschappen van de 

deeltjes tz zijn de gemiddelde eigenschappen van de component a 

over een elementair volume. 

Elk elementair volume heeft een centrum. We definiëren het 

continuüm als de aaneenschakeling van alle centrale punten van de 

VE's. Elke fase a wordt gerepresenteerd in de centrale punten van 

de elementaire volumina. Aangezien de centrale punten van de 

elementaire volumina een continuüm vormen, wordt elke fase 

verondersteld tegelijkertijd in elk punt van het continuüm aanwezig 

te zijn, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. 
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5a1. Volumefracties en gemiddelden. 

a In een elementair volume VE definiëren we de volumefractie n van 

de component a door: 

a 
n 

~ :=-v-
E 

(5.1). 

Voor een mengsel met twee componenten, een vloeistof {f) en een 

vaste stof (s) geldt: 

f s 
n + n = 1 (5.2). 

Van een grootheid ~a. die betrekking heeft op component a wordt het 

gemiddelde over het volume VE gegeven door: 

<~a>* := !_ JJJ ~a dV 

~~ 
E 

(5.3). 

We noemen <~a>* het intrinsieke volumegemiddelde. Het bulkvolume-

gemiddelde noteren met <~a> en is gedefiniëerd door: 

De 2 gemiddelden worden gerelateerd door: 

<~a> = na<~a>* 

5a2. Kinematica. 

(5.4). 

(5.5). 

We beschouwen het mengsel in een carthesisch coördinatenstelsel met 

vaste oorsprong 0. Het centrum van het elementair volume wordt 

gegeven door de positievector x. Nemen we aan, dat de componenten 

na deformatie homogeen over het meetvolume verdeeld zijn, dan valt 

de positievector x samen met de gemiddelde positievectoren <xa>* in 

de gedeformeerde toestand. 
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Uit het bovenstaande volgt, dat de positie bepaald door x bezet 

Wordt door V deeltjes xa tezelfdertijd. De positie van xa is een 

functie van zowel de tijd als de originele referentie positievector 

<~>*: 

a* a a* x= <x> == ~ (<xo> ,t} (5.6). 

~ is de vector uit de referentieconfiguratie, die hoort bij het 

materiële punt, dat in de huidige configuratie gegeven wordt door 

a a* x . <xo> wordt gegeven door: 

<~>* == L JJJ ~ dVa 
V:. 

Ea ~o 
(5. 7). 

Het veld van snelheidsvectoren, dat gekoppeld kan worden aan het 

ld d · · < a>* d d ve van e pos1 tievectoren x , wor t gegeven oor: 

a 

< a>* ·- a~ v ·-at 

5a3. De wet van Darcy. 

(5.8). 

In [Oom;6] wordt voor een 2-fasen materiaal, bestaande uit een 

vloeistof en een vaste stof de wet van Darcy gegeven: 

f f * s * n (<v > - <v > ) = -~.Vp. (5.9)' 

waarin nf = volumefractie vloeistof in het mengsel, 

~=de permeabiliteitstensor, 

vp = de locale drukgradiënt. 
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Tevens wordt daar afgeleid de wet voor behoud van massa voor de 

twee componenten tesamen onder de aanname, dat de componenten 

intrinsiek incompressibel zijn 

f f * s * s * v.[n (<v > - <v > )] + v<v > = 0 (5.10). 

We schrijven voor het verschil van plaatsvectoren in de huidige en 

de referentieconfiguratie (vaste fase): 

s * s * u == <x > - <xo> 

Met (5.10) en (5.11) kunnen we (5.9) herscrijven: 

v.ü- v.(~.vp) = 0 

(5.11). 

(5.12). 

5b. De eendimensionale compressie van een 2-fasen 

materiaal ("confined compression"). 

Beschouwen we de volgende experimentele situatie (figuur 5.1). 

zeefje 

figuur 5.1: De eendimensionale compressie van een 2-fasen. 

materiaal. De "m" geeft het gat aan, waardoor een 

micropipet voor drukmeting aangebracht kan 

worden. 
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Een sample van een 2-fasen materiaal is geplaatst in een cylinder. 

Aan de onderkant bevat deze cylinder een zeefje, waardoor vloeistof 

naar buiten kan treden. De bovenkant van de cylinder wordt 

afgesloten met een gewichthouder. Deze gewichthouder is hol en 

bevat ook weer een zeefje, zodat ook hier de vloeistof vrij naar 

buiten kan treden. Op de gewichthouder kan een gewicht gezet 

worden, zodat een kracht F op het sample uitgeoefend kan worden. 

In de onderstaande situatie beschouwen we alleen een 

krachtenevenwicht in de y-richting en een drukgradiënt in de 

y-richting. Voor het eendimensionale geval in de y-richting kan 

voor de wet van Darcy gesubstitueerd in de massabalans geschreven 

worden: 

waarin 

a ap 
ay [K ayJ = o. (5. 13)' 

u = de verplaatsing van vaste stof in de y-richting, 
y 

K =de permeabiliteit in dey-richting (kg- 1 m3 s). 

(5.13) zegt, dat de vaste-stofsnelheid ü constant gelijk is aan K 
y 

maal de drukgradiënt 8p/8y over de lengte van het monster. 

In [Oom;6] wordt afgeleid dat: 

waarin 

(5. 14)' 

a = a = normale Cauchy spanning in de vaste stof op 
yy 

een vlak met de normaal in de y-richting, 

p =de hydrodynamische druk in de vloeistof. 
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(5.14) wil zeggen, dat het verschil tussen vaste-stofspanning in 

een vlak loodrecht op de y-richting in de y-richting en de 

hydrodynamische vloeistofdruk over het hele sample constant blijft. 

Dat wil zeggen, dat aan de boven- en onderkant van het sample, waar 

p = 0 vanwege de vrije doorstroming van de vloeistof, de 

matrixspanning (d.i. de spanning in de vaste st~f) maximaal zal 

zijn. 

Wat we nu nog nodig hebben, is een constitutieve wet, die de 

vaste-stofspanning aan de rek van het materiaal koppelt. Voor 

kleine deformaties nemen we aan, dat er een lineaire relatie 

bestaat: 

a := HE. (5. 15). 

au 
waarin E. = ayy = de infinitesimale rek in de y-richting, 

H d " f d" d 1 (kgm- 1 s- 2
). = e con ine compressiemo u us 

au 
Onder de aanname, dat K constant is, vinden wij door a en~ te 

elimineren uit (5.13) en (5.14) m.b.v. (5.15): 

ap = 
at 

HK a2p 
ay2 

(5.16). 

(5.16) heeft dezelfde vorm als de diffusievergelijking. Voor het 

gemak introduceren wij dimensieloze grootheden: 

waar 

Y ·- "l... • ·- L , T := HK t ; 
L2 

L = de lengte van het sample, 

(5.17). 

A = doorsnede loodrecht op de y-richting v.h. sample. 



We kunnen (5.16) nu herschrijven: 

aP 
~ = 

a2p 

m2 (5.18). 

We geven de beginvoorwaarde en de randvoorwaarden van het probleem: 

Beginvoorwaarde: P = 1 voor 0 ~ Y ~ 1 op T = 0 (5.19). 

Randvoorwaarden: P = 0 voor Y = 0 en Y = 1 en T > 0 

(5.20). 

De algemene analytische oplossing van het randvoorwaarden probleem 

is m.b.v. separatie van variabelen te bepalen. We vinden: 

00 

P(Y,T) = ~ C sin n~Y exp(-n2~2T) 
n 

n~ 
(5.21). 

We gebruiken de beginvoorwaarde (5.19) om de Fouriercoëfficiënten 

C te bepalen: 
n 

P(Y,O) = ~ Cnsin n~Y = 1, 0 ~ Y ~ 1 (5.22). 
n~ 

De Fouriercoëfficiënten C worden dan gegeven door: 
n 

1 
C = 2 f sin n~Y' dY' = ~ [cos(n~) - 1] (5.23). 

n 0 ~ 

In een simulatie is P(Y,T) berekend voor een aantal 

parameterwaarden. Daaruit is weer p(y,t) berekend. In figuur 5.2a 

zien we p(~.t) voor L = 1 cm ent van t = 0 s tot t = 3600 s 

(1 uur). In figuur 5.2b is p(y,3600 s) uitgezet als functie van y 

voor y = 0,1 L tot y = 0,5 L. 
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figuur 5.2: Druk p van de "confined compression test" voor 

enkele waarden van t en y. 

a. p(~.t) voor t van 0 s tot 3600 s (1 uur). 

b. p(y,3600 s) voor y van 0,1 L tot 0,5 L. 

Parameterwaarden: L = 1 cm, HK = 3,37.10- 3 m2 s- 1 

A= 7,85.10- 1 cm2
, F = 9,09.10- 1 N, 

N = n = 5000. 
ma.x 
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5c. Metingen aan weefsel van varkenshart en runderhart. 

We beschrijven in deze paragraaf de meetprocedure voor de "confined 

compression test". Een beschrijving van hoe met het systeem gemeten 

moet worden staat in appendix A. 

(i) De experimentele opstelling. 

Voor de experimentele opstelling verwijzen wij naar figuren 2.1 en 

5.1. Op de plaats van het weefsel in figuur 2.1 staat de opstelling 

voor de "confined compression test" uit figuur 5.1. Een 

micromanipulator wordt gebruikt om de pipet via het gat "m" (figuur 

5.1) in het hartspiermonster in te brengen. Het aardcontact in het 

weefsel in figuur 2.1 is in deze situatie aan het zeefje aan de 

onderkant van de monsterhouder bevestigd. 

(ii) De experimentele procedure. 

De experimentele procedure verloopt als volgt. Het monster wordt in 

de monsterhouder geplaatst. Hierna wordt de pipet m.b.v. de 

micromanipulator ingebracht. Bij het inbrengen maakt men gebruik 

van een naald, die half opengeslepen is. De pipet is zelf niet 

sterk genoeg om zonder extra voorzieningen in het monster geprikt 

te worden. Eerst wordt de naald ingebracht, waarna de pipet langs 
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de sleuf in de naald naar binnen geleid wordt. Vervolgens trekt men 

de naald er weer uit, terwijl de pipet op zijn plaats gehouden 

wordt. 

Na het inbrengen van de pipet, wordt het systeem ingesteld op druk 

nul en kan het gewicht met de gewichthouder op het monster 

geplaatst worden. De druk wordt geregistreerd op een schrijver. 

Het vullen van de pipet gebeurt m.b.v. een canule, die ook met de 

pipettrekker gefabriceerd kan worden (voor instelling zie appendix 

B). Deze canule is bevestigd op een spuit met 0,5 M NaCl oplossing. 

De canule past in de achterkant van de pipet en kan de pipetbuis 

vullen. De tipregio van de pipet kan gevuld worden door de pipet 

door te spuiten. Dit gebeurt door de pipet te bevestigen op een 

spuit met 0,5 M NaCl. 

Tijdens het een aantal van deze experimenten wordt de tafel, waarop 

de monsterhouder staat in trilling gebracht. Dit wordt gedaan om 

eventuele wrijvingseffecten (bijvoorbeeld van het monster met de 

wand van de monsterhouder) tegen te gaan en daarmee de 

drukvereffening te bevorderen. De frequentie van de stoten is 

ongeveer 4 Hz. 

Direct na het opzetten van het gewicht wordt nagegaan, of het 

systeem nog ingeregeld is. Ook tijdens de meting moet het 
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ingeregeld zijn van het systeem regelmatig nagegaan worden. Dit kan 

op twee manieren. Te:Q eerste kan de "gain" opgedraaid worden. Als 

het systeem ingeregeld is, gaat 't bij te hoge "gain" standen 

oscilleren om het werkpunt. Door de brugweerstandsinstelling te 

veranderen, zal de interface verplaatsen. Een ingeregeld systeem 

zal bij een ligging van de interface in het werkgebied van de pipet 

de externe druk moeten volgen ongeacht de exacte ligging van deze 

interface. Een kleine verandering in de brugweerstand zal dus bij 

een ingeregeld systeem resulteren in een korte pompwerking met 

kortstondige afwijking, waarna de weefselduk weer ongewijzigd 

weergegeven zal moeten worden. Soms zal door opdraaien van de 

"gain" het systeem niet aan het oscilleren te krijgen zijn. Dan kan 

men alleen m.b.v. de brugbalans gecontroleerd worden. Een nadeel 

hiervan is, dat hierbij een bulkverplaatsing van vloeistof 

plaatsvindt. 

5d. Meetresultaten. 

Gemeten werd in spierweefsel van varkenshart en runderhart, in 

beide gevallen met pipetten met een tipdiameter van 23 ~- De 

frequentie van de triller was 4,3 Hz. De totale massa, die op het 

monster gezet werd 90,94 g {de gewichthouder van 13,04 g en het 

gewicht van 77,90 g waren aan elkaar geplakt en werden als één 

geheel op het monster gezet). De binnendiameter van de 

monsterhouder bedraagt 1 cm. 
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In de figuren 5.3 t/m 5.6 staan gedeelten van schrijverregistraties 

van de gemeten druk bij een aantal experimenten. In tabel 5.1 geven 

we een aantal gegevens bij deze figuren. 

tabel 5.1: Experimentele gegevens bij de "confined 
compression test", figuren 5.3 t/m 5.6. 

exp.nr. figuur 

1 5.3 

2a 5.4a 

2b 5.4b 

3 5.5 

4a 5.6a 

4b 5.6b 

4c 5.6c 

tijd verstreken materiaal 
na eerste keer 
opzetten gewicht 
tot aan "0" in 
de figuur 

2 min 30 s varkenshart 

3 min 20 s varkenshart 

50 min 40 s varkenshart 

0 s runderhart 

0 s runderhart 

16 min Ss runderhart 

43 min 12 s runderhart 

gemeten druk, 
direct na het 
opzetten van 
het gewicht 
(mmHg) 

43,5 ± 0,5 

50 ± 0,5 

27 ± 0,5 

37 ± 0,5 
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figuur 5.4a: Schrijverregistratie van een "confined 

compression test" met varkenshartmateriaal. 
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compression test" met varkenshartmateriaal. 
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figuur 5.5: Schrijverregistratie van een "confined 

compression test" met runderhartmateriaal. 
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figuur 5.6a.: Schrijverregistratie van een "confined 

compression test met runderhartmateriaal. 
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figuur 5.6b: Schrijverregistratie van een "confined 

compression test met runderhartmateriaal. "fys. 

zout" wil zeggen, dat op het monster wat 

fysiologisch werd gespoten om de wandwrijving te 

verminderen. 
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figuur S.6c: Schrijverregistratie van een "confined 

compression test met runderhartmateriaal. 

Se. Conclusies/discussie. 

In paragraaf Sc werd vermeld, dat de tafel, waarop de monsterhouder 

stond in trilling werd gebracht. Dit om eventuele wrijvingseffecten 

van de gewichthouder en het monster met de wand van de 

monsterhouder tegen te gaan. In een aantal van de figuren (S.3, 

S.4b, S.S, S.6a, S.6c) is te zien, wat er bij het aan- en uitzetten 

van de triller gebeurt. De druk stijgt altijd in het geval de 

triller aangezet wordt en zakt altijd in het tegenovergestelde 

geval. De snelheid, waarmee de druk verandert is verschillend. In 

figuur S.4b (varkenshart) zakt de druk na het uitzetten van de 

triller in 88 s met 9 mm Hg. In figuur S.S (runderhart) zakt de 

gemeten druk in 12 smet 4 mm Hg. Dit hangt mogelijk samen met de 
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totale tijd, dat het gewicht op het monster heeft gestaan, tot het 

moment, dat de triller afgezet wordt. In het eerste geval is dat 51 

min 52 s, in het tweede geval 2 min 52 s. 

Door het aanzetten van de triller vermindert de effectieve 

wandwrijving. Hierdoor wordt het schachten (het blijven hangen) van 

de gewichthouder in de monsterhouder voorkomen. Door schachten van 

de gewichthouder in de monsterhouder vermindert de belasting op het 

monster, waardoor de vloeistofdruk sneller daalt. Het is de 

bedoeling om de belasting gedurende het hele experiment constant te 

houden. Daarom is het gebruik van een triller noodzakelijk bij deze 

experimenten. 

Het verwijderen van het gewicht (met gewichthouder) en het kort 

daarna (± 40 s) er weer opzetten daarvan, geeft resultaten, die in 

eerste instantie niet verwacht werden. Dit is te zien in de figuren 

5.5, 5.6b en 5.6c (allen betrekking hebbend op metingen met 

runderhart). In alle gevallen stijgt de druk bij het opnieuw 

opzetten van het gewicht tot boven de druk vlak voor het afnemen 

van het gewicht. Na het afnemen van het gewicht was de druk in alle 

drie gevallen naar 0 gezakt (in sommige andere gevallen onstond een 

paar mm Hg onderdruk). De drukverlopen na het opnieuw opzetten van 

het gewicht verschillen in de drie gevallen. In figuur 5.5 zakt de 

druk in 4 min weer tot de waarde vlak voor het afhalen van het 

gewicht. In figuur 5.6b stijgt de druk na het opzetten van het 

gewicht en in figuur 5.6c (zonder triller) is de druk in minder dan 

40 s terug op zijn oude waarde. 
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Het in eerste instantie stijgen van de druk wordt als volgt 

verklaard. Bij plaatsing van het gewicht op het monster wordt de 

vaste-stofstructuur extra ingedrukt. De porieën in de vaste stof 

worden kleiner en de vloeistofdruk stijgt. Direct daarna kan de 

druk weer zakken doordat de vloeistof uittreedt. 

De drukstijging in figuur 5.6b is hiermee natuurlijk niet te 

verklaren. Het fysiologische zout was hier op het monster gespoten 

om de wandwrijving te verminderen. Een mogelijke verklaring voor 

het toenemen van de druk is, dat het systeem niet meer ingeregeld 

was, nadat het gewicht er voor de tweede keer opgezet was. 

De totale massa van het opgezette gewicht bedraagt 90,94 g. De 

druk, die hierdoor onder de gewichthouder ontstaat bedraagt 87 mm 

Hg (cirkelvormig oppervlak met 1 cm doorsnede). Bij alle vier 

experimenten is de gemeten begindruk beduidend lager, terwijl de 

begindruk theoretisch 87 mm Hg is. Bij drie experimenten is de 

gemeten begindruk meer dan 50% lager dan de theoretische 87 mm Hg. 

Het aanzetten van de triller kan de druk nog doen oplopen, zoals in 

figuur 5.6a te zien is. 

Wat betreft de oorzaken van dit fenomeen kunnen we denken aan de 

hiervoor genoemde wandwrijving, evenals de mogelijkheid van een 

druklek langs de pipet. Een andere mogelijke oorzaak heeft te maken 

met het feit, dat het monster nooit precies in de monsterhouder 
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past. Hierdoor kan op t = 0 al een weefselspanning in de y-richting 

ontstaan, doordat het monster zijdelings weggeduwd wordt. Krachtens 

(5.14) zal de vloeistofdruk op de symmetrieas van het monster op 

t = 0 in dat geval kleiner zijn door de aanwezigheid van een 

weefselspanning. Theoretisch is de weefselspanning op t = 0 gelijk 

0, omdat op t = 0 het weefsel nog niet gedeformeerd is. Pas na 

uittreding van de vloeistof treedt deformatie en spanning in de 

vaste stof op. 

Een verdere indicatie voor de aanwezigheid van wandwrijving vinden 

we in figuur 5.6b. Daar zien we het gevolg van het afhalen van het 

gewicht, fysiologisch zout opspuiten en opnieuw opzetten van het 

gewicht. Nadat het gewicht opnieuw opgezet is, stijgt de druk tot 

> 50 mm Hg. Dit is hoger dan de druk vlak na de eerste keer 

opzetten van het gewicht (37 mm Hg). Helaas ging in dit geval de 

druk over het schrijverbereik heen. Waarschijnlijk heeft het 

opspuiten van fysiologisch zout de wandwrijving verminderd. 

Een vergelijking van de meetresultaten met het drukverloop van de 

simulatie uit figuur 5.2 is moeilijk, omdat de maximale druk 

(87 mm Hg) vlak na het opzetten van het gewicht bij de experimenten 

niet gemeten werd. De oorzaken daarvan, die we hierboven genoemd 

hebben, zijn niet allemaal te elimineren. Een perfecte pasvorm van 

het monster in de monsterhouder is bijvoorbeeld niet te realiseren. 

De grootte van een eventueel druklek is moeilijk in te schatten. We 
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kunnen concluderen, dat een perfecte "confined compression test" 

niet bestaat. 

Wel kunnen we conclusies trekken m.b.t. de tijdsduur nodig voor 

drukdaling. Het blijkt dat het proces van drukdaling tot 

bijvoorbeeld een waarde van 50% van de gemeten begindruk een tijd 

in de orde van tientallen min vergt. De theorie voorspelt bij een 

50% afname van de druk een tijdsduur van 46 min met een factor 

HK = 3,37.10- 9 m2 s- 1 (zie figuur 5.2a). 

Resumerend kunnen we zeggen, dat de wandwrijving een lastig 

probleem vormt bij de "confined compression test". Verder moet men 

rekening houden met de mogelijkheid van een druklek langs de pipet 

en het feit, dat het monster niet precies zal passen in de 

monsterhouder. Door deze fenomenen wordt een vergelijking tussen 

experiment en theorie bemoeilijkt. 

Los van alle voorgaande beschouwingen moet de vraag opgeworpen 

worden in hoeverre de materiaaleigenschappen van de gebruikte 

monsters nog overeenkomen met de eigenschappen van de spierweefsels 

in vivo. Het invriezen en weer ontdooien van deze monsters brengt 

beschadigingen met zich mee door de vorming van ijs. Hierdoor gaan 

de cellen kapot. 
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HOOFIETUK 6: METINGEN VAN DE VLOEISTOFDRUK IN DE roLEOSSPIER VAN 

DE RAT. 

6a. Inleiding. 

Bij experimenten, waarbij een rat gedurende een periode van 

ongeveer 1,5 uur fysieke inspanning had geleverd door gedurende die 

periode te rennen, werd bij een aantal spieren, waaronder de 

soleusspier een volumevergroting gevonden. Bij de soleusspier was 

de volumevergroting maximaal ca. 6 uur na het rennen. Om na te 

gaan, of hierbij drukverhoging optreedt zijn een aantal 

dru~netingen gedaan. Deze drukmetingen werden gedaan bij 

controleratten en ratten, die 1,5 uur gerend hadden op een loopband 

(de loopconditie). De experimenten zijn uitgevoerd met plastic en 

glazen pipetten om een vergelijking tussen de twee soorten pipetten 

te kunnen maken. 

6b. Metingen aan B{rown) N{orwegian) ratten. 

(i) De experimentele opstelling. 

De experimentele opstelling wordt afgebeeld in figuur 6.1 (zie ook 

figuur 2.1). 
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cap. balans 
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pomp 

(' 

rat 

figuur 6.1: De experimentele opstelling bij het 

ratexperiment. 

Het aardcontact bestaat uit een dunne stalen naald, waarvan de 

schacht afgebroken is en waaraan een draad is gesoldeerd. De 

pipethouder is met een stuk polyethyleen slang PE 240 van ongeveer 

5 cm lengte verbonden aan een metalen koppelstuk, dat via een 

driewegkraan aan de pomp verbonden is. M.b.v. een microscoop kan 

het inbrengen van de pipet nauwkeurig gebeuren. 
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(ii) De experimentele procedure. 

Voordat de soleusspier van de rat blootgelegd wordt, moeten een 

tweetal andere operatieve ingrepen plaatsvinden. De luchtpijp van 

de rat wordt gecanuleerd om te voorkomen, dat de rat tijdens het 

experiment stikt. De arteriële druk wordt tijdens het experiment 

gemeten worden, terwijl de rat continu onder verdoving is. Dit 

wordt gerealiseerd door een arterie in de lies van de rat (de a. 

femoralis) te canuleren. Via de canule wordt de arteriële druk 

gemeten en tegelijkertijd verdovingsmiddel toegevoerd. Voor de 

operatie wordt de rat via een transcutane injectie verdoofd. Op de 

plaatsen, waar de operatieve ingrepen plaats vinden is de rat van 

te voren kaalgeschoren. 

Alvorens we de spierdruk meten, moeten eerst de druktransducers 

geijkt zijn. We doen dit met een kwikkolom, waarbij we bij een 

bekende kwikdruk de hoogte van het schrijversignaal vastleggen. De 

weefseldruk en de arteriële druk worden met een schrijver 

geregistreerd. Het meten van de druk wordt gedaan in de achterpoot 

aan de tegenovergestelde kant van de in de lies gecanuleerde 

arterie. De druk wordt op verscheidene plaatsen in de soleusspier 

gemeten, eerst met een glazen pipet, later met een plastic pipet. 

Het inbrengen van de plastic pipet gebeurt op dezelfde manier als 

bij de "confined compression test". 
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Voor de meting wordt het systeem ingeregeld, terwijl de pipet in 

een fysiologisch zoutoplossing hangt. Daarna wordt het systeem nog 

eens ingeregeld in een druppel fysiologisch zout, die is 

aangebracht op de wond. Men moet er wel op letten, dat telkens voor 

het uithalen van de pipet de "gain" op nul is gezet. Tenslotte 

wordt tijdens de meting regelmatig nagegaan, of het systeem is 

ingeregeld (zie hiervoor paragraaf 5c). 

6c. Meetresultaten. 

De ratten uit de loopconditie hadden gedurende 1,5 uur op een 

loopband onder een positieve hoek van 10° (bergopwaarts) gerend met 

een gemiddelde snelheid van 1750 rnlu. Voor het experiment werden de 

ratten verdoofd met Nembutal (= 60% Natriumpentobarbital) met een 

dosis van 1 ml/(kg lichaamsgewicht). Tijdens het experiment kregen 

ze via de canule in de lies een dosis van 0,031 - 0,038 ml/(min.kg 

lichaamsgewicht) toegediend. Van een drietal experimenten geven wij 

hieronder meetresultaten. N.B.: de getalwaarden achter de pipetten 

geven de waarden van de binnentipdiarneters. De afleesfouten in de 

gemeten tipdiameters bedragen ongeveer 2 Mffi . 
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Experiment 1: controlerat. 

Massa rat: 270 g, leeftijd rat: 14 weken. 

Rat onder narcose: 13.10 u. 

Gemiddelde arteriële druk: 130 mm Hg. 

Gebruikte pipet: plastic (12 ~). 

Gemeten drukken: locatie 1: 2,5 ± 0,5 mm Hg 

locatie 2: 0 ± 0.5 mm Hg. 

Experiment 2: looprat 1. 

Massa rat: 280 g; leeftijd rat: 15 weken. 

Rat onder narcose: 14.20 uur. 

Gemiddelde arteriële druk: 126 mm Hg. 

Looptijd: 75 min (einde 10.05 uur). 

Op drie verschillende plaatsen werd druk gemeten met twee 

verschillende glaspipetten (allebei 9,2 ~). De drukken bleven 

constant (binnen de meetfout) gedurende de meetperiodes. De 

resultaten staan in tabel 6.1. 
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tabel 6.1: Drukken op drie verschillende plaatsen in de 
soleusspier van looprat 1, gemeten met twee 
verschillende glaspipetten (9,2 ~m). 

locatie drukken gemeten 
van (tijdstip 1) 
tot (tijdstip 2) 

druk (mm Hg) 

1 
2 
3 

15.45 u - 15.53 u 
16.31 u - 16.35 u 
17.48 u- 17.57 u 

0 ± 1 
3,5 + 1 
2 ± 1 

Vervolgens werd de rattepoot met een stuk tape omwikkeld om de 

weefseldruk te verhogen. In de tape was een gat aangebracht om de 

pipet aan te kunnen brengen. Tabel 6.2 toont de drukken gemeten met 

steeds hogere tapespanning. De drukken werden gemeten omstreeks 

17.20 uur met een glaspipet (9,2 ~m). 

tabel 6.2: Drukken gemeten met een tape rond de poot van de 
rat om de weefseldruk te verhogen. De tape werd 
strakker gedaan in drie stappen. De drukken 
werden gemeten met een glaspipet (9,2 ~). 

stap gemeten druk (mm Hg) 

1 5 + 0,5 
2 7 + 0,5 
3 12 ± 0,5 

Een meting met een plastic pipet (16 ~m), terwijl de poot met tape 

omwikkeld was leverde 9 ± 1 mm Hg. 
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Experiment 3: looprat 2. 

Massa rat: 300 g; leeftijd rat: 16 weken. 

Rat onder narcose: 14.00 uur. 

Gemiddelde arteriële druk: 111 mm Hg. 

Looptijd: 75 min (einde 10.05 uur). 

Gebruikte pipetten: glaspipet (9,2 ~) en plastic pipet (16 ~). 

Gemeten drukken: locatie 1 (glaspipet): 3 ± 0,5 mm Hg (15.06 u) 

locatie 2 (plastic pipet): 6 ± 0,5 mm Hg 

(18.08 u). 

In appendix C zijn de copieën van de schrijverregistraties van de 

drukmetingen te vinden. 

6d. Conclusies/discussie. 

Het experiment met de tape om de rattepoot (bij looprat 1) werd 

uitgevoerd om na te gaan, of de druk in de spier niet kon 

ontsnappen langs het gat, dat ontstaat bij het inbrengen van de 

pipet. Uit de gemeten drukken is gebleken, dat het gat goed genoeg 

afgesloten wordt om een druk van 12 mm Hg te meten. Dit geeft reden 

om de andere gemeten drukken (< 12 mm Hg) te vertrouwen en niet te 

denken, dat de werkelijke drukken wellicht hoger zouden zijn 

geweest dan de gemeten waarden. 
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De resultaten van de controlerat {exp. 1) tegenover die van looprat 

2 {exp. 3) geven aan, dat de weefseldruk lichtelijk kan oplopen na 

fysieke inspanning. De verschillen in gemeten druk zijn echter 

klein. Bovendien vinden we tussen looprat 1 en de controlerat geen 

significante verschillen en zijn het aantal metingen gering. 

Derhalve kunnen bovenstaande meetresultaten nog niet tot een 

sluitende conclusie leiden. 

Het blijkt goed mogelijk om met plastic pipetten dit soort metingen 

te verrichten. De gemeten drukken met plastic pipetten liggen in 

dezelfde grootte-orde als die gemeten met glazen pipetten. Een 

nadeel blijft de weefselbeschadiging, die veroorzaakt wordt bij het 

inbrengen van de stalen naald, waarmee de plastic pipet ingebracht 

wordt. 
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APPENDIX A: HANDLEIDING VOOR HET METEN MET HET IPJI SYSTEEM. 

In deze appendix staat een copie van de gebruikershandleiding voor 

het IPM systeem model 4B. Wij hebben gebruik gemaakt van model 4A. 

Voor het gebruik van model 4A is de handleiding echter ook 

geschikt. 
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INSTRUMENTATION FOR PHYSIOLOGY AND MEDICINE 
7370 
~CONVOY COURT, C, SAN DIEGO P.O. BOX 19206, SAN DIEGO 

(714) 292-5035 

SERVO NULLING PRESSURE 

MEASURING SYSTEM 

MODEL 4B 

CALIFORNIA 92119 

, Inc. 
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OPERA TING PRINCIPLES 

The measu.rement of hydraulic pressure in microscopie blood vessels can 

be divided into two methods, passive and active. In bath of these techniques, 

a micropipette inserted into a vessel serves as thc pressure probe. 

Passive systems detect pressure by coupling ultra low compliance, mini

aturized transducers to the pipette. These have been employed successfully 

in conjunction with the micropipettes with l5f.L bare as a lower limit. Below 

this dimension, the combination of the hydraulic resistance of the micropipette, 

and the compliance of the transducer, fluid, and hydraulic connections, yields 

response times of the order of minutes for tip diameters of 5f.L and one hour for 

lf.L. As a consequence, when the measurement of pres sure in biologica! sys

tems requires cannulae with l5f.L lumen or smaller, a second type of system is 

required: the active system. 

Active systems prevent fluid movement across the pipette tip by generating 

a counter pressure via a servo feedback system, thus allowing for high frequency 

recordings. The most successful of these systems has been the resistance, 

null-balance, feedback technique which has proven superior to all others in the 

measurement of hydraulic pressure in blood microvessels, renal tubules and 

terminal lymphatics. ~~ However, the successful operation of the system is cru

cially dependent upon a thorough understanding of the principles on which the 

resistance null-balance feedback methad is based. 

RESTSTANCE NULL BALANCE FEEDBACK 

The underlying principle bears close resemblance to the operation of the 

labo1·atory scale balance. In this .instrument the unknown weight is placed on 

one side, which produces a deviation from the horizontal. An error detector 

~~ This equipment nat intended for use on human beings. 
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(the human operator) measures the magnitude and direction of the deviation from 

the original equilibrium point, and places known weights on the other side, until 

the error, (deviation from original equilibrium point) is minimized. The un-

known weight is then represented by the sum of the added weights. 

The resistance null-balance feedback system for measurement of pressure, 

although physically quite different, operates on the same principles, but instead 

of balancing weights, there is a balancing of pressures. Consider a micropi-

pette, shown diagrammatically in Figure 1, filled with 2 Molar NaCl salution 

2M NaCI 

RESISTANCE 

MEASUREMENT 

Figure 1 

PUMP 
DRIVE 

REFERENCE 

at at:mospheric pressure. When the tip is inserted into a fluid (plasma) with 

a smaller NaCl molarity thaP1of the fluid in the pipette, the interface between 

the 2M NaCl salution and plasma moves, (plasma pressures greater than atmos-

pheric displace the interface inwards), and since the electrical resistance of 

plasma is greater than that of ZM NaCl, the electrical resistance of the pipette 

will increase in direct proportion to the amount of axial penetratien of the plasma. 

The resistance measurement can bemadebetween any part in the ZM NaCl 

salution and any part of the physiological structure because the main contribu-

tion to the electrical re sist~ nee in the ZM NaCl-mir.rotip-plasma system is pro-

vided by the microscopie electrical conneetion made by the conducting fluid in 
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the pipette tip (insulated from the surrounding by the glas s envelope). 

The null-balancing feedback system is made to generate a pressure that 
i 

keeps the interface between plasma and ZM NaCl at a stationary position. Con-

se quently, the generated pres sure is equivalent to the unknown pressure. Since 

the degree of penetratien of the interface into the pipette is measured by the 

electrical resistance of the tip, the position of the interface is detected by an 

electrical re sis tance measurement, and pres sure is generated in such a fashion 

that the electrical resistance of the tip is maintained constant, at the value of 

atrnospheric pressure. 

Tlie interface is a liquid-liquid junction, and consequently there will be 

some non-pressure dependant resistance changes that arise from interdiffu-

sion •. This phenomenon results in pressure transients whose net effect is to 

renew the solutions at the interface. These transients are of small amplitude 

and do not affect the accuracy of the readings, as shown by the fact that pres-

sure recordings from stationary fluids at constant pressure are constant for 

periods up to one hour. 

SYSTEM CONFIGURATION 

The resistance of the pipette is measured in an AC bridge, used in con-

junction with a negative capacitance amplifier that cancels most of the capa-

citive impedance associated with the pipette and its electrical connections. 

ie Initially, the mièropipette filled with ZM NaCl is placed in the bridge electri
~ 

cally and its tip is submergeel in a normal saline bath {at atmospheric pressure). 

2e. Pressure is applied to the fluid in the pipette until minimal resistance is regis_.., 

tered, as indicated by the 11probe resistance" panel edgemeter. (This corre-

sponels to locating the plasma/NaCl interface at the tip of the micropipette). 

: e A set up proceelure is then foliowed to place the interface at a position, inside 
:::-
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the tip, such that the total electrical resistance 1s somewhat higher than mini-

mun1. This has the effect of allowing the system to measure sub-atrnospheric 

pressures and to position the interface at the optionallocation. The corre-

sponding resistance is measured and :etained by the bridge circuit. 

-Insertion of the micropipette into a biologica! structure at a pressure dif-

ferent from atrnospheric produces a change in the resistance of the tip, rela-

tive to the retained value of the in-vitro set up procedure. The difference be-

tween the two resistances drives a pressure generator which causes the 

interface to m.ove in the direction that minim.izes the C'i.fference. A pressure 

transducer in the hydraulic circuit mcasures the pressure required to main-

tain the resistance of the micropipette at the value previously retained by the 

bridge. 

CAP BAL G.AIN OfFSET 

NEGATIVE 
CAPACITANCE f-=:.._,ri~ 

HEAO 

Careful hydraulic-electrical design yields millisecond response and allows 

the faithful reproduetion of physiologically important events such as cardiac 

pulse pressure waveforms. 

If the resistance of the pipette were to momentarily change due to a change of 

resistance in the fluid in which it is immersed, the system would generate a 

pressure transient that moves the interface to a new position such that the tip 

resistance is again the same as that previously retained by the bridge setting. 

At the new position, however, the pres sure in the pipette and in the fluid are 

again in balance, and identical; otherwise the interface ·would move. ---··------------
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CHECKOUT PROCEDURE 

The system consists of three units: the main processing amplifier assem.-

bly, the negative capacitance head, and the linear motor that convcrts voltao-e 
0 

to pressure. The checkout procedure is begun by connecting the main pro-

cessing amplifier to the negative capacitance head, (Note: do notconneet the 

linear motor until the checkout procecure is completed). 

1. Set the head '" Capacitative Balance" control fully counter clockwise (CCW). 

~ \.~" \-e_,)" \'-~k (\\e~ \-e 'Me~~ 
lw"'-~- -.lc" ... ·:.~.e ~\a...."N:( ~~.ne'""J 

It must remain in this position until • 

2. Switch the head to "TEST" po sition. 

3 •. Turn the "GAIN" control fully CCW. 

etherwis e indicated in the final setup procedure. 

4. Turn "PWR" switch on. 

5. Adjust the "BRIDGE BALANCE" control until the "BRIDGE Bl~L METER" 

agrees with the ''PROBE RESISTANCE" reading. 

6. Turn the "CAP BAL" control clockwise (CW) until the system breaks into 

high frequency oscillation as indicated by oscilloscope trace "B". 

7. Back OFF (turn CCW) the "CAP BAL'' approximately two turns, and repeat 

step 5. The "OFFSET" ~ontrol should now be varied until the "MOTOR 

POSITION" n1eter reads zero (i.e., center scale). 

8. Turn PWR off. 

9. Attach main processing amplifier unit "MOTOR OUTPUT" to the linear 

motor, making sure that the ground tab on the banana plug corres~r;~s ~o .. 

the blackjack, in order to mai.ntain correct polarity (system will not op.er-
...."... f!S41A • 

ate otherwise). 

10. Fill the plastic dame of the linear motor with mineral oil. The dame must 

be filled at all times, and caution must be taken that ZM NaCl salution does 

not enter this portion of the hydraulic circuit (Figure 2) (otherwise the low 
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rcsistance of the salt salution shunts the J.L-pipette resistance and the sys _ 

tem does not operate). 

NEGATIVE 
CAPACITANCE 
AMP HEAD 

GRND 

0.5-2 M NoCL 
SYRINGE 

VALVE 
2 

No CL 

MOTOR 

AIR - - O!l 

RESERVOIR 
MINERAL Oll 

P23 Ob 
TRANSDUCER 

1'-PIPE~T:- --t ~~I:L:G~C- :A:N: ----
Figure 2 

I 
11. Use the three-way valve (#2, Fig. 2,) to conneet the linear motor to the 

12. 

J.L-pipette, via a lei_!gth of tubing not to exceed 12" and to a syringe filled 

with 21vi NaCl. (Note: A range of 0. 5 to 2. 0 molar NaCI may be utilized. 

The choice for a given application is dictated by the following conflicting 

conditions. The system pres sure sensitivity is directly proportional to 

the pipette NaCI molarity. Contrarily, the degree of physiological inva-

siveness is inversely proporti~mal to molarity. As an approximate guide, 

for high taper J.L-pipettes in the 10 to 4 micron range, utilize 0. SM Na Cl. 

For 4 to 2 micron pipettes, use 1. 0 molar NaCl. Use 2M NaCl for pipettes 

of less than 2J.L tip diameter). 
) 

I 
Use a 3-way valve (#1, Fig. 2) to conneet the mineral oil in the dome to 

' 



A 9 

a reservoir filled with mineral oil, and a P23Db Statham pressure trans-

ducer (or equivalent). These hydraulic connections should be made with 

16 gauge thick-wall Teflon tubing. 

--~~~----------~------------~ 
13. When these hydraulic connections are completed, the valve (#1) to the reser-

voir and pressure transducer should be open 3 ways. The other valve (#2) 

should be open between J.L-pipette holder and 0. 5 to 2M NaCl filled syringe. 

(See diagram below). 

NEGATIVE 
CAPACITANCE 
AMP HEAO 

GRND 

0.5-2 M NaCL 
SYRINGE 

Na CL 

MOTOR 

AIR 
____ .......__.,_.,_OIL 

RESERVOIR 
MINERAL ûiL 

P23 Ob 
TRANSDUCER 

_____ t ____ J _______ _ 

Jl.- PI?ETTE r PHYSIOLOGIC SALINE 

14. At this point, the J.L-pipette holder and the tubing that connects it to the 

dome should be filled with the selected NaCl salution by drawing fluid with 

the syringe. Next, insert the previously filled J.L-pipette (whose large end 

has been braken off so that no air bubbles will be in J.L-pipette) into the holder 

and secure by tightening the end. Caution should be taken that no air bubbles 

are introduced in this sten, since air bubbles can cause circuit to open or 

lower the frequency response of the system. 
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15. Set the gain control fully CCW and turn the unit ON. Insert the f.l-pipette 

tip into a normal saline bath (or test chamber) grounded to the neg. cap. 

head ground. At this point, adjust the capacitive balance to a point 2 turns 

prior to oscillation, by going into oscillation, as indicated by the oscillo

scope, trace "B" off two turns. The pressure observed at this time is a 

system zero, and the P23Db pressure transducer readout should be zero cd. 

16. Apply pressure with a syringe and adjust balance control on the front panel 

until "PROBE RESISTANCE" shows a minimum value. Draw back with 

the syringe and abserve the "PROBE RESISTANCE'' pointer svting toward 

a higher value. This phenomenon occurs because th.e relati:..rely high re

sistivity physiological saline is drawn into the needle tip and increases 

its 1 electrical resistance. Relurn the system to electrical balance, i.e., 

minirnizc "PROBE RESISTANCE" by pushing, i.e., apply positive pres

sure, on the syringe. If this relationship betvïreen "PROBE RESISTANCE" 

>- pointer position and applied syringe pressure does nat prevail, the fJ.-pi

pette is plugged, or there is ·a bubble in the fJ.-pipette,- or it is shorted. ' 

It is also sametimes possible that the pipette capacity has changed such 

that a null is nat obtainable in which case Step 1.5 should bc repeated. 

1.7. Upon successfully returning the system to minimum "PROBE RESISTANCE" 

by actuating the syringe as above, adjust the bridge balance control until 

~e "BRIDGE BALANCE METER 11 shows a value just greater than the 

minimum probe resistance meter reading. Close the 3-way valves, !irst 

shutting off the NaCI-syringe, valve #2, and then the oil reservoir, valve 

#1. (See diagram below). 



NEGATIVE 
CAPACITANCE 
AMP HEAO 

GRND 
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0.5-2 M NoCL 
SYRINGE 

VALVE 
2 

No CL 

MOTOR 

AIR _,._.....__,,._. OIL 

RESERVOIR 
MINERAL OIL 

P23 Ob 
TRANSDUCER 

_____ l ____ J _______ _ 

11- PIPETTE r PHYSIOLOGIC SALINE 

The system "GAIN 11 can now be increased, and if the systcm is properly bal-

anced and connected, the pressure transducer output should 11.0\V deercase 

by 1 to 2 cm H 0 bringing the instrument to overall prcssure zero. Continue 2 -

to increasc the gain until the pressure transducer output oscillates 11 GAIN 11 

reaches maximmn -clockwise position. If a "GAIN 11 setting can be reached 

that shows high frcquency oscillation of the P23Db pressure recording, then 

move 11 GAIN 11 back, CCW, to a point just before oscillation. If this overall 

system oscillation (not to be confused with Neg. Cap. Head oscillation as in-

dicated by oscilloscope 11B 11 trace) is not attained, leave "GAIN" control at 

maximurn GW position. 

18. The system is now ready for in-vivo operation. If 11cep11 St.eps, 13 through 17 

have been performed with the pipette tip immersed in the physiological saline 

(Ringers solution, etc.) bathing the tissue containing the vessel of interest, 

the vessel should be cannulated after Step 17 without rcmoving the tip from 

the physiological saline bath. Similarly, \vhere the pipette is removed from 
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a vessel, care should be taken nat to withdraw the pipette tip from the saline 

bath. If after repeated cannulations the pipette becomes plugged, it is quite 

aften possible to clear it by repeating the syringc "pumping" action described 

in Steps 16 through 17, after first turning "GAIN" full CCW. Also, befare 

removing the pipette from the bathing saline, always open the null balance 

feedback loop by turning "GAIN'' fully CCW. If, following cannulation, the 

pressure readout oscillates or is lightly damped, reduce ''GAIN'' just enough 

to stop this phenomenon. 

TROUBLE SHOOTING 

If the system does not operate after carrying out the checkout procedure, re

peat Steps 1-17. If results are still not attained, repeat Steps i through 7, and cam

pare oscilloscope wavefarms with those of Fig. 3. If they are identical, the intra

electrical system is functioning and the problem lies in the hydraulic/extra-electrical 

system. Possible extra-system conditions deleterious to proper operatien are: 

1. Shorted pipette - check pipette electrical environment. 

2. Air in the hydraulic system, especially pipette shank or holder. 

3. Ungrounded or in1properly grounded system. When utilizing test chamber, 

the saline salution is connected to Neg. Cap. Amp. ground with a clip lead 

to the lower chamber leur loek fitting which is in electrical contact with the 

fluid inside the chamber. For in-vivo operation, ground may be attained 

with a skin electrode. 

4. Pipette is braken, plngged, etc., -- replace. 

5. Excessive electrical "contamination" signal piek-up (viz., 60 Hz power line 

harmonies, etc.). Ground intravital microscope or provide roetal ground 

plane experimental set-up. 

THE END. 
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a 

b 

a 

b 

a 

b 

Figure 3. Oscilloscope Waveforms. 
1 a, b) Probe, (pipette) resistance greater 
than "Bridge Balance Setting"; 2 a, b) 
"Bridge Balance Meter" equal to "Probe 
Resistance" reading; 3 a, b) "Probe Resis
tance'' less than "Bridge Balance" value. 
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APPENDIX B: INSTElLINGEN VAN DE PIPEITREKKER VOOR HET TREKKEN VAN 

EEN LANGE OONNE CANULE. 

Het proces bestaat slechts uit één stap. Zie paragraaf 4b voor het 

werken met de pipettrekker. 

Instellingen. 

dempingsoppervlak: 19 mm 

variacspanning: 25 - 30 V 

opgelegde massa: 3,5 g (totale massa = 5,8 g) 

T1 = T2 = 10 - 13 S 

T3 = ) 4 S. 
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APPENDIX C: &:HRIJVERREGISI'RATIES VAN DE DRUKMETINGEN AAN DE 

~IER VAN DE RAT. 

In de onderstaande figuren staan de schrijverregistaties behorende 

bij de meetresultaten van hoofdstuk 6, paragraaf 6c. 

figuur Cl: Experiment 1 (controlerat), druk gemeten op 

locatie 1. 
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figuur C2: Experiment 1 (controlerat), druk gemeten op 

locatie 2. 

figuur (3: Experiment 2 (looprat 1). druk gemeten op 

locatie 1 (tabel 6.1). 
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figuur C4: Experiment 2 {looprat 1}, druk gemeten op 

locatie 2 (tabel 6.1). 

i 

figuur es: Experiment 2 {looprat 1), druk gemeten op 

locatie 3 (tabel 6.1). 
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figuur C7: Experiment 2 (looprat 1), druk gemeten met tape 

rond rattepoot met een plastic pipet. 
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figuur es: Experiment 3 (looprat 2), druk gemeten op 

locatie 1. 

figuur C9: Experiment 3 (looprat 2), druk gemeten op 

locatie 2. 
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