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Samenvatting

In dit afstudeerrapport wordt een onderzoek beschreven

naar de mogelijkheden om een miniatuur doppler bloedsnel

heidsindicator te realiseren. Deze bloedsnelheidsindica

tor, direktionele doppler stethoscoop genoemd, dient be

halve het hoorbaar maken van de bloedstroming, ook de

richting van de bloedstroom ten opzichte van de transducer

aan te geven. Een dergelijk apparaat is in eerste instan

tie gedacht als hulpmiddel voor de buiten de kliniek wer

kende medicus.

Daar een gerealiseerd ontwerp niet volledig aan de gewenste

specificaties voldoet worden aan het slot aanbevelingen

ten behoeve van een mogelijk beter ontwerp gegeven.
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Summary

In this report an investigation is described of the possi

bilities for realising a mini doppler bloodvelocity-indica

tor. This bloodvelocity-indicator, called directional

doppler stethoscope, has to indicate not only the doppler

sound but also the bloodflowdirection with respect to the

transducer. This indicator should be useful for a doctor

working outside the clinic.

As the realised design does not give the wanted specifi

cations at the end some suggestions for a better design

are given.
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I. Probleemstelling

I.I. Inleiding

In de medische diagnostiek is het van belang ziektebeelden

in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen.

Teneinde dit, zonder ingrijpende onderzoeken, te realiseren,

wordt waar mogelijk de techniek te hulp geroepen.

Onder andere zijn de gemiddelde bloedstromingssnelheid en

-richting van belang.

Een mogelijke, niet invasieve, wlJze om deze te meten

maakt gebruik van continue ultrageluid. (Geluid met een

frequentie ver boven de gehoorgrens).

In de praktijk wordt de doppler-bloedsnelheidsmeting met

succes toegepast.

De medicus heeft de beschikking over de volgende appara

tuur:

- Doppler bloedsnelheidsmeter, die de gemiddelde bloed

snelheid aangeeft.

- Directionele doppler bloedsnelheidsmeter, die de gemid

delde bloedsnelheid en stroomrichting aangeeft.

- Bi-directionele doppler bloedsnelheidsmeter, die tege

lijktijdig zowel de voorwaartse als de achterwaartse

bloedstroming aangeeft.

- Doppler stethoscoop, die uitsluitend de bloedstroming

(doppler frequentie) hoorbaar maakt.

De eerste drie apparaten zlJn omvangrijk en kostbaar, en

zijn derhalve vrijwel uitsluitend voor klinisch gebruik

geschikt.

Het laatste apparaatje is (relatief) goedkoop en klein.

Als toepassingsgebied is in eerste instantie gedacht aan

buiten de kliniek werkende medici.

In een aantal toepassingen (o.a. controle op de hersen

bloedvoorziening via de cirkel van Willys) is het van
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belang naast een indicatie van de stroornsnelheid ook een

indicatie van de richting te hebben.

Vanuit deze achtergrond kwarn uit de rnedische faculteit der

R.U.L. het verzoek de rnogelijkheden naar een directioneel

doppler stethoscoopje te onderzoeken.

De randvoorwaarden die aan een dergelijk apparaat gesteld

worden zijn:

- Hoorbaar rnaken van de bloedstrorning.

- Indicatie van de bloedstroornrichting ten opzichte van

de probe.

- Onafhankelijk van het lichtnet.

Klein volume en gewicht.

Eenvoudig te servicen.

Productie rnogelijk-tegen aanvaardbare prijs.

I.2. Principe van bloedsnelheidsrneting door rniddel van

continue ultrageluid

De werking van de ultrasone bloedsnelheidsrneters berust op

het Doppler-effect., (Zie ook lit. [I]' § 7.5 en lit.[2J,

§ 8.4).

Een bundel ultrageluid uitgezonden door het zendkristal

in een transducer (probe) treft de in het bloedvat be

wegende bloedlichaarnpjes. (Zie figuur 1.2.-1).

probe
o : on tva n gs tl< ri5tal

z: ze ndkrrsta I

v------_._-
bJOE'dvqt

Figuur 1.2.-1: Principe Doppler bloedsnelheidsrneting.
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De uitgezonden bundel zal scatteren op deze bloedli

chaampjes. Tengevolge van de snelheid v die de bloed

lichaampjes bezitten, zal het terugontvangen signaal

in frequentie verschoven zlJn ten opzichte van het uit

gezonden signaal, en weI evenredig met de snelheid v

(Doppler-effect).

In formule:

lJ = ~ lJ 2 cos 0< (I. 2)dopp c 0

waarin: LJ
doPP

= verschilfrequentie (doppler-frequentie)

~o = zendfrequentie

v = snelheid bloedlichaampjes

c = geluidssnelheid in de vloeistof

~ = hoek tussen probe en stromingsrichting.

De terugontvangen frequentie zal hoger zijn dan de zend

frequentie; indien de bloedstroom naar de probe toe ge

richt is. Indien de bloedstroom van de probe af gericht

is, zal de'terugontvangen frequentie lager zijn dan de

zendfrequentie.

De verschilfrequentie kan door demodulatie met de zend

frequentie gedetekteerd worden, en, indien gewenst, ver

der verwerkt worden. Hierbij gaat echter de bloedstroom

richtingsinformatie verloren.

I.3. Uitgangspunten ten aanzien van het ontwerp

In deze paragraaf zullen een aantal randvoorwaarden ge

noemd worden welke als uitgangspunten voor het ontwerp
•

dienen. Zij zijn deels gebaseerd op de functie die het

apparaat dient te vervullen, deels - met name de te ver

wachten signaalcondities - op de jarenlange ervaring van

de vakgroep op het gebied van doppler bloedsnelheidsmeting.

Wat betreft de keuze van de zendfrequentie 4 MHz, en de

laagfrequent (doppler) bandbreedte 200 Hz - 6 KHz is aan

sluiting gezocht bij bestaande "vas te" apparatuur voor de
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onderhavige meetdiepte (+ 6 em). Deze bandbeperking aan de

onderzijde is nodig om storende invloeden ten gevolge van

vaatwandbewegingen te onderdrukken, de bandbeperking aan

de bovenzijde om de ruisbijdrage te beperken. Bij een

probehoek 0'.. = 350 (zie figuur 1.2. -I) kunnen dan snelheden

van + 2 em/sec. tot 2 mtr/sec. gemeten worden.

Het ontwerp zelf dient handzaam, betrouwbaar en produceer

baar te zijn. Dit houdt in een minimalisering van de in

strumentatie, zoveel mogelijk gebruik van handelsnormale

componenten, en vermijding van afregelprocedures.

De voedingsbron (batterij of accu) dient bij acceptabele

afmetingen voldoende capaciteit te bezitten. Praktisch

bruikbare richtwaarden voor voedingsspanning en capaciteit

zijn respectievelijk 10 volt en 250 a 500 mAhr.

Een dergelijke richtwaarde voor de voedingsspanning geeft

aanleiding tot een maximaal elektrisch zend~ermogen in de

orde van 450 mWatt. (probe-impedantie ~ 20Jl).

Transmissie-verliezen in het weefsel (I dB per em per MHz),

transducerrendementen (50 %) en het feit dat aan de bloed

deeltjes geen reflectie maar scattering optreedt, rnaken

dat het terugontvangen doppler signaal in de ordegrootte

van I a 3.}'Volt ligt. Reflecties op de huid en interne

weefselovergangen en interne overspraak in de probe zelf

plaatsen daar nog een draaggolf-overspraak van ca. 100

mVolt naast.
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II. Richtingsdiscriminatie methoden

2.1. Inleiding

In hoofdstuk I is aangegeven aan welke eisen het apparaat

moet voldoen.

Met name de eisen ten aanzien van het volume, het energie

verbruik en de minimalisering van de instrumentatie gaven

aanleiding tot een inventarisatie omtrent richtingsdiscri

minatie methoden.

Technisch betekent richtingsdiscriminatie onderzoeken of

het terugontvangen spectrum boven of onder de zendfrequen

tie ligt, respectievelijk een positieve of negatieve dopp

ler-verschuiving. heeft. stroming naar de probe toe geeft

een positieve dopplerverschuiving, van de probe af een

negatieve doppler-verschuiving.

Naast de richtingsdiscriminatie blijft een demodulatie

noodzakelijk om het dopplerspectrum hoorbaar te maken.

2.2. Hoogfrequent richtingsdiscriminatie

De eerste mogelijkheid is, direkt van het terugontvangen

hoogfrequent spectrum de plaats ten opzichte van de zend

frequentie te bepalen.

2.2.1. FM/AM-conversie door middel van filters
-~--------------------------------------------

Deze methode van richtingsdiscriminatie berust op een

FM/AM-conversie op de flank van een filter. De uitgangs

spanning van een (band)filter is frequentie-afhankelijk

bij constante ingangsspanning. Bij een zodanige dimensio

nering van een bandfilter dat de zendfrequentie (~)

(mede gelet op de gewenste bandbreedte) voldoende ver op

de filterflank ligt, zal bij coqstante ingangsspanning de

uitgangsspanning een functie van de frequentie (van het

ingangssignaal) zijn.
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Door na detektie met- een referentie te vergelijken kan de

stromingsrichting bepaald worden. (Zie figuur 2.2.1.-1).

Figuur 2.2.1.-1: FM/AM-conversie met een filter.

Daar echter in de praktijk de ingangsspanning van het

filter niet zonder meer constant zal zijn, en er een grote

overspraak van de zendfrequentie aanwezig is, zal boven

genoemde methode niet succesvol zijn.

Een mogelijkheid dit te ondervangen werkt met twee filters,

die bij aanwezigheid van alleen de zendfrequentie gelijke

uitgangsspanning leveren. De dimensionering van beide fil

ters dient nu dusdanig te z~Jn, dat bij het ene filter de

df t ' 't' h 11' (Avuit > 0) b"zen requen ~e op een pos~ ~eve e ~ng A"" , ~J

het andere filter de zendfrequentie op een negatieve hel-

l ' ( AVui t < 0) l' . b ' d f ' 1 ' f~ng A ~ ~gt. Daar e~ e ~ ters een ~nvers re-

quentie-amplitudegedrag hebben kunnen beide filteruitgangen,

na detektie, met elkaar worden vergeleken, en vervallen de

vaste referentiespanning (figuur 2.2.1.-1) en ingangsspan

ningsafhankelijkheid (zie figuur 2.2.1.-2).



-I2-

Figuur 2.2.I.-2: FM/AM-conversie door middel van twee

filters.

De zendfrequentie overspraak verschijnt als "common mode"

spanning uit de filters. Om nu het gewenste dopplerspectrum

boven deze overspraak uit te heffen dienen de filters zeer

steil te zijn.

Bij de maximaal te verwachten overspraak 80 dB boven het

dopplerspectrum, dient de minimale dopplerverschuiving

(200 Hz) nog detekteerbaar te zijn. Dit vereist een con-
. f t ~Vui t . ' I04 d I' 'k f'ltverS1e ac or A LV van m1nstens • Een erge 1J 1 er

dient dan een flanksteilheid van ongeveer 76 dB/oktaaf te

bezitten. De demping die de filters in het werkpunt ople

veren moet met behulp van extra hoogfrequentversterkers

gecompenseerd worden. Vanwege de vereiste stabiliteit

(beter dan O,I 0/00 om bij een temperatuurvariatie van +

30 °c geen grotere outputvariatie te geven dan O,I "maal

de minimale dopplerverschuiving!) en steilheid komen aIleen

kristalfilters in -aanmerking. De zendfrequentie dient even

eens dezelfde stabiliteit te bezitten •
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(Afwijkingen van de zendfrequentie dienen kleiner dan

de minimale doppler verschuiving te zijn).

Een experiment met in de handel verkrijgbare kristal

filters ten behoeve van radio-amateurs die een flank

steilheid van ongeveer 40 dB/oktaaf leverde bij een
J

overspraak van 36 dB nog betrouwbare resultaten, bij een

grotere overspraak echter niet meer. Steilere kristal

filters zijn niet standaard in de handel meer verkrijg

baar en moeten naar specificatie gefabriceerd worden

(zie lit. [3] ).

~~~~~~_~!!~!~!~£!~g_e2~~~=_~~_2~~~£~!ie~~~

Met scherpe kristalfilters is het mogelijk (zie lit. [3] )
de "onder-It respectievelijk "bovenzijband" van het terug

ontvangen spectrum uit te filteren. Bij een zendfrequentie

van 4 MHz bedraagt de breedte van de zijbanden 200 Hz -

6 kHz. Door de filters naar specificatie te laten fabrice

ren is het mogelijk beide zijbanden met voldoende onder

drukking van de draaggolf uit te filteren. De werking van

deze discriminator volgt uit figuur 2.2.2.-1.

~~~~-----~-~~-

0""'_ Z~bal'lc:£

11-
:: -ra.erali·rl-_I

"'"----I 1-"'--1 -ge-l'E/dcJe{r:J .............&

ver-m o1e.n
w.

Figuur 2.2.2.-1: Richtingsdiscriminator door middel van

zijbanduitfiltering.
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De zendfrequentie dient ook bij deze methode zeer stabiel

te blijven~en ook hier zijn extra hoogfrequent versterkers

achter de filters nodig. H
)

~~~~~~_~~ee~!~_§~~~b£~~~_9~~~9~!~~~~

Bij synchrone demodulatie van het terugontvangen spectrum

met de zendfrequentie wordt het dopplerspectrum verkregen,

echter de richtingsinformatie gaat verloren. De overspre

kende zendfrequentie verschijnt aan de uitgang van de demo

dulator als een gelijkspanningscomponent.

Een mogelijkheid de richtingsinformatie te behouden maakt

gebruik van een tweede synchrone demodulator die met 90 0

verschoven zendfrequentie ten opzichte van de eerste demo

dulator wordt aangestuurd. De hogere modulatieprodukten, de

laagfrequente variaties afkomstig van storende vaatwandbe

wegingen evenals de gelijkspanningscomponent afkomstig van

de overspraak worden door bandfilters onderdrukt. (zie

figuur 2.2.3~-I).

5ynJ,rone nDe""odldd~ .. ~

~ or

1- L F- filte.r-

,Sin

"""
"... '51 ...

r-Jy -
Ci" "'"lCo5

S'jncJ,ro,.,~

I \~ "'od u I~~r .. ~,

2- LF-fjJf.cr-

Specir-um 2..

Figuur 2.2.3.-I: Dubbele synchrone demodulatie.

H) Aan de R.U. te Groningen is blijkens mondelinge informa

tie een doppler snelheidsmeterontworpen, die gebruik maakt
van zijbanduitfilt~ring.
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Afhankelijk van de bloedstromingsrichting ten opzichte

van de probe is spectrum 2 +900 of ~900 ten opzichte van

spectrum I verschoven.

Met de veronderstelling dat,

- de zendfrequentie: LJo •

- het terugontvangen signaal: J
0< sin {(tvo .:!:. tJ d) t + tpJ + ;.3 sin {lJot + If
waarin: LJd = dOPPlerversc~uiVing

~ = amplitude dopplersignaal

t1 = amplitude overspraak

If en lfI = willekeurige fasehoeken.

referentiesignaal demodulator I: sin LJot

- referentiesignaal demodulator 2: cos LJot

-is bovenstaande in het tijddomein als voIgt te verifieren:

Uitgang demodulator I:

of. sin {WotJ . sin f (tJ o::!:. LJd)t + Lf~+t3sin{tJotJ.LSin tJot+ \f1=
1/2 c(cos ~ dt + if ~ - 1/2 rJ.. cos t(2tJ 0 ~ ~d) t + £fJ+j (2.2.3. -I)

1/2 f; cos 'f' - 1/2 /J cos ~ 2 lJo t + 'I' ~

Na het bandfilter blijft de gewenste dopplerterm

1/2 o(cos {lA&t + If}(2.2.3.-2) over.

Uitgang demodulator 2: j
-{cos ~\Jot}_SiI1 \ (l.J o ::!:.·~d)t + If] +(3cos{ Wot} Sin1

lJot + r; =

-1/2 c(sin£ ::!:.lJdt + if) + 1/2 e( sin ~ (2lJo::!:. LJd)t +l/ (2.2.3 •...... -.3... )
-1/2 13 sin {V'J+ 1/2 13 sin f 2 \.Jot + 't'}.. ~~_~.. _ '"
Na het bandfilter blijft de gewenste dopplerterm

-1/2 -<-sin t::!:.LJdt +l{7(2.2.4.-4) over.
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Bij stroming naar de probe toe is de doppler-verschuiving

+Wd • Aan (2.2.3.-2) en (2.2.3.-4) is te verifieren dat

spectrum 2 90 0 in fase voor is op spectrum I. Bij een

tegenovergestelde stromingsrichting is de doppler-verschui

ving -~d en zal spectrum 2 90 0 in fase achter zijn op

spectrum 1. (zie lit. [I) en lit.[2J).

2.3. Laagfrequent richtingsdiscriminatie

Door een demodulatiemethode, zoals beschreven in 2.2.3.,

te gebruiken wordt het richtingsdiscriminatieprobleem naar

laagfrequent spectra verschoven. Richtingsdiscriminatie is

nu mogelijk door de faserelatie tussen twee overigens iden

tieke spectra te bepalen.

~~~~!~_~Q~_i~E!!~~~~:~~~~~~~!!i~~L_~~~£~_~~~~~£~~!!~2
Door een van beide spectra 90 0 extra in fase te draaien

ontstaan twee spectra die onderling, afhankelijk van de

bloedstromingsrichting, in fase of in tegenfase zijn.

Deze extra fasedraaiing kan gebeuren door tussenschakeling

van een integrerend of diffe.r:entierend element.---£e-n nadeel

van een dergelijke fasedraaier is de lineaire amplitude

afhankelijkheid.

1ndien de beide nu ontstane spectra aan een vermenigvuldi

ger toegevoerd worden ontstaan aan de uitgang van de ver

men;gvuldiger:

- Een spectrum met somfrequenties.

- Een gelijkspanningscomponent.

Deze gelijkspanningscomponent is positief, indien beide

spectra in fase zijn, negatief indien beide spectra in

tegenfase zijn. De polariteit van de gelijkspanningsterm

geeft op deze wijze de bloedstromingsrichting aan. Een en

ander is toegelicht in figuur 2.3.1.-1.



D~mod.

1

D~mod .

.2.

-I7-

n 90·
- ............. (IofD)

x D-:\

Cos(wo~)

Figuur 2.3.I.-I: Stromingsrichtingdiscriminator door

middel van 900 extra fasedraaiing.

Bij opbouw van een schakeling gebaseerd op figuur 2.3.I.-I

bleek de amplitude-afhankelijkheid van de fasedraaier pro

blemen te geven. Slechts een klein deel van het gewenste

dopplerspectrum, afhankelijk van de gekozen tijdsconstante

in de fasedraaier, bleek bemeetbaar. Oorzaken zijn de geringe

uitsturingsruimte (welke ook de variatie in ingangsspanning

zonder versterkingsregeling dient te kunnen opvangen) en de

in het signaal aanwezig storingen.

Deze storingen kunnen aan de uitgang van de verme~vulaiger

een aandeel aan de gelijkspanningsterm leveren die geen re

latie met de bloedstromingsrichting heeft. Hierdoor is de

--~~~pQ~ari-t~i-t.--¥an-..de~ge~1-i-JkspaI"1nings-termniet onder aIle om

standigheden een maat voor de stromingsrichting.

Bovendien bleek een vermeni9~ldiger, die geen instellingen

nodig heeft, nogal kostbaar.

~~~~~~_~2~_l~2~~!~~~:~~~!~~~~~~~j~~2_~~!£~_!~~~~£~~~~~g
Het probleem van de amplitude-afhankelijkheid in de fase-

draaier is te ondervangen indien een fasedraaier geconstru-
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eerd kan worden die een amplitude-onafhankelijke fase

draaiing geeft. Met een dergelijke fasedraaier kan een

richtingsdiscriminator volgens figuur 2.3.2.-1 gereali

seerd worden •

.-----1 DElmod .

1

Sin (~t)

C05~.L)

Figuur 2.3.2.-1: Richtingsdiscriminatie met amplitude

onafhankelijke extra fasedraaiing.

Een van beide spectra ond~rgaat een extra fasedraaiing van

90 0
, die amplitude-onafhankelijk is. Hierdoor ontstaan twee

spectra, die afhankelijk van de bloedstromingsrichting ten

opzichte van de probe onderling in fase of in tegenfase

zijn. Door langs een weg beide spectra te sommeren (kanaal

I in figuur 2.3.2.-1), en langs een tweede weg gelijktijdig

te substraheren (kanaal 2 in figuur 2.3.2.-1) ontstaan twee

kanalen, waarvan slechts een, afhankelijk van de stromings

richting, signaal afgeeft. Het detekteren kan zowel elektro

nisch als akoestisch door middel van een stereo hoofdtele

foon gebeuren. Akoestische scheiding door middel van een

stereo hoofdtelefoon maakt richtingsdiscriminatie mogelijk

bij zeer slechte signaal-ruis verhoudingen, vanwege het

correlerend vermogen van het oor. Echter bij de perceptieve

eenduidigheid kunnen vraagtekens geplaatst worden.
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Voor een goede detektie is het noodzakelijk dat beide

spectra nauwkeurig onderling in fase of in tegenfase zijn,

en hun amplitude gelijkheid zo goed mogelijk is. Bij af

wijking hiervan ontstaat er overspraak tussen beide uit

gangskanalen. De kanaalscheiding dient, zeker voor akoes

tische scheiding, beter dan 20 dB te zijn, zie lit. (4].
Dit impliceert nauwkeurige afregeling van de versterkings

factoren in beide signaalwegen (demodulator, filter, som

versterker c.q.verschilversterker). Eveneens dienen de

na extra fasedraaiing ontstane spectra 'zo goed mogelijk in

fase of in tegenfase te zijn. De eis ten aanzien van de

overspraak laat een maximale afwijking van ~ 50 toe ten

opzichte van 00 respectievelijk 1800
• (Te berekenen als

in lit. (5] aangegeven).

Een deel van de afwijking komt reeds voor rekening van

het hoogfrequent deel (ongeveer 30
), zodat voor de extra

fasedraaier een afwijking van maximaal 20 is toegestaan.

Een dergelijke fasedraaier vergt bijzonder veel instru

mentatie en kwetsbare afregelingen. (Zie bijlage I en

Appendix).

Ook de versterkingsfactoren (zoals reeds vermeld) en de

fasenauwkeurigheid van de 90 0 ten opzichte van elkaar ver

sc~oven draaggolfreferenties in het HF deel (zie 2.2.3)

dienen aan hoge eisen te voldoen en afgeregeld te worden.

De op deze wijze gerealiseerde instrumentatie voldoet weI

aan de gewenste technische eigenschappen, echter zeer zeker

niet aan de gestelde randvborwaarden.

~~~~~~_~!E~~!~_e~E~~!~9_Y~~_~~~~E!!~9~_~~~~E~!~!!~

Deze methode maakt gebruik van een van beide spectra als

referentie en bepaalt rechtstreeks de faserelatie tussen

beide spectra. Daartoe worden op de positief gaande nul

doorgangen van de dopplerspectra pulsen gegenereerd.
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Door middel van deze pulsen wordt een flip-flop geset

c.g. gereset zoals weergegeven in figuur 2.3.3.-1.

si n (w.!} JQ
R

De-mod.
1

De-mod.

2.

Figuur 2.3.3.-1: Bepaling onderlinge faserelatie.

veronderstel spectrum I (ter verduidelijking bestaande

uit alleen sin ~t) als referentie. (zie figuur 2.3.3.-1).

Op de positief gaande nul-doorgang van dit spec~rum zal de

flip-flop geset worden. Indien nu de bloedstromingsrich

ting ten opzichte van de probe zodanig is, dat spectrum 2

90 0 in fase naijlt ten opzichte van spectrum I, zal een

kwart periode later de flip-flop gereset worden. (De eerst

volgende positief gaande nul-doorgang van spectrum 2).

Bij omkering van de stromingsrichting zal spectrum 2 90
0

in fase voorijlen ten opzichte van spectrum I (~ 270 0 na

ijlen!). De flip-flop zal nu 3/4 periode geset blijven.

Na middeling ontstaat aan de uitgang van het middelings

filter een gelijkspanningsterm, die afhankelijk van de

stromingsrichting 1/4 respectievelijk 3/4 maal de voedings

spanning (~logische een waarde) van de flip-flop bedraagt.
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Door te vergelijken met de halve voedingsspanning kan de

bloedstromingsrichting ten opzichte van de probe bepaald

worden. Ten gevolge van de in beide spectra aanwezige sto-
. , ,

rlngen en het feit dat de dopplerspectra niet uit een com-

ponent bestaan wijken de praktische waarden nogal af van

de "theoretische".

Evenals in 2.2.1. kan ook hier een aanzienlijke verbete

ring worden verkregen door een tweede flip-flop en midde

laar met invers gedrag ten opzichte van de eerste te im

plementeren. Het blokschema is weergegeven in figuur

2.3.3.-2.

f

J
'\.

Q

Q
R

5

R

Demod.

2

Demod.

1

Figuur 2.3.3.-2: Verbeterde discriminator.

Door deze toevoeging vervalt de vergelijking met een star

re referentiespanning, maar worden twee elkaars inverse

kanalen vergeleken.

De op basis van figuur 2.3.3.-2 ontworpen instrumentatie

bleek ruimschoots aan de gestelde technische eisen te vol

doen. De schakeling is ongevoelig voor amplitude ongelijk

heden in beide spectra (pulsvormers) en laat fase-afwijkin

gen tot ~ 100 van de in hoofdstuk 2.2.3. afgeleide 900

toe (experimenteel bepaald). Hierdoor zijn de gebruikte
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componenten niet bijzonder kritisch meer en kunnen af

regelingen vervallen.

2.4. Keuze discriminatiemethode en motivering

Teneinde tot een keuze voor de discriminatiemethode te

komen worden hier nogmaals de randvoorwaarden met betrek

king tot de instrumentatie genoemd.

- Zoveel mogelijk gebruik van handelsnormale componenten.

- Vermijding van afregelprocedures.

- Componentenprijs waar mogelijk beperken.

- Geringe afmetingen.

FM/AM conversie en zijbanduitfiltering voldoen vanwege

de noodzakelijke kristalfilters aan geen van deze rand

voorwaarden. De filters dienen naar specificatie gefabri

ceerd te worden, zijn kostbaar en volumineus. Bovendien

zijn er nog strenge eisen ten aanzien van de stabiliteit

van de zendfrequentie. Naast deze discriminatoren dient

nog demodulatie plaats te vinden om het dopplersignaal

hoorbaar te maken. Dubbele demodulatie kan gebruik maken

van compacte standaard componenten. Het richtingsdiscri

minatieprobleem is hierbij naar de laagfrequent zijde ver

schoven. De laagfrequent discriminator, direkte bepaling

van de onderlinge faserelatie, voldoet het best aan de

gestelde randvoorwaarden.

90 0 (amplitude-afhankelijke) extra fasedraaiing bleek

niet bruikbaar. 90 0 (amplitude-onafhankelijke) extra

fasedraaiing voldoet niet aan de gestelde randvoorwaarden.

Besloten is dan ook de instrumentatie te ontwerpen, geba

seerd op dubbele demodulatie en direkte bepaling van de

onderlinge faserelatie.
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III. Instrumentatie

3.1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een instrumentatie gebaseerd op de

in hoofdstuk II gekozen methode besproken. (Dubbele demo

dulatie met direkte bepaling van onderlinge faserelatie,

zie 2.2.3 en 2.3.3).

Bij de realisering is de volgende literatuur geraadpleegd:

lit. [6J Halbleiterschaltungstechnik.

Iit. [7] Instrumentele Elektronika.

lit.~] Operational Amplifiers.

lit.~] Collegedictaat Electronica III.

De schakeling is gebaseerd op een enkelvoudige voedings

spanning van ongeveer 10 volt. Daar bij de dimensionering

van een schakeling altijd een aantal keuzen gemaakt dienen

te worden blijft elk ontwerp in zekere mate arbitrair.

3.2. Zender

Om het terugontvangen signaal zo groot mogelijk ten opzichte

van storingen te doen zijn dient de zender zoveel mogelijk

vermogen aan het weefsel toe te voeren, (binnen veilige

grenzen, algemeen aangenomen <500 mw/cm
2

akoestisch),

zonder onnodig veel van de energiebron te vergen.

Aangezien de transducer (probe), bestaande uit een zend-

en een ontvangstkristal, goede bandbegrenzende eigenschap

pen heeft, kunnen een schakelende eindtrap en een blokgolf

oscillator gebruikt worden. Indien de oscillatorfrequentie

op de transducerresonantiefrequentie wordt afgestemd zal de

transducer voornamelijk de grondgolf uitfiltereR.

Een schakelende eindtrap (die nagenoeg geen eigen vermogen

dissippeert) is het eenvoudigst te realiseren met een

"totempaaltje", een eindtrap zoals vaak in TTL-poorten

toegepast wordt. Deze schakeling (zie figuur 3.2.-2) is
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in staat zeer snel capacitieve belastingen (zendkristal)

te laden c.q. te ontladen en kan met snelle "low power"

schakeltransistoren gedimensioneerd worden. Als oscillator

is een zeer eenvoudige blokgolfoscillator toegepast. Deze

maakt gebruik van een kristal als resonantiekring. De dem

ping wordt door middel van twee direkt teruggekoppelde

TTL-inverters opgeheven. (TTL vanwege de relatief lage in

gangsimpedantie en het grote frequentiebereik). Als inver

ters zijn twee TTL-NOR poorten gebruikt (evengoed kan dit

met NAND'S enz.), zie figuur 3.2.-2.

De beide 90 0 ten opzichte van elkaar verschoven signalen

voor demodulatie (zie figuur 2.2.3.-1 in hoofdstuk 2.2.3)

worden met behulp van een fasedraaiend netwerk volgens

figuur 3.2.-1 verkregen.

geldt:
I

Uvoor vI vI 1+ j I.:bRC

voor v 2 geldt: v 2
j to:) RC

U
I+j &JoRC

IvII = 1v 2 1 voor Wo = I/RC.
V2.

Figuur 3.2.-1: Fasedraaier.

Het fasedraaiend netwerk wordt via een buffer (NOR

sectie) en een LC netwerk met IIVLC = LJo' aangestuurd.

De gehele zender is weergegeven in figuur 3.2.-2.
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Figuur 3.2.-2: Zender met fasedraaier.

3.3. Ontvanger
'\.

De ontvanger bestaat uit een hoogfrequent voorversterker

en twee demodulatoren, elk gevolgd door een laagfrequent

versterker met bandfilter.

Als demodulator is gekozen voor de aktieve synchrone modu

lator/demodulator~A796.Ten opzichte van de passieve ring

modulator SBL or bezit deze demodulator de volgende voor

delen:

- Werkt aktief (synchrone detektor) en kan daardoor een

deel van de voorversterking verzorgen.

- Geringere draaggolf overspraak.

- Geringe afmetingen.
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Nadelen ten opzichte van de passieve ringmodulator zijn

de benodigde instelspanningen en de overstuurbaarheid.

De demodulators zijn dusdanig ingesteld dat, bij een ge

kozen ruststroom per tak (zie figuur 3.3.-1) van I mA,

een top-top waarde 4,5 volt voor de uitgangsspanning ter

beschikking staat (~1,6 volt r.m.s.). De versterking van

de demodulator is ongeveer 10 maal. (1nstelbaar met de

biasweerstand over pen 2 en 3).

De ingangssignaalcondities (overspraak van de zendfrequen

tie ~10 mV r.m.s.) laten een totale voorversterking van

160 maal toe. Bij de gekozen demodulatorversterking mag

de voorversterker maximaal 16 maal versterken. Dit is met

een enkelvoudige versterkertrap realiseerbaar. Er zijn

twee voorversterkers gerealiseerd: Een selektieve verster

ker met de FET E 207 en een breedband ver,sterker met de

BFT 66. De selektieve versterker vereiste een afregeling

in de gewenste band en een aanpassingstransformato~.De

breedband versterker bestaat uit standaard componenten,

waarvoor dan ook gekozen is.

De frequentie-afhankelijkheid van de wisselstroomverster

kings factor en de parasitaire capaciteiten in de BFT 66

worden gecompenseerd door een inductieve collectorimpe

dantie. De ruststroom wordt door middel van een stroom

bron_(BC 416) constant gehouden, zie figuur 3.3.-1.
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Figuur 3.3.-r: Ontvanger hoogfrequent deel.

Na elke demodulator dient een laagfrequent-versterker op

genomen te worden om het dopplerspectrum tot bruikbare

waarden te versterken en·een bandfilter om het spectrum

te begrenzen (zie hoofdstuk r). Deze eisen zijn gecornbi

neerd door enkele versterkers als filter uit te voeren.

Het hoogdoorlaatfilter (Aktief Butterworth filter) heeft

een kantelpunt bij 200 Hz en in het doorlaatgebied een

versterking van roo maal. Dit filter wordt voorafgegaan

door een differentiaalversterker die roo maal versterkt.



-28-

Het laagdoorlaatfilter is gerealiseerd door over de

uitgang van de demodulator een condensator te plaatsen

(zie figuur 3.3.-1 en figuur 3.3.-2), hetgeen een -3 dB

punt bij 3.4 kHz geeft en door de frequentiekarakteristiek

van de gebruikte versterkers (-3 dB punt bij 20 kHz). Als

versterker is gekozen de ~A 4741, een viervoudige opera

tionele versterker, welke voldoend goede specificaties be

zit. Een laagfrequentsectie van de ontvanger is weergegeven

in figuur 3.3.-2.

79'"
9 t--4-----+---t1

Figuur 3.3.-2: Een sectie van het laagfrequent deel in

de ontvanger.

De totale laagfrequent versterking is op deze wlJze 104

maal. Zonder vervorming laat dit ingangsspanningen tot

~2~volt toe. (De laagfrequent uitstuurruimte is onge

veer 3 volt r.m.s.).

LF.....;/:

Achter een van beide kanalen is een emittor-volger opge

no~en ten behoeve van de audio uitgang. Deze is geschikt

voor een oortelefoon. Van een luidspreker is bewust afge

zien daar dit tot een niet acceptabel hoog energieverbruik

zou leiden, en vanwege storingen die een luidsprekerspoel

zou introduceren.
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3.4. Richtingsdiscriminator

De richtingsdiscriminator is gebaseerd op het in hoofdstuk

2.3.3. beschreven principe.

De spectra, afkomstig uit de bandfilters, worden elk aan

een Schmil~trigger toegevoerd, die het signaal tot een

blokvormige puIs omvormt.

De hysterese van de Schmil~~rigger is dusdanig ingesteld

dat een goede storingsonderdrukking verkregen wordt.

(bepaald uit de gemeten ruisspanning: 0,8 volt).

Uitgaande van deze blokken worden door middel van een dif

ferentieren C-R netwerk en een diode positief gaande pulsen

gemaakt. (T ~ 7 msec teneinde een korte puIs te verkrijgen).

Deze pulsen worden aan de set-ingang van een set-reset

flip-flop toegevoerd (zie figuur 3.4.-I). Teneinde de pul

sen voldoende ver boven het logisch drempelniveau uit te

laten komen is de set-ingang op een kleine positieve span

ning gebiasd. (% 3 volt).

De reset-ingangen worden niet, zoals in hoofdstuk 2.3.3.

vermeld, kruiselings met de differentiator doorverbonden,
---, -~- -

doch ze worden direkt (kruiselings) met de Schmll~lrigger-

uitgang gekoppeld. In het ideale geval blokkeert het in

tijd eerstkomende signaal het andere: Dit bleek ten op

zichte van de in 2.3.3. vermelde methode een betere sto

ringsonderdrukking te geven.

De uitgangen van de flip-flop's zijn elk met een topdetek

tor verbonden. Deze topdetektor geeft ten opzichte van een

middelingsfilter een hogere uitgangsspanning. De schake

ling is weergegeven in figuur 3.4.-I.
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v+

Figuur 3.4.-I: Richtingsdiscriminator.

Als Schmitt-triggers zijn ~A 4741 secties gebruikt, als

set-reset flip-flop een C-mos dual 1K flip-flop, waarvan

de set direkt en clear direkt ingangen gebruikt worden.

De uitgangen van de beide topdetektors worden aan een

comparator toegevoerd. Het uitgangssignaal van deze com

parator (hoog e.g. laag) is bepalend voor de bloedstro

mingsrichting. Daar voor deze comparator een~ 4741 sectie

------'gebru±kt is waarvan de eerste trap NPN transistoren be

vat, moet ook hier de ingang gebiasd worden. ("1' 0,7 volt).

Om een rustige uitlezing te verkrijgen en de uitmiddeling

te vergroten is achter de comparator een integrator op

genomen. De uitlezing zelf bestaat liit twee Ledls aan

gestuurd door respectievelijk een NPN en een PNP transis

tor. De schakeling is weergegeven in figuur 3.4.-2.
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Figuur 3.4.-2: Uitlezing.

De instellingspunten ter creerlng van de halve voedings

spanning op de diverse versterkersecties (filters, com

parators en integrator zijn gecombineerd).

3.5. Voeding en ontstoring

Ter verzorging van de voedingsspanning is gedacht aan een

oplaadbare batterij met een open spanning van 12 volt en

een capaciteit van ongeveer 200 a 300 mAhr. (bijv. lOx

Varta DKZ 225). Bij grotere capaciteit worden de afmetin

gen niet meer acceptabel.

Om onnodig vermogensverlies te voorkomen is de zender eind

versterker via een RC ontstoringsfilter direkt op de bat

terij aangesloten.

De oscillator vraagt 5 volt voedingsspanning. (TTL NOR

poorten). Met behulp van de in figuur 3.5.-1 gegeven scha

keling wordt deze voedingsspanning gemaakt. De oscillator

is dan tevens ontkoppeld en ongevoelig voor de inwendige

impedantie van de batterij.
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Figuur 3.5.-I: Oscillator voeding.

(Indien gewenst is het ook mogelijk een geintegreerde

5 volt regelaar te gebruiken).

Teneinde terugwerking van de zender op de ontvanger/

discriminator te voorkomen, en deze onafhankelijk van de

inwendige batterij -impedantie te maken, is· ook de ont

vanger van een gestabiliseerde voeding voorzien. (zie

figuur 3.5.-2).

9.6 '\Jo/6

(g ~o/t;)

Figuu~ 5 ;-",~c·:-'ifoed±ng-ontvanger""'-.------

Verder zijn kritische elementen in de ontvanger/discrimi

nator door middel van RC filters, volgens figuur 3.5.-3,

extra ontkoppeld. (HF voorversterker, demodulatoren en hun

instellingen, LF versterkers en bandfilters).
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(in)

100'1.

Figuur 3.5.-3: Ontstoringsfilter.

Gezien de resultaten die de besproken schakeling op het

breadboard leverde is besloten een print te ontwerpen.

Gekozen is (met het oog op ontstoring) voor een enkel

zijdige print waarvan de componentenzijde van geaarde

folie voorzien is. De zender en het ontvanger HF deel

worden elk van een afgeschermde behuizing voorzien (zowel

aan componenten- als aan bedradingszijde). De draaggolf

referenties voor de demodulator worden door middel van

coax kabeltjes aangesloten.

Het gehele schema is weergegeven in bijlage 2.
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IV. Meetresultaten, conclusies en aanbevelingen

4.I. Meetresultaten ontvanger/discriminator op breadboard

De schakeling van de ontvanger/discriminator is allereerst

op breadboard uitgetest. Het ontvangstsignaal werd gesimu

leerd door middel van de Adret frequentiesynthesiser, het

zendsignaal ten behoeve van de draaggolfreferenties met

de Schomandl frequentiesynthesiser. De meetresultaten zijn

in figuur 4.I.-1 weergegeven. Langs de horizontale as is

de ingangsspanning uitgezet, langs de verticale as de

doppler verschuiving. Eenduidige richtingsindicatie bleek

in het gearceerde gebied mogelijk.

.--~.,.-.

+ 10
~-

+ I

i +0.'

(KHz)
cado,,,. 0.'

-0.1 ~

-- -I

-10

Figuur 4.I.-I: Meetresultaten breadboard schakeling door

middel van generator simul~ti~

Bij toepassing van de in paragraaf 3.2. beschreven gene

rator als draaggolfreferentie, waarbij het ingangssignaal

wederom met de Adret frequentiesynthesiser gesimuleerd

werd, bleken de meetresultaten ongeveer gelijk aan de in

figuur 4.I.-I. weergegeven meetwaarden.
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Bij meting met een transducer bleken zeer grote storingen

op te tEeden, die de meting op zodanige wijze beinvloedden

dat geen richtingsdiscriminatie meer mogelijk was.

Gezien deze ervaring is besloten de gehele schake ling

met benodigde afschermingen en ontstoringen op een print

onder te brengen.

4.2. Meetresultaten van de op print ondergebrachte scha

keling

De op print ondergebrachte schakeling volgens bijlage 2 is

allereerst uitgetest met de Adret frequentiesynthesiser als

ingangssignaal. Na het aanbrengen van een afscherming rond

de zender en de ontvanger bleek de schakeling de volgende

meetresultaten te geven. (figuur 4.2.-1).

+/0

+ I
~- -_. --- -

1
+0.'

(KHz)
0./

Cc.)dotp.
- 0./ ..
- I

-10

Figuur 4.2.-1: Globale rneetresultaten van de op print onder

gebrachte schakeling door middel van genera

tor simulatie.

Een met behulp van een tweede generator (Schomandl) aan

gebrachte overspraak (tot ongeveer 80 dB) bleek de meet-
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resultaten niet wezenlijk te beinvloeden. Bij de metingen

wordt de schakeling niet gevoed vanuit een batterij, zo

als in de praktijk de bedoeling is, echter uit een labo

ratoriumvoeding. De inwendige weerstand van een dergelijke

voeding is bijzonder laag (enkele mQl s ). Ter correctie

hiervoor is in de voedingsleiding een weerstand opgenomen.

(tot een weerstandswaarde van ca. 7J1 bleek de schakeling

ongevoelig voor deze inwendige bronweerstand).

Teneinde de schakeling in een zo realistisch mogelijke

situatie te testen is een meetopstelling volgens figuur

4.2.-2. gemaakt. Het te bemeten bloedvat is gesimuleerd

door middel van een rubber slang, het IIbloed" bestaat uit

een 25 % (volume %) oplossing van Mowolith in water. De

circulatie wordt onderhouden door een regelbare rollen

pomp. De opstelling is op een bevestigingsplaat onder

water geplaatst. Door middel van deze bevestigingsplaat

kunnen de hoek tussen de transducer en de rubber slang,

evenals de afstand transducer-midden van de slang, geva

rieerd worden.

J

( '3.~- ta..eL '" 2 idd.. )

Figuur 4.2.-2: Meetopstelling.

(Soven r:ua."zicl-ri)



-37-

De bloedstroomsnelheden Zl]n vergeleken met de De La Lande

snelheidsmeter. (zendfrequentie: 4 MHz, hoek tussen trans-
o ,- - . . . --" '\ '" .~-

ducer en slang: 35 ). IJl. de onderhavige \opstelling bleken
-"=,"~- -- _._ ••_- ._-_.~ - -- .-,_.._-- '.- "-- ••--'-' _.. -_r"- .....---.. --.._._~

stroomsnelheden 'van 2 cm/sec. tot IO crn/sec .,mogelijk.
- -. - .--- ------ -,--- .. _-'--- .'---'.'----.. ,-. --~--~. -. - -

.. _. - . . - -_.. ... ..,. _.'
_(Dopp~~£_YE!rs<:::1J._uiving lOa _ I-i_~ respectievelij k 5Q.()HZ). :.iP~-
_r:n_Ei~·t.I."~su:Ctateri~i~riweergegeve~iri de f~gureri__ '!..·~_· -~_._- ~I1_

4.2.-4.
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(KHz)

Wc/O/'f'.
0-1

- 0,1
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/0 V
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Figuur 4.2.-3: Globale discriminatiebereik in waterbak

doppler verschuiving versus ingangsspanning.
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Figuur 4.2.-4: Globale discriminatiebereik in waterbak

afstand transducer-slang versus stroom
snelheid.
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De resultaten zijn beduidend minder dan in generator

simulatie. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

- Het Doppler-spectrum bestaat nu niet,zoals in de simu

latie, uit een frequentie echter uit een hele band.

- Slechtere signaalcondities (overspraak, stoorsignalen

waaronder microfonie).

- De hoge impedanties aan de laagfrequent zijde zorgen

ervoor dat ingestraalde storingen (zowel HF als ,LF)

niet onderdrukt worden.

Bij meting op het menselijk lichaam gaf de schakeling

aIleen betrouwbare resultaten op de onderarm. Meting door

het oog of via de handpalm leverde geen betrouwbare re

sultaten. Bij deze metingen dient echter'wel aangetekend

te worden dat de stand van de transducer op de huid van

belang is. Het juist plaatsen van de transducer is een

ervaringszaak!

4.3. Aanbevelingen

Een eerste punt van kritiek betreft de uitlezing (zie fi

guur 3.4.-r). De in deze uitlezing toegepaste comparator

kan slechts twee uiterste standen aannemen. (hoog of laag).

Bij afwezigheid van,of een zeer zwak,ingangssignaal zal

de comparator, door onvermijdelijk in de schakeling aan

wezige asymmetrie, een voorkeursstand innemen. Dit leidt

tot een schijnnauwkeurigheid voor zwakke ingangssignalen.

Een betere oplossing is het inbouwen van een drempel in de

uitlezing, (bij ~aIwezigneIa van, of zwak, ingangsslgnaar

wordt er geen informatie ~ia de uitlezing gegeven) en de

comparator te vervangen door een verschilversterker.

Door middel van de versterkingsfactor van deze verschil

versterker kan de drempelgrootte ingesteld worden.

Vanwege het feit dat een dergelijke schakeling omslachtig

met een asymmetrische voeding te realiseren is en de reeds
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in de vorige paragraaf genoemde problemen met hoogohmige

bias-weerstanden verdient het aanbeveling op een symme

trische voeding over te gaan. De gekozen voeding (IO x

Varta 225 DKZ) is in de handel standaard verkrijgbaar

in de vorm van twee 6 volt batterijen (elk 5 x 225 DKZ),

zodat een symmetrische voeding eenvoudig te realiseren is.

Het een en ander is weergegeven in bijlage 3. Ten over

vloede dient nog opgemerkt te worden dat de beschreven

wijziging van de uitlezing geen verbetering van de meet

resultaten geeft, echter een schijnnauwkeurigheid voorkomt.

Een grotere hoogfrequent voorversterking (IOO maal extra

versterking ten opzichte van de oorspronkelijke situatie)

bleek bij simulatie met de Adret frequentiesynthesiser een

grote verbetering. Ook in de waterbak (mits de momentane

overspraak niet te groot werd) bleek deze grotere voor

versterking een aanzienlijke verbetering. Deze resultaten

spreken.de verwachting uit dat een grotere hoogfrequent

voorversterking tot een apparaat leidt dat zowel aan de

inhoofastuk I -genoemde randvoorwaarden als aan de gewenste

technische specificaties voldoet.

In de huidige situatie ech~er (schakeling ~olgens bijlage 2)

wordt de voorversterking beperkt door enerzijds de te ver

wachten overspraak en anderzijds de beschikbare hoogfre

quent uitstuurruimte, (o.a. afhankelijk van de voedings

spanning) en is een vergroting van deze voorversterking

niet mogelijk.

Indien op gepulst ultrageluid wordt overgegaan is de te

verwachten overspraak kleiner dan bij continue ultrageluid,

en een grotere voorversterking weI mogelijk. De bestaande

schakeling laat een dergelijke ingreep eenvoudig toe.' In

de ontworpen zender (zie paragraaf 3.2. en figuur 3.2.-I)

zijn tussen de oscillator en de eindtrap respectievelijk

oscillator en fasedraaier NOR-poorten als buffer in ge

bruik. Door deze buffers volgens figuur 4.3.-I. te sturen
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met een (symmetrische) blokgolf uit een aparte puls

oscillator worden of het zendkristal of de demodulator

geaktiveerd. Diepte~instellingkan gebeuren door de fre

quentie van de puls-oscillator te wijzigen.

HF- ,
~ -IIIOs,c,"/lo.e... G,- hd. -

J~ I:~a..p

0 ~
...... -
'~

ep ,,
.:Y

pLl-/s - .- - }J
cp+~ -osc.'''d 1:0'- -,. -

Figuur 4.3.-1: Schematische voorstelling van de pulser.

De relatief lange pulstijd (symmetrische puls) laat het

gebruik van de normale continue ultrageluid transducers

toe. De commutator die bij transducers voor gepulst ultra

geluid noodzakelijk is, wordt dan overbodig. Om de voor

versterker tijdens het zenden niet voor relatief lange

tijd te oversturen kan deze het beste als differentiaal

versterker (zelfbegrenzend) uitgevoerd worden. (1ngangs

trap met behulp van 2 maal BFT 66" gevolgd door de symme

trische HF operationele versterker ~A 733).

4.4. Opmerkingen ten aanzien van de transducers

Ten aanzien van de bij continue ultrageluid gebruikte

transducers kan nog opgemerkt worden dat ze voor (aanzien

lijke) verbetering vatbaar zijn. De akoestische aanpassing
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aan het weefsel is bijzonder slecht. Op de overgang

transducer-huid treedt bij het zendkristal in de trans

ducer o.a. een grote reflectie Ope Dit veroorzaakt een

deel van de overspraak en minder aan het weefsel toege

voerd vermogen. Het aan bloeddeeltjes gereflecteerde

dopplersignaal ondergaat op de overgang huid-transducer

eveneens een reflectie, hetgeen in een lager terugont

vangen vermogen resulteert. De voornoemde effecten treden

in (veel) mindere mate op indien de transducer van een

kwart lambda aanpassingslaag voorzien zou zijn. Een derge

lijke laag betekent minder overspraak, (grotere HF voor

versterking mogelijk),en groter terugontvangen vermogen.

Dat een kwart lambda-laag mogelijk en succesvol is bewij

zen van Kervel in lit. [10] en Stopler informatie lit. [II].

Bij transducers ten behoeve van gepulst ultrageluid is

een (of meerdere) kwart lambda-laag reeds gemeengoed1

Een ander punt ter verbetering is de afscherming van de

zend- en ontvangstkristallen voor mechanische trillingen

(microfonie) van buitenaf. De huidige transducers zijn

hier bijzonder gevoelig voor: --------
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Bijlage I

~E!~!~~~:~e~~~~e~~!~j~~_2Q~_~~~~~~~~~~eg

De in hoofdstuk 2.3.2. besproken richtingsdiscriminatie

vereist een zeer nauwkeurige amplitude-onafhankelijke 90 0

fasedraaier. Het frequentiegebied waarin deze fasedraaier

dient te werken met een nauwkeurigheid van + 2,50 loopt

van 200 Hz tot 3400 Hz. Een methode om een dergelijke fase

draaier te realiseren wordt door Zaalberg van Zelst in

lit. [12] aangegeven.

Het principe van deze fasedraaier berust op de werking van,

de in figuur BI-I, BI-2 en BI-3 aangegeven netwerken.

v
I ...

...Vt__T_C_---..¥u

90°· ------- . - - - -

0 ....-=:::::;;;...----------

Figuur BI-I: Fasedraaiing als functie van de frequentie

door een RC-netwerk.

De fasedraaiing van het in figuur BI-I geschetste netwerk

loopt van 00 tot 90 0 als functie van de frequentie. Indien
.- -~~---~ --

het netwerk symmetrisch wordt aangestuurd, zoals in figuur

BI-2, zal de fasedraaiing van 0 0 tot 1800 verlopen.
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o '--.....c::;;"".- _

18 O· - - - - - - - - - - - - - - -
R+V

I

.~~
- VI' C \/.T VU

00--- ..~

Figuur BI-2: Fasedraaiing RC-netwerk bij symmetrische

aansturing.

Bij een andere keuze van de tijdconstante zal de in fi

guur BI-2 geschetste curve anders verlopen.

In figuur BI-3 zijn twee tijdconstanten en hun fasegedrag

geschetst: RC tijd Ti met fasegedrag ~UI = f(w) en een

bijbehorende CO-RC tijd ~2 met fasegedrag ~u2 = g(~).

.
I. .!_Aw :

o

-V:J

+ V..
J

+v
I

Figuur BI-3: Principe van de fasedraaier.
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In figuur BI-3 is eveneens aangegeven de fasedraaiing

van de verschilspanning VUI - Vu2 • Binnen een tolerantie

Aep en VOor een bepaald frequentiegebied A LJ is de fase-x .
draaiing constant o/x.

Variatie van ~x en A~is mogelijk door een andere keuze

van TI en/of 1"2·

Dit gaat echter meestal ten koste van de tolerantie ~~x.

Door meerdere gelijkvormige netwerken, als in figuur BI-3

geschetst, met andere tijdconstanten achter elkaar te scha

kelen, ontstaat een fasedraaier met de vereiste tolerantie

4~x voor een groot frequentiegebied 6LJ. Een en ander is

in figuur BI-4 geschetst.

,,
I- <·O ....~__..:.j_..__.6._W • ..:.-_

' ........,;~. -',

Figuur BI-4: Fasedraaier door middel van meerdere RC

netwerken.

Teneinde de demping van de RC-netwerken te corrigeren en

om de spanninge O"i en - U'i te' maJ("em-zi}D. vooreTk newerk

volgens figuur BI-3 versterkers noodzakelijk. Om instru

mentatietechnische redenen (aangegeven in de appendix)

dienen de beide bij elkaar behorende RC-tijd en CO-RC-

tij d (iI respectievelljk 1""2 in figuur BI-3) in separatie

secties uitgevoerd te worden. Een dergelijke sectie (ke

sectie) is geschetst in figuur BI-S.
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.

Figuur BI-5: Schema van een (ke ) sectie in de fasedraaier.

Door nu het benodigde aantal secties (te bepalen uit Zaal

berg van Zelst lit. [12]) achter elkaar te schakelen en

deze "ketting" tweemaal uit te voeren, en wel eenmaal voor

de RC-tijden en eenmaal voor de CO-RC-tijden, ontstaat de

gewenste fasedraaier.

De voor het onderhavige geval gewenste fasedraaier (o/x =
90

0
; AGJ = + 2,50 en dLJ= 200 Hz - 3400 Hz) vereist vol-

TX -

gens lit. [I2J drie netwerken volgens figuur BI-3, dit wil

zeggen 6 secties volgens figuur BI-5 (drie voor de RC-tij

den, drie voor de CO-RC-tijden). Hiervoor zijn dan 18 ope

rationele versterkers nodig. Teneinde de gewenste specifi

caties te bereiken dient de fasedraaier (RC- en CO-RC-tij

den) in circuit afgeregeld te worden.

In de appendix is echter een methode beschreven die het mo

gelijk maakt de RC-tijden, respectievelijk de CO-RC-tijden,

te groeperen.' Een "ketting" ui t de fasedraaier bestaat nu



-46-

niet meer uit k-secties volgens figuur B1-5 maar uit een

configuratie volgens figuur B1-6.

v
u

Figuur B1-6: Gedeelte van de fasedraaier volgens de

appendix.

De RC-tijden zlJn bij figuur B1-6 gegroepeerd in Y11 en

Y12 • De CO-RC~tijden worden in een identieke configuratie

als figuur B1-6 gegroepeerd in een y
11

l en y 12
1

• Beide

configuraties vormen de gewenste fasedraaier en onafhankeT

lijk van het volgens lit. [12) vereiste aantal netwerken

(volgens figuur B1-3) zijn slechts acht versterkers nodig.

Voor het onderhavige doel geeft dit een besparing van tien

versterkers.

Bij opbouw van een dergelijke fasedraaier bleek echter,dat

de tijdconstanten zeer nauwkeurig gemaakt dienden te wor

den en niet Itin circuit It afregelbaar waren. am de vereiste

nauwkeurigheid te bereiken moesten de componenten voor
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Y11 en YI2 (respectievelijk Y11 ' en YI2 ') met behulp van

een meetbrug op ca. I % geselecteerd worden. Een dergelijke

instrumentatie is zeer kwetsbaar en voldoet niet aan de in

hoofdstuk I gestelde randvoorwaarden.

Een fasedraaier gebaseerd op secties volgens figuur BI-5

bevat te veel aktieve componenten (volurnineus) en dient

afgeregeld te worden. Ook dit voldoet niet aan de in hoofd

stuk I gestelde randvoorwaarden.
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Bijlage 2

Schakelschema gerealiseerde schakeling.
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Appendix

Deze appendix bevat een (over fasedraaiers handelend)

deel uit het aan de Technische Hogeschool Eindhoven

gegeven college:

Elektronische Schakelingen Bijzondere Onderwerpen.

De tekst (geschreven door ire Breukers, vakgroep EEB)

is niet volledig.

Het verdient derhalve aanbeveling Rapport 63/61 van het

Philips Nat. Lab. door Zaalberg van Zelst (lit. [121 )
vooraf door te lezen.
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Voor genormeerde grootheden geldt dus: p' J ~= jx en
w

0

jx In + -- n jxp
k

,a Pk ' + I
Z(jw) n n Z n metb jx + Pk ' 0 jx + Pk 'n k = I k = I

jXPk I + I
Z IZj wi, want voor w = w 1.S Ijx + Pk ' 1=

0 0 0

In fig. 4 is de ligging van polen en nulpunten van een dergelijke

impedantiefunctie voor n ~ 3 in het op w genormeerde complexe vlak
o

weergegeven.

x - pool

o - nulpunt

-4 -3

Fig. 4.

--..... !L
w

o

In het vervolg zullen gendrmeerde waarden worden beschouwd en gemaks

halve laten we de '-en weg, zodat met p eigenlijk p' wordt bedoeld,

met Pk Pk " enz. Voor Z(jw) kunnen we dan schrijven:

n
jXPk I

n
1+ PPk

+

Z(j-w) Z n Z n0 jx + Pk 0 P + Pkk = 1 k =

Het argument ¢k van de ke-factor van Z wordt gegeven (zie fig. 4) door:
p2 _

2x Yk
¢I = tan(Ctk - 8

k
) ktan

2Pk
2 - metk

1 Yx +

2 1 2P -
1k x +

Y = 2Pk
en Y 2xk

Van de reele getallen Yk
en y, is y positief. Verder zien we dat y

een maat voor de frequentie is en Y
k

voor de pool Pk .
Y1 Y2Het argument ¢ van Z kunnen we nu berekenen door tan¢ 1 = y' tan cfl 2 =

Y

enz. te stellen.
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We vinden dan voor:

n = 2 : tan~ = tan( <PI + <P2 )

n = 3

De aigemene betrekking voor de fasehoek <p van Z iuidt:

tan<p

n n-I n-3
P Y P3Y + •••••

n n-2
Y P2Y + •••••

met

We kunnen dus voorschrijven dat voor <p in een gegeven frequentiegebied

w. ~ w ~ w moet geiden:
m1.n max

of

tan I<p I .m1.n

< tan</>
'" tan<p .

m1.n

tanl<p1 max

tan<p
max

~ = Q (aangezien tan<p, tan<p. en
tan<p . DUn

m1.n

tan<p hetzeifde teken hebben).
max

PI
Noemen we:

tan<p .m1.n
a I' -P2

'\

= a2, tan<p .
m1.n

= a
3

enz. dan wordt:

tanp
tan<p .

m1.n

+ •••••

Verder correspondeert het frequentiegebied w· ~ w ~ w
max

metm1.n

wmi.n wmax 2
I (x - I) 2

en uitgp.drukt x +
I-< X ~ In Y = + metW .. W 2x 2x

0 0

W + W
min wmax1 max

(Ymax
is~ Y ~ Ymax = 2w

Y voor x = -).
0

Wo

Het gaat er dus om de waarden van ~ zo te bepaien dat in het frequentie-

gebied 1 ~ Y ~ Y voor U (y) geidt:max n
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1 < U (y) < Q.
'n ...

\
'\

--- --~--------
-- --"+,- -- ---

I I "-
I I ........
I

I ........
I -...

I I

t
Q

Voor Y

n = 1

Enkele rekenvoorbeelden:
a

l
U1(Y) = Y

Is a
k

numeriek bepaald, dan is ook P
k

bekend.
n n-I n-Z n-3

De wortels van de vergelijking Y - PlY + PZY P3y + ••• + P
n

(y - Y1)(Y - Y
Z

) .••.. (y - Yn) = 0, leveren Yk op en de op Wo genormeerde

polen Pk vindt men als de positieve wortel van de vergelijking

Z
Pk - I

ZPk

U1(y )max
= _Q- =

Ymax
I en Y = Q.max

o Ymax

Fig. 5.

.. y

------~

- - - - -Jf - - +- - -): :-- - -
/1 1 I"

,/ I I I "
/ I, I I '

" I ......." I , .....
"

o

t
Qa

l---= 1 en
+ a..,..Voor Y = I is UZ(y)

UZ(y ) = I, zodat a l
y

max max

n = Z-

en Ymax = a Z.
Fig. 6.

Q. Dit max~mum treedt op als Y
d UZ(y)

Verder is dy

(a
Z

+ 1);;;-
Q =

ZaZ

Voor de coefficienten a
l

en a
Z

kan men dan afleiden dat:

va;- en

",Z-- Z
a

Z
= (Q + vQ - I) en a

l

Uit het voorgaande blijkt o.a. dat de grens Ymax van Q afhangt en voor

iedere n een aparte waarde heeft. Voor Y kunnen we dus ook schrijven
max

Y (Q).
n
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Op de hierboven aangegeven wijze kan men nu de coefficienten a
k

en de

grens y (Q) van de functie V (y), waarvoor geldt I ~ U (y) ~ Q voor
n n n

I ~ Y ~ y (Q), oak hppalen voor n = 1, n = 4, n = 5 enz.
n

Uc resuitaten zijn opgenomen op de volgende pagina en weI vanaf n = 3

in parameter vormo Aangezien V (y) eveneens van de keuze van het getal Q
n

afhangt, staat voor V (y) vermeid U (Q,y)o
n n

w
Wanneer y (Q) bekend is, kan~ ais voIgt berekend worden:

n w •
m~n

2
I .;y2 (Q)Vit y

x +
voIgt (Q) 1x 2: Y + - , x =2x max n n min

_ ;y2(Q)
Yn (Q) - 1 en x x = I.

n max mtn

(1.1 x
2

w
;y2(Q) 1) 2 0

max max
zodat max

(yn (Q)= x , + -
wmin x max w n

m~n ~n



n :: I: U. (Q .y) co g,
1 Y

n .. 2:

n .. 3:
2 2(2a+ I)y + a

3y + a(a+2)y

a(a+2)
2a+1

a+2
Q .. za+T

(a > I)

a(a+2)
2a+1

(a+ I) 2
3 2

n = 4: U
4

(Q·y) ... Y + a y
4 2 2 4y + 2a(a +a+l)y + a

y4 (Q)
2

Q
(a+ I) 2

(a > I).. a ..
2V2a(aZ+l) \

n .. 5:

3 2+ a + a + 2a +

.. IV2 + 2(a 2 _. a-I) (a > 2)

Q
1..~

2a

2
2 + 2(a - a - I)

2
a +1
2a+T

Voor hogere graden kan men verder van de volgende regel gebruik maken:

Is Un(Q,y) met grens Yn(Q) en Um(Q,y) met grens Ym(Q)

bekend, dan kan U (Q.y) met grens y (Q) afgeleid wordenm.n m.n

yn (Q) J
Um(Yn(Q)·y)

..y (Q)
m.nen

m.b.v de betrekkingen:

l Ym(Q) I
- U Q, ----- ..

m Un(Ym(Q),y)
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Vb, : n = b

y (Q) = y '"
6 max

w + w •max m1.n
ZwO

(getal)

=

We moeten dus U6 (Q,y) bepalen die behoort hij Y6(Q)

I y 3 (Q) ,

U6(Q,y) U3 Q, U
Z

{Y3(Q),y}

y
6

(Q) '" y
2

{y
3

(Q)} = {y
3

(Q) + V{Y
3

(Q)}Z _ ,'}z

y3 (Q) + V{Y3(Q)}2 - - Ig 1 '" g2

V{Y3(Q)}2 - 1 g2 - y3 (Q)

2 2 2
{y3 (Q)} - = g2 - zgz,y3(Q) + {y3 (Q)}

2
+ g2

2g2

..

Voor n '" 3 is

a(a+2)
2a + 1

a+2
Q-2a+T'

g3 .... a" g4

a(a+2)
2a+1

(a > ')

In de betrekking voor U
2

(Q,y) vuIIen we voor Q .... y
3

(Q) in:

2y
3

(Q), {y
3

(Q) + 2
- I}, Y 2g3,g2'Y{y

3
(Q)}

U
2

{y
3

(Q),y} '" ...
2 + {y

3
(Q) + {y

3
(Q)} I}2 2 2

Y Y + g2
2 2

g3 Y + g2
U

6
(Q,y) .. U

3
{Q,y*} met y* .. ...

2g3,g2' Y 2g
2

,y

2 2
Y + g2

enz.

w
Men kan voor verschillende n en Q de hijbehorende waarden van~ berekenen,w .m1.n
In de figuur op pagina 9 is de verhouding

Q 
Q +

tanl~1 - tanl~1 . w
max m1.n als ft' max.
~I+ tan ~l . unc 1.e van~ u1.tgezet,

max m1.n m1.n

Aan de hand van deze figuur kan men

nu vaststellen hoeveel RC-takken nodig

zijn, om het argument ~ van de

impedantie in het beschouwde frequentie

gebied binnen de voorgeschreven grenzen

te houden,

~ 1__~ ~
2 T"[·_·_·_·-· _._"1 _

I "
I ,

Q+I I ....

- IZ I
o ./

-Y



IRC 2RC's 3RC's 4RC's
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BRC's

9RC's
I

~
10RC's

IIRC's

12RC's

5RC's

w •
m1n

wmax...
2 5 10 2

/ / V V
....

/ ~
V-----/ v

V~ V
v

~/ ./V /" V--I /
----I / V V /

~
V

/ V ./ V~
I / / l7 / /

v
~

./ /./ ~

I / / ,/ /V V
/

/'
V

V V
/ /'./

I / / / / /

/ / ,/ V// .,/

/ I II / V / / / / // /

I / III / / / / / ///

I I I! ///// /
/ / //

0.0002

0.0001

O. I
~

0.05

~ ~
• .-1 • .-1 0.02l3 l3

-& 06--
00 00 0.01~ ~

I +
X X
t1l t1l 0.005l3 l3

-& -&-tlll 00
.lJ ~

0.002

1
0.001

0.0005
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H"~cri.k voorbeeld:

H.n wenst in een frequentiegebied van 300 - 3600 Hz de

-4So
le houden. Ill.' grE'!1ZE'n zijn hv.[tfl\ .. (7 + 1'1) rad

_I, max ~

me t Ii .. lOrad •

fasehoek zo goed mogelijk

l' !1 Il~I. .. (~4 - 1'1) r;ld.min

~ '" tanltfll max - tanltfllmin 2f,.

QTI tifiltfll + tam]"'1 ----z=
1..<111 I max 't' min 1+1\

Wmaxen _ .. 12.
W .ml.n

Uit de grafiek zien we dat het netwerk uit minstens 4 RC-takken moet bestaan.

(a+l) ..

1,000296044

Ymax

a

Q

w + w •max nun
Y4 (Q) "" 2w

o

~"" 1,369813266

(a+I)2
'" .--,.~,;;;,..,~=...

2 V2a(a2;})

.. 1,87638838 .. 2
a

2,369813266

4 2 2 4'Y + 2a(a +a+l)y + a

.. 0,999851711

3 2
y + a y

'II'tan 
4

7Q
2(a+l) •..

-tan, . '"mln

2 5,616014915 -5,615182122a
1

'" (a+l) • PI .. a tancjl. ..
I ml.n

2
11,633006689a 2 '" 2a(a +a+l) .. P .. -a

2
.. -11,63300668962

2 2 10,537825128a
3

.. a (a+l) .. P3 .. -a tancjl . • 10,536262483 ml.n
4

3,520796684a 4
.. a .. P • a

44

.. 6529,677714

Y
2 \

.. Yk + Yk + I

.. 1,162647912

.. -6,777830035

en- 0

2,069385085

- yz - a 2 "" 0 vinden we voor:
\ I 2 2 \

(zl +vzl + 4a )

V2 2 \
(zl - zl + 4a ) '" -0,9067371725

V 2 2 '! (z2 + z2 + 4a ).. 0,2663733945

V 2 2'! (z2 - z2 + 4a ) .. -7,04420343

2
Met Y

4
YI' Y2, Y3 en Y4 zijn de wortels van de vergelijking y

2 2
Stel .:.y__;.....;a~ - z dan is z2 - Plz - 2a(a2+1)

\ I 2 2'
z1,2 .. ! (PI ~ ~PI + 8a(a +1) )

Tenslotte berekenen we de pk's en de bijbehorende tijdconstanten 'k's:

PI .. 4,36772247 .. wo'l ' I
.. 0,6689032198 msec •

P2
.. 0,443141452 .. wo'2 '2

.. 0,0678657464 msec •

P3 '" 1,301242847 .. wo'3 '3 '" 0,1992813281 msec.

P4 '" 0,070626291 .. wo'4 '4
.. 0,0108161986 msec.
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R•

de

en C

-t
R

o

1
=~

......,
P "'0 (.k

.et
1z;=

Wanneer de 0P (~o genormeerde waarden P
k

, die de plaats van de polen op

negatieve reele as vastleggen, numeriek bekend zijn, dan kunnen de H's

van het netwerk op de volgende wijze berekend worden.

We kiezen voor het net.erk de uitvoering van n HC-takken parallel.

De impedantie van de k e-tak is dan: _ _ _ _ __

1 1+pwolk
= I\c.~=I\c+

ptaoCk

• et Tk = ~Ck.

D. adm:l.ttantie Y van.het net.erk is due:
n

pwot"k
Ii

Y G :2 Gk • Y rc P+Pk
:: + = •0 0

k=1 1 +pwot"'k k::1 1+PPk

Vergelijking van de polen van beide funeties geeft: Pk ::WO~k ' zodat

Pk-Wo

De Qt. kunnen .e vinden uit de betrekking voor de admittantie Y hierboven

1

G
o

Dit geeft:

n
T(
kit.
k=1

=

Yo(P+Pi )·

1
P --

k Pi

1 - Pk-
Pi

PkPi - 1
•

Pi - Pk

=

n

n

1(
k~i

k=1
n

.. Tf
k1i
k=1

1
= -G

t

Go = Yo· Tr Pk ~.R0 ::
k=1

gelijkhei~....m_et (1+PPi).
voar Y

2
Pi -1

Y •
o

1
Y (P

i
- -).

o Pi

=

2" Q •
kii k
k=1

is= -Voor P

Vermenigvuldig beide leden van de

n

, De Gi's kan men due berekenen•.-.. R
i

gegeven:

1) Go vindt men door p=O te stellen:

De R'e van het netwerk kan men derhalve vinden m.b.v. de volgende betrek-

Men is nog vrij in de keuze van de

grootte van Zoo Men kiest 2
0

zo dat

k:1ngen:

H
o

::

z
o

n
TT
k=1

en
z

o
met

waarden krijgen.
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Het realiseren van de voorwaarde m.b.t. de gelijke amplituden.

In !let voorgaande is aangetoond dat de impedantiefunctie

n

(p ... jx)

die de voorgeschreven ~ in het beschouwde frequentiegebied levert,

op een positieve constante Zo na, door de waarden Pk worden bepaald.

De amplitude van de uitgangsspanning in de schakeling volgens fig. I

(v constant) zal in het gegeven frequentiegebied aIleen constant zijn
o

indien IZ(jw)1 constant is. Dit laatste is niet het geval.

WeI constant bij veranderende frequentie is de modulus van de volgende

functie:

n

N(p) = n
k ... I

p - Pk
pp _ I met [N(p)[ ... I.

k

correspondeert met een pos.
I

met een pos. pool + --
Pk

Deze functie heeft zijn enkelvoudige polen en nulpunten zowel op de

neg. als op de pos. reele as en weI zodanig dat een neg. pool - Pk
I

nulpunt + Pk en een neg. nulpunt - p

k

Voor het argument ~* van N(p) geldt:

~* =
n

k ...

{CL - S + (1T - e ) - (1T - a )} • 2k k k k

n

k •

met $ het argument van de eerder beschouwde functie ZRC(jw).

Aangezien de functie N(p) polen in het rechter halfvlak van het

complexe vlak heeft kan N(p) niet als een 2- of 4-pool worden gerealiseerd.

Een oplossing hiervoor vinden we door N(p) te schrijven als de verhouding

van de overdrachtfuncties F(p) en H(p) van 2 afzonderlijke schakelingen.

n

-------~~- ---fTv:-----:--....Pk2.- _

N(p) = k-I Pk =!i£l met IF(p)1 = I en IH(p)l=
n pp - I H(p)

kn PPk + 1
k=l

Noemen we het argument van F(p), ~I(w) en dat van H(p), ~2(w), dan is het

faseverschil tussen F(p) en H(p) - de 2 schakelingen gestuurd door dezelfde

bron- gelijk aan ~1 - ~2 = ~* ... 2~, met ~ het argument van de functieZRC(jw).



De functies F(p) en H(p) kunnen geeplitst worden in de som van n br~ukeD:

~ n n n
p - P '\ PPk - 1 Bk

F( p ) = n k = 1 + 2:: en H ( p) = n = 1 + I
k=1 P + Pk k=1 P + Pk k=1 PPk+ 1 k=1 PPk + 1

De coefficienten ~ van F(p) kan men op de volgende wijze berekenen:
n n

~
P - Pk I '\

(p+Pi)·F(p) = (P-Pi)· k i = (P+Pi ) + A. + (P+Pi )· '-~i -------P + Pk J.. AF P + Pkk=1 . k=1 n

Substitutie van P = -Pi Ievert de coefficient Ai: Ai = -2Pi • ~i
k=1

Men vindt positieve en negatieve waarden voor .~. Door de positieve en negatie-

Ve ~Ie bij elkaar te houden, kan voor R
o

• F(p) geechreven worden:

.~ I ~ Ro·~(pos) \ I; Ro • !-Jx(neg)11
K • F (P ) = R + -L - L. = Z11 - Z1 2

o 0 k=1 . P + Pk k=1 P + Pk

D~ RIa en CIS van de impedanties Z11 en Z12 vindt men dan m.b.v. de volgende

betrekkingen: Pk = 1/wo~k en verder is voor Z11' ~Pk = Ro.~(pos) en voor

2'2' ~Pk = Ro·I~(neg)l. Voor Ro wordt een geechikte waarde gekozen.

n

R • H(p) = IR + r
o 0 k=1

n
2::
~i
k=1

•

De waarden van de R'e en e'e van Z21 en Z22 worden bepaald met de betrekkingen:

Pk = Wo'tk ' voor Z21 - ~ = Ro.Bk(poe) en voor Z22-~ = Ro.IBk(neg)l.

In het duale geval vinden we op ~naloge wijze:

G • F(p) = lG + r Go·Vpoe ) .Pi-! r Go· \Vo·~)I·pI
= Y11 - Y120 o k=1 P + Pk k=1 P + Pk

•

G • H(p) =
jG + i: Go·~(poe).pHi Go·I~(oeg)l·pI

= Y21 - Y220 o k=1 PPk + 1 k=1 PPk + 1
•

n n

Ai -2·~i
Pk+ Pi

B
i

n Pi + Pk
= en = -2Pi ·k#i P -Pk- Pi Pk

k=1 k=1 i

Voor de admittantiee Y11 ' Y12 ' Y21 en Y22 geldt verder:

= RoPk/Bk(pos) I
= RoPk/\Bk(neg)! P

k
=w't

o :
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v f\I
o

...L-

naar XY

recorder

I

~
xsinwt

IlfL
I
.-

c.F(p) S. D. I -V
I

I

J I
I
I

(D
.

I
L.....e- c.H (p) xcoswt

fin S.D.2 J"\

'iI

I
I

I
I I

-.=- I I
,---------- - --------- -- --- ~----------'

u(jw)

,Vo f\J

v rv
o

v cosw t
c.H (p) t- m_~m----"'1

V sinw t
m m

c. F (p) 1-------------"1

x

x
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