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Samenvatting

Bij de afdeling Experimentele Chirurgie van de Rijks Universiteit

te Groningen is onderzoek gedaan op het gebied van longoedeem m.b.v.

een impedantiemethode.

Dit onderzoek resulteerde in een project op de Technische Hogeschool

Eindhoven in de Vakgroep Meten en Regelen van de Afdeling der

Elektrotechniek.

..
In het kader van dit project heb ik in de periode van 1 november 1979

t/m 23 oktober 1980 het· afstudeerwerk van F.v. Terwisga voortgezet

met de opdracht:"Het ontwerpen,bouwen en testen van een impedantiemeter,

geschikt voor metingen aan bioweefsel en het verwerken van de meetsig

nalen met een microcomputer. Uitgegaan wordt van de resultaten van het

werk van v.Terwisga en de wensen van de groep Experimentele Chirurgie~

In hoofdstuk 1 wordt de zogenaamde fasor-impedantiemeter besproken.Met

deze-impedantiemeter is hei mogelijk metingen te doen aan proefdieren/

personen bij acht verschillende frequenties,waaruit een polair diagram

geconstrueerd kan worden.Ontwerpproblematiek en schema's van de fasor

~pedantiemeter komen uitgebreid aan de orde.Om de fasor-imp.meter te

testen op zijn bruikbaarheid,zijn exper~enten gedaan op proefdieren

in het Centraal Dierenlaboratorium te Groningen.Deze experimenten.

worden beschreven in hoofdstuk 2.

Naar aanleiding van de meetresultaten rees de vraag:"Hoe kunnen we de

meetresultaten medisch/biologisch interpreteren." .

Om deze vraag te beantwoorden is besloten de aandacht in eerste instantie

te richten op het meten bij hoge(300 kHz)frequentie en bij lage(1 kHz)

frequentie en een tweede impedantiemeter te ontwerpen. Deze ~pedantie

meter wordt besproken in hoofdstuk 3.

De metingen die met deze imp.meter gedaan zijn komen in hoofdstuk 4

aan de orde.



De verwerking van de meetresultaten met behulp van een microcomputer

wordt besproken in hoofdstuk 5.Voor het koppelen van de impedantiemeter

aan de microcomputer is een interface gebouwd. Bovendien zijn enkele

programma's ontwikkeld die" het mogelijk maken de impedantiemeter te

besturen en automatisch de meetresultaten te verwerken.

.'"



Summary

At the department of Experimental Surgery of the Rijks Universiteit

Groningen an impedance method was used to investigate lungedema.

This research resulted in a project in the group Measurement and Control,

Department of Electrotechnical Engeneering of the Technische Hogeschool

Eindhoven.

In this project I continued the work of F.v.Terwisga in the period from

November 1979 until October 1980.The assignment was:"The design and

development of an impedance meter,suitable for measurements on biological

tissue,using a microcomputer for dataprocessing."Starting from the point

where v.Terwisga's work ended,I have tried to fulfill a number of wishes

generated by the group Experimental Surgery in Groningen.

In chapter 1 the phasor impedance meter is discussed.By means of this meter

we can measure (thorax)impedance of animals/human beings,at eight different

frequencies.Design and development problems are discussed in detail.

To test the utility of the impedance meter experiments were done with

animals in the Centraal Dierenlaboratorium Groningen.These experiments are

discussed in chapter 2.

Considering the results of the experiments we can ask :"What is the

medical/biological meaning of the thorax impedance,measured with the

phasor impedance meter?"To find an answer for this question,we decided to

develop a second impedance meter.This meter is discussed in chapter 3.

Experiments done with this meter are discussed in chapter 4.

A microcomputer is used for dataprocessing. Hardware and software are discussed

in chapter 5.
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Inleiding

Dierlijke weefsels bestaan uit cellen, die opgebouwd zijn uit een celwand

met intercellulaire vloeistof of celplasma.De cellen worden omgeven door

extracellulai~ of interstitiëel vocht.

Wanneer een ophoping van interstitiëel vocht in weefsel aanwezig is spreekt

men van oedeem. Een oedeem kan veroorzaakt worden door verschillende ziekten

en vooral een longoedeem kan erg gevaarlijk zijn en is niet eenvoudig te

detelçteren.

Fig.l geeft een beeld van de samenstelling van de verschillende lichaams

vloeistoffen(lit.l).Longweefsel bevat ook nog gassen.Het hele complex van

cellen, ionen,vocht en gassen is verantwoordelijk voor het elektrisch

gedrag van longweefsel en stelt ons in staat met behulp van impedantie

metingenvooral veranderingen in de hoeveelheid gas en vloeistof te detekteren.
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_~g. I - Grof-ehemische samenstelling van de drie compartimenten der lichaamsvloeistoffen



Bij de afdeling Experimentele Chirurgie van de Rijks Universiteit van

Groningen is onderzoek gedaan op het gebied van longoedeem m.b.v. de

impedantiemethode.Hieruit ontstond de behoefte om impedantiemetingen

te kunnen verrichten bij verschillende frequenties in het gebied van

1 kHz tot 300 kHz. Dit resulteerde in een onderzoeksproject op de

Technische Hogeschool Einhoven in de vakgroep Meten en Regelen van de

afdeling der Elektrotechniek.In het kader van dit project heeft F.v.

Terwisga als afstudeerder onderzoek gedaan naar een methode om bioweefsel

impedantiemetingen te verrichten. Hij heeft z1Jn onderzoek afgerond met de

bouw van een meetopstelling die berust op de drie-vector- of fasormethode.

In november 1979 heb ik dit werk voortgezet met de opdracht:"Het ontwerpen,

bouwen en testen van een impedantiemeter,geschikt voor metingen aan

bioweefsel en het verwerken van de meetgegevens met een microcomputer.

Uitgegaan wordt van de resultaten van het werk van v.Terwisga en de wensen

van de groep Experimentele Chirurgie in Groningen."



Hoofdstuk I:De impedantiemeter volgens het fasorprincipe.

1-I:Inleiding

In het onderstaande wordt het afstudeerverslag van v.Terwisga(lit.2),

wat uitgangspunt voor mijn werk is geweest,bekend verondersteld.

Het verslag bevat de schema's en de beschrijving van de ünpedantiemeter

in het eerste stadium,alsmede overwegingen,die leidden tot de toepassing

van het fasorprincipe.In hoofdstuk I zal echter voor de duidelijkheid het

fasorprincipe nogmaals aan de orde komen.

Bovendien worden de verschillende onderdelen van de ünpedantiemeter behan

deld.Aan de orde komt ook welke wijzigingen zijn aangebracht bij reeds

bestaande onderdelen,en welke onderdelen erbij gebouwd zijn.

1-2:Netwerk voor testdoeleinden

De gebruikelijke meetopstelling.is schematisch weergegeven in fig.I.2.-I.

Elf. kT /loci IE '"

Fig.I.2.-I:De schematische meetopstelling.
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Alvorens het blokschema van de impedantiemeter en het fasorprincipe toe te

lichten wordt eerst ingegaan op het netwerk dat het elektrische gedrag van

bioweefsel benadert,en dat ook wel gebruikt wordt voor testdoeleinden.

Het testnetwerk is weergegeven in fig.l.2.-2 en is symmetrisch van opbouw

om de meetopstelling in de werkelijkheid zoveel mogelijk na te bootsen.

Fig.l.2.-2:Het testnetwerk.

De weerstanden van lk2 representeren de elektrode-huid overgangsweerstand.

Wanneer we weefsel voorstellen als cellen met een niet geleidende wand,en

elektrisch geleidend intra- en extracellulair vocht,dan zouden we het netwerk

als volgt kunnen interpreteren. De weerstanden van 27 ohm stellen de impedantie

van het extracellulaire vocht voor en de weerstanden van 39 ohm de impedantie

van het intracellulaire vocht.De condensatoren representeren de celwandcapaciteit.

De weerstanden van 27 ohm representeren dus de impedantie bij lag~ frequentie

en de parallelschakeling van de weerstanden van 27 en 39 ohm de impedantie'

bij hoge frequentie.
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1-3:Het blokschema van de impedantiemeter;het fasorprincipe

Het blokschema van de impedantiemeter is weergegeven in fig.1.3.-I.

Er zijn twee signaalwegen te onderscheiden,de signaalweg via het meetobject,

en de referentieweg via dé optocoupler.

De stroombron levert een stroom door het meetobject en een referentiespanning

aan de optocoupler.Met differentiaalversterker 1 wordt de spanning over het

meetobject gemeten.De referentiespanning gaat via de optocoupler,de potmeter

P en de schakelaar S in stand 1 naar differentiaalversterker Z.Differenti-

aalversterker 2 levert dan het verschil van de referentiespanning en de

spanning van diff.versterker I.Met S in stand 2 meten we alleen de spanning

over het meetobject.Dat er twee signaalwegen nodig zijn houdt verband met

het fasorprincipe,wat toegelicht zal worden aan de hand van fig.1.3.-Z.

I .,.u.a
I

I

It
/

,~ -ttUCII.rc;~iLU~)
--~-" .

'\ W>&&~f""'''''

Fig.l.3.-Z:Het polair diagram m.b.v. het fasorprincipe.

Figuur 1.3.-2 stelt een polair diagram voor van het testnetwerk als meet

object.De fase ~ van de referentiespanning en de stroom· van de stroombron

zijn gelijk en per definitie nul.De referentiesignaalweg veroorzaakt geen

fasedraaiing,de signaalweg via het meetobject heeft de fasedraaiing ver

oorzaakt door het meetobject.Het polair diagram van het testnetwerk is een

halve cirkel in het positief reële,negatief imaginaire deel van het com

plexe vlak.

Er zijn drie procedures om met de impedantiemeter het polair diagram van

het testnetwerk te bepalen:
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fig.l.3.-1:Het blokschema van de fasor imp.meter.



XR 220G groter

dan V zal er
p

1 Kies f=1 kHz.Zet S op stand 1 en regel P zodanig dat het uitgangssignaal

nul is.Zet vervolgens S in stand 2.De uitgang geeft nu U (I kHz)=U f.
p re

P blijft verder in de ingestelde positie staan. Wanneer de frequentie f

hoger wordt zal de fase I~I toenemen. Met S in stand 2 meten we nu \Upl

en met S in stand 1 meten we IU hOl(A)\ .Door U om te cirkelen vanuitverse 1 p
het nulpunt,en \uverschil(A) I vanuit het meetpunt bij 1 kHz,vinden we in het

snijpunt van beide cirkels,in het negatief imaginaire deel van het

complexe vlak,het meetpunt.

..
2 De tweede methode is in feite hetzelfde,alleen kiezen we als eindpunt

van de referentiefasor niet het meetpunt bij 1 kHz ,maar het meetpunt

bij 300 kHz .Met S in stand 1 meten we nu IU I ,welke waardeverschil (B)
we nu omcirkelen vanuit het meetpunt bij 300 kHz.

1 Bij de derde methode regelen we bij iedere frequentie de potmeter zodanig

dat IUverschill minimaal is.Het resultaat is IUverschil(C) I loodrecht

op U f.re

De eerste methode heeft het nadeel dat bij hoge frequenties de relatieve

fout als gevolg van het omcirkelen erg groot wordt.De tweede methode heeft

hetzelfde nadeel echter bij lage frequentie.De derde methode heeft dit

nadeel niet.

1-4:De oscillator

Het schema van de oscillator is getekend in fig.I.4.-I.Het hart van de

schakeling is de functiegenerator XR 220G.De frequentie die de generator

opwekt is afhankelijk van de weerstand van pin 7 naar aarde en de con

densator tussen pin 5 en G.Met behulp van het i.c. CA 4051 ,een analoge

schakelaar,kunnen we acht verschillende weerstanden kiezen.De amplitude van

het uitgangssignaal van de XR 220G bleek afhankelijk van de voedingsspanning

en de frequentie.Om de amplitude te stabiliseren is een stabilisatie

schakeling toegevoegd,die bestaat uit een verschiltrap,een fet.en enkele

weerstanden en condensatoren. Wanneer de uitgangsspanning V Ot van de
U1

zal zijn dan V zal I nul zijn.Als echter V Ot kleiner is
p g U1

een stroom I vloeien. Hierdoor stijgt de gatespanning van deg



"
q,

I1
..-f
Ln
0 ......:r

.! =
\t
r

Q
:.:;
UI

~~ cJ ce
dJ %

~,

~

l

on

~
~()

col- ql

HIJ
HII

-:t 11

4......a

~
...,..,

ll!~

1
I ~ :lt

""".!'
~ 0 ~~

Q»

I'
'" -t.2:

~
~ )! ~

"" ~

M

Hl'G..

\I..

..
>>

~,.,
I1 ca

z:
~

<
.l

"
4

'> l:g~

J.I

..,
\&.

....
.....0

0
~ oU

~

0
CU

...
~ .....~

.....
'ti

oP"!
~

CJ
CO
0

cC 1 .'
al

X
11 Q

)J
':>

..'" c4

-
~

I
"-

11.
..-4 .~ " P- .q- ~ 9-

oP"!
~I'Ob

:r
:T coz

]:~ ....



fet en hiermee de stroom door de fet.Deze stroom vloeit naar pin 3 van

het i.c. XR 2206 en is omgekeerd evenredig met de amplitude van het uit

gangssignaal(pin 2).De amplitude wordt dus gestabiliseerd en is evenredig

met V .De amplitude van het uitgangssignaal V 't variëerde met deze
p U1

stabilisatieschakeling 0,7% van de met V ingestelde waarde over het
p

hele frequentiegebied.

I-S:De stroombron

Fig.I.S.-1 geeft het schema van de stroombron.De enige wijziging,die aan

gebracht is in de schakeling,is de weerstand R f.Hiervoor is een weerstandre .
van 40 ohm gekozen i.p.v. 68 ohm omdat de optocoupler overstuurd werd.De

uitgang van de stroombron wordt verbonden met de twee stroomelektroden,welke

op het meetobject bevestigd worden.De stroombron wordt met PI ingesteld op

80 pA.
De oscillator en de stroombron zijn zwevend ten opzichte van hun omgeving.

Om dit te bereiken is een optocoupler nodig voor het referentiesignaal.Boven

dien moeten de oscillator en de optocoupler uit batterijen gevoed worden om

koppeling met het net te voorkomen. Het grote voordeel van een zwevende

stroombron is dat er geen lekstromen naar aarde kunnen vloeien.De uitgangsim

pedantie van de stroombron bij I kHz en 300 kHz is bepaald met behulp van de

meetopstelling getekend in fig.I.S.-2.De potmeter P werd zodanig ingesteld

dat de voltmeter met,RI=R
2
=0,100 mV aanwees.De spanning werd vervolgens ge

meten als functie van de belastingsweerstand Rl =R1+R
2

+94ohm.

De berekende waarden A(I kHz) en A(300 kHz) zijn de op 100 mV genormeerde

waarden van V(I kHz) en V(300 kHz).De berekende waarden van A zijn evenredig

met de stroom van de stroombron en zijn in de grafieken I.S.-Ia/b uitgezet

als fu~ctie van de belastingsweerstand Rl.

We kunnende uitgangsweerstand R van de stroombron bepalen door de beide
u

grafieken te extrapoleren.De snijpunten met de Rl-as voor A(I kHz)=O,S en

A(300 kHz)=O,S leveren de uitgangsweerstand van de stroombron. Hieruit volgt

R (I kHz)=S6 kohm en R (300 kHz)=S3 kohm.
u u
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Fig.I.5.-2:Meetopstelling voor het bepale~ van de

uitgangsimpedantie van de stroombron.

1-6:De differentiaalversterker voor het meten van de spanning over het

meetobject.

Het schema van de differentiaalversterker is getekend in fig.I.6.-I.De

ingangsimpedantie is zeer hoog door de toepassing van fe·ts.Hierdoor is de

stroom door de spanningselektroden verwaarloosbaar klein.

De wijzigingen in de schakeling zijn;

! Het verwijderen van de afstemcondensatoren van 3,5 pf van de gates van

de beide fets naar aarde.

2 Voor de hoogfrequent voedingsontkoppeling van het i.c. CA 3040 is gebruik

gemaakt van een weerstand van 10 ohm i.p.v. een breedband smoorspoel.De

smoórspoel ontkoppelde de voeding onvoldoende. Hierdoor oscilleerde de

versterker paracitair.
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Fig.].6.-]:De diff.versterker voor het meten van de

spanning over het meetobject.



Van de symmetrische uitgang(Ul en UZ) wordt UZ niet gebruikt.Ul gaat naar

de differentiaalversterker,die meetsignaal en referentiesignaal van elkaar

aftrekt.

1-7:De optocoupler

Het schema van de optocoupler is getekend in fig.l.7.-1.De functie van de

optocoupler is het zwevend houden van de stroombron t.o.v. het gedeelte van

de impedantiemeter dat de spanning meet over het meetobject.

De wijzigingen in de schakeling 4 zijn:

1 Voor het ontkoppelen van de voedingsspanning is gebruik gemaakt van

weerstanden van 10 ohm i.p.v. smoorspoelen.

Z De configuratie van de optocoupler is gewijzigd om de gewenste bandbreedte

van 300 kHz te realiseren. Hiertoe is de transistor,die de led van de

optocoupler stuurt ingesteld op een hoge gelijkstroom(20 mA).Bovendien zijn

de emitterweerstanden laagohmig gekozen(IOO,15 ohm).Door de hoge ruststroom

en het laagohmig karakter van de schakeling is de vereiste bandbreedte

verkregen.

1-8:De differentiaalversterker voor het van elkaar aftrekken van meetsignaal

en referentiesignaal.

Het schema van de differentiaalversterker is getekend in fig.l.8.-1.De enige

wijziging is.de vervanging van de breedband smoorspoel door een weerstand

van 10 ohm.

1-9:De voeding

De voeding van de impedantiemeter bestaat uit twee aparte gedeelten. Een deel

voor de oscillator(VZ),de stroombron(VZ) en de zendzijde van de optocoupler

(VI) en een gedeelte voor de beide differentiaalversterkers en de ontvangzijde

van de optocoupler(V
3
).Er is gebruik'gemaakt van nikkel-cadmium cellen,welke

oplaadbaar zijn.In fig.l.9.-1 is het schema van de voeding getekend.In stand

van de schakelaars SI'SZ en S3 worden de batterijen opgeladen.In stand Z zijn

de batterijen verbonden met de voedingsstabilisatoren.Deze stabilisatoren zijn

nodig omdat de spanning van de nikkel-cadmium cellen afhankelijk is van de

geleverde stroom en de mate van ontlading van de cellen. Deze spanningsafhan

kelijkheid beinvloedt de werking van de imp.meter nadelig.



/

/ -23-

>'*'
...
l:

.-4 :r
~

~

HI'
..:r
2:
~

,;
c:
f
~

1n
~...

14

ti
11I

..,j

a.O
~ &.ti

o ""v :r
I ~

o a. Q)

-;; I' ..,.J ~ ...-l

a.
0

-I......

~~
~CV\
.,) .. ~
~ .. ~
~ .loC ><
.,Jo ~ ~

~----1l'

i

\

\

.
00

-rol
r:r.t



/ -24-

't-"-----tl·

Fig.l.8.-1:De diff.versterker voor het van elkaar aftrekken

van meetsignaal en referentiesignaal.
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Een beschikbare batterij lader levert de 20 Volt gelijkspanning,die nodig is

om de cellen op te laden.De drie fets zijn geschakeld als stroombron om de

stroom door de cellen te beperken tot ca.IO mA.

1-IO:De R.M.S:-meter

De differentiaalversterker die het referentiesignaal en het meetsignaal

van elkaar aftrekt, levert een wisselspanning. Willen we de impedantiemeter

zwevend houden t.o.v. de netspanning,dan moeten we gebruik maken van een

batterij gevoede wisselspanningsmeter.Bovendien moet de meter klein en

licht zijn en weinig stroom verbruiken. Deze eisen hebben na uitgebreide

experimenten geleid tot de schakeling die nu besproken wordt.

Er is gebruik gemaakt van het principe van de "true r.m.s",d.w.z. het te

meten signaal wordt eerst gekwadrateerd,vervolgens geintegreerd en als laatste

bewerking wordt de wortel getrokken van het geïntegreerde signaal.

In formulevorm:
y 2 •V • = f(v. (t» d t

U1.t t 1.n

Voor de functie van het kwadr&teren is het i.c. XR 2208 gebruikt.Een ge

deelte van het i.c. bevat een analoge vermenigvuldiger volgens fig.I.IO.-I.

In verband met ruis,afkomstig van het i.c. is de minimale spanning die we kunnen

meten ca.lmV.De functie van het integreren wordt vervult door twee conden

satoren(zie fig.I.10.-6).De functie van het worteltrekken wordt vervult door

de schakeling getekend in fig.I.10.-2.

De schakeling heeft als ingangssignaal een stroom I. en het uitgangssignaal
1.n

is een spanning V·.I f bepaalt de ruststroominstelling van de schakeling.
u re

Uit de volgende berekening zal blijken dat I. en dus V evenredig is metU1.t u
de wortel van I .•Bij de berekening gaan we er van uit dat de transistoren1.n
TI en T2 een hoge versterkingsfactor hebben, zodat we de basisstromen kunnen

verwaarlozen.

Er -geldt dan:

1.10.(1)

1.10.(2)



v-

v = c.V, t .V'
2u, 1 1

(c=evenredigheidsconst.)

Fig.l.10.-t:De vermenigvuldiger.

----"""'l__--\J+
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fig.l.lO.-2:De worteltrekker.



· met k=konstante van Boltzmann

T=absolute temperatuur

q=eenheidslading

IO=sp~rstroom

Uit 1.10.(1) en 1.10.(2) volgt

kT I f·I.re 1n 1.10.(3)

Bovendien geldt

Uit 1.10.(3) en 1.10.(4) volgt

1.10.(4)

1.10.(5)

Wanneer voor Tl en dl halfgeleiders op dezelfde chip gekozen worden

kunnen we aannemen

Uit 1.10.(5) volgt dan

I . 2 = I I
f • .U1t re .1n

ofwel

en

1.10.(6)

c. - r:r:-'V"'in met c = R .- ~fu V.Lref 1.10.(7)

De i.c.'s IT 120 A en IT 130 A(fig.l~10.-3) worden in de worteltrekker

toegepast.

We kunnen de kwadrator en de worteltrekker niet direct achter elkaar plaat

sen omdat de kwadrator een spanning levert en de worteltrekker een stroom

als ingangssignaal nodig heeft•.



:t T i"lO A ITi30A

d, ij

fig.t.JO.-3:De transistoren,toegepast in de worteltrekker.

De schakeling, getekend in fig.t. JO.-4,biedt hiervoor een oplossing.

tt~.s~
-=-~-......._+

_~ ---4~ ""1'-_---'

y- y-

Fig.t.JO.-4:De spanning/stroom omzetter.



In fig.I.10.-5 is I(T
2

) getekend als functie van V.•Wanneer we de verschilJon
trap een negatieve voorinstelling geven met Roffset,kunnen we profiteren van

een twee maal zo groot lineair gebied,dan wanneer we geen offset gebruiken.

Wanneer we I(T2)offset = J kiezen geldt I(V. =0) =0 en I(V. (max» = IJon Jon max.

o

,
J:(i'l)
----- 7"---------!'0

'"/.:
''&

, I

I fr. J......- lj 1'1"" j~ &e biE.d., '- ~ .
!4--- - - ~I
I
I I

X I I
--. I

, I

I
I

------------

Fig.I.10.-5:I(T2) als functie van V.•
Jon

Uitgebreide experimenten met de kwadrator,de worteltrekker en de verschil

trap hebben geleid tot de schakeling,die weergegeven is in fig.I.10.-6.

De twee condensatoren Cl en C2 vormen tesamen met de belasting van de

verschiltrap en de uitgangsweerstand van de XR 2208 een laagdoorlaat filter

voor het gekwadrateerde signaal van de XR 2208.De condensatoren moeten zodanig

gekozen worden, dat de laagste frequentie,die gemeten moet worden, voldoende

afgevlakt wordt. .

Voor de belasting van de verschiltrap geldt:

met J3 = 200

S • 40.1 = 40.2,25 mAc

volgt

De uitgangsweerstand Ru van de XR 2208 is 12kohm.De totale belasting Rl
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is de parallelschakeling van Ru en ~el.Hieruit volgt Rl- 3k2.

Wanneer we een rimpel van 1% toelaten op het afgevlakte signaal,kunnen we

C schatten m.b.v. de formule

J
-!....\- _I ~ 0 01 R'jwC - WC..... , • 1

Hieruit volgt met Rl =3k2 en f. - 2 kHzml.n

C ~ 2,5 poF

De minimale frequentie van het ingangssignaal is 1 kHz.Na het kwadrateren

"levert dit echter f . = 2 kHz.ml.n
Omd~t de schakeling op één voedingsspanning werkt kunnen we het punt Q niet

aarden. Met behulp van een zenerdiode wordt dit punt op de halve voedings

spanning ingesteld.De overdrachtskarakteristiek van de R.M.S.-meter is

weergegeven in grafiek 1.10.-1.

Bij ingangsspanningen boven 23 mV treedt niet-lineariteit op.

Met Roffset stellen we de verschiltrap zodanig in dat de uitgangsspanning nul

is bij kortgesloten ingang.

Om het bereik van de R.M.S.-meter te vergroten en de offset eenvoudig af te

kunnen regelen is de schakeling van fig.I.10.-7 vóór de R.M.S.-meter ge

plaatst.

L, 10...1\. 1oo..n..

r/ir ~
~

i· 1- ~

7

~

0+1 • • •~ •

) )S~:
IH. ~ - - - uH:... Si Slt-

-

fig.I.10.-7:De schakeling ,geplaatst vóór de R.M.S.-meter,om

het bereik te vergroten.
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Met SI in stand 2 is de ingang kortgesloten en kan de uitgangsoffset

spanning op nul geregeld worden.Met SI in stand 1 en S2 in stand 2 kan er

gemeten worden.De maximale uitgangsspanning is dan 1,2 Volt(D.C.) bij een

i~gangsspanning van 20 mV~R.M.S.).Met SI en S2 in stand 1 is de uitgangs

spanning 1,2 Volt(D.C.) bijeen ingangsspanning van 100 mV(R.M.S.).

De R.M.S.-meter is goed bruikbaar in combinatie met de impedantiemeter.

Uit de experimenten is gebleken dat de meter ook gebruikt kan worden om

veel hoogfrequentere spanningen te meten. Wanneer de schakeling met enige

zorg gebouwd wordt en alle toevoerdraden zeer kort gehouden worden is het

mogelijk om signalen met een frequentie boven de 10 mHz te meten.

Tijdens experimenten is gebleken dat we met 2 XR 220a i.c.'s ook een

R.M.S.-meter kunnen maken.Eén XR 220a wordt geschakelä als vermenigvuldiger

en' een als worteltrekker.Het nadeel van deze schakeling is echter dat we

dan twee voedingsspanningen nodig hebben.De eerder besproken R.M.S.-meter

verdient hierdoor de voorkeur.

Over de R.M.S.-meter met twee voedingsspanningen is een artikel geschreven

in Radio Elektronica (juni aO).Een kopie van dit artikel vindt men in

bij lage 1.

1-11 :Conclusies

Bij het bouwen en testen van de impedantiemeter is een belangrijk probleem

gerezen. Wanneer het meetobject geen fasedraaiing veroorzaakt,moeten de

meetsignaalweg en de referentiesignaalweg dezelfde fasedraaiing veroorzaken

over het hele frequentiegebied van 1 kHz t/m 300 kHz. Voor de hoge frequenties

bleek echter een kleine fasefout onvermijdelijk.Het gevolg hiervan is dat we

bij een meetobject met een reële impedantie de verschilspanning niet op

nul kunnen regelen· met P (zie fig.l.3.-1).

Bij het meten van U h'l(fig.l.3.-2)maken we dus eenfout.Deze fout isversc 1

ca.2 mV.

Als we meetmethode 3 gebruiken(hoofd.stuk 1-11) is de verschil spanning

U h'I(C) bij kleine fasedraaiingen evenredig met de fasedraaiing t.g.v.versc 1

het meetobject.Voor meetobjecten met een relatief laag capacitief karakter

is de meting als gevolg van de fasefout onnauwkeurig. Bij de metingen gedaan

met de fasorimp.meter komt de meetfout nogmaals aan de orde.
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Hoofdstuk 2:Metingen met de fasor impedantiemeter

2-1:Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan metingen met de fasor impedan

tiemeter,die gedaan zijn aan het testnetwerk dat besproken is in ~aragraaf

1-2.Hieruit blijkt dat de meetkundige plaats in het complexe vlak(polair

diagram)van de impedantie van het testnetwerk(theoretisch een halve" cirkel)

goed benaderd wordt door de meetresultaten.

In paragraaf 1-3 zijn drie procedures beschreven die het polair diagram van

de impedantie leveren.De derde procedure geeft de beste resultaten en is

daarom gebruikt voor alle metingen die in dit hoofdstuk aan de orde komen.

Bovendien worden de metingen besproken,die in november 1979 gedaan zijn aan

proefdieren(honden) in het Centraal Dierenlaboratorium te Groningen.Het

doel van deze metingen was,de fasor impedantiemeter te testen bij het meten

aan bioweefsel.

2-2:Metingen aan het testnetwerk.

In fig.l.2.-2 is het netwerk weergegeven. De meetresultaten zijn weergegeven

in grafiek 2.2.-1.De getrokken halve cirkel is het theoretisch polair diagram

van het netwerk,de kruisjes geven de meetpunten aan.De afwijkingen die de

metingen vertonen t.o.v. de getrokken halve cirkel worden o.a. veroorzaakt

door de systeemfout.De systeemfout vereist enige toelichting.

Bij een meetobject met reële impedantie geldt theoretisch U h"I=O.De vervor-versc 1 .
ming en de fasedraaling die het oscillator 1n de signaalweg via het meetobject

oploopt zullen niet hetzelfde zijn als die in de referentieweg via de opto-

coupler(Fig.l.3.-1).Hierdoor meten we een restspanning U h'l ookal veroor-versc 1
zaakt het meetobject geen fasedraaiing.Omdat we niet precies weten of deze

fout afkomstig is van vervorming of positieve of negatieve fasefouten is het

niet zinvol de meetresultaten te corrigeren met deze fouten.De fout is dus

een onvermijdelijke systeemfout,en beperkt de nauwkeurigheid van de fasemeting.

Naast fasefouten·hebben we ook amplitudefouten.De grootste afwijking die de

~eetresultaten van het testnetwerk hebben t.o.v. het theoretisch polair

diagram werd gevonden bij twee1kHz.Aan de hand van dit meetpunt kunnen we de

fout in de meting schatten.

Stel dat de fout veroorzaakt wordt door een systeemamplitudefout.In dit geval
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is de fout ca.1 mV(grafiek 2.2.-I,re-fout) wat overeen komt met ca.I%.

Als de fout wordt veroorzaakt door een systeemfasefout,dan is de fout ca.I,5mV.

Dit komt overeen met ca.lo •

Het zal duidelijk zijn dat geen eenduidig recept gegeven kan worden om systeem

fouten te berekenen.We kunnen echter concluderen dat het polaire diagram

voldoende nauwkeurig gemeten kan worden om zinvolle experimenten te doen

met bioweefsel.

2-3:Thoraximpedantie van een hond - I

De metingen die in deze paragraaf besproken worden zijn gedaan op 4 november

J979.Het proefdier,een dalmatiër van 20 kg,lag onder verdoving op de rug.

De borststreek was zo goed mogelijk kaal geschoren en de elektroden werden

aan weerszijden van de thorax bevestigd.De aardaansluiting van de impedantiemeter

werd ter plaatse van het borstbeen aangebracht.De meetopste~ling is geschetst

in fig. 2. 3.-1 •

'TAfEL

Fig.2.3.-I:De meetopstelling.
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In eerste instantie is beprobeerd te meten met E.C.G.-elektroden.Deze bestaan

uit een dun elektrodeplaatje,dat op de huid geplakt wordt met een pleister.

Tussen de huid en het plaatje bevindt zich een plakje schuimrubber,gedrenkt

in geleidende pasta,om de overgangsweerstand te verkleinen. De elektroden gaven
. .

echter geen betrouwbaar en reproduceerbaar resultaat.De elektroden bleven

bovendien niet goed op hun plaats zitten.Er is verder gemeten met zuignap

elektroden. Deze bleven redelijk goed zitten en gaven reproduceerbare meet

resultaten.

De impedantie van de thorax varieert sterk tijdens de ademhaling.De metingen

zijn gedaan in de uitgeademde toestand van het proefdier.

Om 13.00 uur zijn de metingen gestart.

Ie meting:spontane ademhaling

In grafiek 2.3.la is het polaire diagram van de gemeten impedantie getekend.

Het meetpunt bij I kHz is onbetrouwbaar.De oorzaak moet m.i. gezocht worden

in de huid-elektrode overgang. Enkele minuten na deze meting is een tweede

meting gedaan. Deze leverde dezelfde meetresultaten op.

2e meting:kunstmatige ademhaling

Bij deze meting was het proefdier aangesloten op een ademhalingsmachine.De

meetresultaten zijn weergegeven in grafiek 2.3.-lb.Het polaire diagram is,

vergeleken met het polaire diagram bij spontane ademhaling,in de positief

reële richting v~rschoven.

Het is een bekend verschijnsel dat de impedantie van de thorax toeneemt bij

toenemende hoeve~lheid lucht in de longen. Uit de grafieken 2.3.-la/b blijkt

derhalve dat de hond bij spontane ademhaling dieper uitademt dan in de

beademde toestand.

3
e

meting:Toedienen van fysiologisch zout

Om 14.27 uur is,in ongeveer één minuut,300 ml fysiologisch zout toegediend.

Vervolgens zijn er metingen gedaan tussen 14.34 uur en 14.37 uur.Deze metingen

waren onwaarschijnlijk hoog en sterk tijdsafhankelijk.De oorzaak hiervan

was waarschijnlijk een.oscillerende versterker in de impedantiemeter of een

losse elektrode.Om 15.00 uur is weer gemeten. De resultaten zijn weergegeven
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in grafiek 2.3.-2 •

Het toedienen van fysiologisch zout heeft een toename van de hoeveelheid

vloeistof in de thorax tot gevolg en kan de gevolgen van een longoedeem

op.de elektrische impedantie nabootsen zonder dat het proefdier nadelige

gevolgen ondervindt.

Uit grafiek 2.3.-2 blijkt dat het polair diagram kleiner is geworden in

vergelijking met het polair daigram voor de injectie van het fysiologisch

zout. Bovendien is het polair diagram verschoven in de negatief-reële rich

ting in het complexe vlak. Injectie van fysiologisch zout heeft kennelijk

een impedantieverlaging tot gevolg.

4e meting:Het toedienen van oleinezuur.

Wanneer oleinezuur in de bloedbaan gebracht wordt treedt binnen enkele

minuten longoedeem op.Om de invloed van longoedeem op de elektrische impedan

tie te bestuderen zijn enkele experimenten ~edaan waarbij het proefdier

oleinezuur intravasculair is toegediend.

Om 15.02 uur is 4 ml oleinezuur .toegediend.Vervolgens zijn metingen gedaan

bij 1 kHz en 300 kHz. Omdat de uitwerking in het begin nauwelijks merkbaar

wastis om 15.40 uur nogmaals 4 ml toegediendten om 16.02 uur 5 mlo

De meetresultaten zijn weergegeven in grafiek 2.3.-3.Bij 1 kHz treedt eerst

een lichte toename van de impedantie 0ptbij de tweede injectie een sterke

daling.Na de sterke daling treedt een licht herstel op. Vanaf 16.20 uur daalt

de spanning monotoon.

Na deze meting is de impedantie bij alle frequenties nogmaals gemeten.De

meetresultaten Z1J.n weergegeven in grafiek 2.3.-4 .Het polair diagram van de

impedantie is veel kleiner geworden en in de negatief-reële richting verscho

ven.De ~pedantie.is dus sterk afgenomen als gevolg van de injectie oleine-

zuur.

Omdat de in het voorafgaande besproken metingen een oriënterend karakter had

dantzijn geen conclusies getrokken over oorzaken van impedantieveranderingen.
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2-4:Thoraximpedantie van een hond - 2

De metingen die nu besproken worden zijn gedaan op 10 december 1979.Het

d~el van deze metingen wa~:

1 Het verder testen van de imp.meter in de praktijk.

2 Het onderzoeken van het gedrag van de thoraximpedantie bij bloed afnemen,

het bloed weer toedienen, fysiologisch zout toedienen en oleinezuur toe

dienen.

De meetopstelling was gelijk aan die besproken in paragraaf 2-3.Het proef

dier was een labrador van 14 kg,en de metingen zijn gedaan met de zuignap

elektroden. Bovendien werd het proefdier bij alle metingen kuntmatig beademd.

De.imp.meter was geijkt in ohm's.De ijkfactor is 0,5 ohm/mV.

Ie meting:lmpedantie in de begi~situatie.

De meetresultaten zijn weergegeven in grafiek 2.4.-IA.De meetwaarde bij

1 kHz is niet volgens verwachting. Dit verschij~el is ook waarg~nomen bij

de metingen gedaan op 4 november 1979.De oorzaak is vermoedelijk een te

hoge overgangsimpedantie van de elektrode.De metingen leveren een kleiner

polair diagram dan de metingen gedaan op 4 november bij de dalmatiër(20 kg).

2e meting:Bloedafname

Om 14.53 uur is snel 250 mI bloed afgenomen. Vervolgens is gemeten bij 1 kHz

en bij 300 kHz.De meetresultaten zijn weergegeven in grafiek 2.4.-2 •

Om 15.15 uur is gemeten bij alle frequenties.De meetresultaten zijn weerge

geven in grafiek 2.4.-1B.Het bloed afnemen verhoogt de spanning(dus de impe

dantie) in eerste instantie en geeft vervolgens een lichte daling.

Om 15.20 uur is het afgenomen bloed weer toegediend. Vervolgens is gemeten

bij I kHz en 300 kHz.

De meetresultaten zijn weergegeven in grafiek 2.4.-2 • .

Om 15.30 uur is gemeten bij alle frequenties.De resultaten zijn weergegeven

in grafiek 2.4.-IC •

Na de bloedinfusie is de impedantie bij lage frequentie onveranderd.De impe

dantie bij hoge frequentie is een weinig toegenomen. Bovendien nemen we een

dalende trend waar gedurende het hele experiment.
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3e meting:Het toedienen van fysiologisch zout.

Om 15.34 is 350 mI fys.zout toegediend(intraveneus).Vervolgens is drie

kwartier gemeten bij 1 kHz en 300 kHz.De meetresultaten zijn weergegeven

in grafiek 2.4.-2 •

Uit de metingen blijkt dat het toedienen van fys.zout een directe daling

van de impedantie tot gevolg heeft, zowel bij 1 kHz als bij 300 kHz.

Na het toedienen van bloed en fys.zout is de conditie van het proefdier

verslechterd. Desondanks zijn metingen gedaan na het toedienen van oleine-

zuur.

4e meting:Het toedienen van oleinezuur.

Om 16.01 uur is 4 mI oleinezuur-toegediend.Vervolgens zijn metingen gedaan

bij 1 kHz en 300 kHz.De meetresultaten zijn weergegeven in grafiek 2.4.-2 •

Uit de meetresultaten blijkt duidelijk een impedantieafname als gevolg van

het toedienen van oleinezuur.Het experiment was echter rommelig en soms viel

een elektrode van zijn plaats.~ovendienwas de conditie van de hond zodanig

verslechterd dat de meetresultaten aan waarde verliezen.

2-5:Thoraximpedantie van een hond - 3

De metingen die in deze paragraaf besproken worden zijn gedaan op 11 de

cember 1979.Bij de metingen gedaan op 10 december gingen er een aantal din

gen niet naar wens!Elektroden lieten enkele malen los en de cSditie van de

hond was niet optimaaloBovendien bleek het meetprogramma te gecompliceerd.

Er werd besloten het aantal metingen te beperken, zodat er meer aandacht

aan de nauwkeurigheid van het experiment besteed kon worden.

Bovendien is zo nauwkeurig mogelijk het meetprotocol gevolgt dat in het

artikel:"Determination of the electrical resistivity of lung tissue:a new

approach." beschreven is(lit.3).Het doel hiervan was na te gaan in hoeverre

·de meetwaarden, beschreven in dit artikel,reproduceerbaar waren met behulp

van de fasorimpedantiemeter.

Het proefdier bij de metingen was een labrador van 14 kg.Er werd weer gemeten

met zuignapelektroden,en de meetopstelling was gelijk aan die beschreven in

par.2-2.De impedantiemeter was geijkt in ohm's.De ijkfactor was 0,5 ohm/mV.
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Ie. . dmet1ng:Beg1ntoestan

Om 12.13 uur is bij alle frequenties gemeten.De meetresultaten zijn weerge

geven in grafiek 2.5.-1A .uit de metingen blijkt dat de hond(labrador 14 kg)

een lagere thoraximpedantie heeft dan de hond waaraan gemeten is op 10 decem

ber 1979(labr.14 kg).

2e meting:Toedienen fysiologisch zout

Van 12.45 uur tot 12.58 uur is 300 mI fys.zout intraveneus toegediend. Bij de

start van het infuus was de hematocriet Hct=41.Een half uur na het toedienen

. van het fys.zout was de hematocriet Hct= 32.

Om 13.03 is gemeten bij alle frequenties.De meetresultaten zijn weergegeven

in grafiek 2.5.-1B .Uit de graf~ek blijkt dat het polair diagram verschoven

is in de negatief-reële richting t.g.v. het fys.zoutinfuus.De impedantie is

voor alle frequenties kleiner geworden.

Ook het verloop van de thoraximpedantie bij 1 kHz en 300 kHz is gemeten,van

af de start van het fysiologisch zout infuus tot een uur na het einde van

het infuus.De meetresultaten zijn weergegeven in grafiek 2.5.-2 •

Tijdens het toedienen van het fys.zout neemt de verhouding U (300 kHz)/U (1 kHz)
p p

iets af(0,72-0,70) en na het einde van het infuus neemt de verhouding weer

iets toe(0,70-0,74).

Uit deze metingen en die gedaan op 10 december 1979 blijkt dat het toedienen van

fys.zout een impedantieverlaging tot gevolg heeft,bij alle frequenties waar-

bij gemeten is.

3e meting:Het toedienen van oleinezuur

en 300 kHz gemeten vanaf het begin van de

kwartier na het einde van de iniectie.De meetre-

Van 14.27 uur tot 14.37 uur is geleidelijk 5 mI oleinezuur toegediend. Voor

het toedienen was de hematocriet Hct=41.De hematocriet van Hct=32 na het fys.

zout infuus heeft zich kennelijk hersteld tot de waarde vóór he~ infuus.

Voor en na de oleinezuur injectie is de impedantie bij alle frequenties gemeten.

De meetresultaten zijn weergegeven in grafiek 2.5.-1e/D •

Een sterke daling van de impedantie, als gevolg van het oleinezuur,is opgetreden

voor zowel hoge als lage frequentie.De verhouding U (300 kHz)/U (1 kHz) is
p p

ook afgenomen.

Ook is de impedantie bij.
oleinezuur injectie tot drie
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sultaten zijn weergegeven in grafiek 2.5.-2 •

Uit de metingen blijkt dat het toedienen van oleinezuur impedantieverla

ging tot gevolg heeft.De verhouding ij (300 kHz)/U (1 kHz) neemt in eerste
p p

instantie een weinig toe en daalt vervolgens.

Parallel aan de impedantiemetingen is de zuurstofsaturatie in het bloed gemeten.

(So ).Aan de hand van de saturatie is het mogelijk de longfunctie te beoor

del~n.De meetresultaten zijn weergegeven in grafiek 2.5.-2.

2-6:Conclusies.

De metingen gedaan op 4 november 1979 en 11 en 12 december 1979 zijn oriën

terend van aard geweest. Het is dan ook niet zinvol conclusies te trekken

aan de hand van absolute meetwaarden. Wel kunnen we enige opmerkingen maken

over de impedantieveranderingen t.g.v. de ademhaling en het. toedienen van

bloed,fys.zout en oleinezuur.

~De hoeveelheid lucht in de longen is sterk gecorreleerd met de thorax

impedantie,bij alle frequenties,waarbij gemeten is.

-~et afnemen van bloed heeft·een impedantieverhoging tot gevolg.Het weer

toedienen van bloed leidt tot impedantieverlaging.Het toedienen van fys.

zout leidt eveneens tot impedantieverlaging.De impedantie van de thorax

is kennelijk sterk afhankelijk van de hoeveelheid vloeistof in de thorax.

-Bij oleinezuurinjecties daalt de thoraximp. bij alle frequenties waarbij

gemeten is.Het oleinezuur veroorzaakt longoedeem, zodat de hoeveelheid

vocht in de longen toeneemt.Hierdoor neemt de thoraximp. af.

Tijdens de in dit hoofdstuk beschreven metingen is ook gelet op het func

tioneren van de impedantiemeter.Hierbij kunnen we het volgende opmerken:

-Bij sommige metingen had de elektrische aktiviteit van het hart een sto-

rende "invloed,vooral bij het meten van ij hOl.Deze storing was niet hetversc 1

gevolg van hart synchrone impedantievariaties omdat de storing ook gemeten

werd wanneer de oscillator uit stond. Deze storing is te vermijden door het

gebruik van een hoogdoorlaat filter met een kantelpunt van ca. soa Hz.Het

filter veroorzaakt echter fasedraaiing van het ingangssignaal en dit is

ontoelaatbaar bij de fasorimpedantiemeter.

Een andere methode is het meten met een lock-in versterker.

-Een tweede probleem is'dat met de fasor impedantiemeter slechts twee uur
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gemeten kan worden in verband met de capaciteit van de batterij en. Het laden

van lege batterijen kost bovendien 14 uur.Aangezien de experimenten soms

6 uur duurden,moest de i~p.meter steeds afgezet worden.Er kon niet continu

gemeten worde~.

-De zuignapelektroden zijn niet optimaal.Ze veroorzaken bloeduitstortingen

en blijven niet gedurende het hele experiment zitten.

Naar ~an1eiding van de in het voorafgaande besproken metingen is op 24 jan.

1980 te Einhoven een bijeenkomst geweest van de bij het impedantieonderzoek

betrokken personen.

Hierbij zijn de volgende vragen gerezen:

~ Wat meten we nu eigenlijk?

b Hoe kunnen we dit medisch/biologisch interpreterent

ad a:

Er wordt,door bij verschillende frequenties te meten, informatie verkregen

waaruit het polair diagram van de impedantie geconstrueerd kan worden. Van

belang zijn de Transthoraca1e Elektrische Impedantie bij hoge frequentie

(300 kHz) en bij lage frequentie. (l kHz) ,de TEI300 en de TEIl .Aangenomen

wordt ~at de TEIl en de TEI300 omgekeerd evenredig zijn met respectievelijk

het extracellulaire vocht en het totale weefselvocht.ln dit verband is het

wellicht zinvoller om van admittantie te spreken i.p.v. impedantie, omdat de

admitt. recht evenredig is met de hoeveelheid.vocht in de bovenstaande hypo

these.Het vermoeden bestaat dat de verhouding TEI300/TEI I een belangrijke

grootheid zou kunnen zijn.

Een ander interessant meetpunt zou de top van de cirkel kunnen zijn.Het is

opgevallen dat deze top bij hetzelfde proefdier steeds bij dezelfde frequentie

wordt gevonden.

ad b:

Om hierop een antwoord te kunnen geven zal het onderzoek in tweeën gesplitst

moeten worden.

1 Het ontwikkelen en/of aanpassen van meetapparatuur waarmee TEIl en TEI
300

continu gemeten kunnen worden en geregistreerd kunnen worden op b.v. een

schrijver.Een oplossing hiervoor is het gebruik van een computer.Met deze

meetopstelling moet dan nagegaan worden in hoeverre met de impedantiemethode
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iets te zeggen valt over intra- en extracellulair vocht en hun verhouding

in de thorax.

2 Het onderzoeken van de waarde van de top van de cirkel.
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Hoofdstuk 3:De impedantiemeter voor I en 300 kHz

3-1:Inleiding

Naar aanleiding van de in hoofdstuk 2 besproken metingen is op 24 jan. 1980

te Eindhoven een bijeenkomst geweest van de bij het impedantieonderzoek

betrokken personen.De mogelijkheden van de fasor imp.meter en de meetresul

taten zijn besproken. Hierbij werd de vraag gesteld:"Wat meten we nu eigenlijk

en hoe kunnen we dit medisch/biologisch interpreteren."Deze vraag is niet

eenvoudig te beantwoorden.Om irtzicht te krijgen in de betekenis van de meet

resultaten is het nodig eerst de aandacht te richten op de meetresultaten

bij I en 300 kHz en eventueel de top van de cirkel. Bovendien werd de wens

geuit om de imp.meter te kunnen koppelen met een x-t schrijver zodat het

verloop van de impedantie tijdens een experiment vastgelegd wordt en direct

zichtbaar is.Er is besloten de aandacht voorlopig te richten op de impedan

tie bij 1 en 300 kHz.Bovendien werd besloten een impedantiemeter te ontwer

pen voor I en 300 kHz waarbij het mogelijk is de meetresultaten op een

x-t schrijver te registreren. Ook de batterij capaciteit moet voldoende zijn

om ca.6 uur te meten. Deze impedantiemeter wordt in dit hoofdstuk beschreven.

De. metingen die gedaan zijn met deze meter worden beschreven in hoofdstuk 4.

3-2:Het schema

Omdat slech~s bij twee frequenties gemeten wordt en omdat de fase niet ge

meten wordt(de impedantie bij 1 en 300 kHz is reëel) is deze imp.meter

minder gecompliceerd dan de fasor imp.meter.Het blokschema van deze imp.meter

is getekend in fig.3.2.-1 •

De oscillator met frequentie 0,5 Hz genereert een blokgolf die de frequentie

van de stroombron van I kHz naar 300 kHz en terug schakelt.De diff.versterker

meet de spanning over het meetobject.Doordat de stroombron steeds omschakelt

van 1 naar 300 kHz en ter.ug levert de R.M.S.-meter een signaal zoals geschetst

in fig.3.2.-2.Het hoogste signaalniveau is evenredig met de impedantie bij

1 kHz en het laagste niveau is evenredig met de impedantie bij 300 kHz.We re

gistreren dus tegelijkertijd de spanning bij I en 300 kHz.

De differentiaalversterker en de stroombron hebben enige wijzigingen ondergaan

vergeleken met die behandeld in hoofdstuk I.De R.M.S.-meter is ongewijzigd.
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Fig.3.2.-2:Het signaal afkomstig va~ de R.M.S.-meter

De verschillende wijzigingen worden besproken aan de hand van het schema in

fig.3.2.-3 en fig.3.2.-4 •

In fig.3.2.-3 zijn de oscillator(O,S Hz) voor het omschakelen van] naar

300 kHz,de oscillator die de stroombron stuurt en de stroombron zelf getekend.

Bovendien geeft fig.3.2.-3 het schema van de voeding.De weerstanden van pin 7

en 8 naar aarde bepalen de beide frequenties ] en 300 kHz. Wanneer pin 9 van

i.c. XR 2208 hoog is levert de oscillatorschakeling ] kHz,wanneer deze laag is

300 kHz.De rest van de oscillatorschakeling en de stroombron zijn hetzelfde

als die gebruikt in de fasor imp.meter.

De voeding bestaat uit ]2 ],2Volt nikkel-cadmium cellen met een ladingscapa

citeit van 0,5 A.uur.Bij een laadstroom van 50 mA,welke geleverd wordt door

een beschikbare lader,worden de cellen in ]4 uur geheel geladen.

Fig.3.2.-4 toont de diff.versterker die de spanning meet over het meetobject,

de R.M.S.-meter en een oversturingsdetektor schakeling. Het schema van de voeding

is achter wege gelaten omdat deze hetzelfde is als de voeding van de stroom

bron.De R.M.S.-meter is hetzelfde als die gebruikt in de fasorimp.meter.De

oversturingsdetektor doet een led oplichten als de R.M.S.-meter overstuurd

wordt,d.w.z. een spanning boven de ],2 V levert.De verschilversterker is uit

gebreid met twee condensatoren van 820 pf aan de ingang. Deze vormen samen met

de weerstanden van ] mohm een hoog doorlaat filter met een kantelpunt van

820 Hz.Eventuele stoorsignalen t.g.v. de netspanning of de elektrische hart

aktiviteit worden hierdoor sterk gedempt.
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Om zeer hoogfrequent paracitair oscilleren tegen te gaan zijn ook twee con

densatoren van 820 pf toegevoegd van pin 4 en 6 van i.c. CA 4030 naar aarde.

3-3:Handleiding

De twee gedeelten van de impedantiemeter t.w. de stroombron en het gedeelte

dat de spanning over het meetobject meet, zijn evenals de fasor imp.meter

zwevend t.o.v. elkaar en hun omgeving.Ze zijn ondergebracht in twee aparte

kastjes welke tegen elkaar geschroefd zijn,zodat een compact geheel ontstaat.

Fig.3.3.-1 geeft een bovenaanzicht van de imp.meter.

S, L, S'1.
L1. S3 K

0 0
'P,.

0 ~ P,0 ~ 0 ~O 0 0
f»3 ~r 13

STloo..brot'C ~P""tciNC;S h .T€A.

Fig.3.3.-I:Bovenaanzicht impedantiemeter

De stroombron zetten we aan met schakelaar SI.Met SI in de stand "laden"

kunnen we de batterijen laden met een beschikbare batterij lader (P3=laadplug)

Tijdens het laden brandt het ledje ti .Met 52 kiezen we .de functie van de

stroombron,d.w.z. de stroombron levert een frequentie van I kHz,300 kHz of

hij schakelt automatisch van I naar 300 kHz en terug. Het witte en blauwe

plugje aan de zijkant van de stroomb~on behuizing(PI,PZ) verbinden we met

de stroombron elektroden op het meetobject.De functie van plug P4 wordt in

hoofdstuk 5 besproken.De hele stroombronschakeling verbruikt ca. 40 mA,zodat

minstens 10 uur gemeten kan worden.

Het gedeelte dat de spanning over het meetobject meet zetten we aan met 53 ,
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Met S3 in de stand "uit/laden" kunnen we de batterijen laden via PS.Tijdens

het laden brand-t L2 .Met kn~p K regelen we de gevoeligheid van de imp~meter.

Bij oversturing brandt L
3

.De twee spanningselektroden verbinden we met P7
e~ P9 ,de aardelektrode me~ PS.Het uitgangssignaal van de imp.meter is beschik

baar op P6 .Wanneer het uitgangssignaal geregistreerd wordt met een netgevoed

apparaat,b.v. een x-t schrijver,moeten we om veiligheidsredenen geen metingen

doen bij mensen. Mogelijkheden om het uitgangssignaal toch veilig met netge

voede apparatuur te meten worden besproken in hoofdstuk 5.
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Hoofdstuk 4:Metingen met de impedantiemeter voor 1 en 300 kHz.

4-I:Inleiding

Met de meter zijn metinge~ gedaan aan het testnetwerk(par.4-2) en aan de

onderarm van een proefpersoon(4-3).Ook zijn metingen gedaan op proefdieren

in het Centraal Dierenlaboratorium te Groningen.De imp.meter werd getest

op zijn bruikbaarheid. Hiertoe zijn metingen verricht bij het infunderen

van fysiologisch zout en oleinezuur(par.4-4).Bovendien is de statische

compliantie(dV/dP) van de longen van een hond gemeten en de correlatie

tussen druk P en volume V in de longen van een hond en de thorax impedan

tie(par.4-S).

4-2:Impedantiemeting aan het testnetwerk

In grafiek 4.2.-1 vindt men het resultaat van de meting aan het testnetwerk.

Duidelijk zien we het resultaat van het schakelen van de stroombron tussen

1 en·300 kHz.De imp.meter is geijkt in ohm's.Bij 1 kHz vinden we Z=SO ohm

en bij 300 kHz vinden we Z=30 ohm.

4-3:Impedantiemeting aan de onderarm

In grafiek 4.3.-} vindt men het resultaat van de meting aan de onderarm

van een proefpersoon.Deplaats van de elektroden is ook in de grafiek aan

gegeven.Het eerste wat opvalt is de zeer lage impedantie bij 300 kHz.De

verhouding Z(300 kHz)/Z(1 kHz) is ca. 0,22.Deze verhouding is veel lager

dan dezelfde verhouding gemeten bij de thorax.De verklaring voor dit ver

schijnsel zou kunnen liggen in het feit dat spierweefsel in de arm rela

tief weinig extracellulair vocht heeft.

Wanneer een krachtige vuist gemaakt wordt stijgt bij zowel 1 als 300 kHz

het signaal evenveel.Dit signaal is afkomstig van de spieraktiviteit en dus

een stoorsignaal.

Wanneer we echter de arm laten hangen zien we een daling van de impedantie.

Door het laten hangen van de arm zal de hoeveelheid bloed in de arm toenemen.

Dit heeft kennelijk een impedantieverlaging tot gevolg. Bij de thoraximpedantie

is een dergelijk verschijnsel waargenomen.
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4-4:Thoraximpedantie van een hond - 4

Op 3 april 1980 zijn in het Centraal Dierenlaboratorium te Groningen expe

rimenten gedaan met proefdieren om de bruikbaarheid van de imp.meter te

testen. Bovendien is geëxperimenteerd met een ander type elektrode nl. een

spotelektrode zonder zuignap. Deze elektrode wordt op het meetobject beves

tigd met een pleister. Tussen het meetobject en de elektrode wordt een wei

nig geleidende pasta aangebracht. Deze spotelektroden bleven goed op hun

plaats zitten gedurende het hele experiment en gaven goede resultaten. Het

proefdier was een bastaard(20 kg).
~

De opstelling was dezelfde als die bij alle vorige experimenten,beschreven

in hoofdstuk 1.

Alvorens de experimenten te starten is gedurende een half uur de impedantie

bij 1 en 300 kHz gemeten. Gedurende deze tijd traden geen veranderingen op

in de impedantie.

Ie meting:Het proportioneel toedienen van fys.zout

Om het verband tussende impedantie bij 1 kHz en de hoeveelheid toegediend

fys.zout te onderzoeken is negen maal gedurende een halve minuut 50 ml

fys.zout toegediend;in totaal dus 450 ml.De impedantie werd gemeten na de

injectie.De meetresultaten zijn weergegeven in grafiek 4.4.-1.Bij de marke

ringen(pijlen)op de horizontale as zijn de injecties van 50 ml fys.zout

gegeven. Vertikaal staat de trans-thoracale impedantie bij 1 kHz (TEll~.

De totale impedantieafname t.g.v. 450 ml fys.zout is 6 ohm.Dit komt overeen

met ca. 12%.We kunnen aan de hand van de meetresultaten concluderen dat de

impedantie bij benadering lineair afhangt van de hoeveelheid toegediend

fysiologisch zout.

2e meting:Het toedienen van oleinezuur

. Gedurende 10 minuten is 5 ml oleinezuur toegediend in 20 injecties van 0,25 ml

om de dertig seconden.De impedantie bij 1 kHz is vanaf de start van het in

jecteren tot een half uur na de start gemeten.De meetresultaten zijn weerge

geven in grafiek 4.4.-2 .Bij het toedienen van oleinezuur meten we een stij

ging van de impedantie.Na de laatste injectie begint de impedantie echter

sterk te dalen.
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Dit verschijnsel is bij eerdere metingen ook waargenomen.

Tijdens dit experiment was het niet mogelijk de metingen bij 300 kHz te

herhalen.

4-5:Thoraximpedantie van een hond - 5

Bij eerder verrichte metingen is gebleken dat de thoraximpedantie sterk

afhangt van de hoeveelheid lucht in de longen.In deze paragraaf worden de

metingen besproken,die op 23 april 1980 gedaan zijn bij een bastaardhond

van 31 kg.Het doel van deze metingen was enerzijds het testen van de imp.

meter,anderzijds inzicht te krijgen in de correlatie tussen de thoraximpe

dantie en de druk en het volume in de longen.

Het is een bekend verschijnsel dat het verband tussen de druk en het volume

in de long hysterese vertoont(lit.4).Dit verschijnsel wordt veroorzaakt

door de oppervlaktespanning in de longblaasjes.Fig.4.5.-1 geeft een idee

van het verband tussen volume en druk in een long.

Wanneer de druk in een long stijgt vanaf P=O zal de long zich ontplooien

bij een druk P
k
.. k.Deze situatie treedt op bij een pasgeborene. Wanneer

rl.tl.e .
de druk vervolgens daalt zal er een bepaalde hoeveelheid lucht in de longen

achterblijven,het residu volume. Bij normale ademhaling varieert het long

volume tussen V. ,het volume tijdens de ingeademde toestand,en V 0t,het volu-l.n Ulo

me tijdens de uitgeademde toestand.

V LoH6

Vi" - --

VuiT

V..u ·, cf... --IIIIi!!~~

.V~O

----~-=::;;;.-------------------.' ~o

Fig.4.5.-J:Het verband tussen volume(V) en druk(P) in een long.
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De meetopstelling is geschetst is fig.4.5.-2.Met behulp van een manometer

en een gecalibreerde zuiger is het statisch verband gemeten tussen P,V en Z

bij I en 300 kHz.

Fig 4.5.-2:De meetopstelling

is echter dat bij

gevoeligheid is bij

zijn dus praktisch gelijk.Het opvallende

en bij 300 kHz Zo~ 14 ohm. De procentuele

groter dan bij I kHz.

De meetresultaten zijn weergegeven in grafiek 4.5.-1 en 4.5.-2.Uit de metingen

blijkt dat de verwachte hysteresis in het verband tussen de druk en het volume

inderdaad optreedt. Ook blijkt de impedantie Z redelijk lineair afhankelijk van

het volume V en vertoont V(dZ)'nauwelijks hysterese.Het optreden van hysterese

die V(ÄZ) in grafiek 4.5.-1 suggereert is te verklaren door het lekken van

lucht langs de zuigerwanden en de verbindingen tussen slangen en zuiger en

manometer.De gevoeligheid bij I kHz is ~~ z 0,37 ohm/100 ml lucht,bij 300 kHz

geldt A,i5 .~ 0,36 ohm/100 ml lucht.
AV

De gevo~ligheden

I kHz ZO~ 21 ohm

300 kHz dus veel

_____________0_0 _
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Hoofdstuk 5:De impedantiemeter bestuurd door de Pet-computer.

5-1 : Inleiding

In de hoofdstukken 1 t/m 4 Z1Jn twee impedantiemeters besproken .De metingen

met deze meters hadden voornamelijk een oriënterend karakter,waarbij de

meters getest werden op hun bruikbaarheid bij experimenten op proefdieren.

Uit de experimenten is gebleken dat de imp.meters goed functioneren en ge

·schikt zijn voor onderzoek op het gebied van bioweefselimpedantie.Het meten

met de meters is echter een bewerkelijke zaak.

Er is besloten om de impedantiemeter voor het meten ~ij 1 en 300 kHz te kop

pelen met een computer,d.w.z. de computer bestuurt de imp.meter en verwerkt

de meetresultaten. De computer heeft de mogelijkheid de meetresultaten in

tabellen uit te printen op de teletype en gegevens op magneetband vast te

leggen.De computer maakt het verzamelen van gegevens eenvoudig zodat grote

aantallen metingen voor statistische doeleinden mogelijk zijn. Bovendien biedt

de computer de mogelijkheid om snel te meten. (max. 1000 metingen/sec.)

De computer die gebruikt is om de imp.meter te besturen is de Pet 2001-8

van de firma Commodore.

In dit hoofdstuk komen de mogelijkheden van de Pet in een meetopstelling,

de problemen die optreden bij het koppelen van computer en imp.meter,en de

benodigde software (programma 's) uitgebreid aan de orde" .

5-2:Het meten van een zwevende spanning.

Wanneer we de imp.meter koppelen aan de computer is het om praktische redenen

onmogelijk om-het hele meetsysteem uit batterijen te voeden.Om de imp.meter

toch zwevend te -houden t.o.v. zijn omgeving,moeten we gebruik maken van een

"scheidingsversterker".

In deze paragraaf worden enkele mogelijkheden besproken om deze scheiding

m.b.v. een opto-couplèr te realiseren.

5-2-I:Pulsbreedte modulatie

In f~g.5.2.-1 is het blokschema getekend van een scheidingsversterker geba

seerd op pulsbreedte modulatie.
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fig.S.2.-I:Pulsbreedte modulatie.

De spanning van de imp.meter wordt in comparator A vergeleken met een drie

hoeksspanning.De pulsbreedtevan het uitgangssignaal van A is evenredig met

V . (imp.meter).Het pulsbreedtegemoduleerde signaal passeert de opto-coupler
U1t

en wordt geïntegreerd in het laagdoorlaat filter.De spanning op punt B is

evenredig met V 't(imp.meter) en wordt in de AID-convertor omgezet in een
U1

digitaal signaal.De nauwkeurigheid van deze methode hangt o.a. af van de

opto-coupler.We moeten dus hoge eisen stellen aan de opto-coupler wat be

treft de breedbandigheid en de signaalvervorming.

S-2-2:Frequentie modulatie

Fig.S.2.-2 geeft het blokschema van een scheidingsversterker gebaseerd op

frequentiemodulatie.Met V . (imp.meter) sturen we een V.C.O.,waarvan de
U1t

frequentie evenredig is met het ingangssignaal.Het V.C.O.-signaal passeert

de opto-coupler.De eisen die we aan de opto-coupler moeten stellen zijn veel

minder zwaar dan bij de pulsbreedte modulator. Het uitgangssignaal van de

opto-coupler kunnen we op twee manieren demoduleren.

In het eerste geval (A) zetten we het frequentie gemoduleerde signaal om

in een spanning evenredig met de frequentie. Dit kunnen we realiseren met

een one-shot multi-vibrator gevolgd door een laagdoorlaat filter.De werking

van de multi-vibrator volgt uit fig.S.2.-3.

Op iedere positieve flank van het ingangssignaal(f. )geeft de one-shot
1n

multi-vibrator een puls met vaste lengte tl.Hierdoor zal Vuit(multi-vibr.)

gemiddeld evenredig zijn met f .•
1n
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Fig.5.2.-2:Frequentie modulatie

Fig.5.2.-3:Het uitgangssignaal van een one-shot

multi-vibrator bij een ingangssignaal

f. •
1n

De gemiddelde spanning Vuit(one-shot multi-vibr.) stuurt een AID-convertor

welke het signaal geschikt maakt voor de computer.

Een tweede mogelijkheid (B) om het F.M.-signaal te demoduleren is om het

aantal perioden van het ingangssignaal(f. )gedurende een bepaalde tijd te
1n

tellen in een digit~le teller en de tellerstand aan de computer toe te



voeren.We hebben geen AID-convertor nodig maar wel extra hardware om de

signalen reset(om de teller op nul te zetten alvorens te tellen),count

(om gedurende een bepaalde tijd te tellen) en out (om de tellerstand toe

te voeren aan de computer) te genereren.

5-2-3:Lineaire opto-coupler.

In de handel is ook een lineaire opto-coupler verkrijgbaar(type HIIFI).

Hiermee kunnen we een scheidingsversterker realiseren zonder gebruik te

maken van een modulatiemethode.

In fig.5.2.-4 is het schema getekend van een scheidingsversterker met de

HIIFI-opto-coupler.

V+
loV

l~oA

100.1\.

-Co K

.-._. --,

--

Fig.5.2.-4;Een scheidingsversterker met de HIIFI-opto-coupler.

Grafiek 5.2.-1 geeft de overdrachtskarakteristiek van deze versterker.

De overdrachtskarakteristiek is vooral in het midden redelijk lineair. Bij

experimenten bleek echter dat de temperatuurgevoeligheid van de HIIFI

aanzienlijk was,zodat de opto-coupler niet geschikt is voor toepassing

in een .scheidingsversterker.

5-2-4:De scheidingsversterker AD 277 K.

Door de firma Analog Devices worden scheidingsversterkers op de markt



gebracht,zelfs speciaal voor medische toepassingen(b.v. de AD 284 J) •
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Grafiek 5.2.-I:De overdrachtskarakteristiek van de scheidingsversterker

. m. b. v. de opto-coupler RIIF I.

De levertijd is echter ca.3 maanden,zodat geëxperimenteerd is met een ander

type scheidingsversterker,de AD 277 K,welke beschikbaar was in de vakgroep.

Voor gedetailleerde gegevens van de AD 277 K wordt verwezen naar de DATA

ACQUISITION PRODUCT CATALOG van de Firma Analog Devices.

De belangrijkste gegevens zijn samengevat:

-niet-lineariteit 0,025 %

-input offset drift I uV/ C

-C.M.R. 160 dB

"-Isolatieimpedantie : 1012 ohm//16 pf

5-2-5:Conclusie

Uit experimenten en specificaties van de verschillende gebruikte i.c.'s



blijkt dat de eigenschappen van de scheidingsversterker AD 277 K niet

eenvoudig zijn te overtreffen. Er is besloten om de impedantiemeter en

de netgevoede apparatuur te scheiden met behulp van deze scheidings

versterker.

5-3:De Pet-computer.

Pet is een afkorting van Personal Electronic Transactor.De Pet-computer

bestaat uit een toetsenbord.een beeldscherm,een cassette-recorder en

één grote printplaat,die alle elektronika bevat,ondergebracht in één kast.

Het hart van de computer bestaat uit een M.C.S.-6502 C.P.U. die alle

aktiviteiten van de computer bestuurt.De communicatie met de computer

via het toetsenbord geschiedt m.b.v. een Basic-interpreter,een program

ma dat alle ingetoetste instrukties interpreteert en uitvoert.Dit program

ma is door de fabricant in R.O.M. geimplementeerd.Het is dus niet mogelijk

dit programma uit te wissen door verkeerde handelingen van de gebruiker.

Ook kan men de Pet in machinetaal programmeren. Hiervoor moeten we echter

een door de fabricant op cassette geleverd programma,genaamd "monitor"

inlezen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de Pet-computer Z1J verwezen naar

de Pet-user-manual(lit.7).Een beschrijving van de M.C.S.-6502-C.P.U.

vindt men in lit.8 en de software van de M.C.S.-6502 is beschreven in

lit.9 •

Door stagiaire's en afstudeerders zijn enkele uitbreidingen van de Pet

computer gerealiseerd.te weten:

- Het basisgeh~ugen van Bk-byte R.A.M. is uitgebreid tot 32 kbyte R.A.M••

- De cassetterecorder is voorzien van een teller.Het zoeken naar program-

ma's op de cassette is daardoor sterk vereenvoudigd.

Bovendien is een interface gekocht om een teletype te kunnen koppelen aan

de Pet.Dit maakt het mogelijk om programma's en/of gegevens te "listen"

(uitprinten) •

De Pet-computer is met Z1Jn uitbreidingen een zeer krachtig systeem ge

worden.Er dient echter vermeld te worden dat er nauwelijks of geen deug

delijke software door de fabricant geleverd wordt en dat de Pet mijns in

ziens niet zo solide gebouwd is.Hierdoor is de Pet voor professionele

toepassingen minder geschikt.
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5-4:De Pet in een meetopstelling.

Wanneer we de Pet in een meetopstelling willen gebruiken,om b.v. op te tre-

den als systeemcontroler,of om gegevens van een meetinstrument te verzamelen,

is het belangrijk te weten welke in/uitgangen de Pet heeft om informatie-uit

wisseling tot stand te brengen met externe apparatuur.De Pet heeft vier commu

nicatiepoorten J 1 t/m J
4

.J1 is een comm.poort volgens de IEEE-488 specificaties.

J
2

is een algemene comm.poort,de userpoort.J3 maakt het mogelijk een tweede

cassetterecorder aan te sluiten en J 4 is een comm.poort voor extern geheugen.

De comm.poorten J 1 en J 2 zijn du~ geschikt voor communicatie tussen Pet en

externe apparatuur. (b.v. de imp.meter)

5-4-1:De IEEE-488 bus

In 1975 heeft de IEEE besloten de interfacing van programmeerbare meetinstru

menten te standariseren.Deze standaard is vastgelegd in rapportnr.1975-488.

De verzameling elektrische kontakten die zich gedraagt volgens deze standaard

wordt IEEE-488 bus,of kortweg IEEE-bus genoemd. Deze standaard is inmiddels

door vrijwel alle fabricanten geaccepteerd en sindsdien zijn tal van meetappa

raten en minicomputers(waaronder de Pet) op de markt verschenen,die uitgerust

zijn met deze bus.Meetapparatuur met deze bus,aanwezig in de vakgroep,zijn

b.v.:

De H.P. 3438 A,multimeter.

- De H.P. 5345 A,electronic counter.

We kunnen een meetopstelling ontwerpen, geschikt voor impedantiemetingen,gebruik

makend van de IEEE-bus.Fig.5.4.-1 geeft een blokschema van deze opstelling.

De uitgangsspanning van de imp. meter passeert de scheidingsversterker en wordt

gemeten met de H.P. 3438 A multimeter.De meetresultaten worden via de IEEE-bus

naar de Pet gestuurd.

De meetopstelling,geschetst in fig.5.4.-1 is in principe geschikt voor imp.metingen.

Er zijn echter twee nadelen:

We kunnen de imp. meter niet besturen.

- De H.P. 3438 A kan maximaal 5 metingen per seconde doen.

Een tweede mogelijkheid is om gebruik te maken van de electronic counter

H.P. 5345 A.Een meetopstelling met deze counter is getekend in fig.5.4.-2.
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Fig.5.4.-2:Een meetopstelling,gebruik makend ·van de IEEE-bus

en de H.P. 5345 A.

De uitgangsspanning van de impedantiemeter stuurt een V.C.O.De scheidingsver

sterker bestaat nu slechts uit een opto-coupler.De frequentie die aangeboden

wordt aan de electronic counter is evenredig met V 't(~p.meter).Het berekenen
UI.

van de spanning uit de frequentie kan door de computer gedaan worden.

Deze opstelling heeft het nadeel dat een zeer kosthaar apparaat gebruikt wordt

waarvan de mogelijkheden slechts voor een klein gedeelte gebruikt worden.

5-4-2:De userbus

De userport is een communicatiepoort voor algemene doeleinden,en bestaat uit

een bidirectionele databus(8 bits) en een aantal controle in/outputs.

De userport is zeer geschikt voor het ontwerpen van een interface waarmee we



de impedantiemeter kunnen besturen en waarmee we V 't(imp.meter) snel kunnen
UI.

meten.

5-4-3:Conclusie

Omdat de impedantie van de thorax tijdens de ademhaling sterk variëert met een

frequentie van ca.O,. tot. Hz is het noodzakelijk deze variaties te kunnen

meten. Hiervoor is een meetsnelheid van 5 metingen per seconde te laag.

Er is besloten om een interface te ontwerpen die snel kan meten,de imp.meter

kan besturen en via de userport communiceert met de Pet.

5-5:De userport.

In deze paragraaf worden de eigenschappen van de userport besproken.Aan de

orde komt bovendien welke aansluitingen van de userport gebruikt worden en hoe

we deze aansluitingen in een programma kunnen besturen.

Bij de in de vakgroep beschikbare Pet zijn de edgeconnectoren J.,J2 en J 3 via

kabelbomen verbonden met amphenolpluggen,die stevig op de achterzijde van de

Pet bevestigd zijn.Via een verloopkabel kunnen we externeapparatuur koppelen

met de userport.Deze verloopkabel heeft aan de userportzijde een amphenolplug

genaamd "Pet userport J2" en aan de andere zijde een canonplug genaamd

"Userport standaardbus".De aansluitingen van deze (femal~)canonplugvolgen uit

fig. 5. 5.-1.

1>. O. 1h D~ De. Or O&.

0 0 0 0 0 0,. , r ., J ~

0 0 0 0 0 0 0, ,. " ,~ ,J '" "
~ oL CAI '81 1:>:1 '-JA --

Fig.5.5.-1:De aansluitingen van de "Userport standaardbus"

• I



Van de userport gebruiken we slechts de volgende aansluitingen:

DO tlm 0
7

:bidirectionele databus

CB2 :handshake lijn

De acht bits brede databus gebruiken we om gegevens de computer inluit te

voeren.De "handshake lijn wordt gebruikt om de interface te melden dat de

computer gereed is voor dataoverdracht.Met behulp van instrukties kunnen we

de databus en de handshake-lijn besturen. Met de Basic-instruktie

"poke·S9468,192"maken we de handshake lijn laag.Met "poke S9468,224" hoog.

Omdat de datalijnen bidirectioneel zijn moeten we eerst de richting specifi

ceren.Het is mogelijk alle acht datalijnen afzonderlijk als in-of uitgang te

specificeren. Dit realiseren we door een byte XX(hex) naar adres E843(hex) te

sturen.De binaire representatie van XX(hex)=Y7••••••• YO .Wanneer Yn=1 dan wordt

D (het n-de bit van de databus) als uitgang gespecificeerd,is Y =0 dan wordtn n
D als ingang gespecificeerd.

n

S-6:De interface tussen Pet en impedantiemeter.

S-6-I:Inleiding.

Alvorens de interface gedetailleerd te behandelen is het noodzakelijk de gedach

ten uiteen te zetten die hebben geleid tot het blokschema geschetst in fig.

5.6.-1.

- De interface moet de impedantiemeter scheiden van netgevoede apparatuur in

verband met het zwevend houden van de imp.meter en de veiligheid. Deze functie

wordt vervuld door de scheidingsversterker AD 277 K,in fig.S.6.-1 aangegeven

met i.c. I •

- Het signaal dat we willen meten(V . (imp.meter» is vaak een gelijkspanningU1.t
met daarop gesuperponeerd een relatief klein wisselspanningssignaal.Om dit

toch nauwkeurig te kunnen meten met een 8-bits AID-convertor i~ het mogelijk

het signaal te compenseren met een gelijkspanning V(compensatie),in formule-

vorm:

V ·t(imp.meter)=V l"k + V. 1U1. ge 1.J W1.sse

V(compensatie) =V l"kge 1.J

Compenseren van V . (imp.meter) met V(compensatie) levert:
• U1.t
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VA • Vuit(imp.meter) - V(compensatie) = Vwissel

De spanning V
A
= V, 1 kunnen we nu zodanig versterken(versterkingsfactor A)W1sse

dat de AID-convertor volledig uitgestuurd wordt.

Bij het ontwerpen van de .interface is uitgegaan van deze compensatie/verster

kingsmethode.De functie van het aftrekken van V 't(imp.meter) en V(compensatie)
U1

wordt vervult door i.c.Z(fig.5.6.-I).De compensatiespanning wordt gegenereerd

door de computer in de vorm van een S-bits datawoord(byte).Deze compensatie

byte ~ordt via reg.Z en reg.3,i.c.16 en i.c.17, naar een DIA-convertor ge

stuurd,welke de S bits omzet in een analoge spanning(V(compensatie».De ver

sterking wordt gerealiseerd door de i.c.'s 3,4,5 en 6.De computer berekend

hoeveel versterkt dient te worden en stuurt vervolgens drie bits via een

buffer(i.c.ZI) en reg.7(i.c.IS) naar de programmeerbare versterker.

De gecompenseerde en versterkte spanning wordt door een A/D-convertor(i.c. 's

4,9,IO,II,IZ) omgezet in een S-bits datawoord ,wat via reg.4 en 5,i.c.13 enl4,

naar de computer gezonden kan worden.

- We willen de impedantiemeter ook kunnen besturen,b.v. de frequentie van I

naar 300 kHz en terug omschakelen.Dit is gerealiseerd met behulp van reg. I

(i.c.IS).

Er volgt nu een beschrijving van de verschillende onderdelen van de interface.

5-6-Z:Regliterselectie en inputbuffer.

In fig.5.4.-3 is het schema getekend van de registerselectie en de inputbuffer.

Omdat er meer dan één functie verricht moet worden hebben we meerdere registers

nodig.Deze registers moeten we kunnen selecteren,d.w.z. de computer moet kunnen

kiezen met welk register gecommuniceerd dient te worden.Om een registerselectie

te kunnen realiseren is de S-bits databus opgesplitst in drie delen.

De drie minst significante bits DI,DZ en D3 worden gebruikt voor de register

selectie.De vier meest significante bits D5 tlm DS worden. gebruikt voor data

overdracht tussen Pet en registers.Het overgebleven register D4 kan gebruikt

worden door de Pet om de toestand van de AID-convertor te lezen.De drie lijnen

DI,DZ en D3 sturen een 3 naar S demultiplexer(i.c.ZO),welke acht selectieuit

gangen heeft(Y I ••••• YS).Deze selectie-uitgangen worden echter pas aktief(laag)

als CBZ aktief (hoog) wordt.De signalen YI 'YZ'Y
3

en Y7 worden geinverteerd

in i.c.19.
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De vier datalijnen worden,in het geval dat ze als uitgang gespecificeerd zijn

gebufferd.Dit is nodig omdat deze lijnen niet genoeg stroom kunnen leveren om

de vier registers reg.1,2,3 en 7 tegelijk te sturen.

Wanneer we dus informatie naar een register willen sturen moeten we het volgen

de 'protocol aanhouden:

1 D
1

,D
2

,D
3

en D
5

t/m D
8

moeten als uitgang gespecificeerd worden(Basic:

poke 59459,247)

2We sturen een byte YYYY-XXX (D8 ••••• Dl) naar de interface,waarin XXX het

register selecteert,waar de data YYYY naar toe moet.

3 De CB2-lijn moet hoog en weer laag gemaakt worden. tijdens het hoog zijn

van CB2 wordt de data in het geselecteerde register "geklokt".

Voor het opnemen van informatie uit reg.4 of 5 geldt het protocol:

1 D
1

,D2 , en D3 specificeren we als uitgang ,D5 t/m D8 als ingang.

(Basic:poke 59459,7)

2 We sturen een byte naar de interface waarvan D1,D2 en D3 het register se

lecteren.

l CB2 hoog maken

4 De Pet neemt de data over. (Basic:A=peek(59471»

5 CB2 laag maken.

5-6-3:De scheidingsversterker.

In fig.5.4.-4 is de scheidingsversterker getekend.De versterker levert bij een

ingangsspanning V. =0 Veen uitgangsspanning V 't=3,96 V.Bij V. =1,2 V is V • =OV.1n U1 1n U1t

5-6-4:De aftrekker en de programmeerbare versterker.

I.c.2 is geschakeld als opteller. Het compensatiesignaal,afkomstig van de D/A

convertor wordt opgeteld bij het signaal afkomstig van de scheidingsversterker.

De som van beiden wordt bovendien geïnverteerd. Omdat de scheidingsversterker

ook inverterend werkt is het uitgangssignaal van de opteller evenredig met

V. (imp.meter)-V(compensatie).1n
I.c.3 werkt als versterker,waarvan de versterking wordt bepaald door de ver-

houding van de weerstand van 100 kohm(tussen pin 2 en 6 van i.c.3) en de weer

stand van pin 2 naar aarde.



Fig.5.4.-4:De scheidingsversterker en

de programmeerbare versterker.
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Met behulp van i.c.5,een analoge meerstanden schakelaar,kunnen we zes verschil

lende weerstanden kiezen(R1 tlm R6),dus zes verschillende versterkingen.I.c.5

heeft drie selectie ingangen(pin 9,lO,11).Deze worden gestuurd door de signalen

Alb,A2b,A3b afkomstig van i.c.6.I.c.6 bevat vier buffers met open collectoren,

wat het mogelijk maakt om met een !.T.L.-i.c.(voeding = 5 V) CMOS-i.c.'s te

sturen.De signalen AI,A2 en A3 op T.T.L.-niveau worden met i.c.6 geconverteerd

naar de signalen Alb,A2b en A3b op CMOS-niveau(lO V).De signalen AJ,A2 en A3

z1Jn afkomstig van reg.7 en bepalen dus de versterking van i.c.3.

I.c.22 is een éénmaal versterker(bufferversterker) waarmee een x-t-schrijver

aangestuurd kan worden.

Omdat de computer zowel de compensatie als de versterking instelt is het mo

gelijk om V . (~p.meter) te berekenen;hier komen we later nog op terug.U1t
Bij de huidige dimensionering van de schakeling zijn de volgende versterkingen

mogelijk:

selectiesignalen versterking

AI A2 A3 A

0 0 0 " maal

I 0 0 1,95 maal

0 I 0 3,05 maal

I I 0 5,3 maal

0 0 I 10,5 maal

I 0 I 19,0 maal

5-6-5:De AID-convertor en de DIA-convertor

In fig.5.4.-5 zijn de schema's van de A/D- en de DIA-convertor getekend.De

DIA-convertor bestaat uit i.c.7 en 8.Voor de werking van de beide convertoren

wordt verwezen naar de application note van het i.c. ZN 425 van Ferranti.

De conversietijd van de AID-convertor hangt af van de klokfrequentie(i.c.JO)

én de grootte van het ingangssignaal.Als we de maximale ingangsspanning van

de A/D-convertor,waarbij nog net geen oversturing optreedt V noemen,kunnen
max

we de conversietijd als volgt berekenen:

'I ... 255 x Vin
conv. fkl Vmax

De maximale conversietijd bij fkl= 255 kHz en V. =V is dus ms.1n max
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Per seconde kunnen we dus 1000 AID-omzettingen doen en dit is ruim voldoende

voor de toepassing met de impedantiemeter.

5-6~6:De registers.

In fig.5.4.-6 zijn alle registers getekend.Van reg.l wordt slechts één van de

vier uitgangen(OI) gebruikt om de frequentie van de imp.meter te sturen.De

uitgang or stuurt een led.De led brandt wanneer f=300 kHz en brandt niet bij

f=1 kHz.De andere registers zijn reeds aan de orde geweest.

5-6",:,7:De print.

Een onderaanzicht van de print,waarop de interfaceschakeling is gebouwd,is

getekend in fig.5.4.-7.De kabel,afkomstig van de userbus van de Pet is links

op de print vastgesoldeerd.De scheidingsversterker(i.c.l) is op een tweede

print gemonteerd. Beide printen zijn ondergebracht in een kastje genaamd

"Interface Pet-Impedantiemeter".'

5-6-8:De aanpassing van de impedantiemeter.

In fig.5.4.-8 is de wijziging van de impedantiemeter getekend,die het moge

lijk maakt om de frequentie van de imp. meter van 1 naar 300 kHz en terug te

schakelen met de computer.

Er is gebruik gemaakt van het reedrelais RA 30441051.

Wanneer we geen gebruik willen maken van computerbesturing verbinden we de

reedrelais ingang(pin 2 en 6) niet met de interface.Het relais (R) staat dan

in zijn rusttoestand(stand 2).In deze stand kunnen we met SI de frequentie van

de imp.meter instellen op 1 ,300 kHz of automatisch omschakelen.

Wanneer we gebruik willen maken van computerbesturing,verbinden we de relais

ingang met de interface(verbindingskabel beschikbaar) en zetten SI in de stand

"300 kHz".De basic-instructies die nodig zijn om de frequentie van de imp.

meter op 1 kHz te zetten zijn:

poke 59459,247 (richting datalijnen specificeren)
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poke 59471,0 (Het getal 0 in register 1 zetten)

Met poke 59459,247

poke 59471,16

zetten we de frequentie op 300 kHz.

5-6-9:De berekening van de spanning Vin(imp.meter) door de computer.

In de voorafgaande paragrafen is beschreven hoe de computer via de interface

de spanning V. (imp.meter) meet.Het is ook mogelijk V. (imp.meter) te compen-
1n 1n

seren en te versterken.

In deze paragraaf komt aan de orde hoe de computer uit de compensatie,de ver

sterking en het signaal van de AID-convertor de ingangsspanning V. (imp.meter)
1n

berekend.

De maximale waarde van V. (imp.meter) = 1,2 Volt.Wanneer we niet compenseren
1n

en nier versterken moeten we bij V. • 1,2 V de AID-convertor volledig uitstu
1n

ren.Het bereiko-van de c'!nvertor is verdeeld in 255 stappen(B bits conv.).



De meetgevoeligheid G van de AID-convertor is dan:
m

G = 2~52 Volt = 4,706 mV/stap
m stappen

Wanneer het signaal ook versterkt wordt(versterking A) geldt voor G :. m

G = 4,706 mV/stap
m A

Wannee~ we het signaal compenseren, stuurt de computer een 8-bits woord naar

de DIA-convertor welke het woord omzet in V(compensatie).Het bereik van deze

DIA-convertor is ook verdeeld in 255 stappen. Bij maximale compensatie is V(com

pensatie)=1153 mV.De gevoeligheid G van de compensatie is dus:
c

G = 1153 mVolt = 4 52 mV/sta
c 255 stappen' p

De computer kan met de formule

V. (imp.meter) = G .X + G .Y (mV)
l.n m c

me~ X = decimale representatie van de stand

Van de AID-convertor.

Y = decimale representatie van de stand

van de DIA-convertor.

de oorspronkelijke spanning V. (imp.meter) berekenen.
l.n

5-7:Testprogramma "~jkimp.meter"

Om de nauwkeurigheid van de imp.meter testen en de imp.meter te ijken is een

programma geschreven genaamd "ijkimp.meter".Dit programma is opgenomen op de

cassette genaamd "programma's imp.meter".

5-7-I:De testmeetopstelling.

De meetopstelling die gebruikt is om de interface te testen/ijken is getekend

in fig.5.7.-I.Met de Delta-voeding wordt de spanning ingesteld;de multimeter

B.P. 3435 dient als ijkmeter.Het programma "ijkimp.meter" vraagt,om de waarden

van de compensatie en de versterking in te toetsen op het toetsenbord,meet ver

volgens de ingangsspanning en drukt de berekende spanning in mV's af-op het



beeldscherm.

PET

•

Fig. 5. 7.-1.:Testmeetopstelling interface

5-7-2:Het programma

De programmatext van "ijkimp.meter" is:

5 GOT0450
la RE~ C32-nOO~/LAAJ ~OUTINE

20 POX~ 594581224
30 POXE 594581192
40 R;i;TURN
50 RZM COMPENSATIEROUTINE
60 POKS 59459 1 247
70 LO=COMP ANJ 15
80 POX~ 59471115*LO+I
90 .30SUa 10
100 HI=COKP AN~ 240
IlO POKE59q71IHI+2
120 G05Ua 10
130 RETURN
140 ~EM VERSTERKINGSnOUTINE
ISO POnE 59459 1247
160 POXE 594711Ió*VI+ó
170 GOSUB 10
180 IF VI=O fHEN V2=1
190 IF VI=I THEN V2=1.85
200 IF VI=2 THEN V2=2.9
210 IF VI=3 TnEN V2=4.9
220 IF VI=4 THEN V2=9.7
230 IF VI=5 THEN V2=19
240 RETU~N

250 REM CONVERTEE~~OUTINE

260 POXE 5945917
270 REM CONV.COM.
280 POXE 5947115
290 GOSUa 10



"....
..

; C: GOT0700
; C:30T0700

MAA~"

, ,
, ,

, ,

300 REM ~O~-ORDER PART
310 PO~E 59471,3
320 PO~E 59458,224
330 A=PEEKe5~471>

340 PO~E 59458,192
350 A=A AND 240
360 A=A/15
370 REM HI3H-OaDE~ ?A~T

380 POKE 59471,4
390 PO~E 59458,224
400 B=PEEKe59471 >
410 ?OKE 59458,192
420 3=a ANi) 240
430 C=A+3
440 RETURN
450 PRINT ....
460 INPUT"COMPeBIT>";COMP
470 p:lINr·..·+ ..O:'JE~ST.=1
480P?tINT"1: .I, 1.85,,"
490 PRI NT"2: , , 2 • 9
500 P?UNT"3: .1.1 4.9
510 PRINT"4: " 9.1
520 PRINT"5: 11 19
525 ?RINT ....
530 INPUT"VE:1STE=tKINli";Vl
540 PRINT ....
550 PRINT"COMPENSATIE ="
560 pqINT"VERSTEaKING ="
510 PRINT"'JI eaITS> ="
580 ?RINT"'JI(t-:V> ="
585 P;UNT""+"ANDERE COM? OF VE:1ST.? i)RUK N"
590 GOSUB 50 :REM COMPENSATIE~OUTINE

600 GOSU3 140:R~M VERSTEaX.~OUTINE

610 ·JOSUB 250:REM CONV.:10UTINE
620 VI=e4.7058B*CIV2>+e4.521*COM?>
630 V I ~ = ( ~EF T i ( ST ~.» ( i) I ), 5 >>+ .. MV"
640 PRINT ....
650 P~UNT".. ; COMP
660 PRINT"";V2
610 IF C>99THEN PRINT""
680 IFC<10THENPRINT" "
690 PRINT" ";C
100 PRINT .... ;VIi
110 GET Ni:IF N$="N" THEN GOT0450
720 30T0610

READY.



5~7-3:De flow-chart

De flow-chart van "ijkimp.meter" is geschetst in fig. 5. 7.-2 •

Naast de flow-chart staan de regelnummers van het betreffende programma

onderdeel in de programmatext.Met dit programma is de interface afgeregeld

en zijn metingen gedaan.

5-7-4:Meetresultaten.

De testmetingen zijn gedaan bij drie compensatiespanningen t.w.
~

V(compensatie) = ° V;0,452 V en 0,904 V ,en bij alle versterkingen.

Uit de meetresultaten bleek .dat de maximale afwijking tussen het door de com-

puter gemeten en berekende resultaat V en V lt t (H.P.3435 A)comp. mu.me er
dV=6 mV was.De percentuele fout dV/V is:max

dV 6 mVv--- = I 2 V .100% =0,5 %
max '

Omdat de A/D-·en de D/A-convertor 8-bits convertors zijn is de quantiserings

fout 0,4 %.De meetfout is dus een goede benadering van de theoretische fout.

5-8:De programma's "Impedantiei" en "Impedantie2".

5-8-I:Inleiding

Bij het schrijven van programma's die de imp.meter moeten besturen via de

interface is het belangrijk te weten wat de aard is van de signalen die we wil

len meten.

We kunnen de signalen in twee groepen verdelen:

Groep I:Wanneer we niet aan d~ thorax meten (b.v. aan het testnetwerk) zal

d~ impedantie slechts .langzaam(of helemaal niet) veranderen.De te me

ten spanning V .t(imp.meter) zal dus een gelijkspanning zijn.
uJ.

groep 2:Wanneer we meten aan de thorax van een proefpersoon/dier,zal t.g.v.

de ademhaling de impedantie variëren. De uitgangsspanning van de imp.

meter zal dus een wisselspanning zijn(gesuperponeerd op een gelijk

spanningscomponent),waarvan de frequentie gelijk is aan de ademhalings

frequentie(ca.O,I-1 Hz).

Met het programma "ImpedantieI" is het mogelijk signalen te meten van groep I.
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Ook langzaam variërende signalen(f <0, I Hz)kunnen gemeten worden.

Met "Impedantie2" kunnen we signalen van groep 2 meten.

5-8-2:De mogelijkheden van "Impedantie} "

Met het programma "ImpedantieI" is het mogelijk om de uitgangspanning van de

fmp.meter te meten bij I en 300 kHz.De computer berekend bovendien de ver

houding V(300 kHz)/V(1 kHz).

Het aantal metingen en de tijd tussen de metingen Z1Jn naar keuze in te toet

sen.V(1 kHz),V(300 kHz) en de verhouding V(300 kHz)/V(1 kHz) worden in een

tabel op het beeldscherm zichtbaar gemaakt. Ook kunnen we de meting nummeren

en alle meetgegevens en meetresultaten op de teletype uitprinten en/of op

magneetband(cassette) opnemen. Ook kunnen eerder opgenomen meetresultaten van

de band gelezen worden. Een voorbeeld van de output van de computer op de te

letype is gegeven in tabel 5.8./1.

METING 0

AANTAL METINGE:N: 10
TIJD TUSSEN DE METINGEN:OOI000

V<l KHZ> Ve300 KHZ> Ve300-> Ive 1>

1171 MV 705 MV .60
1167 MV 696 MV .59
1162 MV 691 MV .59
1167 MV 691 MV .59
11 !?2 MV 691 MV .59
1162 MV 691 MV .59
1162 MV 691 MV .59
1162 MV 691 MV .59
1162 MV 691 MV .59
1162 MV 691 MV .59

.....

READY

Tabel 5.8./I:Computeroutput van "ImpedantieI"
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De metingen zijn gedaan aan het testnetwerk.Bij de start van de metingen is

de imp.meter aangezet. Omdat de tijd tussen de metingen 10 min. is(1l0010001l=

"00" uren,"IO" min.,"OOIl sec.) kunnen we uit deze meetresultaten concluderen

dat de "opwarmtijd"van de apparatuur ca.IS min. is.

S-8-3:De flow-chart van IlImpedantiel 1l

In fig.S.8.-Z is de flow-chart van "ImpedantieZ" getekend.De verschillende

functieblokken spreken voor zichzelf.

5-8-4:De programmatext van IlImpedantiel".

Het is haast onmogelijk om iedere programmastap toe te lichten.Om echter het

programma te kunnen lezen wordt een opsomming gegeven van alle belangrijke

symbolen die in het programma gebruikt zijn.

Symbolen

met =Het nummer van de meting(meetcyclus)

met $ =''meting met"

nummer =aantal metingen per meetcyclus

tijd$ =de tijd tussen de metingen in een meetcyclus

gev =getal dat aangeeft op welke stand de gevoeligheidsknop van de

imp.meter staat

comp =campensatie(=O)

vI -versterking(=1 maal)

c -resultaat van een AID-conversie

Q(nummer) =array met lengte nummer waarin de meetresultaten bij kHz worden

opgeslagen

R(nummer) =array met lengte nummer waarin de meetresultaten bij 300 kHz worden

opgeslagen

S(nummer) -array met lengte nummer waarin de verhoudingen R(nummer)/Q(nummer)

worden opgeslagen

no =getal dat aangeeft welke meting in een meetcyclus bezig is.

sI -de berekende spanning V(J kHz) in mV

s3 -de betekende spanning V(300 kHz) in mV

De programmatext van "ImpedantieI" is:



" -99-
/'

10 PRINT ....
20 PRINT" ********************"
30 PRINT" * *"
40 PRINT" * IMPEDANTIEMETING *"
50 PiU NT" * *..
60 P~INf" ********************"
70 PRINT ....
80 P~INT.. MET DIT PROGR-'\Mt1A KUNNEN ·JE DE IMPEDMJ-"
90. P~INT"TIE VAN 8IO·JEEFSEL. METEN 3IJ 1 EN 300"
100 P~INT"j{HZ."

110 PRINT"aOVENDIEN ',.rORDT DE VERHOUDING VAN"
120 PRINT"DE 3EIDE IMPEDANTIES BEREKEN':>."
130 ?RINT" PUSH 5?ACE"
140 GET A,5:IF A'S= .... THEN 140
145 INPUT"r.ytL.T U METEN OF BANDINFO(M OF 3)"H1"G
147 IF M5="S" THEN ~050

150 PRINf"'JAT 1S HET NUMMER VAN DE .MET I NG?"
160 IN?üT"METINGN!J~MEq";MET

165 MET;i="METING "+ST:1$(M.::T)
170 PRINT"HOE'JZEL. MEErJAAqDEN rHL.T U?"
160 IN?UT";3ETi,\L.";NUMMEq
181 DIM QCNUMM~~):DIM ~CNUMMEq):DIM SCNUMMSR)
190 PRINT"HOEVEEL. TIJD TUSSEN DE METINGEN?"
200 PRINT"L.AY-OUT: ------ C--UREr.JI--MI NI --SEC)"
204 ?R1l'JT"a. V. 030026 =3 UU~I 0 MIN I 26 SEC"
210 IN?UT'''';TYDi
212 IF L.ENCTYD;i)=6 THEN 220
213 PRINT"U HE3T DE VER:-<EERDE L.AY-OUT GEBRUIKT VOOR DE TYD!"
214 PRINT"Pi10.dEE::t HST NOG EENS!"
215 GOTO 190 ,
220 PRINT"AL.L.ES GOED AANGESL.OTEN??????"
230 PRINT"OP lJEL.l{ GETAL. STAAT DE ZT.t1ARTE KNO?"
240 PRINT"OP DE IMP.f"!ETE~?"

250 INPUT"GETAL.";GEV
260 COMP=0:V1=0
270 GOSU3 5040 :REM COMP
280 GOSU3 5130 :REM VERST
290 GOSU3 5380 :REM 1 KHZ
300 30SUB 5180 :~EM CONVE:1T
310 Ir C>253 THEN GOSU3 5480:GOTO 300
320 Ir C>175 THEN GOTO 360
330 IF GEV=6 THEN GOTO 5620
340 GOSua 5560 :REM KNOP HOGER
350 GOTO 300'
360 PRINT"OK .JE METING GAAT BEGINNEN!"
370 PRINT""+MET:i
380 PRINT"AANTAL. METINGEN :"+STR$(NUMMER)
390 PRINT"TYD TUSSEN METINGEN:"+TYDi
420 NO=l
425 PRINT" V(l) V(300) V(300)/VC1)"
430 Tli="OOOOOO"
432 Ir TI$<TYD$ THEN 432
435 GOSUB 5380
437 X=TI
438 Ir TI<X+12 THEN 436
440 GOSUB 5160.
450 Q(NO)=C
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460 GOSUa 5430
470 X=T I
480 IF TI<X+12 THEN 480
490 GOSUB 5180
500 R(NO)=C
510 S(NO)=R(NO)/~(NO)

520 Sl=4.706*1(NO):S3=4.706*~(NO)

526 K=Sl:GOSUa 5780:51i=Ki
527 K=S3:GOSU3 5780:S3b=Xi
528 K=S(NO):X$=(LEFT$(5T~$(X)14»

530 PRINT .... +Sl!l+ .. MV "+53$+" MV "+K$
540 NO=NO+l
550 IF NO<>NUMMER+l THEN 430
560 PRINT"DE METINGEN ZIJN GEDAAN"
570 PRINT"'JILT U DE RESULTATEN OP DE TELETYPE?"
590 INPUT"J OF N";TEL$
600 IF TEL$="J" THEN GOSUB 5670
610 PRINT"·JILT U DE MEETiJAARDEN OP BAND?"
630 INPUT"J OF N";TAPi
640 IF TAP$="J" THEN G05UB 5900
650 PRINTwJILT U MEER METINGEN DOEN?"
660 PRINT"START H~T PROGRAMMA DAN O?NIEUTJ MET"
670 PRINT"-RUN-":END
5000 REM Ca2-HOOG/LAAG ROUTINE
5010 POKE 59468 1 224
5020 POKE 594681192
5030 RETURN
5040 REM CONPENSATIEROUTINE
5050 POKE 59459 1 247
5060 LO=COMP AND 15
5070 POKE 59471116*LO+l·
5080 GOSUa 500a
5090 HI=COMP AND 240
5100 POKE 594711HI+2
5110 GOSUB 5000
5120 RETURN
5130 REM VERSTEaKINGSROUTINE
5140 POKE 59459 1247
5150 POKE 5947111ó*Vl+ó
5160 GOSUB 5000
5170 RETURN
5180 REM CONVEaTEERROUTINE
5190 POKE 5945917
5200 REM CONVERT COMMAND
5210 POKE" 5947115
5220 GOSua .5000
5230 REM LO~ER-ORDER PART
5240 ?OKE 5947113
5250 POKE 594681224
5260 A=PEEK(59471)
5270 POKE 594681192
5280 A=A AND 240
5290 A=A/16
5300 REM HIGHER-ORDER PART
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•

V( 300) IV( I·)V(300 KHZ)

5310 POKE 59411 14
5320 POKE 594681224
5330 B=PEEX(59411)
5340 POKE 594681192
5350 B=B AND 240
5360 C=A+B
5370 RETURN
5380 REM F=I KHZ
5390 POKE 594591241
5400 POXE 5941110
5410 GOSU3 5000
5420 RETURN
5430 REM F=300 XHZ
5440 POKE 594591241
5450 POXE 59411116
5460 'GOSUB 5000
~410 RETURN
5415 RE~ KNOP EEN STAND 4AGER
5480 PRINT"'NILT U DE Z~"'ARTE KNOP VAN OE IMP.METER EEN STAND LAGER ZET
5490 PRINT" DRUK DAARNA OP -SPACE-"
5500 GET ·AS: IF AS='''' THEN 5500
5510 GEV=dEV-I
5520 IF GEV=O THEN GOSUB 5540
5525 IF GEV=O THEN END
5530 RETURN
5535 REM SIGNAAL TE HOOG!
5540 PRINT"ER KLO?T IETS NIET IN DE MEETOPSTELLINGI I'·
5550 ?RINT"KIJKT U HET EVEN NA?START HET PROGRAMMA OPNIEU'''' MET -RUN-."
5555 RETU:lN
5560 REM XNOP HOGER ROUTINE
5570 ?RINT"''''ILT U DE KNO? VAN OE IMP.METER OP"
5512 PRINT"STAND"+STR$CGE:V+I)+" ZETTEN"
5580 PRINT"DRUK VER'vOLGENS OP -SPACE-!"
5590 GET A$: IF A$ =.... THEN GOTO 5590
5600 GEV=GEV+ I
56 I 0 RETURN
5620 REM TE LAAG
5630 PRINT"HET SIGNAAL IS TE LAAG!"
5640 PRINT"ER KLOPT IETS NIET IN DE MEETOPSTELLING.KIJKT U HET EVEN NA
5650 ?RINT"START HET PROGRAMMA O?NIEU"J MET -RUN-tt
5660 END
5670 PRINT"DE MEETT/AARDEN '/ORDEN OP OE TELETYPE"
5615 PRINT"UITGE?RINT."
5680 OPEiH 14
5685 PRINTII1 :?RINTII1 .... :PRINTII 1....
5690 PRINTII1 :PRINT/I 1 .. "+METl
5692 PRINTII1 :PRINTII 1 .. AANTAL METINGEN:"+STR$(NUMMER)
5694 PRINT/I1"TIJD TUSSEN OE METINGEN:"+TYD$
5696 PRINT/I1 .... :?RINT/II ....
5100 PRINTlil" VCI KHZ)
5110 PRINTII1 .... :NO=1
5120 Sl=Q(NO)*4.106:S3=RCNO)*4.106
5730 K=SI:GOSU3 5180:Sli=K$
5740 K=S3:GOSU3 5180:S3i=KS
5150 K=S(NO):Ki=(LEFTS(STR$(K)14»
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5760 PRINTl11" "+Sl$+" MV "+S3$+" MV "+K$
5762 NO=NO+l
5764 IF NO<>NUMME~+l THEN 5720
5765 Y=6
5766 Y=Y-1:PRINTl11'''':IF Y<>O THEN 5766
5767 PiUNT,ll":lEAlJY"
5770 RETURN
5780 IF K>999 THEN K$=(LEFT$(STR~(X)15»

5790 IF K<1000 AND K>99 THEN Kb=" "+(LEFT.5(ST~~(K)14»

5800 IF K<l,OO AND 1(>9 THEN K$=" "+(LEFT~(STR:5(Kb3»

5810 IF K<10 THEN K~=" "+(LEFT$(STR$(K)12»
5820 RETmtN
5900 OPEN 21 11 11MET$
5910 PRINTI2INUMMER:?RINTI2IMETi
5915 PRINTN2 1TYDi
5920 FOR S=l TO NUMME~

5930 ?RINTI2IQ(S)
5940 NE;XT S
5950 FO~ S=l TO NUMMER
5960 PRINT,2IR(S>
5970 NEXT S
5980 Fon S=l TO NUMMER
5990 PRINTI2IS(S)
6000 NEXT S
6010 CLOSE 2
6020 RETURN
6050 PRINT"U KUNT NU KETINGEN VAN DE BAND LEZ.EN."
6060 ,?RINT"'JELKE METING 'NlLT U?(METING X)" __
6070 INPUT"X";X
6080 PRINT"U HEaT NATUU~LIJK DE GOEDE BANi) IN DE CASSETTE.REC. GEDAAr
6090 PRINT"IK GA METING"+ST:l$(X)+" Z.OEKEN!"
6100 MET.5 ="~ET ING "+STR$ 00
61100PEN21110lMETi
6120 INPUTI2IX:INPUTI2IMET~:INPUTI2ITYDi

6130 PRINT" "+MET$
6140 PRINT"AANTAL MEET:JAA~DEN: "+STRS (X)
6150 PRINT"TYD TUSSEN DE METINGEN:"+TYDi
6160 PRINT" V(1) V(300) V(300~/V(1)"

6170 FOR S=l TO X
6180 INPUTI21~(S):NEXT S
6190 FOR S=l TO X
6200 INPUTI2IR(S>:NEXT S
6210 FOR S=1 TO X
6220 INPUTI2 I S(S):NEXT S
6230 CLOSE 2
6240 P:lINT ....
6250 S=l
6260 K=Q(S>*4.706:GOSUB 5780:S1$=K$
6270 K=R(S)*4.706:GOSUB 5780:S3i=Ki
6280 K=S(S):K$=(LEFT~(STRi(K)14»

6290 PRINT" "+Sl$+" MV "+S3$+" MV "+KS
6300 S=S+l
6310 IF S<>X+1 THEN 6260
6320 END
6330 END

READY.



5-8-5:De mogelijkheden van "Impedantie2"

Het programma "Impedantie2" heeft alle mogelijkheden van "ImpedantieI" en

kan bovendien snel meten zodat aan de thorax gemeten kan worden van ademende

proefpersonen/dieren. Het snel meten is mogelijk omdat het programmagedeelte

dat de maximale meetsnelheid bepaalt,geschreven is in machinetaal. Dit machine

taalprogramma,genaamd "metmaxmin",meet 256 keer in een tijd tl.De tijd tI kun

nen we kiezen van I t/m 8 sec •• Vervolgens wordt van de 256 metingen het maxi

mum en het minimum bepaald.De meettijd moeten we zodanig kiezen dat de adem

halingscyclustijd(éénmaal in- en u~ademen) kleiner is dan ti .In dit geval

representeert het maximum de impedantie in ingeademde toestand en het minimum

de impedantie in uitgeademde toestand. Uit de meetresul~aten berekent de com

puter V (I kHz),V (300 kHz),V (300 kHz)/V (I kHz),V . (I kHz),. max max max max ml.n
V . (300 kHz) en V . (300 kHz)/V . (I kHz),welke evenredig zijn met de betref-ml.n ml.n ml.n
fende impedanties en imp.verhoudingen.De berekende gegevens worden in een

tabel op het beeldscherm uitgeprint.

Het programma heeft bovendien de eigenschap dat de compensatiespanning en de

versterking automatisch berekend worden. Het principe van de compensatie en

de versterking wordt behandeld in paragraaf 5-6-1.

5-8-6:De flow-chart van "Impedantie2"

De flow-chart van "Impedantie2" bestaat uit twee gedeelten,t.w. de flow-chart

van het programma onderdeel,geschreven in Basic,en het programma onderdeel,

geschreven in machinetaal,dat de snelle metingen uitvoert.

De flow-chart van het Basic programma komt overeen met die van "ImpedantieI"

en de flow-chart van het machinetaalgedeelte is getekend in fig.5.8.-3a,b,c •

5-8-7:De programmatext van "Impedantie2n

De programmatext van het machinetaalprogramma(''metmaxminn
) is verdeeld in drie

gedeelten, t.w. :

A Het gedeelte dat 256 metingen verricht

B Het gedeelte dat het maximum van de metingen bepaalt

C Het gedeelte dat het minimum van de metingen bepaalt



"icH"ri WGo
1)""Abv.~

st~(,i~i (ER. Eli

OW" Ct( or l145

l1\DG"''''''héfk.·
bAAR VAN ~'S

cl, "'/.. cl" VAN

A/r>- COf\~' 0p_

WALeN é ti op-
fAGEN i,., 'bH

ds -Ir./" dl VAN

Alo - tol\V. op_

hAlEI't'.

1)& fL. YTIi

DpbeA.GG'" itt
'JEtU,x
Ix: i..Ju ~cr.)
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3eoo EA NO?
3eOI A2FF LOX IFF
3C03 A907 LDA 107
3COS 8D4JE8 STA E34J
3C03 A90S LDA 105
3eOA 8D4F~3 STA E84F
3CO~ 20S13C JSR 3CSl
3CIO 20SCJC JS~ 3CSC
JCIJ A90J LilA 1~3

3CIS' 604FE8 STA E34F
3CI6 A9EO LDA IEO
3CIA 804CE8 STA E84C
3elD A~4FE8 LDA E34F
3C20 SA ROR A
JC21 SA :=lOR A
3C22 SA. ROR A
3C2J SA RO~ A
3C24 290F AND lOF
3C2S 8000JD STA 3000
3C2~ A9CO LDA ICO
JC2a 8J4CE8 STA E84C
3C2E A904 LilA 104
3C30 8J4FE3 STA E84F
3C33 A9EO LDA IEO
3C3S 8~4CE8 STA E84C
3C38 AD4FE8 LOri E84F
3CJB 29FO A.NJ IFO
3CJ.::> 18 CLC
3C3E OJ003D aRA JOOO
3C41 9~00JE STA JEOOIX
3C44 A9CO LDA ICO.'
3C4ó 8D4CE8 STA E84C
3C4~ E3 lNX
3C4A EOFF CPX IFF
3Cl.& C EA NOP
3C4J ilOB9 BNE JC08
3C4F EA NO?
3CSO 60 RTS
3CSI A9EO LDA IEO
3CS3 8u4C~8 STA E84C
3CS6 A9CO L~A ICO
3CS6 BD4CE8 STA E84C
3csa 60 RTS
3CSC AOIF LDY ,1F
3CSE 86 ~EY

3CSF 20Ó73C JSR JCó7
3C62 DOFA aNE JCSE
3C64 60 RTS
3CóS EA NO?
3C66 EA NO?
3C!»7 EA NO?
3C6S 98 TYA
3C69 48 ?HA
3CóA AOIO LDY 110
3C6C 68 DEY
3C6J DOFil ENE 3C6C
3C6F ss- ?LA
3C10 AS TAY
3C71 SO RTS.

Programmatext A:Het gedeelte

dat 256 metingen doet.



3C80 A200 LDX 100
3C82 AOOOJE LDri JEOa
3C8S 8D01JJ STA JDOI
3C88 ES INX
3C89 0001 aNE 3CSC
3C8B 60 RTS
3CSC D0003E C~? 3EOO,X
3C3F BOF7 dCS 3C8S
3C91 BDOOJE L~A JEOO,X
3C94 800130 STA JOOl
3C97 4C88JC J~P JC88

Programmatext B:Het gedeelte dat het minimum van de metingen bepaalt.

3CAO A200 LJX 100
3CA2 AOOOJ~ LvA J~aO

3CAS 8D02JD STA 3D02
3CA8 E8 INX
3CA9 DOOI BNE 3CAC
3CAB 60 HTS
3CAC ODOOJ~ CM? JEOO,X

·3CAF 90F7 BCC 3CA6
3CEl dD003E LDA JEOO,X
3tB4 80023D STA JD02
3CB7 4CA8JC JMP 3CA8

Programmatext C:Het gedeelte dat het maximum van de metingen bepaalt.
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De Basictext van het programma "Impedantie2u is:

10 PRINT ....
20 PRINT" ********************..
30 PRINT" * *"
40 PRINT" *" IMPEDANTIEMETING *"
50 PRINT" * VOOR *"
60 PRINT" * DYNAMISCHE *"
70 PRINT" * SYSTEMEN *"
80 PRINT" * *"
90 PRINT" ********************"
100 PRINT"MET DIT ?ROG~AMMA KUNNEN './E DE IMPEDAN-"
110 ?RINT"TIE iJAN BIO'JEEFSEL METEN BIJ 1 EN 300"
120 PRINT"KHZ."
130 PRINT"DE IMPEDANTIES '..tORDEN ZO'JEL BIJ"
140 PRINT"INGEADEMDE ALS UITGEAlJEMDE TOESTAND"
150 PRINT"BEREKEND."
160 PiHNT"PUSH S?ACE''-
170 GET A.i:IF Ai=.... THEN 110
180 PRINT....
190 INPUT"'JILT U METEN OF BANDINFOCM OF B)";M$
200 IF M$="a" THEN 6150
210 PRINT"~..rAT IS HET NUMMER VAN DE METING?"
220 INPUT"METINGNUMMER";MET
230 MET$ ="MET 1NG "+ST:U CMET)
240 PRINT"HOEVEEL MEETlJAARDEN :HLT U?"
250 INPUT"GETAL";NUM
260 DIM QICNUM):DIM RICNUM):DIM SHCNUM)
270 DIM Q3CNUM):DIM R3CNUM):DIM SLCNUM)
280 PRINT"HOEVEEL TYD TUSSEN DE METINGEN?"
290 PRINT"LAY-OUT:------ C--UREN1--MINI--SEC)"
300 INPUT"";TYD$
310 IF LENCTYDS)=6 THEN 340
320 PRINT"VERKEERDE LAY-OUTI"
330 GOTO 290
340 COMP=O:Vl=1
350 GOSUa 5040:REM COMPENS.
360 GOSUB 5130:REM VERST.
370 PRINT"IN HOEVEEL SEC. 'JILT U DE 256 SAMPLES NEMEN?"
380 INPUr"112'''''1118 SEC";SEC \,
390 IF SEC=! THEN 50=31
400 IF SEC~2 THEN 50=63
410 IF SEC=3 THEN SO=94
420 IF SEC=4 THEN 50=126
430 IF SEC=5 THEN 50=158
440 IF SEC=6 THEN 50=190
450 IF SEC=7 THEN 50=223
460 IF SEC=8 THEN 50=254
470 POKE 15453150
480 PRINT"OP 'JELK GETAL STAAT DE Z1JARTE KNOP"
490 PRINT"VAN DE IMP.METER?"
500 INPUT"GETAL";GEV
510 GOSUa 5180:REM 1 KHZ
520 GOSUB 5430:REM METMAXMIN
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560 PIUNTC"D
570 IF C>253 THEN GOSUa 5320:GOTO 520
590 IF C>175 THEN 665
600 IF GEV=6 THEN 5400
610 PRINT ..·,HLT U DE KNOP VAN DE: IMP.t1ETER OP"
620 PRINT"STANû"+ST:U CGEV+ 1) +" ZETTEN"
630 PRI NT"Di1UK VE~VOLG ENS -SPACE-"
640 GET A.s:IF Ab=.... THEN 640
650 GEV=GEV+ 1
660 GOTO 520
665 PRINT"OK!! DE METING GAAT BEGINNEN"
666 GOSUB 5560:~EM TA3ELKO?
667 NO=1
670 GOSUB 5160:REM 1 KHZ START LUS
675 COMP=O:Vl=I:GOSUB 5040:GOSUB 5130
680 GOSUB 5430:REM MET~~XMIN

690 COMP=Cil-4)*255/245
691 CA=INTCCOt1?)
692 IF 2*CCOM?-INTCCOMP»>=1 THEN CA=INTCCOMP+l)
693 COMP=CA:IF COM? > 255 THEN COMP=255
700 GOSU3 5040:REM CO~?ENSATIE-

710 X=255-D+4:GOSUB 5490:REM VERST.
720 GOSUB 5130:~EM VE~ST.~O~T.

730 GOSUB 5430:~EM METMAXMIN
740 Q1CNO)=CC*4.70583/Vl)+C255-X)*4.70588
745 RICNO)=CD*4.70~88/Vl)+C255-X)*4.70588

750 GOSua 5250:REM 300 KHZ
755 COMP=0:Vl=I:GOSU3 5040:GOSUB 5130
760 GOSua 5430:~EM METMAXMIN
770 COMP=CD-4)*255/245
771 CA=INTCCOM?)
772 IF 2*CCOMP-INTCCOMP»>=1 THEN CA=INTcCOMP+l)
773 COMP=CA:IF COMP > 255 THEN COMP=255
780 GOSU3 5040:REM CONP.
790 X=255-D+4:GOSUB 5490:REM VERST.
800 GOSUB 5130:~EM VERST.ROUT.
810 GOSua 5430:REM METMAXMIN
820 Q3CNO)=CC*4.70568/Vl)+C255-X)*4.70588
830 R3CNO)=CD*4.70588/Vl)+C255-X)*4.70588
840 SHCNO)=~3CNO)/~ICNO)

850 SLCNOJ=R3CNO)/R1CNO)
860 K=~ICNO):GOSua 5ó60:Qli=Ki
870 K=Q3CNO):GOSUB 5660:Q3$=Xi
~80 X=Rl'NO):GOSua 5660:Rl$=K$
890 K=R3CNO):GOSUB 5ó60:R3$=Ki
900 SHi=LEFTiCSTR$CSHCNO»,,4)
905 IF LENCSH$)<>4 THEN SHi=" "+SH$:GOT0905
910 SLi=LEFT$CSTR$CSLCNO»,,4)
915 IF LENCSL$)<>4 THEN SL.$=" "+SL$:GOT09f5
920 PRINT" "+Qli+Rl$+" "+Q3i+R3$+" "+SH$+" "+SL$
930 NO=NO+l
935 1Ii="000000"

.. 936 IF TYD$>Tli THEN 936
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940 IF NO<>NUX+I THEN 670
950 PRINT"::lEADY!"
951 PRINT"~..rILT U DE RESULTATEN OP DE TELETYPE"
952 PRINT"HE33EN,,?"
960 INPUT",) OF N";TEL:.&
970 IF TELS=",)" THEN GOSUa 5710
980 PRINTw,011LT U uE RESULTATEN OP BAND?"
990 INPUT",) OF N";TA?$
I 000 I F TA?$ =",)0' THEN GOSUB 5980
1010 PRINT"'JILT U MEETl METINGEN DOEN?,START DAN O?~IIE'.N MET -RUN-":EN
1011 PRINT"O?NIEU~ MET -RrJN-"
5000 REM C82-HOOG/LAAG ROUTINE
SOlO POKE 59468 , 224
5020 POKE 59468,192
5030 RETURN
5040 REM COM?ENSATIE~OUTINE

5050 POKE 59459 , 247
5060 LO=COMP AND 15
5070 POXE 59471,16*LO+l
5080 GOSUB 5000
5090 HI=COM? ANO 240
5100 POKE 59471,HI+2
5JIO GOSU3 5000
5120 RETURN
5130 REM VERSTERKINGSROUTINE
5J31 IF VI=19 THEN V=5
5132 IF Vl=10.5 THEN V=4
5133 IF VI=5.3 THEN V=3
5134 IF VI=3.05 THEN V=2
5135 IF VI=I.95 THEN V=I
5136 IF VI=I THEN V=O
5140 ?OXE 59459 , 247
SISO POXE 59471,16*V+6
5160 GOSUB 5000
5170 RETURN
5180 REM F=I KHZ
5190 POXE 59459 , 247
5200 POKE 59471,0
5210 GOSUB 5000
5220 X=TI
5230 IF TI<X+12 THEN 5230
5240 RETURN
-5250 REM F=300 ~HZ

5260 POKE 59459 , 247
5270 POKE 59471,16
5280 GOSUB 5000
5290 X=TI
5300 IF Tl<X+12 THEN 5300
5310 RETURN
5320 REM KNOP STAND LAGER
5330 PRINT"T.JILT U DE KNOP VAN DE IMP.METER OP"
5340 PRINT"STAND "+STR:.&<GEV-I)+" ZETTEN?"
5350 PRINT"DRUK DAN OP -SPACE-"
5360 GET Ai: IF A$=.... THEN 5360
5370 GEV=GEV-I
5380 IF GEV=O THEN 5400
5390 RETURN
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___I'MIN"

-----,.
300/1"

- __ "~

MIN"

-----,.
300/1"

MAX

300/1

300/1

300 KHZ

MAX MIN
MVOJ..T"

MVOJ..T"

5400 PRINT"ER KJ..OPT IETS NIET IN DE ~CHAKEJ..ING!!"

5410 ?RINT"KIJKT U HET EVEN NA?START OPNIEU1J MET -RUN-."
5420 El-JD
5430 REM METMriXMIN
5440 SYSCI5360):REM METEN
5450 SYSCI5488):R~M MAX
5460 SYSCI5520):~EM MIN
5470 C=?EEKCI5617):D=?EEKCI5618)
5480 RETURN
5490 'REM BEREK.VI
5500 VI=19:IF X*VI<255 THEN RETURN
5510 VI=9.7:IF X*VI<255 THEN RETURN
5520 VI=4.9:IF X*VI<255 THEN RETURN
5530 VI=a.9:IF X*VI<255 TH~N RETURN
5540 VI=I.85:IF X*vl<255 THEN RETURN
5550 VI=I:RETURN
5560 PRINT .... +t1ETi
5565 PRINT"AANTA.J.. METINGEN:"+STRSCNUM)
5570 PëUNT"TYD TUSSEN DE MET INGEN: "+TYDS
5575 PRI NT"SAt-IPJ..ET I JD CSEC. ) ?: "+ST~UCSEC)
5580 PRI:-JT" I KHZ 300 KHZ MAX
5590 PlUtH" ----- -------
5600 PRINT" ------- ---------
5610 PRINT" lV'lAX MIN MAX MIN
5620 PRINT ....
5630 PRUJT" MVOJ..T
5640 P~INT"":?RINT""

5650 RETURN
5660 REM UW-OUT
5670 Ki=STR$CINTCK»
5680 IF J..ENCK$)=5 THEN 5700
5690 Ki=" "+KS:GOTO 5680
5700 R~TURN

5710 REM TEJ..ETYPE UIT
5720 CJ..OSE I:OPENlI4
5730 FOR J=I TO 10
5740 PRINT'II .... :NEXT J
5750 PRINT,ll" "+METi
5755 PRINTIll .... :?RINT/lII ....
5760 PRINTIll"AANTAJ.. METINGEN:"+STRiCNUM)
5770 PRI NT' 11"T IJD TUSSE."1 DE MET INGEN: "+TYD$
5775 PRINT/II·..·:?RINTIIl l ....
5780 PIU NT 111" 1 KHZ
5790 PRINTlIl" -----
5800 PRINT;II" -------
5810 PRINT"II" MAX MIN
5820 PRINTlIl" MVOJ..T
5830 PRINTlIl ....
5840 NO=I
5850 K=QICNO):GOSUB 5660:Qli=K5
5860 K=~3CNO):GOSUB 5660:Q3i=Ki
5870 K=RICNO):GOSU8 5660:Rli=Ki
5880 K=R3CNO):GOSUB 5660:R3i=K$
5890 SHi=J..EFT$CSTR$CSHCNO»14)
5900 SJ..i=J..EFT$CSTRSCSJ..CNO»14)
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5910 IF LENCSHi)<>4 THEN Slfi;-"---"+SHS:GOT05910
5920 IF LZNCSLi)<>4 THEN SL$=" "+SL$:GOTO 5920
5930 PHI NT'!.," "+1;1 1S+R 1$+" "+ ~3$+:13$+" "+SH$."
5940 NO=NO+l
5950 IF NO<>NUM+l THEN 5850
5960 PRINTlll l .... :PRINTlll ....
5970 PRINTIJ11"REA-DY":CLOSE I:RETURN
5980 RZM TA?EaOUTINE
5990 OPEN 2 1 111 1 METS
6000 PRINT.#2 1NUM
6010 PRINTI2 I TYDi:PRINT/2 I SEC
6020 FOn 5=1 TO NUM
6030 PRINT#21~ICS):NEXT 5
6040 FOR 5=1 TO NUM
6050 PRINTN2 I RICS):NEXT 5
6060 FOR S=1 TO NUM
6070 PRINTI2ISHCS):NEXT 5
6080 FOR 5=1 TO NUM
6090 PfiINTI2ISLCS):NEXT 5
6100 FOn S=1 TO NUM
6110 PRINTN2 143CS):NEXT S
6120 FOR S=1 TO NUM
6130 PRINTI2 I R3CS):NEXT S
6140 CLOSE 2:RETURN
6150 PRINT"U KUNT NU METINGEN VAN DE BAND LEZEN!"
6160 INPUT"'.-1ELKE METING? ... METIN:JNR ... ;MET
6170 MET$="METING ".STR$CMET)
6180 PRINT"IK GA METING"+STn$CMET)." ZOEKEN!"
6190 OPEN 21110lMETS
6200 INPUTI2 I NUM:INPUTI2ITYDi:INPUTI2 I SEC
6210 GOSU3 5560
6220 DIM JICNUM):DIM Rl(NUM):DIM SHCNUM)
6230 DIM Q3CNUM):DIM R3CNUM):D1M SLCNUM)
6240 FOR S=1 TO NUM
6250 INPUTI2 I QICS):NEXT 5
6260 FOR 5=1 TO NUM
6270 INPUTI2IRICS):NEXT 5
6280 FOR ·5=1 TO NUM
6290 INPUTI2 I SHCS):NEXT S
6300 Fon S=1 TO NUM
6310 INPUTI2 I SLCS):NEXT S
6320 FOR S=1 ro NUM
6330 INPUTI2 1:1JCS) :NEXT 5
6340 FOR S=1 TO NUM
6350 INPUTI2 I R3CS):NEXT 5
6360 FOR 5=1 TO NUM
6370 K=QICS):GOSUB 5660:QI$=KS
6380 K=RICS):GOsua 5660:Rli=K$
6390 K=Q3CS):GOSU8 5660:Q3$=KS
6400 K=R3CS):GOSUB 5660:RJS=KS
6410 SH$=LEFTiCSTR$CSHCS»14)
6420 SLS=LEFT$CSTR$CSLCS»14)
6430 IF LENCSH$)<>4 THEN SHS=" ".SH$:GOTO 6430

- .
6440 IF LENCSLS)<>4 THEN SLi=" ".SLi:GOTO 6440
.6450 PRINT" "+Q 1$.Rl $." "+Q3S+R3$ +" "+SH$.SLS
6460 NEXT S
6465 CLOSE 2
6470 PRINT"READY!"
6480 PRINT":.JlLT U OE RESULTATEN OP OE TELETYPE?"
6485 INPUT"c1 OF N";TELi
6490 IF TELS="J" THEN GOSUB 5710
6500 END

READY.

".SLS



De belangrijkste symbolen in het programma zijn~

met

met $
nu

QI (nu)

RI (nu)

Q3(nu)

R3(nu)

sh(nu)

sl(nu)

comp

vI

gev

sec

c

d

n

-metingnummer

=''meting met"

=getal wat het aantal meetwaarden aangeeft

=array met lengte nu waarin de maximum meetresultaten bij I kHz

worden opgeslagen

=array met lengte nu waarin de minimum meetresultaten bij I kHz

worden opgeslagen

=array met lengte nu waarin de maximum meetresultaten bij 300 kHz

worden opgeslagen ~

=array met lengte nu waarin de minimum meetresultaten bij 300 kHz

worden opgeslagen

=Q3 (nu) IQ I (nu)

=R3 (nu) IRI (nu)

=compensatie

=versterking

=getal dat de stand van de gevoeligheidsknop van de imp.meter

aangeeft

=aantal seconden,benodigd voor de 256 metingen

-maximum van de metingen

=minimum van de metingen

=getal dat aangeeft welke meting bezig is



Conclusies,aanbevelingen - nawoord

Bij de bouw van de fasor impedantiemeter is gebleken dat het niet eenvoudig is

om een oscillator te bouwen die een frequentiebereik heeft van I tot 300 kHz

waarbij de amplitude van het signaal onafhankelijk is van de frequentie. Ook het

bouwen van breedbandige versterkers,die nodig zijn om de systeemfasedraaiing

klein te houden,levert problemen op.

Het is echter gelukt om de oscillator amplitudevariatie en de fasedraaiing

klein te houden, zodat de fasor impedantiemeter geschikt is voor het meten aan

bioweefsel. ~

Lekstromen zijn zoveel mogelijk vermeden door de imp.meter zwevend te maken

t.o.v. zijn omgeving.Amplitudefouten,fasefouten,afleesfouten en de fouten die

optreden bij het construeren van het polair diagram uit de metingen maken het

echter onmogelijk fasemetingen nauwkeuriger dan ca.l o ,en amplitudemetingen

nauwkeuriger dan ca.l% te doen.

~en belangrijk nadeel van de fasor impedantiemeter is het breedbandig meten.

Wanneer we smalbandig willen meten,kunnen we gebruik maken van een loek-in ver

sterker.

De imp.meter voor het meten bij I en 300 kHz is alleen geschikt voor amplitude

metingen. Bij het ontwerpen van deze meter zijn de zwakke punten van de fasor

impedantiemeter zoveel mogelijk verbeterd.De batterijcapaciteit is vergroot

en de meetresultaten kunnen we op een x-t-schrijver vastleggen.

Bij de experimenten is gebruik gemaakt van E.C.G.-elektroden,spotelektroden

zonder en met zuignap.De eersten voldeden niet.De spotelektroden met zuignap

gaven goede resultaten maar veroorzaakten bloeduitstortingen en lieten na een on

bepaalde tijd toch los.De spotelektroden zonder zuignap ~everden geen problemen

op. Omdat bij het meten gebruik gemaakt wordt van de 4-punts methode is de in

vloed van de elektrode-huid-overgang te verwaarlozen.De plaats van de elektroden

op het meetobject is echter sterk van invloed op het meetsignaal.

Uit de experimenten blijkt dat de interpretatie van de meetresultaten geen

eenvoudige zaak is.De geometrie van de thorax,de toestand van de huid,de ligging

van de organen in de thorax en vele andere factoren hebben invloed op de tho

raximpedantie,zodat het moeilijk is om bindende conclusies te trekken aan de

hand van de thoraximpedantie.

.-



In hoofdstuk 5 is de koppeling van Pet-computer en impedantiemeter beschreven.

Uit de testmetingen blijkt dat de fout die de computer en de interface maken

bij het inlezen en verwerken van de meetgegevens kleiner is dan 0,5 %.

De Pet kan de frequentie van de imp.meter omschakelen van 1 naar 300 kHz en

terug,en metingen doen met een maximale snelheid van 1000 metingen/seconde.

De twee programma's "Impedantiel" en "Impedantie2" geven een idee wat de moge

lijkheden zijn van het meetsysteem,bestaande uit Pet-computer,Impedantiemeter

en teletype.

Ondanks de vele mogelijkheden en toepassingen kan ik niet nalaten te zeggen

dat de Pet-computer m.i. ongeschikt is voor professionele toepassingen,omdat

de construktie niet degelijk is en de software ondersteuning door de fabricant

ronduit slecht is.

Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik kennis gemaakt met medewerkers van het

laboratorium voor vegetatieve fysiologie van de Rijks Universiteit in Gronin

gen,die onderzoek doen op het gebied van de impedantie cardiografie.

De schema's van de stroombron en de verschilversterker die de spanning meet

over het meetobject zijn ter beschikking gesteld aan deze mensen. Het lag in

hun bedoeling de stroombron en de verschilversterker na te bouwen en hiermee

metingen aan bloed te doen.

Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik een groot aantal artikelen verzameld over

o.a. :

- Impedantie-cardiografie

- Impedantie-plethismografie

- Impedantie-pneumografie

- Apparatuur voor impedantiemetingen

- Oedeem in weefsels, longen

Elektroden,huid

Deze artikelen Z1Jn bijeen gebracht in een ordner genaamd "Artikelen over

bioweefsel impedantie" (lit.IO).Deze ordner bevindt zich in de groep meettech

niek van de vakgroep E.R•. ,Afdeling der Elektrotechniek van de T.R.Eindhoven.
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Bijlage

ir.R.G.van Vliet en L.J.M.Veeger.

l'RU E RMS VOLTMETI<~H

Speciale I.C.'s voor het bepalen van de RMS (e~fektieve)

waarde van wisselspanningen zijn (nog) niet dik gezaaid.

Reden waarom we zijn nagegaan, o~ er niet een eenvoudige

en betaalbare oplossing.te vinden was om met een bestaand

multi-purpose I.C. een bruikbare RMS-omzetter te realiseren.

Uitgaande van de mathematische bewerkingen, die we na el

kaar op het signaal moeten toepassen,n.l. kwadrateren, mid

delen (integreren) en worteltrekken belandden we al snel

bij het Exar I.C., XR 2208. De kwadrateerschakeling en de

worteltrekker, die Exar opgeeft als applikatieschema's

waren zonder meer bruikbaar (zie fig.). Bleef over het

probleem van het integreren, dat tussen deze beide schake

lingen moet plaatvinden." De oplossing was: een kondensator

tussen pen 1 en 2 van de kwadraterende 2208. Eenvoudiger kan

het al niet! Interessant aspekt hierbij is, dat slechts de

gelijkspanningskomponent in het uitgangssignaal van de kwa

drator (tussen pen 1 en 2) maatgevend is voor het gewenste

meetsignaal en dat daardoor de bandbreedte van de schakeling

veel hoger is dan de -3 dB bandbreedte van 8 MHz die opge-

geven wordt bij gebruik als lineaire vermenigvuldiger. Wij konden

bij 13 MHz nog geen signifikante afname in de overdracht

ontdekken. De waarde van C kan berekend worQen uit de laag-

ste frekwentie, die men nog wil kunnen verwerken. Als we

bij deze frekwentie een rimpel in het sigaal toelaten van

1% van de gelijkspanningskomponent, dan geldt:,

C = 100/ul R,

waarin ""'1 = 21fTI' ~1 de laagste ~rekwentie en Rel" 6.103A,
de waarde van de kollektorweerstanden in de 2208. Wie een

hogere ingangsimpedantie o~ gewoeligheid wil, kan desgewenst

nog een volger o~ een breedbandversterker voorschakelen.
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De trimprocedure is als volgt:

Kwadrator

aan te bieden gelijkspanning V
ingangsgelijkspanning v. afregelen op: p

J..

afregelen
met:

, ,

o volt

+0,1 "

+10

, ,
, ,

o volt

+1

+10

Om de worteltrekker af te regelen neemt men de ingang

van dit circuitgedeelte los bij P.

aan te bieden uitgangsspanning vo afregelen
gelijkspanning op P afregelen op: met:

+0,01 volt -0,316 volt R6
+0,9 , , -3 , , R

S
+:'10 , , -10 , , R4

Meer informatie is te vinden in de Exar katalogus, die

uitgegeven wordt door Tekelec Airtronie b.v. Kruislaan 235

te Amsterdam.

(
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