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Samenvatting:

Om de flow in een bloedvat te be palen is het nodig dat men
de grootte van de dwarsdoorsnede van het vat en de gemiddel
de bloedsnelheid over deze doorsnede meet.
Zowel de gemiddelde snelheid als de dwarsdoorsnede kunnen
onbloedig gemeten worden m.b.v. ultrageluid.
In ons geval zal sle9hts nader ingegaan worden op bepaling
van de gemiddelde snelheid.
Aan de T.R. te Eindhoven is een ultrasone bloedsnelheids
meter ontwikkeld waarmee de momentane snelheid gemiddeld
over de bloedvatdoorsnede bepaald kan worden. Tevens is deze
meter in staat zowel positieve als negatieve snelheden vol
ledig gescheiden te meten.
In dit rapport wordt het ontwerp van een meetopstelling be
handeld voor het testen en calibreren van deze ultrasone
bloedsnelheidsmeter. Met de opstelling moet tegelijkertijd
de flow door een vene en een arterie gesimuleerd kunnen
worden.
Een gelijkflow, die opgewekt wordt meteen rollenpomp, komt
overeen met de bloedstroom in een vene. De grootte van deze
gelijkflow is instelbaar.
Een sinusflow, die nodig is voor de simulatie van de bloed
stroom in een arterie, wordt opgewekt met een sinuspomp.
Deze sinusflow wordt op een gelijkflow gesuperponeerd. Er is
voor gezorgd dat de vorm van de sinusflow hierdoor niet
wordt aangetast en dat de amplitude en frequentie onafhanke
lijk van de grootte van de gelijkflow ingesteld kunnen wor
den. Deze gesuperponeerde flow correspondeert met een van de
harmonischen van de arteriele flow.
In deze opstelling worden ter simulatie van de arterien en
venen latex slangetjes gebruikt. Deze latex slangetjes wor
den op een plateau gemonteerd dat onder water opgesteld kan
worden, waardoor het mogelijk is snelheidsmetingen via
ultrageluid uit te voeren.
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Summary •

In order to determine the flow in a blood vessel it is
necessary to measure the cross-section of the vessel and the
instant blood velocity averaged across this section. The
blood velocity as well as the cross-section can be measured
non invasively by means of continuous ultrasound.
In our case only the, instant blood velocity averaged across
the section will be discussed.
At the Eindhoven University of Technology an ultrasonic
blood velocitymeter has been designed. This meter determines
momentainously the velocity averaged across the section of a
blood vessel. Moreover it can measure positive and negative
velocities, fully separated.
This report deals with the realisation of a tes~evice. By
means of this device it is possible to test and calibrate
the ultrasonic meter. The device simulates at the same time
the venous- and arterial bloodflow.
A d.c.-flow, generated by a roll-pump, is related to the
venous flow. The amplitude is variable.
A sine-pump has been used to generate a sine-flow, which is
necessary to simulate the arterial flow. The amplitude and
frequency are adjustable.
The sine-flow is superimposed on a d.c.-flow. There has been
taken care that these both flows do not influence each other.
They can be adjusted independently. This superimposed flow
is related to one of the harmonic components of the arterial
flow.
To simulate the arteries and veins latex tubes are used.
This latex tubes are mounted on a plateau, which can be
placed under water to make it possible to measure the velo
city by means of ultrasound.
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1. Inleiding.

1.1. De opdracht.

Vaak is het voor een arts van belang om te weten hoe groot de
flow door een bloedvat is.
Indien we de doorsnede van het bloedvat kennen en de gemiddelde
snelheid over deze doorsnede be palen is de flow te berekenen.
Aan de T.R. te Eindho~en is een ultras one bloedsnelheidsmeter
ontwikkeld waarmee de momentane, over de bloedvatdoorsnede ge
middelde snelheid, bepaald kan worden. Dit apparaat heeft tev
ens de mogelijkheid tegelijkertijd zowel positieve als nega
tieve snelheden, volledig gescheiden, te meten.
Ret is van belang de nauwkeurigheid en de mogelijkheden van
deze ultrasone meter te kunnen beoordelen. Daarvoor willen we
de beschikking hebben over een soort "standaard patient" waar
bij we de .grootte en de vorm van de gemiddelde snelheid als
funktie van de tijd kunnen instellen.
De opdracht luidt daarom: "Ret ontwerpen en realiseren van een
meetopstelling voor het testen en calibreren van een ultrasone
bloedsnelheidsmeter" •
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1.2. Het meten van de gemiddelde bloedsnelheid met behulp van
ultrageluid.

Indien men de flow in een bloedvat wil bepalen, moet men mo
mentaan de grootte van de dwarsdoorsnede van het vat en de
gemiddelde bloedsnelheid over deze dwarsdoorsnede meten.
Voor het meten van deze gemiddelde bloedsnelheid kan men ge
bruik maken van continu of gepulst ultrageluid. In deze para
graaf zal nader ingegaan worden op bloedsnelheidsmeting met
behulp van continu ultrageluid.
Het ultrasoon geluid wordt opgewekt met een piezo-elektrisch
kristal en van buiten bet lichaam naar het bloedvat gezonden
(zie fig. 1.1).

Z : Zend)(rL'.s fCJL.

o : ontvclngkrl.'stal.

~\()zX' ,,\,
" '\', '"," \ \, , \ '

" '" \ \, " ~ ':----" "" \" ~, \, .-.--~..,

FtJ. 1,1 Schemaft'sc/,e YoorsteLling vall de
mee ts I.·tuatl.e..

Indien de golflengte van het geluid groot is ten opzichte van
de afmetingen van de bloedlichaampjes zal het geluid op deze
lichaampjes scatteren (dat wil zeggen het wordt in aIle rich
tingen verstrooid). Ben gedeelte van het teruggekaatste geluid
wordt door het ontvangkristal opgevangen.
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De bloedlichaampjes in het bloedvat hebben een bepaalde snel
heid. Ten gevolge van deze snelheid zal het ontvangen signaal
een frequentieverschuiving vertonen ten opzichte van het uit
gezonden signaal. (Doppler effekt). We kunnen dit in een for
mule weergeven. Stel een bloedlichaampje heeft een snelheid v.
Ten gevolge van het Doppler effekt geeft dit deeltje een fre
quentieverschuiving:

w = ~Wo (cosO( + cos/J )

of: W = kv

(1.1)

c =
v =

'r:----

0( =

~ =

k =

Hierin is: ~o = frequentie in rad/sec van het uitgezonden
signaal; mechanische resonantiefrequentie
van het kristal.
snelheid van het geluid in het medium.
snelheid van het bloedlichaampje.
hoek tussen de zendrichting en de richting
van de snelheid van het bloeddeeltje.
hoek tussen de ontvangrichting en de rich
ting van de snelheid van het bloeddeeltje.
konstante voor bepaalde OC.;S en Wo •

Het meetvolume (gearceerde gedeelte in fig. 1.1) bevat echter
zeer vele bloedlichaampjes. Niet al deze bloeddeeltjes hebben
een gelijke snelheid. Aan de wand van het bloedvat is de snel
heid ongeveer nul terwijl deze in het midden maximaal zal zijn.
In het bloedvat heerst een snelheidsprofiel.
Voor het verdere verloop wordt het volgende verondersteld:

- Ieder deeltje draagt een gelijk vermogen bij tot het
ontvangen signaal.
AIleen de deeltjes in het meetvolume dragen bij tot het
ontvangen signaal.

- Er is geen bijdrage van andere delen dan van de bloed
lichaampjes tot het ontvangen signaal.

- De concentratie van de deeltjes in het meetvolume is
onafhankelig.k van de plaats.

- Het meetvolume is cirkelcylindrisch.



- De stroming is stationair en laminair.
- Ret stromingsprofiel is rotatiesymmetrisch en monotoon.

Ret ontvangen signaal bestaat niet uit ~~n frequentie doch
uit een frequentiespektrum waarvan de componenten in de buurt
van Wo liggen. In het vermogensdichtheidsspektrum ¢(W) zit
de informatie met betrekking tot de gemiddelde snelheid opge
sloten.~{w) is de spektrale vermogensdichtheid van het ont
vangen signaal als funktie van de frequentie. Door synchrone
detektie met de zendfrequentie Wo wordt het ontvangen spek
trum naar nul verschoven (zie fig. 1.2).

--- O/Jtvahge n
----- l7a dete/rti'e.

-,
/ \

I ,
_.-' ,, ,

.2Wo •W
Flj. t.~ Verl17o.:;ensdt"chiJiel.·dsspe/(trd J/dn /,t:t on t-

val1.9'el1 en he! .sYl1chrocn gec/etelrteerole
SI.9/ldd(.

Ret spektrum dat als bijprodukt van deze detektie ontstaat bij
2UJo wordt door filtering onderdrukt. Door nu uit het ontvang
en spektrum de gemiddelde frequentie te be palen kan tevens via
formule (1.1) de gemiddelde snelheid in het meetvolume bere

kend worden:

--

w1¢(w) wdw

7¢(w) dw
o



Hierin is:

-/0 -

~~ = de gemiddelde frequentie.
Wm = de maximale frequentie.
~~)= de spektrale vermogensdichtheid.

k = konstante voor bepaalde O<J (J en Wo
(zie formule 1.1 en 1.2).

vg = de gemiddelde snelheid.

Voor een volledige afleiding van formule (1.3) wordt verwezen
naar literatuur 1.
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1.3. Ultrasone bloedsnelheidsmeting berustend op de
T.R.E.- methode.

In deze paragraaf komen twee bloedsnelheidsmeters aan de
orde die beide berusten op het be palen van de gemiddelde
frequentie uit het ontvangen spektrum volgens een methode
ontwikkeld aan de T.R. te Eindhoven. De ene meter is rich
tingsgevoelig terwijl de andere richtingsscheidend is.

1.3.1. Richtingsgevoelige snelheidsmeter.

Ret blokschema van een geinstrumenteerd systeem dat de ge
middelde frequentie en dus ook de gemiddelde snelheid be
paalt is weergegeven in fig. 1.3 en 1.4.
Ret volledige bewijs dat dit systeem momentaan de gemiddelde
frequentie van het gedetekteerde signaal bepaalt, is te vin
den in kit. 2. Rier zal volstaan worden met een andere be
nadering, die inzicht geeft in de manier waarop het signaal
verwerkt wordt om tot formule (1.3) te komen.
In het meetsysteem worden teller en noemer van formule (1.3)
in een appart teller- en noemerkanaal gevormd uit het ont
vangen signaal. Aan het einde van het systeem wordt de de
ling uitgevoerd.
Voor de eenvoud wordt verondersteld dat we zenden met een
signaal dat gelijk is aan cosGVot en dat het ontvangen sig
naal, na versterking, bestaat uit twee termen, namelijk:

2Acos (wo +W, ) t

2Bcos (wo +W-t ) t

Rierin zijn uJf en GV~ twee willekeurig"gekozen frequentie
verschuivingen, veroorzaakt door twee willekeurig gekozen

deeltjes met snelheden vI en v2•
Fig. 1.3 geeft het blokschema van het hoogfrequent gedeelte.
De zendfrequentie is 4 MHz. Ret signaal afkomstig van het
ontvangkristal wordt versterkt en synchroon gedetekteerd met
twee vermenigvuldigers.
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\1-------'

\

-/}Si /} IJJ, t
-B~/nUJ..lt

r;:::::==~

ASthplU()+{P,.)t
8 s in(2UJ" +l.v.:Jt
-"ls //1 UJ,. t;

-BSt'I14J2~,....--,

>----r-------.. X /

:2 II C 0$ (w.:)+£lJ;)t

~8 cos (lUo J'alU.z)t

cos (.,)~ t

~~X ~_/_\1 ~
Aco$w;t IIC;OSlU,-&

B cas uJ~ t 8 cos "'.,2 t
Il cosUUJ" t"IP;)t
B cos (-2UJc';' w",,)t

De detekterende draaggolven zijn 90 0 in fase ten opzichte
van e1kaar verschoven. Achter de vermenigvu1digers ontstaan
de termen met de som- en verschilfrequenties. Bij een posi
tieve frequentieverschuiving £V , zal de laagfrequente com
ponent met frequentieU) aan de uitgang van de detektor in
het tel1erkanaal (bovenste kanaal), 900 in fase voor zijn op
de overeenkomstige frequentie component in het noemerkanaal.
Bij een negatieve frequenti~verschuivingij1t het noemer
kanaal 900 in fase voor op het tellerkanaa1 (zie fig. 1.3.).
De fase van deze signa1en ten opzichte van e1kaar bevat dus
informatie over het teken van de frequentieverschuiving en
dus ook over de richting van de snelheid van het deeltje
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dat deze frequentieverschuiving veroorzaakt. Zie formule(l.l).
De detektoren in beide kanalen worden gevolgd door twee
identieke banddoorlaatfilters van 300 Hz - 5 kHz. Deze band
filters onderdrukken het spektrum dat door de synchrone de
tektie bij 8 MHz ontstaat. Bij een zendfrequentie van 4 MHz
zijn de grootste doppler verschuivingen die ontstaan bij
normale bloedsnelheden kleiner dan 5 kHz, zodat door de fil
tering het informatiebevattende spektrum niet wordt aange
taste Frequenties kleiner dan 300 Hz worden geelimineerd
omdat het vermogen in deze frequentieband vooral afkomstig
is van pulserend bewegende vaatwanden die ook een doppler
verschuiving geven. Na filtering blijven de termen met UJI
en w.,2. over.

~h +...a B
:t h:!COS,2 /.4)1 t: .

:i o"zC cs .2 UJ..:-t

:i /JL3COS(UJI-tJ)~)7:
;i AD cos(w, +w;;)t:

-1. ltJ,/I.l-:1 "'.2 Hl
.-;JIUJ ~C()S2UJ,t

.L .z-~ W.;G C052 w.<r

~:J(u.JI""I.AJ.l)19B cos (W," W~)t
-i(IN,+U!z)118 (0$(w,';' W,:)t

,
~D~8GOS"'.lt_ l'i/1 w,;/t

X
di.Jfe rent l.ator

WIll-• ,9-•

l-X
'os ltJ,"t

,.
.2 .J. .:z.J-Ac

Bcos 4).,2 t

FtY. I." SLo/rschema Yerwer/(~'n.!lsgealeeLte.
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Fig. 1.4 geeft het blokschema van het laagfrequent verwerk
ingsgedeelte. De noemer in formule (1.3) representeert het
totale vermogen dat in het synchroon gedetekteerde signaal
aanwezig is. Dit vermogen kan bepaald worden door het ge
detekteerde signaal te kwadrateren. Hierdoor ontstaan a9hter
de vermenigvuldiger naast een gelijkspanningscomponent ook
termen met de dubbele frequentie, de som- en verschilfrequ
entie. Door filtering wordt van dit gekwadrateerde signaal
aIleen de gelijkspanningscomponent, ~A2 + ~B2, genomen.
De differentiator in het tellerkanaal bezorgt iedere frequ
entiecomponent van het gedetekteerde signaal in dit kanaal
een amplitude die evenredig is met de frequentie. Door ver
menigvuldiging van het uitgangssignaal van de differenti
ator met het noemersignaal (zie fig. 1.4) ontstaat achter
deze vermenigvuldiger een signaal dat naast een gelijkspan
ningscomponent bovendien termen met de dUbbele-, de som- en
verschilfrequentie bevat. Door middel van een laagdoorlaat
filter wordt de gelijkspanningscomponent, - ~ W, A2_ ~W.zB2,

uitgefil terd. Dez.e component is evenredig met:

Wm

jw¢rw)dw
Wmt'n.

waarin: Wl11il1 = afsnijhoekfrequentie van het
laagdoorlatende deel van het
bandfilter in fig. 1.3.

Door deling van de uitgangssignalen van de laagdoorlaatfil
ters, die in zowel teller- als noemerkanaal de gelijkspan
ningscomponent doorlaten, wordt formule (1.3) gerealiseerd.
De instrumentatie voor de bepaling van de gemiddelde frequ
entie is uitgewerkt in lit. 3.
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1.3.2. Richtingsscheidende snelheidsmeter.

Ret ontvangen signaal van een snelheidsmeter die werkt met
continu ultrageluid kan tegelijkertijd zowel positieve als
negatieve frequentieYerschuivingen bevatten.
In veel gevallen is de positieve frequentieverschuiving te
wijten aan de arteriele bloedflow, terwijl de negatieve ver
schuiving toegeschreven kan worden aan de veneuze flow.
Aan de T.R. te Eindhoven is een ultrasone bloedsnelheidsme
ter ontwikkeld waarmee het mogelijk is tegelijkertijd zowel
positieve als negatieve snelheden, volledig gescheiden, te
meten. Ret ontvangen spektrum bestaat uit een gedeelte boven
en een gedeelte beneden de centrale frequentie ~o • Ret ge
deelte boventuD ontstaat ten gevolge van positieve snelheden.
Ret gedeelte benedenGUo wordt veroorzaakt door de negatieve
snelheden.
Ret apparaat scheidt beide spektra en verwerkt ze in een af
zonderlljk kanaal (lit. 4 en 5).
De gemiddelde frequentie in elk spektrum.wordt bepaald op de
zelfde manier als beschreven onder 1.3.1.



-16 -

2. Enige algemene beschouwingen vooraf.

In dit hoofdstuk vindt u een summiere"behandeling van
grootheden, die in het verslag gebruikt worden. Tevens
vindt u hierin enkele tabellen en het elektrisch analogon
van een hydrodynamisch model.

2.1. Het~ch~matisch_model_v~~Lbloedci~ulati~in_het
me1!..s.el!.j!f. lichaam.

I

!

I. !Joffe CIder.

,2. IOl1gslcJ.9ader-

3.. LOIJ!1ader.

'IGL,chai7ms s la!faoler
oj' dortd.

6'4 capt/I.air vaal:
..steLseL in de I. on.9'

60 ~a?;'t(c7lr \vclcltstelse1
,in he t. it chaam.

r. hc1rt.

F1302.1 Schemat /sch moclel J/e:7/'J de i>loed
c/l"ctLLat/e van de mehS.

Arteri~n zijn die bloedvaten, die bloed vanaf het hart naar
de capillairen voeren. Ze worden ook slagaders genoemd.
De bloedstroom is er pulserend. Venen zijn die bloedvaten,
die bloed vanaf de capillairen naar het hart terugvoeren.
Ze worden ook aders genoemd. De bloedstroom is er continu.
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net capillair netwerk of capillaire bed is het samenstel van
ontelbaar vele, zeer dunne vaatjes, die de verbinding tussen
arteri~n en venen vormen.

In onderstaande fig. is het snelheidsverloop van het bloed in
het vaatbed van de ingewanden weergegeven.

,
~ ~ '\

~.~ I)J
'~

~
't

~ 1
~

~.I::: ~ ~
~\) ~ ~
... C "'N

~~ ~ ~
~, ~ ~

~~ .... ~

"tJ~ ~ ~~

'""

Ft!J' .2.2 Sne/he/cis verloof'. YdlJ het J,/oed /,} he t.
Vdc1t hed J!Cln de. /hge wane/en ...

2.3. De hartfrequentie.
----~._---

Het hartritme ligt in rust doorgaans tussen de 60 en 70
slagen per minuut. Dit betekent een hartfrequentie van
ongeveer 1 Hz. Deze frequentie kan bij inspanningen
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aanzienlijk hoger liggen. Globaal kunnen frequentiefluktuaties
van minimaal 30 tot maximaal 300 slagen per minuut optreden.
Dit betekent een frequentie range van 0,5 Hz tot 5 Hz voor
de eerste harmonisehe.
Gaan wij uit van een normale hartfrequentie van 1 Hz, dan
treden hierbij ook hogere harmonisehen Ope Voor hogere
harmonisehen, groter dan 10 Hz, is de absolute waarde van
de amplitude zo klein, dat wij deze kunnen verwaarlozen.

2.4. Viseositeit en diehtheid.

De viseositeit~ van bloed ligt in het algemeen tussen de
2 10-2 -1 -1 -2 -1 -1,5. g em sec en 3,5.10 g em . sec •
De waarde voor de diehtheid~ varieert tussen de 1,05 en

6 -3 /1,0 g em •
Voor water zijn beide waarden respeetievelijk 1,0.10-2

g em-l see-l en 1,0 g em-3•

2.5. Analoge eenheden en s~bolen voor grootheden van het--._----------_ .._--- --_._----
9~rod.,Y1!ami.!!ehEL~ ~lektrisehe 1!Y.st~m.

TabeL I.

HYDRODYNAMISCH ELEKTRISCH
:

grootheid symbool eenheid grootheid symbool eenheid

druk P Nm-2 spanning u V
flow F m3see-l

stroom i A
volume V m3 lading Q Asee
weeretand R Nm-5see weerstand R -1V A",
iner- indukti-

tantie L Nm-5eee2 viteit L VseeA-l

eompli- eapaei-
V-leeeA

antie C N-l m5 tait C
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Het elektrisch analogon van een starre buis met stromings
weerstand R, zelfinduktie door massatraagheid ofwe1 inertantie
L en afgesloten met een compliantie 0 ziet er ala voIgt uit:

HYDRODYNAMISOH SYSTEEM ELEKTRISOH ANALOGON

fJ~;} =0
___L

Voor dit systeem geldt de volgende vergelijking.

p - L~ + RF + ~f Pdt

grootheden med. eenheden S.I. eenheden

druk (p) 1 mmHg 1,33.102 Nm-2

flow (F) 1 ml sec-1 l.10-6m'sec-1

volume (V) 1 ml l.10-6m3

weerstand (R) 1 mmHg sec ml-1 1,33.108 Nsec m-5

inertantie €L)
2 _1

1,33.108 Naec2m-51 mmHg sec ml

compliantie (0) 1 ml mmHg-1 7,5.10-9N-1m5

elasticiteit (E) 1 mmHg ml-1 1,33.108Nm-5

frequentie (f) 1 slag min:1 -21,67.10 Hz
,
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,. Theorie over vloeistofstroming door slangen.

In de te bouwen opstelling zal gebruik worden gemaakt van
slangen. Door deze slangen stroomt water. Het is zinvol even
stil te ataan bij de theorie over vloeistofatroming door
slangen.
Het voert in dit verband te ver om de vo1ledige achtergrond
van deze theorie te beschrijven. Deze kan men o.a. vinden in
lit. 1 en 6. Hier wordt volstaan met de resultaten van deze
theorie.
We bekijken een cy1indervormige slang met lengte 1, inwendige
straal r o en wanddikte h (fig. 3.1.).

~
,\,,---- - - - - -- - - --

--~. :...u - - -"''''-
'II • r-- --- - - -- - -

Van deze slang nemen we een stukje ter lengte ~ 1. Over di t
stukje heerst een drukverschil ~ p. Hierdoor gaat een flow F
stromen. Varieert het drukverschi1 periodiek in de tijd, dan
zal de flow pu1serend van karakter zijn. Door deze flow
bestaat een stromingaweerstand R door inwendige wrijving van
de vloeistof en een zelfinduktie L door massatraagheid. De
wand van de slang zal periodiek uitrekken en weer terugveren.
De slang heeft een capacitief karakter. We noemen dit de
comp1iantie C van de slang.
Het bewegen van de slangwand gebeurt niet ver1iesvrij. Hij
heeft naast een capacitief, ook een resistief karakter. Dit
duiden we aan met de weerstando Rp. Van het slangsegmentJe
kunnen we een elektrisch analogon geven dat er als voIgt
uitziet (fig. 3.2).
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De bovenste langstak, met R en L, stelt het inwendige van
de slang voor. De onderste langstak de buitenwereld. De weer
stand Rp en compliantie C in de dwarstak zijn een maat voor
de eigenschappen van de slangwand. Onder bepaalde voorwaar
den kunnen we bovengenoemde grootheden berekenen.
Alvorens deze voo1~aarden op te sommen wordt de Wet van New
ton aangehaald. Hiervan wordt namelijk gebruik gemaakt.
Wet van Newton:
In een vlakke stroming is
de optredende schuifspan
ning~ evenredig met de
Bnelheidsgradi~nt:

waarin~ de viscositeit is en u de x-component van !.
De voorwaarden zijn:
- De vloeistof in de slang is incompressibel en Newtoniaans

(voldoet aan de wet van Newton)
- De stroming is laminair.
- De slang is cylindervormig.
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- Het begin van de slang is ver genoeg weg. (in het begin
van de slang moet het stromingsprofiel zich nog ontwik
kelen).

- De vloeistofsnelheid aan de wand is nul.

In formulevorm:

L = k (0<) 2A1
2 ;;Z

o

met: 0( = r ~27tfj'
o .~

Hierin is:
r o • inwendige straal van de slang.•
Al • lengte van slangsegmentje.•

h • dikte van de wand.•

E • elasticiteitsmodulus van de wand.•

~ • viscositeit van de vloeistof.•

~ • soortelijke dichtheid vloeistof.•
f • frequentie van de flow.•

In de formules voor de stromingsweerstand en zelfinduktie
komen de termen kl(~) en k2(~) voor, die frequentie af
hankelijk zijn. Deze frequentieafhankelijkheid is gegeven
in fig. 3.3.
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De weerstand van de slangwand Rp is moeilijk te bepalen.
(Zie afstudeerverslag de Cock lit. 7).



4. Meetopstelling:

4.1. Eisen waaraan de opstelling moet voldoen.

We zullen nu op een rij zetten waaraan de te bouwen op
stelling moet voldoen.

- Omdat het kan voorkomen dat, bij de; snelheidsmeting m.b.v.
ultrageluid, tegenlijkertijd aan een arterie en vene ge
meten wordt, moeten twee slangetjes parallel aan elkaar
geplaatst kunnen worden.

- De afstand tussen de parallel opgestelde slangetjes moet
instelbaar zijn tot ongeveer 40 Mm.

- Door het ene slangetje, de vene, loopt een gelijkflow met
instelbare gemiddelde snelheid tot 25 cm/sec •

• Door het andere slangetje, de arterie, loopt een gelijk
flow met daarop gesuperponeerd een sinusvormig pulserende
flow. De amplitude van de gemiddelde snelheid van zowel de
gelijkflow als de pulserende flow moet instelbaar zijn tot
25 em/sec. De frequentie van de sinusflow is variabel van
1 tot 10 Hz; overeenkomend met de hartfrequentie en zijn
hogere harmonischen.

- Doordat de doorsneden van de bloedvaten verschillend zijn,
moe ten we de diameter van de slangetjes kunnen vari!ren
van 2 tot 10 mm. De slangetjes zullen dus uitwis~elbaar

moe ten zijn.
• De houder van het zend- en ontvangkristal, waarmee het

ultrageluid uitgezonden en ontvangen wordt, moet onder
verschillende hoeken met de slangetjes ingesteld kun
nen worden.

- De slangetjes en kristallen worden, voer een goede werking
van het geheel, onder water opgesteld. Het water vervangt
het lichaamsweefsel.

De uitvoering van de meetopstelling is schematisch weerge
geven in fig. 4.1.
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De opstelling is niet volledig en zal aan de praktijk aange
past moe ten worden. De kristallen en de slangetjes worden
op een plateau gemonteerd en daarna in een aquariumbak ge
plaatst. De uitvoering van het plateau wordt beschreven on
der 4.2.
De rollenpomp zorgt voor de opwekking van de gelijkflow
(zie 4.3).
Parallel aan een tweede rollenpomp wordt een sinuspomp op
gesteld. Deze combinatie verzorgt de opwekking van de puls
flow (zie 4.4).
De slangetjes waaraan gemeten wordt zijn van latex om zo
goed mogelijk de eigenschappen van het bloedvat met betrek
king tot ultrageluid te simuleren.
Voor het nabootsen van de bloed11chaampjes worden latex
deeltjes in het water, dat door de slangetjes stroomt~ge

suspendeerd.
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4.2. Universeel montage plateau.

Het plateau is zodanig uitgevoerd dat het niet aIleen ge
bruikt wordt in de hier te bouwen opstelling voor het testen
van ultrasone bloedsnelheidsmeters. Ret vindt tevens toe
passing in andere meetopstellingen.
In bijlagen vindt men in gedetailleerde tekeningen zoals
het plateau in de praktijk is uitgevoerd. Fig. 4.2 laat een
sterk vereenvoudigde tekening zien. De overeenkomst met de
werkelijkheid is gering, doch dit is met opzet gedaan om
niet in de details te verdrinken. De bedoeling is om in gro
te lijnen te beschrijven hoe het plateau is opgezet en waar-
om.
Het bestaat uit twee gedeelten.
Op de eerste plaats een cirkelvormig plateau C.P. De kris
talhouder K.H. kan hierop aangebracht worden en is dan over
de totale cirkelomtrek instelbaar. Dit is gedaan om meting
en onder verschillende hoeken te kunnen uitvoeren. Daartoe
is langs de omtrek een gradenverdeling aangebracht.
Tevens kunnen, indien dit voor bepaalde metingen vereist is,
meerdere kristalhouders op het plateau gemonteerd worden.
Verder is het cirkelvormige plateau voorzien van een gleuf
G. Een blokje B kan in de gleuf geplaatst worden en is dan
over de gehele lengte instelbaar. Langs de gleuf is een
schaalverdeling aangebracht.
Aan het blokje kan bijv. een plaat gemonteerd worden die
kan dienen als reflector bij afstandsmetingen m.b.v. ultra
geluid. Een andere mogelijkheid is een cuvet op het blokje
aan te brengen.
Voor onze meetopstelling is deze gleuf niet vereist.
Op de tweede plaats bestaat het universeel plateau uit een
plaat P die aan het cirkelvormige plateau C.P. vastgemaakt
kan worden. Aan beide uiteinden van plaat P bevindt zich
een rechtopstaand stuk. Hierin is een gleuf vrijgehouden,
waardoor de slanghouders S.R. I tIm 4 verplaatsbaar zijn
over de rechtopstaande stukken. Aan SRI en SH2 wordt het ene
slangetje vastgemaakt. SH3 en SH4 dienen als steun voor het
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tweede slangetje. Deze slangetjes lopen nu parallel en zijn
evenwijdig verplaatsbaar t.o.v. elkaar.
De rechtopstaande stukken zijn ook voorzien van een schaal
indeling.
De slanghouders kunnen ook op het cirkelvormige plateau C.P.
aangebracht worden. Hierdoor ontstaat echter het bezwaar
dat, indien het ultrageluid onder een kleine hoek inge
straald wordt, het teruggekaatste geluid ook afkomstig kan
zijn van de overstaande slanghouder. Dit is niet de bedoe
ling. Door toepassing van plaat P is deze kans zeer gering.
Tevens kan nu de minimale hoek, waaronder het ultrageluid
ingestraald wordt, veel kleiner zijn.
Onder het plateau C.P. bevinden zich drie poten. Het geheel
kan nu stabiel, los van de bodem van de waterbak, waarin het
geheel geplaatst wordt, opgesteld worden.
Om een indruk van de afmetingen te krijgen volgen nu enkele
gegevens:

diameter plateau
lengte plaat
breedte plaat

C.P.
P.
P.

20 em.

'5 em.
10 em.

Omdat de metingen meestal onder water uitgevoerd worden is
het plateau van roestvrij staal vervaardigd.



4.3. Gelijkflow.

4.3.1. De rollenpomp.

De gelijkflow wordt opgewekt m.b.v. een rollenpomp. De vloei
stofverplaatsing wordt bewerkstelligd door de beweging van
aandrukrollen langs een soepele slang. De slang wordt over
een cirkelsegment ondersteund, terwijl de rollen langs ro
teren. De vloeistof in de slang wordt door de rollen verder
geperst. Het is alsof afzonderlijke vloeistofcompartimenten
door de slang gestuwd worden. Op deze manier ontstaat geen
echte gelijkflow. De vloeistofstroming bestaat uit een ge
lijkflowcomponent met daarop gesuperponeerd een wisselcom
ponent. De flow is echter weI periodiek, zodat we hem kunnen
weergeven d.m.v. een Fourrierreeks. In formulevorm kan de
flow als voIgt worden gegeven:

De werkelijke flow is het re~ele deel hiervan. In de formule
is f de grondfrequentie. Het is de frequentie waarmee de
vloeistofcompartimenten door de slang gestuwd worden. Deze
grondfrequentie is afhankelijk van de snelheid waarmee de
rollen langs de slang roteren. Bij de toegepaste rollenpomp
(Watson Marlow Limited, Falmouth Cornwall England, H.R. Flow
Inducer, .. Type M.H.F.K. 200) blijkt de minimale snelheid zo
danig te zijn dat de laagste grondharmonische niet kleiner
is dan I Hz. Om een goede gelijkflow te krijgen moet de wis
selcomponent verwijderd worden. Dit kan m.b.v. een hydro
dynamische capaciteit.
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4.3.2. De hydrodynamische capaciteit.

Een geschikte manier om een hydrodynamische capaciteit te
maken is een luchtreservoir te gebruiken. De grootte van de
capaciteit is dan recht evenredig met de afgesloten hoe
veelheid lucht boven het vloeistofoppervlak. Voor de theorie
zie lit. 8 en 9. Uit deze theorie blijkt dat, indien we uit
gaan van een adiabatisch proces en een infinitesimale vo
lumeverandering van de afgesloten lucht veronderstellen, de
grootte van de capaciteit gelijk is aan:

lim. AV
C~~O~=

5 V
7· -0.p

o

Hierin is: Vo : de afgesloten hoeveelheid lucht boven het
vloeistofoppervlak.

Po: de druk in de afgesloten ruimte.

Voor een goede werking moeten we uitgaan van een adiabatisch
proces. Hierbij mag geen warmteuitwisseling van de afgeslo
ten hoeveelheid lucht met zijn omgeving optreden. De in
dringdiepte van lucht in perspex is bijzonder klein (zie
afstudeerverslag Witteveen, lit. 8) zodat we warmteuitwis
seling kunnen verwaarlozen. Met behulp van deze hydro
dynamische capaciteit kunnen we de wisselcomponent op de ge
lijkflow zo sterk verzwakken dat daze verwaarloosbaar is.

De konstruktie van de hydrodynamische capaciteit is weerge
geven in fig. 4.3.
Om een adiabatisch proces te verzekeren worat als materiaal
perspex toegepast.
De afmetingen van de capaciteit zijn berekend onder para
graaf 4.3.4.
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4.3.3. Schema gelijkflow en elektrisch analogon.

In fig. 4.4 is weergegeven hoe met behulp van de rollenpomp
een gelijkflow wordt opgewekt.

. ,
Cd'pac t te i. t

, r.7jvocr
stang.
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De rollenpomp levert geen exakte gelijkflow. De wisselcom
ponent wordt verwijderd met de hydrodynamische capaciteit.
De rollenpomp fungeert als een stroombron. Door zowel voor
als achter de pomp een capaciteit aan te brengen kan de
wisselcomponent uit het gelijkflowcircuit gehouden worden.
Van bovenstaand schema kunnen we een elektrisch analogon
geven. Hierdoor is het gemakkelijker berekeningen uit te
voeren. Indien we het meetslangetje vanwege zijn geringe
lengte buiten beschouwing laten en de compliantie van toe
en afvoerslang verwaarlozen ten opzichte van de extra aan
gebrachte capaciteiten ontstaat het vereenvoudigde elek
trisch analogon van fig. 4.5.

R

L L

De toe- en afvoerslang zijn van gelijke lengte en diameter.
De stroom i(t) is gelijk aan:

De werkelijke stroom is het re~ele dee1 hiervan.



4.3.4. Berekeningen aan elektrisch analogon.
(Grootte van de hydrodynamische capaciteit).

Door de symmetrische uitvoering van fig. 4.5 kan voor de
berekening volstaan worden met het schema in fig. 4.6.

I tift)

c

In deze figuur zijn de signalen bestaande uit de grondhar
monische (n=l) weergegeven. Voor de berekening van de grootte
van de hydrodynamische capaciteit is het voldoende aIleen de
grondharmonische mee te nemen.
Er geldt nu: ..

11 (t) = i l cos w t

met: W == 21ff

De wisselstroom i 12 moet klein z1jn t.o.v. i l •

i 12 (R + jWL) = 1 (R + jW L) '~C
1- J i

R + j c.J L + jWG

i 12 1

-- =~l 1 _W2LC + jWRC
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1

Uit paragraaf 4.3.1. veten we dat de grondfrequentie van de
v1sseloomponent niet kleiner wordt dan 1 Hz. Indien de am
plitude van i 12 bij 1 Hz voldoende klein is ten opziohte van
11 zijn we tevreden. Om een indruk te krijgen van de grootte
van de oomponenten wordt uitgegaan van de volgende afmeting
en voor de toe- en afvoerslang;

lengte
1nwendige straal

1 = 1Di
r = 2mmo

Met formules (3.1) en (3.2) voIgt voor de weerstand en
zelfinduktie (bij f = 1 Hz):

R~1,44 mmHg seo ml-1 (kl~1,2 bij f = 1 Hz)

Voor f> 1 Hz wordt kl steed~ groter, terwijl k2 kleiner
wordt (zie fig. 3.3). De term k2 zal eehter niet kleiner
worden dan 1.
Hieruit voIgt dat R bij toenemende frequentie groter wordt
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en L ongeveer konstant blijft (wordt iets kleiner).
Uit formule (4.5) blijkt dat de verhouding van de stromen

li12 1 en lill hierdoor af zal nemen, temeer daar de fre
quentie aIleen in de noemer voorkomt.
Ook uit dit oogpunt tezien treedt de ongunstigste situatie
op bij de laagst voorkomende frequentie (f = 1Hz). We moeten
er weI rekening mee houden dat de R, L en C in fig. 4.6 een
trillingskring vormen die bij de amplituderesonantiefrequen
tie opslingering vertoont. De capaciteit C zal zo groot
gekozen moe ten worden dat deze resonantiefrequentie lager is
dan 1 Hz.

Substitueren we de gevonden waarden voor R en L in formule
(4.5) en stellen we als eis dat de verhouding van li12 1 ten
opzichte van lill kleiner is dan 0,05 (5%) dan voIgt voor
de capaciteit (bij f = 1 Hz):

'0 > 0,7 ml mmHg-l

In paragraaf 4.3.2. is een formule voor de hydrodynamische
compliantie van een afgesloten hoeveelheid lucht vermeldt,
namelijk:

C lim AV= -/,iV-O .6P

-1Neem voor de capaciteit C = 0,8 ml mmHg •

Gaan we ervan uit dat de druk van de afgesloten lucht onge
veer gelijk is aan de buitenlucht, Po = 105 N/m2 , dan voIgt
voor het volume van het luchtreservoir:

Vo = 840 cm3

Voor de afmetingen van de hydrodynamische capaciteit (zie
fig. 4.3) kan genomen worden:

dl = 110 mm
d2 = 100 mm
d3 = 6 mm
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d
4 = 6 mm

d
5 = 4 mm

hI = 140 mm

h2 = 120 mm

h3 = 100 rom

4.3.5. Bespreking gelijkflow.

De rollenpomp bouwt, indien hij ingeschakeld wordt, een
drukverschil tussen de twee hydrodynamische capaciteiten op
(zie fig. 4.4).

Het eenmaal opgebouwd drukverschil blijft ongeveer konstant,
omdat de druk aan het begin van de toevoerslang en op het
einde van de afvoerslang door de capaciteiten op een kon
stante waarde wordt gehouden. Hierdoor gaat een flow stromen
die ongeveer konstant is in de tijd; de gewenste gelijkflow.
Deze is gemeten met behulp van een elektromagnetische flow
meter (de Transflow 600 van Skalar Instruments). De meet
probe is opgenomen in het gelijkstroomcircuit en heeft een
diameter van 4 mm.
In fig. 4.7 zijn enkele flowgrootten weergegeven. Hieruit
blijkt dat zowel bij kleine als grote waarden van de flow
deze goed konstant is in de tijd.
Tevens is in de figuur de grootte van de gemiddelde snelheid
(Vg) in de probe aangegeven.
Het blijkt dat bij vergroten van de flow de "ruis" op de
gelijkflow toeneemt.
Mogelijk ontstaan er kleine wervels in de vloeistof omdat
het Reynoldsgetal (Re =~e~) bij een flow van 5 ml/sec al
1600 is. ~ 0

Is dit getal groter dan ongeveer 2300 dan ontstaan er wer
vels en wordt de stroming turbulent.
Het kan ook zijn dat kleine oneffenheden in de wand van de
probe aanleiding geven tot verstoringen in het flowpatroon
die bij grotere snelheden ook groter worden.
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4.4. Pulserende flow.

Als pulserende flow willen we een zo goed mogelijk sinus
vormige hebben. De flow als funktie van de tijd, gemiddeld
over de doorsnede van de slang, is dan bekend. Deze sinus
vormige pulsaties worden opgewekt met een sinuspomp.

4.4.1. Uitvoering en werking sinuspomp.

Om een sinusvormige beweging van de zuiger te bewerkstel
ligen wordt door middel van een excenter een cirkelbeweging
omgezet in een sinusvormige beweging. De mechanische uit
voering is schematisch gegeven in fig. 4.8.

.5.R.
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De cirkelvormige schijf S draait met konstante hoeksnelheid
~ ronde In deze schijf is een gleuf uitgespaard waarin
zich het excentriek Ex bevindt. Ex is instelbaar in gleuf S

en staat in verbinding met blok B. Dit blok kan ten opzichte
van het raamblok R.B. slechts een vertikale beweging uit
voeren. Het raamblok voert ten opzichte van zijn omgeving
een horizontale beweging uit. Draait S nu met konstante U)

dan zal R.B. sinusvormig bewegen. De beweging van R.B. is
namelijk de projektie van de beweging van punt Ex op de ho
rizontale as. Door het excentriek te verstellen kunnen we de
amplitude van deze sinusbeweging vari§ren. Het raamblok is
verbonden met de zuiger Z van sinuspomp S.P. De zuiger zal
nu ook een sinusvormige beweging uitvoeren.
De afgelegde weg van de zuiger is in formulevorm:

~~ met: ~z is de afstand van excentriek Ex
tot het middelpunt van schijf S

De snelheid van de zuiger is dan:

v dSz ~z W cosWt
z -== dt =

V z = t z coswt (4.8)

met: t = az w
'Z

De amplitude van de snelheid kan dus ingesteld worden met
het excentriek Ex, maar neemt tevens evenredig met de fre
quentie toe.
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4.4.2. Aandrijving van de sinuspomp.

Bij het aandrijven van de sinuspomp moeten we rekening hou
den met een sterke variatie van de belasting. Deze wis
selende belasting ontstaat op de eerste plaats door het
sinusvormig bewegen van de waterkolom in de slang, die op
de sinuspomp wordt aangesloten.
Verder voeren raamblok R.B. en blok B. (fig. 4.8) een sinus
vormige beweging uit.
Tenslotte treden er ook wrijvingskrachten op in de mecha
nische overbrenging van cirkelvorm naar sinusvorm.
Om deze belastingvariatie op te vangen en sChijf S met kon
stant toerental aan te drijven wordt gebruik gemaakt van
een toerenregelsysteem. Dit regelsysteem is van Electro
Craft Corporation, Motomatic E-550 M.G. D.C. Servomotor 
Generator (fig. 4.9).
De toegepaste gelijkstroommotor heeft een vermogen van 37
Watt.

+

e

+

+
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Motomatic is een toerenregelsysteem. Het bestaat uit twee
basis - eenheden:

- een gelijkstroom servomotor met permanent magneet
systeem en geIntegreerde tachogenerator. Motor- en
tachowikkelingen zijn op eenzelfde anker aangebracht.

- een volledig getransistoriseerde toerenregelunit. Zowel
de voor- als eindversterkers zijn geheel getransis
toriseerd. De mo~or wordt met een gelijkspanning gevoed.

Het ingangssignaal naar servoversterker'V wordt gevormd door
het verschil tussen referentiesignaal VR en tachospanning VG•
Dit wordt het foutsignaal e genoemd.

Het tachosignaal is proportioneel met het motortoerental.
Het teken van het foutsignaal geeft aan of de motor te snel
of te langzaam draait, terwijl de grootte evenredig is met
het verschil tussen het gewenste- en werkelijke motortoeren
tal. Versterker V stuurt eindtrap E.T. welke het motor
toerental, afhankelijk van de fout, bijregelt. De evenwichts
situatie is bereikt indien VG = YR. Een ingesteld toerental
zal dus automatisch konstant gehouden worden, ongeacht ver
anderingen in belasting of netspanning.

Het is ook zinvol om even naar de koppel - toerenkromme te
kijken (fig. 4.10).
De maximale frequentie van de sinuspomp behoort, in verband
met de hartfrequentie en hogere harmonischen, ongeveer 10 Hz
te zijn. Dit komt overeen met 600 omw./min.
Door de mechanische uitvoering van cirkelbeweging naar
sinusvormige beweging heeft de tandwieloverbrenging van mo
tor naar pomp een verhouding van 1 : 2. Het werkgebied van
de motor loopt nu van 0 tot 1200 orow./min. Het zou gunstiger
voor de motor zijn indien het werkgebied tot bijv. 4800
omw./min. zou lopen. In de praktijk blijkt echter dat er ook
nu geen moeilijkheden met de aandrijving optreden.
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4.4.3. Opstelling voor metingen aan sinuspomp.

Met de opstelling zoals die schematisch is weergegeven in
fig. 4.11 kan zowel de beweging van de waterkolom als die
van de zuiger bekeken worden.
De beweging van de zuiger wordt op de volgende manier ge
meten. Aan het zuigerstangetje van de sinuspomp is de kern
van de plaatsopnemer P.O. gemonteerd (zie fig. 4.11).
Deze plaatsopnemer werkt als voIgt.
De kern, verbonden met het zuigerstangetje, beweegt in een
spoeltje; Hierdoor wordt een elektrisch signaal opgewekt dat
dat overeenkomt met de beweging van de zuiger. Is de beweg
ing sinusvormig dan zal ook het opgewekte signaal sinusvorm-
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ig zijn. De plaatsopnemer is opgenomen in de tak van een
meetbrug. Hierdoor is een nauwkeurige verwerking van het
signaal mogelijk. Het signaal aan de uitgang van deze meet
brug wordt op kanaal 1 van de scoop zichtbaar gemaakt.
De slang, die op de sinuspomp wordt aangesloten, is ongeveer
3 m. lang en heeft een diameter van ongeveer 5 mm. Om even
tuele luchtbellen, die in het pompje terecht kunnen komen,
af te voeren is een ~ontluchting" aangebracht. Luchtbellen
vormen namelijk een behoorlijke compliantie voor het systeem.
Op het einde van de slang is de probe van de elektromagne
tische flowmeter aangebracht. Met deze flowmeter is het moge
lijk de flow, dus ook de snelheid, ter plaatse van de probe
te meten. De uitgang van de flowmeter is aangesloten op hat
tweede kanaal van de scoop.
Het is nu mogelijk de snelheden van zuiger en waterkolom
tegelijkertijd met elkaar te vergelijken. Tevens worden de
uitgangen van flowmeter en meetbrug aangesloten op een
twee - kanaals schrijver, zodat beide signalen kunnen word
en vastgelegd.

4.4.4. Metingen en bespreking resultaten.

Zoals reeds in 4.1. besproken is, moet de sinuspomp frequ
enties kunnen leveren tot 10 Hz. In deze paragraaf zullen
enkele metingen die verricht zijn en tevens de resultaten
van deze metingen besproken worden.
Het is belangrijk welk soort slang de beste resultaten geeft,
gelet op de soepelheid. Daarom is een meting verricht waar
bij de amplitude van de flow als funktie van de frequentie
bepaald is bij verschillende type slangen. Hierbij blijken
bij enkele type slangen moeilijkheden te ontstaan boven een
bepaalde frequentie. Aan de gekozen slang is nog een flow
meting uitgevoerd als funktie van de frequentie met ver
schillende instellingen van het excentriek Ex.
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De afmetingen van elke slang zijn:

3 m.
6 rom.

••lengte
diameter :

De lengte van de zieh in de slang bevindende waterkolom is
ongeveer 2,5 m.
Ala type slangen zijn gebruikt:

1. starre buis
2. hogedruk slang
3. soepele slang
4. zeer aoepele slang

De metingen z~Jn uitgevoerd met de elektromagnetische flow
meter (fig. 4.11). De resultaten van de amplitudemeting van
de flow als funktie van de frequentie zijn gegeven in fig.
4.12. De metingen zijn verrieht met een ins telling van het
exeentriek van Sz = 0,5 em. Tijdens de meting worden. even
tuele in de cylinder ontstane luchtbellen verwijderd. Bij
een starre buis neemt de amplitude evenredig toe met de fre
quentie, zoals ook uit paragraaf 4.4.1. blijkt. In dat geval
voIgt de waterkolom exakt de beweging van de zuiger. De an
dere slangen hebben door hun soepelheid enige eompliantie.
Hierdoor bestaat het elektriseh analogoD van deze slangen
uit een stromingsweerstand R, een zelfinduktie L door massa
traagheid van de vloeistof en een eompliantie C. Het geheel
gedraagt zieh als een trillingskring. De amplitude van de
flow neemt sterker toe dan bij de starre buis en bereikt een
maximum bij de amplituderesonantiefrequentie. Bij gebruik
van een meer soepele slang is de compliantie (eapaciteit)
groter en zal de resonantiefrequentie lager zijn (zie figuur).
De resonantiefrequenties van de gebruikte slangen zijn:

1. starre buis ·•
2. hogedruk slang • 7,5 Hz•,

3. soepele slang · 5 Hz•
4. zeer soepele slang • 2,5 Hz•
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Deze zijn gemeten door de waterkolom met de zuiger aan te
stoten en vervolgens uit te laten trillen. Bij hogere fre
quenties neemt de flow zeer anal af.

Voor de te bouwen opatelling geeft de starre buis de beste
resultaten. De flow is bij lage frequenties ten opzichte van
de slangen groter en neemt evenredig met de frequentie toe.
Men heeft geen last van compliantie. Door zijn starheid is
hij echter moeilijk hanteerbaar. Omdat de hogedrukslang de
eigenschappen van de starre buis, vooral bij lagere frequ
enties, goed benadert en nog redelijk hanteerbaar is, wordt
deze in de opstelling toegepast.

In het geval van de starre buis ontstaan moeilijkheden tus
sen ongeveer 7 en 8 Hz, terwijl dit bij de hogedrukslang
tussen 5,5 en 6,5 Hz het geval is. De sinusvorm ondergaat
een zeer sterke vervorming. Bij welke flow en welke frequ
entie dit precies plaatsvindt is moeilijk meetbaar. Ener
zijds omdat je een keuze moet maken op welk moment de ver
vorming zijn intrede doet maar vooral omdat er bij deze ver
vorming bijna onmiddelijk lucht in de cylinder komt en het
verschijnsel verdwijnt. De lucht in de cylinder vormt name
lijk een grote compliantie. De compliantie kan ook de ver
klaring zijn waarum genoemde moeilijkheden bij soepele
slangen niet optreden. Om dit nader te onderzoeken worden
nog enkele metingen uitgevoerd aan de hogedrukslang bij ver
schillende instellingen van het excentriek. De verdenking
bestaat dat de moeilijkheden te wijten zijn aan de massa
traagheid van de vloeistof en de weerstand van de slang. De
metingen worden dan ook uitgevoerd aan een slang met een
kleinere diameter waardoor de zelfinduktie L en de weerstand
R groter worden.

De afmetingen van de slang zijn:
lengte • 3 m.•
diameter • 4,5 + 0,3 mm.• -
lengte waterkolom • 2,5 + 0,2 m.• -
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Ala installing van het exeentriek is genomen:

..
1,00 :!:sz =:I 0,05 em.

a 0,50 ± 0,05 em.

= 0,25 + 0,05 em.-
De resultaten van de flowmeting als funktie van de frequ
entie zijn gegeven in fig. 4.13.
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Tussen de in elke grafiek aangegeven vertikale strepen ligt
de frequentie waarbij de sterke vervorming van de sinus
plaatsvindt en de grondfrequentie wordt gehalveerd.



Deze frequenties zijn:

•voor Sz = 1,00 cm. tussen 4,3-4,8 Hz.
= 0,50 cm. tussen 6,0-7,0 Hz.
= 0,25 cm. tussen 9,0-10,5 Hz.

Zoals reeds in het voorgaande vermeld is het moment van ver
vorming erg arbitrair. Bovendien is de meting zeer moeilijk
uitvoerbaar door luchtvorming in de cylinder.

Een verklaring voor het optreden van de vervorming is het
volgende. De hogedrukslang die op de sinuspomp is aangeslo
ten staat op het uiteinde in verbinding met de buitenlucht
(zie fig. 4.11). Over deze slang staat een drukverschil p
opgewekt door de pomp. Bij de heenslag van de zuiger wordt
de waterkolom door de pomp naar buiten geduwd. De sinuspomp
werkt als een stroombron. Bij de terugslag zorgt de druk
van de buitenlucht ervoor dat de waterkolom teruggedreven
wordt. Tijdens deze terugslag kan het drukverschil over de
slang Dooit meer dan de druk van de buitenlucht (po =

10 N/cm2 ) bedragen. De buitenlucht werkt als een spannings
bron. Het kan nu voorkomen dat door de grote stromingsweer
stand maar vooral door de massatraagheid van de waterkolom
bij hogere frequenties de druk van de buitenlucht niet vol
doende is om de waterkolom in het juiste ritme en met de
juiste amplitude terug te drijven. Schijnbaar is boven
staande moeilijkheid aan het te kleine drukverschil over de
slang te wijten.
Om een en ander een theoretische grondslag te geven is hier
na een berekening uitgevoerd. Hierbij is uitgegaan van
enkele aannamen die nog nader genoemd zullen worden.

Over de hogedrukslang wordt door de sinuspomp een drukver
schil p opgewekt. De zuigerbeweging is sinusvormig. De op
gewekte flow F zal dan ook sinusvormig verlopen.
We kunnen nu voor de berekening het volgende aannemen:
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jwtep= Ipl
F = IFI ej(Wt + Cf)

met: ~ = faseverschuiving tussen druk p en
flow F.

W =.2~f.

f = frequentie van de sinusbeweging
van de zuiger.

Er geldt: =JE.L
)zl

Z = impedantie van de slang.

Doordat de hogedrukslang erg star is wordt de compliantie
hiervan verwaarloosd zodat de impedantie van de slang gelijk
is aan die van een starre buis;

namelijk:

dus:

Z = R + jW L

=
..
F

en 3.2):

bij lage f

J
f~ 0 Hz

kl"l

~ 5~ 108 Nse~c m-5
.-I, .-I.

1 77 108 Nsec m-5, .
=

=

~ax.

~in.

De maximale en minimale waarden voor R en L met betrekking
tot de spreiding in de lengte van de waterkolom en de dia
meter van de slang zijn (formule 3.1

·Lmax •
8 Nsec2m-5 bij hogere f= 1,95.10

f> 2 Hz

L . 8 2 -5
k2~1= 1,27.10 Nsec mml.n.
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De moeilijkhe~en ontstaan indien Ip I~ Po (po = 105 Nm-2)
We zullen nu F uitzetten als funktie van f indien IpJ = po.

Uit formule (4.9) voIgt:

Voor lage frequenties (f~O Hz dan: WL-«R):

.. Po 565 ml sec-l
Fmax• =

~.
=

.. Po 283 ml sec-l
Fmin • =

~.
=

(4.10)

Voor hogere frequenties (f~2 Hz dan: WL» R):

.. Po 1 ml sec-l (4.12)Fmax• = WLmin • = 125,3 1

.. Po 1 ml sec-l
Fmin • = WLmax• = 81,6 '1' (4.13)

Omdat in voorgaande figuren ook de top-top waarde van de..
flow, 2F, als funktie van de frequentie is uitgezet wordt
dit ook in fig. 4.14 gedaan. In deze figuur is uitgezet de
toelaatbare amplitude van de flow als funktie van f, indien

Ipl = po· Dit is aIleen gedaan voor de hogere frequenties
(f~ 2 Hz)o Hierdoor ontstaan de gestreepte hyperbolen van
formule (4.12) en (4.13). De lagere frequenties zijn voor
onze beschouwingen van geen belang. Tevens zijn aangegeven
de drie ingestelde waarden van het excentriek en de sprei
ding met betrekking tot de fout in de instelling (getrokken
lijnen) •

Uit deze berekende waarden blijkt dat de bedoelde vervor
ming bij de volgende frequenties optreedt:
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,.
tussen 4voor s = 1,00 em -5 Hz... z

s = 0,50 em tussen 5,7-7 Hz... z
sz = 0,25 em tussen 8 -10 Hz

o

F&.II./;.' 7O~ .. t0f> JYc7c7rde Yah cle /Iow c;ls .fL/hJrtie
J/t?h j' ':7 een Stc7""~e .bu/.,s.

Worden de gemeten (fig. 4.13) en berekende (fig. 4.14) waar
den met elkaar verge1eken, dan b1ijkt dat de frequentie
gebieden waarover de vervorming p1aatsvindt e1kaar over1ap-

,.
pen. Bij Sz = 0,25 Hz eehter niet he1emaa1.
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Eventuele verschillen die optreden kunnen onder andere aan
het

-

-

volgende te wijten zijn:
Bij de berekening is uitgegaan
bij geen compliantie optreedt.
hogedrukslang die weI degelijk
Bij de metingen komt zeer snel
de sinuspomp. Deze lucht vormt
waardoor de bena~ering met een

van een starre buis waar
Gemeten is echter aan een
compliantie teweegbrengt.
lucht in de cylinder van
een grote compliantie
starre buis niet meer op-

gaat.
Door dit laatstgenoemde bezwaar bleken de metingen zeer
moeilijk uitvoerbaar.

Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat de bedoelde
vervorming te wijten is aan het te kleine drukverschil over
de slang, dat optreedt bij de terugslag van de zuiger.
Overigens is de top-top waarde van de flow bij f = 10 Hz nog
ongeveer 20 ml/sec voordat het drukverschil te klein wordt.

A

De top-top waarde van de gemiddelde snelheid, 2vg , over een
cirkelvormige doorsnede met een diameter van 4,5 rom. is dan
nog 125 em/sec.

Tot slot van deze paragraaf merken we op dat we voor de op
wekking van de sinusflow gebruik maken van een hogedrukslang
met een diameter van 6 rom. Deze benadert het beste een starre
buis. Bij gebruik van een soepele slang wordt de flow, bij
lagere en hogere frequenties dan de resonantiefrequentie,
klein. Door de diameter 6 rom. te nemen zal bij gemiddelde
snelheden met een top-top waarde tot 50 em/sec geen last van
een te klein drukverschil over de slang, bij terugslag van
de zuiger, ontstaan.
De amplitude van de flow (en dus ook van de gemiddelde snel
heid) is op deze manier aIleen regelbaar met behulp van het
excentriek. Dit is een moeilijke en tijdrovende regeling en
vooral bij lagere frequenties niet toereikend.
In de volgende paragraaf wordt een manier behandeld om de
amplitude gemakkelijk te kunnen regelen.
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4.4.5. Extra compliantie voor de amplituderegeling •
..

-...
De amplitude van de 'Einusflow kan tot nu toe aIleen inge
steld worden met behulp van het excentriek. Deze regeling is
echter zeer tijdrovend en niet voldoende. Om de regeling
eenvoudiger te maken en een groter amplitudebereik te bewerk
stelligen is de volgende oplossing toegepast (zie fig. 4.15).

hych·oJ.y,nC!m t's c.he
~.?::: ca~actteit

/

?robe ele)(rom.
j{()h!meter

Achter het sinuspompje, dat als stroombron fungeert, wordt
een hydrodynamische compliantie (condensator) in serie met

een kraan (regelbare weerstand) aangebracht.
Het elektrisch analogon is gegeven in fig. 4.16.

L
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~

-
Ch
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Door middel van de kraan (weerstand Rk ) kan de amplitude van
de flow Fl en dus ook van flow F2 geregeld worden.
Het geheel werkt als een trillingskring.
De grootte van de afgesloten hoeveelheid lucht boven het
vloeistofniveau in de hydrodynamische capaciteit kan zodanig
gekozen worden dat de amplituderesonantiefrequentie bij 1 Hz
ligt. Hier vindt dus de opslingering plaats. Dit is gunstig
omdat bij lage frequenties de amplitude veelal te klein is.
Zoals reeds opgemerkt is ook nog enigszins regeling mogelijk
met de ins telling van het excentriek.

Benevens de mogelijkheid tot regeling van de amplitude van
de flow heeft gebruik van de hydrodynamische capaciteit nog
enkele voordelen:

- Eventuele hogere harmonischen, waardoor vervorming van
de sinusflow ontstaat, worden door de capaciteit afge
vlakt. (De trillingskring is voor hogere harmonischen
buiten resonantie).

- De mogelijkheid dat het drukverschil over de slang, bij
terugslag van de zuiger, niet voldoende is om de flow
terug te drijven is nu veel kleiner, omdat boven de re

sonantiefrequentie de amplitude van de flow sterk af
neemt.
Het is gebleken dat de kans op luchtvorming in de cylin
der bij gebruik van de capaciteit veel kleiner is.

In fig. 4.15 is het meetslangetje nog niet aangebracht. Dit
slangetje, dat vervaardigd is van latex (zie paragraaf 4.1),
vormt door zijn soepelheid een behoorlijke compliantie. Het
slangetje is vlak achter de probe van de flowmeter aange
bracht, zodat we kunnen veronderstellen dat de flow in de
probe en het meetslangetje ongeveer gelijk zijn. Er ontstaat
nu bij regeling van de amplitude vervorming in de sinusflow,
vooral bij hogere frequenties. Om de invloed van het meet
slangetje sterk te verkleinen wordt na dit slangetje geen
hogedrukslang gebruikt, maar een zeer soepele slang met
grote diameter.
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Hiervan is de weerstand en zelfinduktie klein (daarom deze
slang ook niet te lang kiezen) terwijl de capaciteit (com
pliantie) groot is. Een nog beter resultaat ontstaat als het
meetslangetje in de aquariumbak zelf uitmondt. Hierdoor ont
staan echter moeilijkheden bij ontluchting van de cylinder
en bij de afgesloten hoeveelheid lucht in de hydrodynamische
compliantie. Tevens zou dan ook de aquariumbak volledig ge
vuld moeten worden met een suspensie van water en latexbol
letjes (zie paragraaf 4.1).

4.4.6. Bespreking van de sinusflow.

De sinusflow wordt opgewekt met behulp van de sinuspomp
(fig. 4.15). De amplitude van de flow is regelbaar met de
kraan en de hydrodynamische capaciteit. Door de kraan open
of dicht te draaien heeft de capaciteit meer of minder in
vloed waardoor regeling mogelijk is.
Ook is nog enigszins regeling mogelijk door het excentriek
te verstellen.
Het luchtreservoir boven het vloeistofniveau in de hydrody
namische compliantie is zo groot genomen dat de resonantie
frequentie ongeveer 1 Hz is.
Om een indruk te krijgen van de kwaliteit van de sinusflow
is in fig. 4.17 de flow bij verschillende frequenties weer
gegeven. De ingestelde frequenties zijn respektievelijk 1 Hz,
2,5 Hz en 5 Hz. De amplitude van de sinusflow is steeds af
geregeld op 3 ml/sec.
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4.5. Superpositie gelijkflow en sinusflow.

Zoals uit het schema van fig. 4.1 blijkt bestaat de opstel
ling ook uit een gelijkflow met daarop gesuperponeerd een
sinusflow. De werkelijke opstelling, zoals in de praktijk
uitgevoerd, is gegeven in fig. 4.18.

111ee t s ic]IJfle ~;e /;
;//~ /?d~~. ~ -' -,: - -" 7:",../7

"P,rObe elelri-rOfl1,
:.flow/1/ lit t e r
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Hieruit blijkt dat de opstelling voor de sinusflow (fig. 4.15)
parallel geschakeld is aan het gelijkflowgedeelte (fig. 4.4).

Om de sinusflow uit het gelijkflowcircuit te houden zijn
extra impedanties, Ze = Re + ju>Le , aangebracht. Deze be
staan uit lange, dunne, stugge slangen. Tevens worden door
deze extra impedanties de pulsen, opgewekt door de rollen

pomp, sterker afgevlakt; waardoor de gelijkflow verbeterd
wordt. De be ide circuits (gelijkflow- en sinusflowcircuit)
oefenen nu bijna geen invloed op elkaar uit en kunnen beide

afzonderlijk geregeld worden. In fig. 4.19 zijn enkele super
posities van gelijkflow en sinusflow weergegeven. Hierbij is
de flow steeds zodanig afgeregeld dat hij varieert tussen 0

en een maximale waarde van 6 ml/sec. De ingestelde frequen
ties van de sinusflow zijn: 1 Hz ~ 2,5 Hz en 5 Hz.
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5. Slotbeschouwingen.

De gerealiseerde opstelling voldoet goed aan de gestelde
eisen.
De gelijkflow, waarvan de grootte ingesteld kan worden, 'is
goed konstant in de tijd.
Van de sinusflow is zowel de amplitude als de frequentie
regelbaar. De vereiste frequentievariatie van 0 tot 10 Hz
levert geen problemen Ope
Na superpositie van de sinusflow op een gelijkflow zlJn deze
onafhankelijk van elkaar instelbaar. De meetslangetjes en
het zend- en ontvangkristal zijn op een plateau gemonteerd.
De slangetjes zijn instelbaar ten opzichte van elkaar. Het
kristal kan onder iedere gewenste hoek met de slangetjes
ingesteld worden.
Om de eigenschappen van bloed met be trekking tot ultrageluid
te simuleren gebruiken we in de opstelling een suspensie van

latexbolletjes in water.
Bij proefmetingen is gebleken dat een concentratie van 12,5%

latex het ultrageluid goed reflekteert. Een grotere concen
tratie geeft geen verbetering ierwijl hierdoor de suspensie
aIleen maar visceuzer wordt.
Bij metingen met ultrageluid ondervindt men veel last van

luchtbelletjes, die zich in de suspensie bevinden. Het is
daarom raadzaam deze luchtbelletjes eerst te verwijderen;
bijv. door de ruimte boven de suspensie vacuum te pompen.
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6. Belangrijkste symbolen.

~ = 2~f. f=frequentie.

Wo = 27ff o• fo=frequentie uitgezonden ultrageluid.

~ = 2~ft fg=gemiddelde frequentie.

Wm = 2~fm fm=maximale frequentie.

~(LV)= spektrale vermogensdichtheid van het ontvangen signaal
als funktie van de frequentie.

v = snelheid.

vg = gemiddelde snelheid.

Vz = snelheid van het zuigertje van het sinuspompje.

c = snelheid geluid in medium.

s = afgelegde weg van het zuigertje.z

JZ = viscositeit.

I' = soortelijke massa.

I = lengte van de slang.

r o = inwendige straal van de slang.

h = dikte van de slangwand.

E = elasticiteitsmodulus van de slang.

p = druk.

v = volume.

Po,Vo = druk respektievelijk volume in het werkpunt.

Z = hydrodynamische impedantie van de slang.

R = elektrisch: weerstand.
hydrodynamisch: stromingsweerstand door inwendige
wrijving van de vloeistof.

L = elektrisch: zelfinduktie.
hydrodynamisch: inertantie.
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C = elektrisch: capaciteit.
hydrodynamisch: compliantie.

F = flow door de slang.
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8. Bijlagen.

Gedetailleerde tekeningen van het universeel montage
plateau.
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