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Samenvatting.

Bet meten van de elektrische impedantie van de thorax zou mogelijk

informatie kunnen verschaffen over de verhouding tussen de hoeveel

heid extracellulaire- en totale weefselvloeistof. (1)

Van deze informatie zou men gebruik kunnen maken bij de observatie

en/of diagnostiek van een in abnormale konditie verkerend longweefsel.

Bet voor U liggende verslag bevat de beschrijving van verschillende

methoden, waarop de elektrische impedantie van de thorax gemeten kan

worden.

Een meetopstelling, waarmee volgens de zogenaamde fasormethode ge

meten kan worden is onderwerp van dit verslag.

Summary.

Information about the ratio of extracellular to total tissue fluid

may be extracted from measurements of the electrical impedance of

the thorax. (1)

This information could be useful in diagnosing and/or monitoring

certian health conditions of lung tissue.

The present report comprises explanations of varios methods for

measuring the electrical impedance of the thorax.

A measuring set-up based on one of these methods the so-called

phasor method, is described.
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1. Inleiding.

1.1 Doelstelling.

Bij de afdeling Experimentele Chirurgie van de Rijks Universiteit van

Groningen bestond de behoefte impedantiemetingen te kunnen verrichten

bij verschillende frequenties liggend in het gebied van 1KHz tot IMHz.

Deze metingen hebben ten doel een abnormale verhouding van gas en vloei

stof in de longen te kunnen determineren, tevens kan de verhouding tussen

de weefselimpedantie bij hoge en die bij lage frequenties een indicatie

zijn voor de verhouding extracellulaire/totale weefselvloeistof.

De tot nu toe gevolgde meetmethode bij bovengenoemde afdeling leidde tot

de vraag naar een constante stroombron voor het beschouwde frequentie ge

bied en een daarbij behorende impedantie meetmethode alsmede de apparatuur

daarvoor.

1.2 Achtergronden.

1.2.1 Het longoedeem.

Een oedeem is een ophoping van vocht in onderhuids weefsel. (interstitieel)

Bij een longoedeem is dit een vochtophoping in het longweefsel en een ge

volg daarvan is een locale stuwing. Dit komt voor bij hartziekten,nier

ziekten etc. (zakwoordenboek der geneeskunde.)

Tijdens het optreden van een longoedeem neemt de thorax impedantie af,

waardoor een detectie van het verschijnsel d.m.v. impedantiemetingen

mogelijk is. (3)

1.2.2 Opbouw en eigenschappen van weefsel.

Dierlijke weefsels, zoals botten, spieren en hersenen, bestaan uit cellen

omgeven door extra cellulaire of interstitiele vloeistof.

Ook het inwendige van de cellen bestaat voornamelijk uit vloeistof, ge

naamd intracellulaire vloeistof of celplasma.

Beide soorten vloeistof worden van elkaar gescheiden door de celwand of

membraan. De dikte hiervan is ongeveer 7,5 nm.
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In de extracellulaire en intracellulaire vloeistof komen zowel organische

als anorganische stoffen in opgeloste vorm voor.. +
Zuren,zouten als ook basen zijn in water gedissocieerd. (in ionen gesplitst)

De zouten worden volledig in ionen gesplitst, zuren en basen gedeeltelijk.
1:

De voorkomende eiwitten en glucose zijn niet in ionen gespli~st.

Het gehele complex van ionen,vloeistof en membranen zijn verantwoordelijk

voor het elektrische gedrag van het weefsel.

Cole, K.S. schrijft in zijn boek "Membranes, Ions and Impulses" over het

gedeeltelijk capacitief karakter van cellen, toe te schrijven aan de aan

wezigheid van mernbranen.

Zo zou de capacitieve reactantie, die verwaarloosbaar klein is boven een

paar megahertz en de hoge weerstand bij lage frequentie (lkilohertz)

interessante indicaties zijn bij fysiologische veranderingen.

Wanneer men een voorstelling maakt van een cel temidden van extracellulair

vocht (fig. la)

R
.Ie

fig.la fig.1b

figla Stroomlijnen rond een nietgeleidende bol in een homogeen veld

b Elektrisch analogon.

waardoorheen een stroom gestuurd wordt, dan kan men voor het elektrisch

gedrag van dit model in eerste benadering een analogon opstellen. (fig.lb)

de weerstand t.g.v. het intra-de membraan capaciteit R.
~

R ,de weerstand t.g.v. het extracellulaire vocht voor.
e'

frequentie van de wisselstroom door het medium zal deBij toenemende

Hierin stelt C
m

cellulaire vocht en

reactantie van rnembraan capaciteitsteeds meer te verwaarlozen zijn.

De stroom gaat dan ook door het int racellulaire vocht van de cel. (13)

In werkelijkheid bestaat het weefsel natuurlijk uit meerdere cellenom-

geven door vocht, waardoor weer in eerste benadering een elektrisch

analogon als in fig.1b te geven is.
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1.2.3 Bekende meetprincipes in de Impedantiepneumografie.

Nauw verwant met de thorax impedantiemeting en met dezelfde problematiek

is de impedantiepneumografie.

Dit is een indirekte techniek voor de continue dynamische meting van

de ademha~ingscapaciteit.(2)

De impedantie pneumograaf is een speciaal type impedantierecorder en

meet het ademhalingsproces doordat er een direkte relatie bestaat tussen

de thorax impedantie en het long volume.

Zo zijn er op dit gebied verscheidene principes bekend:

1. Brug-principe.

2. Principe van de gemoduleerde oscillator.

3. Thevenin-equivalente-bronprincipe.

Van het eerste principe kan men opmerken dat het een uitstekend

systeem is om de componenten van de impedantie te meten, echter dit

systeem is door zijn continu nodige balancering ongeschikt voor bijv.

een bewakingssysteem in"de kliriiek.

Bet principe van de gemoduleerde oscillator maakt gebruik van de J ,

impedantieverandering tijdens het ademhalingsproces, waarmee een

oscillator of in amplitude of in frequentie wordt gemoduleerd.

Onvolkomenheden in dit systeem zijn voornamelijk te wijten aan ver

anderingen van de totale impedantie van het meetobjekt, waardoor een

voortdurende ijking van het systee~ nodig is.

Bet laatste principe van de Thevenin of Norton equivalente bronnen kan

gerepresenteerd worden door fig.2

I____J

(objektimpedantie)z
ou

-,
IZ.

r--""""C:::::J.J---=--:"""-=ij i

I
I
I

I
I
I
I
I",
I
I
L

fig. 2 Thevenin equivalente bron.
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Er zijn nu drie typen van pneumografen te weten:

a. spanningsdeler pneumograaf,

b. konstante-spannings pneumograaf,

c. konstante-stroornpneumograaf.

Bij type a is de relatie tussen de uitgangsspanning en de verandering

van de irnpedantie van het rneetobjekt niet lineair.

Type b heeft als nadeel dat de verandering van de stroom door het meet-

objekt i
u

( i =
Z

o

afhankelijk is van het kwadraat van de irnpodantie.
di U

) dZ = - Z2
o 0

Tenslotte type c heeft geen balancering nodig en is lineair in zijn

aanwijzing.
(U = i. Z

o
dU
dZ

o
= i =·const)

Het een en ander pleit in ons geval voor een zelfde soort systeem als

de konstante stroom-pneurnograaf. (fig.3. )

o U~i 1----I6bj I----iarnp
output

fig. 3 Konstante~stroom pneumograaf.

Over de inwendige weerstand van de bron kan men het volgende oprnerken,

wanneer men een afwijking van 1% toelaat in stroom i, dan moet voor de

foutterrn in de uitdrukking voor i gelden:

I:~I ~
1.

0,01 want

Ui = -.--,;;......-
Z. + Z

1. 0

dus ook I U I I U I
IZil'I1+'Zo I

Z.
1.



Nu is Il+:~I<l+
~

-10-:-

I:~I (driehoeksongelijkheid)
~

zodat de maximale foutterm I~~ I
~

is.

Deze moet nu 0,01_ zijn, zodat: IZi I.> 100 I Zo I
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2. Meetmethoden.

2.1 De thorax Impedantiemeting.

De thorax (borstholte) is elektrisch gezienvoor te stellen door een complexe

impedantie Z die een functie is van de frequentie.

Het meten van zo'n impedantie gaat volgens het normale concept.

Men stuurt een bekende stroom door de impedantie en' meet hier over de

spanning. (zie fig.4)

I(z)
~

z
(z)

_rv 1I (z)

fig.4 Impedantiemeting m.b.v. bekende stroom I(z).

Volgens de wet van Ohm is nu: Z U (z)

I (z)

tevens is: Izi = IU (z) I
I(z)

en arg(z) arg(U(z» - arg(I(z»

In principe is dus met zo'n eenvoudige meting de impedantie Z volledig

bekend.

In de praktijk echter verloopt de meting wat ingewikkelder, doordat men

niet alleen geinterresseerd is in de totale impedantie (impedantie van

thoraxwand en thorax tezamen) doch meer in de specifieke impedantie

van het longweefsel.

Wanneer men nu van de veronderstelling uitgaat dat het interne weefsel

en de thoraxwand van het meetobject in eerste benadering, elektrisch ge

zien een homogene weefselstruktuur bezit, kan het verloop van de stroom-
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banen en de equipotentiaalvlakken in de thorax als volgt voorgesteld

worden: (fig. 5) ,

uP.J-----.

I

+--I

I

fig.S Verloop van stroombanen en equipotentiaalvlakken in de thorax.

De getrokken lijnen stellen de equipotentiaalvlakken voor, de stippel

lijnen het verloop van de stroombanen.

De verdeling van deze potentiaalvlakken is nu afhankelijk van de geometrie

van de thorax en de specifieke weerstand van zowel de thoraxwand (p )
w

en de specifieke weerstand van het interne weefsel (Pi)

Omgekeerd kan men bij bekende geometrie en uit de meting van de potentiaal

verdeling over de thorax oppervlakte p. en P berekenen.
~ w

Als de potentiaalelektroden dicht bij een stroom elektrode I geplaats zijn

overheerst de weerstand van het huidweefsel (WEI):wall electrical impedance.

Wanneer de elektroden daarentegen aan beide zijden van de thorax worden ge

plaats zal de weerstand van het interne weefsel overheersen. (TEl) trans

thoracic electrical impedance.

Zowel TEl als de WEI zijn dus functies van p. en P ,
~ w

- zodat: TEl = £1 (Pi pw)

WEI = f 2 (Pi Pw)

Zowel f'len f 2 zijn afhankeli.jk van de afmetingen van de thorax en de plaats

van de elektroden.

Op deze manier hebben Hull,E.T., Botta ,E., Heemstra,H. en Wildevuur,Ch.R.H.,

in 1978 met een cylindrische benadering van de thorax-geometrie metingen ver

richt met daartoe speciaal geconstrueerde elektroden, waarhij de verschillende
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potentiaal- en stroomelektroden ten opzichte van elkaar gefixeerd waren.

(fig.6) (1)

EI

MEETOBJEKT

P
I

<1 1

fig.6 Opstelling van WEI en TEI meting.

Met behulp van de twee functies f
1

en f
2

heeft men een nomogram samengesteld

waaruit men p. en p kan bepalen uit de gemeten thorax-diameter,huiddikte en
1. w

WEI en TEI waarden.

Als gemeten WEI-waarde nam men het gemiddelde van linker- en rechterwaarde.

2.2 Meetopstellingen en instrumenten.

2.2.1 Het toepassen van een Lock-in versterker.

Wanneer men de thorax impedantie met een Lock-in systeem meet, zijn een

lock-in versterker, een wisselstroombron en een xy-recorder nodig.

Door de spanningselektroden P apart uit te voeren wordt de overgangs

impedantie (kontaktweerstand) van de stroomvoerende elektroden - meet

objekt niet mee lJemeten. (zie fig. 6 L

Dit voorkomt tevens een grote bron van bewegingsartefacten.

Met een dergelijk systeem is het nu direkt mogelijk een polaire figuur te

maken van het verloop van de amplitude en fase van de gemeten spanning

tussen de P-elektroden, zodat daarmee ook het verloop van de modulus en het

argument van de thorax impedantie (in dit !Jeval TEI) bekend is.
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Lock-in

versterker

x y

xy-recorde

<!f----,.

MEETOBJEKT

Nwisselstroombron
fig. 7 Thorax impedantie meetopstelling.met Lock-in s~steem.

Langs de x-as van de recorder zet men dan het reele gedeelte van de impedantie

uit en langs de y-as het imaginaire gedeelte. (zie fig.8~

De representanten van het reele en imaginaire gedeelte van de impedantie

in de vorm van potentialen zijn dus direct beschikbaar wanneer men een

Lock-in versterkersysteem met twee synchrone detektoren toepapt.

-Im(Z)

1

W = 0

-----.~ R (Z)
e

fig.a Het verloop van modules en argument van de thorax impedantie.
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In literatuur op het gebied van de medische technologie, in het

bijzonder over impedantiemetingen, vindt men polaire figuren van

weefselimpedanties, waarbij langs de vertikale as het negatief

imaginaire gedeelte van de impedantie is uitgezet.

om dit in de medische wereld inmiddels vertrouwde beeld van het

impedantieverloop niet te vertroebelen door een schier eindeloze

discussie over het voor en tegen van deze methode van weergeven

is in deze impedantieweergave volhard.
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2.~.2 Het toepassen van een fasemeter.

Evenals bij het meten m.b.v. een Lock-in systeem is het bij deze methode

mogelijk om een plot te maken van de thorax impedantie.

Wanneer daarbij gebruik gemaakt wordt van een xy-recorder, moet men erop

bedacht zijn, dat er nu langs de assen de amplitude en fase tegen elkaar

uitstaan, i.p.v. spanningen, die overeenkomen met het reele- en imaginaire

gedeelte van de thorax impedantie.

De meetopstelling is te zien in fig.9

~f---
I

FASE

METER

AMPLITUDE

METER

(vol tineter)

Xy

RECORDER

tV

wisselstroombron.

fig. 9 Thorax impedantie meetopstelling met fasemeter.

Bij de metingen met dit systeem aan het analogon is horizontaal( x-as)

de amplitude uitgezet en vertikaal (y-as) de fase.

Zowel fasemeter als amplitudemeter (voltmeter) behoren een D.C output

voor aansluiting op een xy-recorder te hebben.
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2.2.3 De fasormethode.

De bij deze methode nodige apparatuur is in principe beperkt tot een

voltmeter en een wisselstroombron.

De meetopstelling ziet er uit als in fig.10

U '
p

U '
p

fig. 10 thorax impedantie meetopstelling voor de fasormethode~ a
2

;:: l/A.

De basisgedachte van de fasormethode, overigensnauw verwant met de be

kende drie-voltmeter methode is dat de polaire figuur van de impedantie,

bij varierende frequentie van de stroombron I(z), te contrueren is met

behulp van twee amplitude metingen per frequentie.

Er zijn nu meerdere mogelijkheden om de meting te verrichten alsmede

de meetresultaten te verwerken.

De eerste mogelijkheid van meten maakt gebruik van de wetenschap dat

bij de laagste frequentie van 1 KHz de thorax impedantie vrijwel reeel

dan onstaat de bekende polaire figuur. (zie fig.11

(ohm's) is(l), waardoor het faseverschil tussen de spanningen U en U
p r

(fasedraaing versterkers nihil) vrijwel nul is,en dus ook U ' en U '
P r

zodat ook (U '- U ') dan vrijwel nul is.p r _

Cirkelet men bij elke frequentie de spanningen IUp'1 en IUp I - ur'l om

vanuit respectievelijk de oorsprong en het referentiepunt U '~ U ']lKHZ
r p

;waarin C een constante

factor voorstelt)
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U I

r

---_.... Re(Z)x C

fig.11 Polaire figuur samengesteld m.b.v. fasoren.

Men maakt bij deze aanpak van meten direkt in het eerste punt een welis

waar kleine fout doch deze speelt echter wel mee in elk meetpunt.

Een andere aanpak is de volgende:

U '- U' minimaliseert.
l' r

De 01' deze manier gevonden verschilfasor stelt tevens altijd de

De verschilfasor (U '- U ') i staat steeds loodrecht 01' de reele-as,
l' r m n.

wanneer men bij elke frequentie verschilspanningen

imaginaire component van Z voor. (zie fig. 12 )

lm (Z) x C

1

(U '
1'2 -

U ' ) .
r 2 mJ.n

(U' U.')
1'1 - r l Min'

____[> Re (Z) -x C

fig.12 polaire figuur samengesteld m.b.v. (U '- U ') .
l' r mJ.n.
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vanuit de oorsprong omcirkelde fasor U
p

l en de

(U 1- U '~. zijn nu de meetpunten van de polaire
p r m~n

impedantie.

Het aantrekkelijke van de fasormethode ligt in zijn eenvoud.

Er is geen dure apparatuur voor nodig, temeer daar het frequentie ge

bied 1KHz - 100KHz - 1~lliz zo ongunstig ligt voor de meeste meetinstru

menten.

De aanpak~ waar,bij elke frequentie apart gedipt moet worden v.w.b. de

verschilspanning (U I - U ') . ,is wat bewerkelijk, maar als daarmee
p r m~n

een nauwkeuriger resultaat wordt verkregen, is deze zeker gerechtvaardigd.
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2.3 Elektrisch analogon van de thorax impedantie.

Zoals we al weten doorloopt de elektrische impedantie van de thorax in

het complexe vlak een cirkelboog. (fig. 8 )

Een impedantie welke dit verloop in het complexe vlak heeft kan be

schreven worden door een elekrisch analogon zoals in fiq.13 , waarin

een theoretisch constant-fase element van de vorm (jwc)a, de zoge

naamde polarisatie admittantie, is opgenomen. (11) (13)

-lm (Z)

t

a.

R-Rooo

(jwc) a b.

w=wo

fig.13 a. Elektrisch analogon van thorax impedantie, a

b. lmpedantie verloop volgens cirkelboog.

De componenten van het analogon volgen uit beide figuren (a en b).

Zo is R de weerstand van het netwerk bij W = 0, zodat deze de in de
o

thorax aanwezige extracellulaire vloeistof representeert.

R is de weerstand van het netwerk bij w = 00, zodat deze de in dea
thorax aanwezige intracellulaire vloeistof representeert.

De overgebleven(jwc)a is de polarisatie-admittantie, waarin C een

constante grootte is en a = e /90
0

• ( 0 < a ~ 1)

De inpedantie van het analogon kan als volgt geschreven worden: ,.

Z (w)
R - R

o
1+ (jw/ )a

Wo

Wo
1

(R -R ) I/a .
o 00 .C
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'2.3.1 Praktisch Analogon.

Bij het beproeven van de deugdelijkheid van een meetopstelling is het

handig te kunnen werken met een kunstpatient in de vorm van een elektrisch

model.

Een eenvoudig elektrisch model als eerste be9adering voor de thorax

impedantie kan men voorstellen als in fig.14

c (---

fig. 14 praktisch analogon.

De keuze viel op het netwerkaa~geduidmet Z(A).

De weerstand R
2

stelt hierin de weerstand van de extracellulaire

vloeistof voor, R 'de weerstand van de intracellulaire vloeistof en
1

condensator C de in de thorax aanwezige celmembranen.

Aan de hand van een in de praktijk gemeten polaire figuur vindt men

als componentwaarden: C = 0,12 Uf R
l

; 82~; R
2

~ S4~

De polaire figuur behorend bij deze componenten samengestelde

impedantie Z(A) is te zien in fig.IS

-Im(Z)

1

W=O-

54~ = R
2

---... Re(Zl.-
...\.'

Fig.}S Verloop van de analogonimpedantie Z(A) bij varierende frequentie.
\",

We merken op dat de fasehoek 8 uit figuur.13b hier 90
0

is en dat daar

mee a = 8/90
0

= 1.
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2.4 Elektrode systemen.

Bij de impedantiemetingen aan weefsels zijn twee elektrode~systemen

bekend.

Deze zijn het bipolaire(twee) en het tetrapolaire (vier) elektrode

systeem, zoals te zien in fig. 16

I-
a.bipolair b.tetrapolair

fig.16 Bipolair- en tetrapolair elektrode systeem.

Het tetrapolaire systeem heeft t.o.v. het bipolaire systeem het voor-

deel dat de overgangsweerstand van de stroorrlelektroden en de verander;;"'- -.-

ingen daarin geen rol spelen, waardoor men minder last heeft van be

wegingsartefacten.

De eis van de hoge ingangsimpedantie bij het tetrapolaire systeem

zorgt ervoor dat er weinig stroom door de spanningselektroden p gaat,

waardoor een verandering in de eletrode impedantie hier vrijwel geen in

vloed heeft op de meting.

Wanneer men uitgaat van een ideale stroombron, dan laat zich de fout

in de te meten spanning U t.g.v. de belasting door de ingangsversterker
p

en de elektrode impedantie, als voIgt berekenen: (fig.17)
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z ..w

fig.17 Eenvoudige voorstelling van hat vier elektroden systeem.

/ Z x 100%
W

Rel.fout in U = E
P P

Z (2Z + 2Z. )
Z W 0 ~

W Z +2Z + 2Z.
W 0 ~

2Z + 2z.
1 -

0 ~= Z + 2Z + 2Z.
W 0 ~

x 100%
Ztil

--",,----=-- x 100%
Z + 2Z + 2Z.

W 0 1.

Daar men echter U. meet Lp.v. U is het juister de relatieve fout in
~ p

U. te bepalen:
~

Z- + 2Z
x 100%Rel.fout in U. W 0

E. 2Z +2Z.~ ~ Z +
W 0 ~

Uit een getallen voorbeeld waarin Z
o

voIgt: E ~ 0,03% en E. ~ 1%
P ~

lK.\2, Z
W

lOOK

Wanneer men bovendien de invloed beschouwt t.g.v. een verandering in

de spanningselektrode-impedantie, gemakshalve wordt aangenomen dat deze

in beide elektroden optreedt,dan is derelatieve fout in een meting

t.g. hiervan:

E =
I:"

I:"z
o

Z. + Z + I:"z
~ 0 0

x 100%
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hetgeen a1s vo1gt in te zien is:

U. (1)
~

Z.
~

Z. + Z
~ 0

u
p

Wanneer nu Z verandert in Z +M.
0 0 0

u. (2)
Zi

u= +62
.

~ Z. + Z P
~ 0 0

Met
U. (1) - U. (2)
~ ~

U. (1)
~

x 100% vo1gt de bovenstaande formu1e.

uit een tweede geta11en voorbee1d waarin 6Z
o

Z = son en Z. = lOOk vo1gt EA = 1%.
W ~ u

1KQ, Z = 1KQ
o
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2.5 Verantwoording van de gekozen meetmethode.

Bij de keuze van de uiteindelijk toe te passen meetmethode hebben

verschillende overwegingen een rol gespeeld.

Zo zijn te noemen:

1. Bruikbaarheid m.b.t. het frequentiegebied.

2. Geisoleerde aansluitmogelijkheid (zwevend~

3. Verwerking meetresultaten.

4. Eenvoud van bediening.

5. Afmetingen.

6. Kosten.

Punt een is van groot belang.

Bij het formuleren van de opdracht werd de wens geuit, te kunnen meten

met frequenties tot 1 MHz, zodat systemen met een lager frequentie

toepassingsgebied onbruikbaar zijn.

In 2.2.1 is een opstelling gegeven met een Lock-in versterker.

Zo zijn metingen verricht met apparatuur van de firma Brookdeal.

Hun assortiment Lock-in versterkers bevat een uitvoering die het hele

gewenste meetgebied aankan volgens de specifikaties, redenen om eens

te experimenteren met in de afdeling aanwezige Lock-in versterkers.

Het Lock-in systeem type 9505 (200KHz) bleek niet aan de specifikaties

te voldoen, vooral waar het de frequenties boven de 30KHz betrof.

Type 9501 E blijkt tot 100KHz een goed systeem te zijn.

Het bevat echter maar een fasegevoelige (synchrone) detector, zodat

men tijdens de meting de in-fase component overeenkomenend met het

reele gedeelte van de te meten impedantie en de quadrature component

overeenkomend met het imaginaire gedeelte van de te meten impedantie

na elkaar moet meten. (15)

Met enige handigheid van de persoon die de apparatuur bedient is vrij

vlot een polaire figuur samen te stellen.

Tenslotte is op de Rijks Universiteit van Groningen, afdeling experimentele

chirurgie geexperimenteerd met het lMHz systeem bevattende twee fase

gevoelige detectoren type 9412 en een referentie eenheid type 9422.

Volgens de specifikaties liggen de 3 dB punten van de versterker bij

1Hz en fMHz.
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Met een indirekte methode, waarbij men correcties uitvoert (computerL

zijn met dit systeem waarschijnlijk nauwkeurige metingen te verrichten.

Zonder de correcties bleken de systeemfouten te groot om direkt een

cirkelvormige polaire figuur samen te stellen.

De drie hierboven genoemde systemen vereisen inzicht van degene die de

apparatuur bedient.

Een geisoleerde aansluitmogelijkheid is aanwezig,echter de kosten, die

zoln systeem met zich meebre~gt, liggen in de orde van f13000,00 gulden,

terwijl de afmetingen niet gering zijn.

De methode, waarbij gemeten wordt met een fase- en amplitudemeter brengt

wat minder kosten met zich mee.

De afmetingen zijn ongeveer gelijk.

De kosten zijn natuurlijk afhankelijk van welke fasemeter men wil toe

passen.

Een belangrijke eigenschap van deze apparatuur blijkt de spannings af-.

hankelijkheid bij de lage niveaus, vooral weer in het gebied boven de

100KHz, zelfs een 200MV t-t signaal bleek niet voldoende groot om boven

genoemde bezwaar te omzeilen.

Ook verschillende spanningsniveaus op beide ingangen van de fasemeters

bleken afwijkingen te geven in de faseaanwijzing.

Een en ander heeft ertoe geleid om van deze methode af te stappen.

De experimenten met dit fase-amplitude systeem zijn uitgevoerd met de

volgende fasemeters:Prosser model 4001; Wavetek model 740; Wiltron

model 341.

Het laatste model gaf nog de beste resultaten.

AIle drie modellen hebben een geisoleerde aansluitmogelijkheid zwevende

ingangen en zijn eenvoudig te bedienen buiten de genoemde bezwaren en

bruikbaar in het gehele frequentie gebied.

De verwerking van de meetresultaten kan eenvoudig zijn.

Met een xy-schrijver is het mogelijk een polaire figuur te maken in het

r,<f> -vlak (r = amplitude; <f> = fase)

In de vakgroep ontstond het plan om een xt-schrijver om te bouwen naar

een polaire diagrammen schrijver.

Wanneer men een ronde schijf gebruikt, waarbij de hoekverdraaing over

eenkomt met de gemeten fasehoek en de waarde langs de hor.as met de

amplitude, (fig.18 )
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aandrij ing plaat

aan-

'_+__1E=EE:Edrij
r ving

pen

pen

b.
a.

fig.18 a. polaire diagrammenschrijver.

b. polaire figuur van de impedantie.

dan ontstaat m.b.v. dit apparaat weer de bekende cirkelvormige polaire

figuur, zodat Re(Z) en Im(Z) horizontaal en vertikaal Weer af te lezen

zijn.

Het apparaat is 'nog in ontwikkeling.

Tenslotte de fasormethode.

De opstelling van deze methode behoeft niet groot te zijn, hetgeen een

voordeel is boven de andere systemen wanneer een geisoleerde opstelling

t.o.v. aarde gewenst is.

Het meetapparaat om de amplitude van de verschillende fasoren op af te

lezen kan klein zijn en ook het gewenste frequentie gebied behoeft geen

bezwaar te zijn.

De kosten die zo'n systeem met zich meebrengt zijn laag.

Nadelen zijn de iets lastiger bediening van de apparatuur bij de aanpak

van meten m.b.v. de loodrechte verschi:fasor (zie hfst.2.2.3) en de

verwerking van de meetresultaten, wanneer men niet de beschikking heeft

over een computer_ of microprocessor gestuurd systeem.

De laatste methode is uiteindelijk verkozen boven de twee eerder ge

noemde methoden, omdat dit systeem aan de punten 1,2,5 en 6 voldoet.
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3. Praktische uitvoering van de meetopstelling.

3.1 Blokschema.

Het blokschema van de meetopstelling voor de fasormethode is zoals in

fig. 19

2standen
schak.

-l
verzwakker

Breed
Band
diff.
verst.

FET
Breed
Band

volger~~~diff.
verst.

ndicato

U-+I

conv.
VCO

OptoDuim
wiel
schak.

Breed
Band
verst.

Breed
I-~~Band

coup- verst.

ler verzwakker

fig. 19 Blokschma van de meetopstelling.

Met behulp van een duimwielschakelaar worden via een multiplexer IC,

hier gebruikt als analoge schakelaar, frequentiebepalende weerstanden

omgeschakeld.

De duimwielschakelaar geeft een 3 bits BCD code door aan de multiplexer

hierdoor is het mogelijk om te sturen vanuit een microprocessor systeem.

De sinusvormige spanning van de VCO (voltage controlled oscillator)

wordt m.b.v. een spanning-stroom omzetter (stroombron) omgezet in een

stroom.

Er volgen nu twee signaalwegen.

De ene weg via het ~eetobjekt, levert een door de complexe impedantie

van het meetobjekt in fase verschoven signaal, de andere weg levert het

met de stroom in fase zijnde signaal.
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Door het toepassen van een opto-coupler is het mogelijk geworden om

een vrije keuze te maken in het aardpunt bij de patient. (zie blz.17

De FET-volger dient ervoor van de breedband cifferentiaal versterker

een hoogohmig systeem te maken.

Uiteindelijk komen de twee signalen, het ene in fase verschoven t.o.v.

de stroom door het meetobjekt, het andere ermee in fase, bij elkaar

in een breedband differentiaalversterker 2, bedoeld om he.t verschil

van de twee spanningen (U ' - U ') (voor te stellen als fasor) te ver-
p. r

krijgen.

Met verzwakker al kan men dit verschi~ mini maliseren.

Na de differentiaalversterker 2 heeft men nu net versterkte signaal

A. (U ' - U ') waarin A de versterking van de differentiaal versterkerp r
voorstelt.

Met behulp van verzwakker az (=l/A) verkrijgt men nu weer (U '-U ').
p r

Met de twee standen schakelaar wordt in de ene stand het signaal U '
P

aan de uitgang toegevoerd, in de andere stand het verschi~signaal

(U ' - U ').
p r
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3.2 De generator.

3.2.1 Voorgeschiedenis.

Bij het meten van weefselimpedanties, maar natuurlijk ook bij

(complexe) impedanties in het algemeen, is het van belang dat het

meetsignaal sinusvorming (harmonisch) is met weinig vervorming en

amplitude constant over het gewenste frequentie gebied.

Deze op het eerste gezicht logische formulering van het probleem,

heeft er toe geleid, dat uitgebreide, soms ingenieuze schakelingen

van driehoeksgeneratoren en'.driehoek-sinusomzetters zijn gemaakt.

Bet is echter van even zo groot belang, zoniet nog groter belang,dat

de generator in een zwevende meet-opstelling een zo klein mogelijke

capaciteit heeft t.o.v. aarde.

Deze capaciteit is nu rechtstreeks afhankelijk van de afmetingen van

de toe te passen generator.

Dat men een grote fout maakt bij de meting bij een niet zwevende

generator is te zien in fig.20 (patient is geaard).

"':'" I

fig.20 foutmeting t.g.v. nietzwevende stroombron.
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Met"niet zwevend"wordt in dit verhaal eigelijk bedoeld , dat de generator

gevoed wordt vanuit het lichtnet, waardoor een capacitieve koppeling

met netaarde vrij groot is.

Waar stroom I van de stroombron door het meetobjekt via Zl en Z2 behoort

te gaan l creeert men door deze capacitieve koppeling een foutstroom,

die bij toepassing van hoge signaal frequenties een steeds grotere rol

gaat spelen.

Indien geldt dat Z4» Zl'Z2'Z3 (zie fig. 20 dan geldt dat de stroom-

bron een objekt impedantie ziet die erg weinig verschilt van ZO=Zl+Z2.

Tenslotte zullen de bewegingsartefacten een grotere rol spelen bij een

generator die niet zwevend is.

Bovengenoemde problematiek leidde tot het construeren van een zo klein

mogelijke generatorschakeling.

Dat de te stellen eisen t.a.v. vervorming en constantheid van amplitude

hierdoor enigzins versoepelden is een logisch gevolg hiervan.
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3:2.2 De praktische uitvoering.

Op de markt van funktiegeneratoren is een IC te vinden, waarvan de

kostprijs relatief laag ligt.

Hetbetrefthier de funktiegenerator van het fabrikaat EXAR, type 2206.

De eigenschappen v.w.b. vervorming van het sinussignaal, de grens

frequentie en de lineariteit zijn zoals uit metingen,hieraan verricht,

blijkt, redelijk te noemen. (fig.21

'" Uu

,....-----111

vormer

VERM.

+
sinus

XR-2206

schak.

stroom

C-ext.

2M

fig.21 De schakeling van de generator, Cext ~ 47pF //120pF.
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:foals in fig. 21 te zien is bevat het IC vier funktiegroepen, n.l. een

spanning gestuurde oscillator (VCO), een stroomschakelaar, een analoog

vermenigvuldiger met sinusconverter en een volger.

Het hart van de generator is de VCo.

De frequentie van de oscillator wordt bepaald door C-extern en een

stuurstroom, waarvan de grootte afhangt van R-extern.

Op het aansluitpunt van R-extern treft men een gestabiliseerde spanning

aan van 3 volt.

Hiermee zijn de grenswaarden van R-extern te bepalen.

De stroomgrenzen zijn volgens de fabrikaat circa l~A en 3 mA, zodat

R-ext. . = lKD en R-ext. = 3MQ
m~n max

Bij een C-extern = l60pF en een variabele weerstand R-extern van circa

2MQ kon het gehele frequentie gebied beslagen worden.

Tijdens metingen aan thoraximpedanties bleek de afwijking van het meet

punt bij een signaalfrequentie van lMHz zo groot dat besloten is een

hoogste frequentie van 500 KHz aan te houden.
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3.2.3 De in de generator toegepaste analoge schakelaar.

In hoofdstuk 3.1 wordt bij de bespreking van het blokschema al geproken

over de toepassing van een analoge schakelaar m.b.v. een multiplexer.

Hierdoor is het mogelijk om op afstand, via een 4-aderige kabel met een

3 bits BCD-code te sturen.

Het multiplexer IC geeft zo de mogelijkheid om acht verschillende weer-

standen (R-extern in fig.21 blz.32 ) om te schakelen, waardoor men zo

de beschikking heeft over acht verschillende frequenties.

De schakeling is te zien in fig. 22

~ Z J I 'z " ... .,
« l-

I l-i,,- Ao 0 0

l0- A, 0,
I 1-•,- AL 02

J
'--( E 0)

I •0.
Ios I-lI6l--~ •

0,1-
l-t

• r-
l I-

z

/I

to

!I,

Fig. 22
I

acht kanaals analoge multiplexer/ Demultiplexer;34051

De adres-ingangen zijn A
O

,A
1
en A

2
•

Hier wordt de 3 bits BCD-code aangeboden.

De enable- ingang wordt. in het ontwerp waarin de multiplexer is opgenomen

niet gebruikt, zodat op de Z uitgangsklem altijd een signaal aanwezig is.
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Biedt men namelijk een logische'l' aan op pootje 6 van bet Ie dan zijn

aIle analoge schakelaars in de uit-toestand (hoog-ohmig~.

Aan de aansluitingen YO tIm Y
7

worden nu acht verschillende (R-externt

weerstanden aangesloten.

Een bepaalde code, aangeboden aan de adres-ingangen A
O

tim A
2

verbindt

een van de Y-aansluitingen met de gemeenschappelijke Z-aansluiting.
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3.3 De stroornbron.

3.3.1 Prob1ematiek en principe.

A1vorens de toegepaste stroornbronschake1ing te bespreken bekijken we

eerst het a1gemene principe aan de hand van fig.23 waarin een ver-

sterker zonder tegenkoppe1ing verge1eken wordt met een versterker die

we1 tegengekoppe1d is.

u.
~

U
u

u.
~

a.

fig.23

b.

Versterker met en zonder tegenkoppe1ing.

Bij een stroornbron wi1 men in principe een hoge uitgangsimpedantie maken

en zoa1s we kunnen aantonen is dit te rea1iseren op de manier zoa1s te

zien is in fig.

Voor fig.i3\ a ge1dt: U. E:
~

Ui {
R

}U A
1.=u R.+R

~ L

U
Voor fig.~~ b ge1dt: i .......ll.-

u R
L

U A {
R

L }= E:u R. +R +I\
~ s "-'

E: U. - i .R
~ u s
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Deze laatste drie vergelijkingen staan een oplossing voor de drie on

bekenden U ,E en i toe.
u u

Er volgt dat: U
u

Vergelijkt men de twee uitdrukkingen voor U' van de figuur a en b dan
u

volgt dat de uitgangsimpedantie door de terugkoppeling met (l+ALR is
s

toegenomen, dus: R,+R.+(l+A)R ~(l+A)R ~A R
1.1. S S S

De versterk~ngsfactor A is in het algemeen frequentieafl.ankelijk.

Mede daardoor is ook de uitgangsimpedantie van de stroombron frequentie

afhankelijk.

Het volgende voorbeeld lijkt me erg ,illustratief voor de hierbij op

tredende problematiek.

Stel dat men de beschikking heeft over een versterker met een gestyleerde

.frequentiekarakteristiek als in fig.24

1
,1 200Hz

I

Ii
,
I

IJ I

I
,I I
oro

- ___1____

'0 I

I
i I

10 100 '0 10" ,of: 106 t08 •

fig. 24 gestyleerde frequentiekarakteristiek van een versterker.

-5De uitgangsimpedantie bij f=100Hz is: R,~ 10'R
1. S

en is dus relatief erg hoog, echter bij f=lMHz : R. ~ 20R
1. s
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Dus ook wanneer men zodanig tegenkoppeld dat de frequentiekarakteristiek

van de tegengekoppelde versterker recht is tot bijv. 1MHz, heeft men

een grote variatie in de stroombronuitgangsimpedantie.

Dit vindt zijn verklaring in een afnemende versterkingsreserve bij toe

nemende frequentie.

De beste remedie is het toepassen van een versterker met een zeer ver

liggende eerste kantelfrequentie, waardoor tot deze frequentie een con

stante uitgangsimpedantie gewaarborgd is.

Deze overweging leidt echter wei tot een compromis, daar men enerzijds

een hoge open-lusversterking wenst en anderzijds een hoge frequentie,

waarbij de eerste versterkingsafname optreedt.

Deze twee wensen zijn in de praktijk tezamen moeilijk te verwezenlijken,

zodat wanneer men de constantheid van de uitgangsimpedantie laat pre

valeren boven de hoge open-lusversterking, concessies moet doen aan een

lagere open-lusversterking •.

Hoge open-lusversterking en grote bandbreedte leiden, bij tegenkoppeling

via een complexe(weefsel)impedantie met aile parasitaire effecten die

daarbij optreden, vaak tot instabiliteit van de versterker, zodat ook

mede door deze overweging gekozen is voor een stroombron opgebouwd met

discrete componenten.
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3.3.2 De stroombronschakeling.

Bij de realisering van de stroombron hebben de overwegingen, gemaakt

in hfst.3.3.1 natuurlijk een beslissende rol gespeeld.

Zo kan men de grootte van de open-lusversterking en de bandbreedte

vrijer kiezen bij een schakeling die opgebouwd is met discrete componenten

dan bij een geintegreerde schakeling, waarvan de frequentiekarakteristiek

binnen zekere grenzen al vast ligt.

De toegepaste stroombron is te zien in fig. 25

+U
B

15K
~iu

U
i uU

10K

U. U
R 330Q=R1 s

0

fig. 25 Toegepaste stroombron.

De impedantie Z stelt hierin de impedantie van het te meten weefsel voor.

Via de sense-weerstand R van 330Q, waarover de spanning U staat wordt
s r

een stabilisering verkregen voor de stroom i .
u

Zo wordt de spanning U
r

toegevoerd naar de emitter van T
2

, die op te

vatten is als de min-ingang van de in de schakeling aanwezige versterker.

Een vereenvoudigde voorstelling van de schakeling geeft de meer

typische opbouw van de in hfst.3.3.1 besproken stroombron. fig.26
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Uo
z

H
u

i

R
s

fig. 26 Vereenvoudigde voorstelling van de toegepaste stroombron.

Op bijlage wordt een uitgebreide berekening gegeven van de stroom-

broneigenschappen.

R + R
s e

R
e

U.
. J.

R + Z
s . A"

=i
u

Zo blijkt voor de stroom i te gelden:
u

waarin A de open-lusversterking is en R de differentiaalweerstand
e

van de basis-emitterovergang van T
2

"

Deze differentiaalweerstand wordt bepaald door de instelling van T
2

v.w.b. de stroam I . (5 = 40 I l/R
e

2
2. e

2
e

De foutterm in deze formule wordt weergegeven door:

Bij praktische waarden R = 330~
s

R ~ 10~ en A~4"104
e

en
1KQ < Z < 10~

ligt de relatieve fout tussen:

Z
R R

0,25% < n " { s + e-
A R R

s e
} x 100% < 2,5%
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-Voor de uitgangsweerstand (inwendige weerstand~ van de stroombron

geldt:
R. ~
~

A. R R
e s

R + 1<
e s

deze formule is in overeensten~ingmet de formule in hfst.3.3.1 met

het verschil dat voor R
t

de parallelschakeling van R
e

en Rs moet

worden genomen.

Invullen van numerieke waarden zoals hiervoor levert: R. ~ 388KD.
~

Bij deze berekeningen werd de open-lusversterking gesteld op 4.104

In werkelijkheid luidt de open-lusversterking A in formulevorm als volgt:

Na invullen van de numerieke waarden 8
2

~ 120mA/V;8
3

~ 180mA/v

R = l,8KD en R = lKD volgt: A ~ 38880
c

2
c

3
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3.3.3 De stroomindicator.

Een nuttig hulpmiddel bij het verrichten van impedantiemetingen is de

stroomindicator die indiceert of de stroomelektroden wel goed kontakt

maken met de huid.

De schakeling van de indicator is te zien in fig.27

11 z
47K

fig. 27 Stroomindicator.

De indicator is vrijwel identiek aan de schakeling die is toegepast

in lit. (19) •

om zo min mogelijk invloed uit te oefenen op de te meten impedantie is

een operationele versterker met MOS/FET ingang toegepast.

Volgens de fabrikant is de ingangsimpedantie 1,5Tn en de ingangs

capaciteit circa 4pF.

Aan de uitgang van de eerste operationele versterker, geschakeld als

volger, vindt gelijkrichting van het signaal d.m.v. een diode-RC net

werk plaats.

Het gelijkspanningsniveau over de RC-combinatie als gevolg van deze

gelijkrichting wordt vergeleken met een in te stellen referentieniveau.

Ligt de eerstgenoemde gelijkspanning boven dit referentieniveau, dan

gaat de uitgang van de tweede operationele versterker, hier geschakeld

als comparator,omhoog naar vrijwel voedingspanningsniveau.

Het gevolg is een oplichten van de in het uitgangscircuit opgenomen LED.

ne in de figuur gebruikte aardtekens hebben de betekenis van inst~ument

aarde. (stroombron)
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~.4 Toegepaste versterkers.

3.4.1 Theoretische achtergronden.

Wanneer men in een schakeling versterkers toepast zijn verschillende

kriteria, van belang, te weten:

a. Welk frequentiegebied moet worden bestreken.

b. Welke fasedraaing laat men toe in het beschouwde frequentiegebied.

Tot onze beschikking staan de bode-diagrammen in de vorm van frequentie

(amplitude) en fase-karakteristieken.

Beschouw bijvoorbeeld een niet teruggekoppelde versterker, waarvan de

gestyleerde frequentiekarakteristiek bekend is en verloopt volgens fig2~C

'AI

I
(:)

I
I

6o I

I
~o I AOf

1
I
A

f 2
=

to
f

2---I
0 I

10" lof

f
1

=500HZ

11\1 (dB)

1'·

10
1/k=10

IO~

-+f (Hz) .

fig. 28 gestyleerde frequentiekarakteristiek van een versterker met

twee tijdconstanten.

Voor de frequentieafhankelijke versterkingsfactor kan men schrijven:

A(W)==

Door tegenkoppeling kan men nu een grotere 3dB-bandbreedte verkrijgen.

Stel men wil 20dB(factor 10) versterking hebben en de waarden voor

A6if1 en f 2 zijn daarbij A
O

=10
5

(100dB); f
1

=500HZ; f
2

=10MHZ.
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dan geldt voor de schakeling van fig.29

met K = 1/10.

A(W~
At (w~= -1+-A-;';'(W';';'>.--.-K-

Ui U
u

U,
1.

U.
u

KR (1-K) R

fig. 29 Niet inverterende versterker met tegenkoppeling.

Door substitutie van A(W) volgt:

AO

Wanneer men nu geinterresseerd is in de fasedraaiing van de tegenge

koppelde versterker bij lMHz dan volgt dit uit de volgende berekening.

Als Ui (t) = coswt, dan is: Uu(w) = At(W) .U
i

(w)

met ¢ = - arg At (w) - arg (

zodat ¢ = arctan {
W(T +T )

1 2 } arctan
(1/f

1
+ 1/f

2
)

f ( -----=-2---)
l+A

O
K - f /f

1
.f2

Na invullen van bovengenoemde numerieke waarden volgt dat ¢
bij de frequentie van 1MHz.
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De relatief ver liggende tweede kantelfrequentie blijkt echter in dit

geval niet zo'n grote invloed te hebben als de eerste kantelfrequentie,

want bij een versterker met de eigenschappen:

A
O

A (OJ) = --'--
1+jurr

1

en K = 1/10
5

A
O

= 10 en f
1

= 1/2rr Ll = 500Hz

volgt dat de fasedraaiing bij lMHz

cj> = arctan
f/f

1
~ arctan ------A Ko

arctan f/f
1 ~ 11,3

0

1
is met f = 5MHz. (de door tegenkoppeling verschoven eerste kantel-

frequentie)

Laat men nu bij 1MHz een graad fasedraaiing toe dan moet men dus een

versterker toepassen die met of zonder uitwendig aangebracht tegenkoppel

netwerk een 3dB-bandbreedte heeft van 57MHz.
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~.4.2 De versterkerschakelingen.

De in de meetopstelling toegepaste versterkers zijn van het type CA-3040,

van de fabrikant RCA.

Dit IC heeft een vaste versterking van circa 30dB, bij een 3dB band

breedte van 55MHz.

Er behoort enige zorg besteed te worden aan de opbouw van een schakeling

waarin deze versterker wordt toegepast.

Punten waarop men moet letten bij de opbouw zijn o.a.

a. Vermijden van lange verbindingen.

b. Maak gebruik van, in afmetingen, kleine componenten met goede hoog

frequent eigenschappen.

c. Zorg voor een goede voedingsontkoppeling.

d. Probeer de capacitieve koppeling van in- en uitgangscircuit zo klein

mogelijk te houden.

Wat betreft de ontkoppeling van de voeding kan met vrucht gebruik ge

maakt worden van ferrietkralen waardoorheen een aantal keren een draad

getrokken wordt.

Op deze manier verkrijgt men een zogenaamde breedband HF-smoorspoel.

(HF = hoogfrequent)

Deze smoorspoelen tenderen voor hogere frequenties naar het gedrag van

een weerstand. (zie fig.30)

Imp z (KQ)

1
3B-:-_-- __

I~O 160 • f(MHzL

fig .30 Frequentiekarakteristiek van een breedband HF-smoorspoel.

De schakeling van het versterkerdeel de CA 3040 is te zien in fig.31
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De kantelfrequentie voor de lage frequenties, onder de 1KHz behoort ook

ongeveer een factor 57 lager te liggen dan 1KHz om een maximale fasefout
o

van 1 op die frequentie te waarborgen, zodat fk(laag) < 17Hz.

fig.31 Breedbandversterker met CA 3040.

De parallelschakeling van condensatoren aan in- en uitgang van de ver

sterker zorgen voor een goede koppeling voor zowel hoog- als laagfrequente

signalen.

Zoals men kan zien is de ingangsimpedantie van de versterker laag

ohmig (lK5)

Bij het tetrapolaire elektrode systeem is echter ook een hoogohmige

ingangsimpedantie gewenst bij de versterker die aangesloten wordt op de

spanningselektroden. (zie fig.16 b)

Hiertoe is een ingangstrap met Fet's toegepast, waarbij d.m.v. trim

potmeters en trimcondensatoren de beide ingangen capacitief zowel

resistief symmetrisch te kunnen maken. (zie fig.32
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~

3,SpF

I,

fig. 32 Fet-ingangstrap.

Beide ingangsfet's zijn geschakelq als volger en zijn zodoende op te

vatten als pure impedantietransformators.

De versterking van een fet-volger is in formule vorm:

A =
SR

s
l+SR

s

waarin A de versterking;S de steilheid in

stand in (n) is.

(rnA/v); R de sourceweer
s

Deze versterking is dus kleiner dan een.

De in- en uitgangsweerstand van de fet-schakeling zijn resp.

lMQ en 280n//l/S.
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3.5 De opto-coupler.

Het toegepaste opto-coupler systeem bestaat uit een zendzijde (LED) en

een ontvangzijde (fotodiode me~ transistor).

Wanneer men een fotodiode belast met een weerstand dan neemt de band-

breedte toe naarmate deze weerstand kleiner is.

Met vrucht kan hier gebruik gemaakt worden van de lage ingangsweer

stand (liS) van een transistor,die in gemeenschappelijke basis

schakeling wordt bedreven. (fig. 33

68n

~
--

opto-coupJ"er
HP 4350

+9V

I. 22,#

3k3

fig. 33 De schakeling van het opto-coupler systeem.

De sturing van led aan de zendzijde gebeurt zoals te zien is in fig.

met een emittervolger.

Bij stroomsturing aan de collectorzijde zal men i.h.a. een frequentie

beperking kunnen verwachten door het daarbij optredende Miller-effekt

t.g.v. de aanwezige collector-basiscapaciteit C
cb

.

Alhoewel genoemde effekt bij kleine C een geringe invloed zal hebben,
cb

is gekozen voor de sturing vanuit de emitter.

De stroom door de led is circa 25mA.
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4. Veiligheidsaspekten.

De elektrische veiligheid van medische apparatuur wordt niet alleen be

paald door de constructie maar bijv. ook door het bedienend personeel,

normen, installatie etc.

Juist bij metingen aan patienten spelen de risicofactoren een grote rol,

doordat patienten in een toestand kunnen verkeren, waarbij de normale

afweerreakties niet werken (narcose etc.) en de natuurlijke weerstand

van de huid sterk verlaagd is door kontaktverbeterende middelen.

Deze risicofactoren kunnen sterk verlaagd worden door gebruikvoor

schriften, installatievoorschriften en constructievoorschriften.

De mogelijkheid van een elektrische schok dient te worden gereduceerd

door de onder spanning staande delen te isoleren, waardoor een lekstroom

naar aarde zo klein mogelijk zal zijn.

Voor de lekstromen bestaat nog geen algemeen geldende norm doch een

internationale discussie om te komen tot harmonisatie van bestaande

normen legt een basis voor een internationaal aanvaardbaar normstelsel.

De IEC (International Electrical Committee) heeft voor elektromedische

apparatuur een volledig aantal normen en aanbevelingen opgesteld.

Bij de impedantiemeting heeft men te maken met apparatuur die onder de

categorie B valt (elektrisch(permanent) kontakt via intacte huid) zodat

een overzicht van maximaal toelaatbare stromen voor deze categorie nodig

is.

Zo geldt voor frequenties tot 1KHz volgens de IEC:

- aardlekstroom (dubbel/enkele aardverbinding)

- behuizinglekstroom (huis(of deel) naar aarde

of naar ander deel van huis)

- behuizingfoutlekstroom(le fout conditie)

- patientlekstroom (stroom via patientaansluiting)

- patientfoutlekstroom (le fout conditie)

- patientstroom

Als functie van de frequentie verlopen de maximaal toelaatbare lek

stromen als in fig~ 34
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Max
lek
str.

103

500 +- ..J

100 I-------...J

20mA

4mA

10

1 a. ----'__........._ ......._ .., --'-,_---''-- _

1

fig.34 Maximaal toelaarbare lekstromen als functie van de frequentie.

In de literatuur hierover kwam ik het volgende netwerkje, als represen

tant voor het menselijk lichaam, tegen. fig.35

a,s}.! ~ 5%

1000r.l +1%

v

fig. 35 Meting .van lekstroom aan kunstpatient.

De meterimpedantie behoort vele malen groter te zijn dan de impedantie

van het netwerk.

Met behulp van dit netwerk is het mogelijk de patientlekstroom te meten.
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5. Meetresultaten.

5.1 Metingen aan het praktisch analogon.

5.1.1 Fase-amplitudemeting.

Bij deze methode, waarin fase- en amplitude van de spanning over het

analogon Z(A) van fig.14 biz .21 worden gemeten, is gebruik gemaakt

van twee meetinstrumenten, een fasemeter en een spanningsmeter.

Beide meetinstrumenten hadden een recorderuitgang, zodat direkt een

polaire figuur van Z(A) verkregen kon worden (xy-recorder)

Meetopstelling.

fase
eter

L-----1

3K3

Z (A)
........

fase

Xy
I-----l~ recorder

ample

fig. 36 Meting van fase en amplitude.

De resultaten van deze meting zijn te zien op bijlage 1.

Opmerkingen:

1. De figuur, die hierbij ontstaat is geen cirkel, daar langs de assen

de amplitude eri de fase uitstaan.

2. De weerstanden van 3,3KD zijn in dit circuit opgenomen om een wat

betere nabootsing van de patientsituatie te verkrijgen.
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~j representeren de overgangsweerstand van de elektroden-huidoppervl~

en inwendige van de borstholte.

De spanning over de weerstand van 100~ is in fase met de stroom I en

wordt vergeleken met de fase van de spanning over Z(A).

5.1.2 Meting met Lock-in versterker .

. Bij deze meting is gebruik gemaakt van een Lock-in versterker type 9501E

van de firma Brookdeal.

Daar het hier om een Lock-in systeem gaat met een enkele synchrone,

moet steeds het reele gedeelte en het imaginaire van Z(A) apart gemeten

worden, waarna met de gemeten waarden een polaire figuur samen te

stellen is.

Meetopstelling.

I

1

3K3

27~

27~

A
Lock-in

(A~B)
verst.

9501E

B
,12

~

X

recorder

fig. 37 Meting van Re{Z(A)} en Im{Z(A)} met een Lock-in versterker.

Het resultaat van deze meting is te zien op bijlage 2

Het frequentiebereik van de stroombron liep van 1,6Hz tot 100KHz.

Het frequentiegebied van de Lock-in versterker is 2Hz tot 100KHz.

De bovengrens van 100KHz in het frequentiegebied van de Lock-in versterker

is er ongetwijfeld de oorzaak van dat de polaire figuurvoor de frequen

ties boven circa 50 KHz af gaat wijken van de cirkelvorm.
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Opmerking:

om bij een Lock-in systeem met een detector zowel het reele als het

imaginaire gedeelte van de impedantie te kunnen meten moet men gebruik

maken van de mogelijkheid om het referentiesignaal een extra fasever-
o

schuiving te geven van 90 •

Zo meet men in de stand 00 van het referentiesignaal het reele gedeelte

van de impedantie en in stand 90
0

het imaginaire gedeelte.
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5.2 Metingen aan proefpersonen.

5.2.1 Meting met Lock-in versteker.

Deze meting aan een proefpersoon verliep volgens de zelfde methode

als bij de meting aan het elektrisch analogon m.b.v. een Lock-in

versterker. (5.1.2)

X-y rec.

L.I.A.

I

fig.38 Opstelling van de meting aan een proefpersoon.

De houding van de proefpersoon was een zithouding.

Zoals te zien is aan de meetopstelling is hierbij gemeten met het

al eerder genoemde tetrapolaire of vier elektrode-systeem.

Zo is bij een zestal frequenties afwisselend het reele gedeelte en

het imaginaire gedeelte van de impedantie gemeten.

Tengevolge van het ademhalingsproces van de proefpersoon bleef de

naald van de x-y recorder tijdens de meting voortdurend in beweging.

Bij iedere afzonderlijke frequentie werd zodoende als meetpunt het

midden tussen de twee uiterste standen van de pen genomen.

De resultaten van de meting zijn te zien op bijlage 3.

Nogmaals zij opgemerkt dat bij dit systeem, het geroak van de meet

methode ten spijt; een hoogste meetfrequentie van 100 KHz niet vol

doende is voor het doen va~ metingen met ~ogere frequenties.
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In de poiaire figuur komt deze bovengrens in de frequentie v.w.b. de

Lock-in versterker goed tot uiting in de afwijking van de gemeten

figuur t.o.v. de verwachte figuur (stippeiiijn).

5.2.2 Meting met fasormethode.

De bij deze methode gebruikte meetopsteiiing bij het meten aan een

proefpersoon is ais in fig.tO op biz.16.

De houding van de proefpersoon was een iighouding.

Het, t.o.v. de beide zwevende aansiuitingen van de hoohohmige ver

sterker symmetrische aardpunt werd bij deze meting verkregen door

een roestvrij staien eiektrode met behuip van kontaktverbeterende

pasta op het borstbeen te piaatsen.

De resuitaten van deze meting zijn te zien op bijiage 4.

Bij deze meetmethode is een hoogste meetfrquentie van 500KHz gebruikt:

Een hoogste frequentie van lMhz bieek nog een haaibare kaart t~ zijn.

Mogeiijk speeide hierbij de sinusvorm van de stroombron een niet te

onderschatten roi.
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6. Slotbeschouwing.

In het voorgaande zijn methoden beschreven om elektrische impedantie

metingen aan bio-weefsel te kunnen verrichten.

De hierbij benodigde meetopstellingen zijn in een paar metingen uit

test.

Enkele meetresultaten hiervan zijn in dit verslag opgenomen als bij

lage.

Met behulp van de zogenaamde fasormethode is het mogelijk geweest,

metingen te verrichten in het gewenste frequentie gebied boven de

100KHz.

De voor deze methode gemaakte proefopstelling wordt in een op dit

afstudeerprojekt volgend stadium vervolmaakt en tot een wat hand

zamer geheel samengebouwd.

Rest nog de opmerking, dat de absolute waarde van de gemeten impedanties

van de proefpersonen op bijlagen 3 en 4 ,op dit moment nog niet

belangrijk is, daar deze o.a. sterk afhankelijk is van de positionering

van de elektroden op de thorax.

Ik eindig met de hoop uit te spreken met dit afstudeerwerk een

stimulus te hebben gegeven aan het longonderzoek m.b.v. impedantie

metingen.
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