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1. SAMENVATTING

Bloedsnelheidsmeting m.b.v. continu ultrageluid berust op het prin

cipe van het Dopplereffekt. Hierbij treedt een frequentie verschuiving

op van het ontvangen signaal t.o.v. het uitgezonden signaal, even

redig met de bloeddeeltjessnelheid.

Uit het, na synchrone detectie, verkregen Dopplerspectrum wordt in

het algemeen met een zerocrossingstechniek de "gemiddelde" bloed

snelheid over de dwarsdoorsnede van een bloedvat bepaald. (lit. 1)

Naast de gemiddelde bloedsnelheid is ook de maximale bloedsnelheid

in een bloedvat van belang. Immers uit de verhouding van beide kan

een indruk worden verkregen over het stromingsprofiel.

Het voorliggend verslag geeft een meetmethode en de realisatie

ervan weer, om uit het Dopplerspectrum de maximale bloedsnelheid

en de verhouding maximale tot "gemiddelde" bloedsnelheid te be

palen.

Binnen een frequentieband van 350 - 3000 Hz wordt m.b.v. een smal

bandig filter 150 maal per seconde de maximaal voorkomende fre

quentie gedetecteerd, met een absolute afwijking van 20 Hz. Samen

met de, met de zerocrossingsmethode bepaalde, "gemiddelde" frequen

tie, wordt in een delerschakeling het quotient van deze beide

frequenties bepaald.
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2. SUMMARY

The real-time determination of the maximum frequency in an audio

Dopplerspectrum in bloodvelocity measurements by means of con

tinuous ultrasound.

Bloodvelocity measurement by means of continuous ultrasound is

based on the Dopplerprinciple. The received signal is frequency

shifted by the velocity of the bloodparticles with respect to the

transmitted signal, proportional to the bloodvelocity.

Applied to the synchronously detected Dopplerspecrum, in general,

the bloodvelocity averaged over the cross section of the blood

vessel, is determined by a zero crossing technique.

As important as the average velocity is the maximum velocity in

the bloodvessel. This maximum velocity together with the average

velocity will give information about the shape of the velocity

profile inside the bloodvessel.

This report deals with a measurement method and its realisation.

It determines the maximum frequency and the maximum to average

quotient from the Dopplerspectrum.

By means of a narrow bandpass filter, the maximum frequency will

be determined 150 times per second, within a frequencyband of

350 - 3000 cps, with an absolute deviation of 20 cps. Together

with the average frequency, determined by the zerocrossing method,

the quotiint of the~e frequencies will be determined in a divider

circuit.
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4. INLEIDING

4.1. Principe van bloedsnelheidsmeting m.b.v. continu ultrageluid.

Continu ultrasoon geluid, opgewekt in een piezo-elektrisch kristal,

wordt van buiten het lichaam naar een bloedvat gezonden. Het geluid

wordt door de bewegende blo~dlichaampjes gescatterd en weer opge

vangen door een ontvangkristal. In het algemeen kan men stellen

dat het ontvangen signaal:

a) t.g.v. het Doppler-effekt een frequentie verschuiving t.o.v.

het uitgezonden signaal heeft ondergaan.

b) t.g.v. het snelheidsprofiel in het bloedvat een frequentieband

zal beslaan.

c) t.g.v. het pulserende karakter van de bloedstroom een varieren

de bandbreedte zal hebben.

Door synchrone detectie met de zendfrequentiewz , wordt het ont

vangen spectrum naar nul verschoven. Dit zal voortaan het laag

frequent Dopplerspectrum genoemd worden. Het spectrum dat als b~

product van deze detectie ontstaat bij 2~ wordt door filtering

onderdrukt.

In commercieel verkr~gbare Dopplerbloedsnelheidsmeters wordt het

l.f.-Dopplerspectrum verwerkt met een zerocrossings detector.(lit. 2)

Hierbij wordt op iedere nuldoorgang van het l.f.-Dopplersignaal een

puIs van vaste grootte en tijdsduur gegenereerd. Integratie van deze

pulsen over een bepaalde tijd levert een signaal evenredig met het

aantal nuldoorgangen per tijdseenheid op.

Het gemiddelde aantal nUldoorgangen per tijdseenheid is evenredig

met de " gemiddelde" frequentie in het l.f.-Dopplerspectrum en daar

mee een maat voor de "gemiddelde" bloedsnelheid Vg over de dwars

doorsnede van het bloedvat. De evenredigheidsfaktor is echter weI

stromingsprofiel afhankelijk. (lit. 1).
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4.2. De afstudeeropdracht.

In de ultrasone bloedsnelheids bepaling is niet aIleen de gemiddelde

bloedsnelheid Vg"van belang, doch ook de maximale Vm• Immers uit de

verhouding Vm : Vg kan men een indruk krljgen over het stromingspro

fiel in een bloedvat. (lit. 1).

Mljn opdracht nu bestaat uit het real-time detecteren van de maximale

frequentie in het l.f.-Dopplerspectrum t welke een maat is voor de

maximaal voorkornende bloedsnelheid over de dwarsdoorsnede van het

bloedvat en tevens het bepalen van de verhouding tussen de maximale

en gemiddelde bloedsnelheid.

Het Dopplerspectrum en een signaal overeenkomstig de gemiddelde bloed

snelheid worden verkregen uit een commerciele ultrasone bloedsnel

heidsmeter van Delalande Electronique ( type DUD 02.00.00 t model H-M).

Schematisch is het bovenstaande vertaald in figuur 4.2.-1.
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5. DE MAXIMALE FREQUENTIE DETECTOR

5.1. De voorwaarden die aan de maximale frequentie detector gesteld

worden.

a) De detector dient frequentie variaties tot 10 Hz, als z~nde de

10e harmonische van de hartslag, over de maximale bandbreedte '

nog te kunnen volgen.

b) De detector moet aangepast worden aan de Delalande bloedsnelheids

meter.

\
u~tgevoerd te worden.

I

c) De detector dient een real-time representatie

frequentie weer te geven.

d) De detector dient "eenvoudig"

van de maximale

\
B~ deze voorwaarden dienen nog een

1
paar opmerkingen geplaatst te

worden.

o
0,1

- dFI <it) max.

~ t(sec)

\

Veronderstellen we de maxim11e bandbreedte waarbinnen de maxi

male Doppler verschuivingsfc(equentie F zich manifesteert van

o tot Fm, dan volgt de freqtrntievariatie uit de eerste af

geleide van deze frequentie \laar de tljd : dFm/ dt . Voor fre-
tquentievariaties van 10 Hz 'l/er de totale bandbreedte levert

dit een maximale frequentie,+riatie op van: dF / dt)max. =
-tFm.W = -tFm.2l't = Fm·1T (

T y- )

l

°

ad a)

r
fl z)

I
fig. 5.1.-1. De maximaa1 te vo1gen frequentievariatie van 10 Hz.
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ad b) De Delalande bloedsnelheidsmeter levert een spanning af over

eenkomstig de met de zerocrossingsmethode verkregen gemidQ81d

aantal nuldoorgangen van 100 mV per 500 Hz. Ook de maximale

frequentie detector wordt op deze schaalfaktor afgeregeld.

In overeenstemming met de geplande toepassing is de maximale

bandbreedte op 3 kHz gesteld. De maximale frequentievariatie

voIgt dan uit : dF/dt}max. = 3.103.0nl = 100 Hz/.sec •,

ad d) Voor een maximum frequentie detector kan gebruik gemaakt wor

den van bestaande spectrum analyse technieken. Systemen met

parallelle bandfilters, fast Fourier analyzers, time-compres

sion analyzers worden daarb~ genoemd. (lit. 3,4,5).

In samenhang met de zerocrossingstechniek kan nog een systeem

vermeld worden, dat de reciproke waarde van de t~d tussen 2

zerocrossings detecties bepaalt. (lit. 6).

Samenvattend kan gezegd worden dat de eerstgenoemde technieken

niet aan voorwaarde d) voldoen en dat het laatstgenoemde sys

teem aan nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te wensen overlaat,

vanwege het stochastische karakter van het Dopplersignaal.

Tenslotte moet nog melding gemaakt worden van een ontwerp door

een Noorse student, B.A.J. Angelsen, die naar mijn mening een

betrouwbare schatting van de maximale frequentie in het Doppler

signaal geeft. Een verslag van dit ontwerp is in de vakgroep

ER aanwezig. Rapport titel: Transcutaneous measurement of

blood velocity and flow in the thorax by ultrasound and the

Dopplereffect. Appendix : Analog estimation of the maximum fre

quency in ultrasound bloodvelocity measurements.

The Norwegian Institute of Technology, Trondheim, 1976.
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5.2. Het laagfreguent Dopplersignaal.

fig. 5.2.-1. Het Dopplereffekt voor een
bewegend deeltje.

kristal

......x... ~V

deeltje

zend
kristal

Tengevolge van het Dopplereffekt geeft een bloeddeeltje, dat zich

met een snelheid V voortbeweegt, een bijdrage tot het ontvangen sig

naal bij de frequentie Wz + \Vd • De verschuivingsfrequentie Wd wordt

gegeven door de Dopplervergelijking : W d = 2VWz cos Cl(. Hierbij is c
c

de geluidssnelheid in

weefsel en ot de hoek

tussen de richting van

de snelheid en de ge-

luidsbundel.

In een bloedvat zijn

vele bloedlichaampjes

aanwezig, die zich met

verschillende en vari

abele snelheden voort

bewegen. Het totale

effekt van deze situ

atie is een ontvangstsignaal dat uit de som van de bijdragen van elk

bloedlichaampje bestaat. Na de synchrone detectie ontstaat dan ook

een nogal complex laagfrequent Dopplersignaal met sterk varierende

amplitude en waarin niet dUidelijk de afzonderlijke verschuivings

frequenties naar voren komen.

Nader onderzoek aan dit l.f.-Dopplersignaal is hier dan ook op z'n

plaats.

Geprobeerd is, om van de polsslagader gedurende ~en hartcyclus het

Doppler-tijdsignaal vast te leggen en hiervan in tien achtereenvol

gende gedeelten steeds de frequentie inhoud te bepalen. Hiervoor is

allereerst het l.f.-Dopplersignaal opgenomen op een cassetterecorder

en vervolgens toegevoerd aan een "narrowband spectrum analyzer" van

Bruel & Kjaer (type 2031). (lit. 10).

De spectrum analyse vindt plaats in 400 constante bandbreedte kanalen

over het ingestelde frequentie bereik; in ons geval 5 kHz. Hiertoe

wordt het tijdsignaal gesampeld en opgeslagen in een geheugen. Voor

frequentie analyse wordt deze digitale informatie bewerkt met de

Discrete Fourier Analyse en omgezet naar het frequentie domei~.

De mogelUkheid was nu aanwezig om na een bepaalde triggerpuls in
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het t~dsignaal van 10 achtereenvolgende t~dsintervallen van elk 80

msec. de frequentie inhoud te bepalen. In totaal wordt dan van b~na

een hartcyclus het Doppler-tjjdsignaal bekeken, n.lo over 10')( 80 =
800 msec.

~t

" 'I

!J

fig. 5.2.-2. Het Doppler-tljdsignaal (polsslagader) opgedeeld in
10 )( 80 msec.

De verschillende frequentie inhouden van alle 10 tljdsintervallen z1Jn

in een grafiek op bladzljde 10 weergegeven, waardoor een goede indruk

over de mate van frequentievariatie wordt verkregen. De originele

opnamen vindt U in de bljlage, hoofdstuk 9.

Blj de opnamen, getekend in figuur 5.2.-j., kunnen de volgende op

merkingen geplaatst worden

a) Er is steeds een constante ruisspanning aanwezig.

Aan de Doppleruitgang van de Delalande bloedsnelheidsmeter werden

ruisspanningen gemeten van :

200 mV top-top (zonder aangesloten ultrageluids tranducer)

300 mV top-top ( met , , , , , , )



5 _,QC375Q3125625 1250
--~'> F(Hz)

50t------__----_-----_---- ------------~~----_

o

fig. 5.2.-3. Het ver100p van de frequentieinhoud van het doppler signaal van de po1sgol£



- 11 -

b) De momentane maxima1e frequentie F is sterk afhankelijk van het

spanningsniveau waarop gedetecteerd wordt. Wordt het detectie

niveau b.v. op 10 dB boven het ruisniveau gelegd, dan kunnen de

in tabel 5.2./1. weergegeven maximale frequenties in de respec

tieve1ijke meetgebiedjes van 80 msec. worden gevonden.

Deze tabel is omgewerkt tot een histogram in figuur 5.2.-4.,

waar de maximale frequentie F uitstaat tegen de tijd.

nummer maximale
gebiedje freq. (Hz)

1 2970
2 2200
3 700
4 660
5 1400
6 440
7 250
8 0
9 0

10 0

tab. 5.2./1. De maximale frequentie binnen elk gebiedje.

3

2
F

(kHz)

1

o

1-

...-.

~

Ih
123456789JO

fig. 5.2.-4. De maximale frequentie.
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5.3. De ontwikkeling van de schakeling.

Zoals in 5.2. ad d) reeds naar voren kwam, z~n er vele wegen die naar
Rome leiden. Maar juist de vierde voorwaarde n.l.: de eenvoudige op

zet van de schakeling, geeft hier de beperkingen aan. ..
In principe moet dus een schakeling worden ontworpen die een varieren-

de maximale frequentie F uit een spectrum met bandbreedte 0 - Fm fil

tert. Voor de hand liggend is dan gebruik te maken van een bandfilter.

De maximale frequentie kan nu bepaald worden door steeds vanaf Fm,

of het filter door het spectrum te sturen, of het spectrum door het

filter te sturen en te k~ken op welk moment er voor het eerst een

bepaalde frequentie doorgelaten wordt.

Dit kan op twee manieren gerealiseerd worden n.l. met e~n variabele

afstemfrequentie of met een vaste afstemfrequentie van het bandfilter

De oplossing met de variabele afstemfrequentie heeft als voordeel

dat het spectrum direkt aan het filter kan worden toegevoerd, maar

als nadeel moet de variabele bandbreedte en de variabele in- en uit

slingert~d van het filter aangemerkt worden.

De tweede oplossing, een vaste afstemfrequentie, biedt een beter

perspectief; n.l. hierblj zljn in elk geval de filter eigenschappen

constant, maar wel dient hier het spectrum behandeld te worden. In

die zin, dat het spectrum gemoduleerd wordt met een variabele fre

quentie en waarb~ dan als resultaat het spectrum vanaf F aan hetm
bandfilter met afstemfrequentie F voorb~ trekt. Dit kan als volgt:m

~ veo

2~ - ~
Fm

X ~ ~ J

~ -
~

doppler
spectrum \.

fig. 5.3.-1. De modulatie schakeling.
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Met een zaagtand generator met negatieve helling wordt een V.C.O.

(Voltage Controlled Oscillator) gestuurd. hierdoor geeft de V.C.O.

een signaal af dat een sweep maakt van 2Fm tot F•• Met dit signaal

wordt het Dopplersignaal vermenigvuldigd en de verschilfrequentie

wordt ~oor het bandfilter, dat nu is afgestemd op de frequentie F.,
uitgefilterd.

Zodra de maximale frequentie compenent F van het Dopplerspecrum daar

is, vertoont de uitgang van het filter een opslingering, die gedetec

teerd kan worden. Als nu op het moment van detectie tevens een sam

pel van de zaagtand spanning wordt genomen, dan is de amplitUde van

deze sampel een maat Yoor de uitgefiltBrde frequentie F. De algemene

opzet van het principe is schematisch weergegeven in figuur 5.3.-2.

~--.-_..._._-----_._----_.

G ... vco

F'm
------

X ~ det. S&H ...
~

,.,

J

,$t'

\
U~F

fig. 5.3.-2. De algemene opzet van het principe.

Het inslingerverschijnsel, aan de U1tgang van het bandfilter, wordt

door een detectorschakeling gedetecteerd. Deze geett op z~n beurt

leen puls at, die de Sampel en Hold schakeling (S&H) triggert voor

IUitlezing van de zaagtandspann1ng. De amplitude aan de uitgang van

Ide S&H-schakeling is dan een maat voor de uitgefilterde maximale

Ifrequentie.
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5.4. De keuze van het filter.

Voor de keuze van het filter is bepalend dat

a) een smalle bandbreedte gerealiseerd kan worden voor een zo

nauwkeurig,mogelijke detectie.

b) een kleine in- en uitslingertijd gevraagd wordt om zoveel moge

lijk sampels per tijdseenheid te kunnen nemen.

Helaas gaat a) gepaard met een hoge kwaliteitsfaktor Q en b) met

een lage, zodat een compromis gesloten moet worden.

Tenslotte is de keus gevallen op een universeel aktief filter van

Burr Brown (2e orde) n.l. de UAF 11, waarvan de Q-faktor eenvoudig

met een variabele weerstand ingesteld kan worden. De specificaties

volgen hieronder

ELECTRICAL MECHANICAL
TypicI' It 25°C and with rlted lupply unl•• otherwtle noted.

Dlmen"oftl In mlillme'.n
•• ,hown In P8r.nth....

UAF11 UAF21
Ep,.y'acll.

0.50" m••
(11.7)

0.10· m••
(10.3)

Pin I - High Pa.. Output

Pin 2 - N/C
Pin 3 - Band Pa.. Output

Pin 4 - Q Adj. Point

Pin 5 - Common

Pin 6 - + Supply

Pin 7 - Low PI" Output

Pin 8 - Ffequency A~j.

Pin 9 - - Supply

Pin 10 - Ffequency Adj.

Pin II - N/C
c_· Epo., P' 12 I
WeI",t •• 12 01. (3.4) ID - nput I
Connector' 14 pin DIP Connoelor Pin 13 - Input 2

.,_____________ Pln,14:-:- ~!1P~t_3 ...
(I) Th. UAF21 IlIclud.. lWo Inl.m., 0.002"f po_ IUPpl, b,po.. c.p'C"orl.
(1) R.po.UbU", of (r "'lIa 0.1" fto",!u.nc, dOC_lnln• .-Ion.
(3) T.C.R.oro.I_ frequenc, dOC..mlnln......Ion mult be .ddod 10 thle n ......
(4) Owelod 'Kftoom _.Imum r. 2 fot Q ... F c .
(5) Q .....ally __ wllh both Ih of Q .nd Ih. non nl u.nc' fo.
(6) Low _ ""Iput . _ n ..... I for tIIll~__ c .
(7) M_uncl.1 Ih...MId _ oulput wllh Q ••00_ DC 10 '0 kHI.
(I) Th. c......1 ,""ulncllO d...... R7 .nd RI \••1.....1) .._. C7 .nd CI mUll

com. from ."tI cUiftnt.
(9) For ouppl\n below tlO V, Q 81" will d...._ ....hll'; nit_win openl.

b.low is V.

MODEL UAF11 UNITS
"PUT
I.pul 81.. Cu......1 tlOO nA
Inpul VolI... R.n.. tlO V
IlIpuI R"I.lIC. 100 k n
TRA.SFER CHARACTERISTICS
Fr.qu• .." Ror" (fo) 0.0011010 k HI
fo Accur.c,(1 .. "fo SI.bllll,(3) (OY.. I.mp.nnp) to.OO' "f'cQ R.n..(4) 0.5 -'00 - -
QSI.bUU,(')

IHoQ< 10
4

to.025 ",.,C
ltlo Q < 10' to.1 ,.,.,C

Geln R..... 0.1 to'O - -
OUTPUT
SJew R.I. 0.6 V/_
....k 10 ....k Outp.I 8......(6)

fo < 10 kH. 20 V
fo <20 ut. 10 V
fo < 100 kH. 1 V

Oulput O""t
(II LoP. output with unll, pin) tlO mV
Oulpul Impod.llce 2 n
N_(7) 200 "V (rml)
Oulpul Cu".nl (I) 10 mA

POWER SUPPliES
RoI.d ...... SUppl\eo tIS V
Power Suppl, R.n.. (9) is to til V
Suppl, C.......I • t I • V (Oulolc.nl) t 12 mix mA

TEMPERATURE RA.IE
Spoctnc.llon T..._I_ Ro...

Epo., -21 to +1' °c
H......lk -IS to +12. DC

leor_ T_pont_ RIIII" ·IS 10 +121 °c

fig. 5.4.-1. De specificaties van het filter UAF 11.
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Met behulp van vier extern aan te sluiten weerstanden kunnen gemak

kelijk de Q-faktor, de resonantie frequentie en de versterkingsfQktor

geregeld worden. Het gesimp1ificeerde basisschema is hieronder weer

gegeven.

100 k

3 •
1

L.P.

• E.temal
Rnillon

8P

1000 pF

--

100 k12

14

",e

InpUI
91....1 RGe 13 100 k

fig. 5.4.-2. Het basisschema van het bandfilter.

Hierbij bepa1en R7 en R8 de afstemfrequentie, RQ de kwaliteitsfaktor

en RG de versterkingsfaktor.

Voor een nader onderzoek is het filter in een schake1ing opgenomen,

figuur 5.4.-3., om b~ verschil1ende Q-faktoren de in- en uits1inge

ring te bekDken als funktie van de sweeptijd Ts van de zaagtand gene

rator. Hierbij is de afstemfrequentie op 3 kHz afgeregeld en wordt

steeds een frequentie van 1,5 kHz van het ingangssignaa1 uitgefilterd.

~---

~ veo
'I's

6 - 3 kHz

5 kHz

X r"X./, r".J ,..
~

1,5 kH z

"v

,
I

I
j

,a.I

fig. 5.4.-3. De meetschakeling voor het filter.



- 16 -

B~ Q-faktoren van respectievelijk 15, 50 en 100, is bij sweeptijden

van 200, 100, 50 en 20 msec., de in- en uitslingering van het band

filter op de oscilloscoop vastgelegd. Deze beelden zijn verwerkt in

een grafiek op bladzijde 17, waarbij aIleen de positieve omhullende

is weergegeven.

De top van de doorlaatkromme voor de frequentie van 1500 Hz, bij een

sweeptijd Ts van 200 Msec. is steeds, yoor aIle Q-faktoren, op het

t~dstip t = 0 gelegd.

Uit de grafieken valt direkt op dat, des te sneller het spectrum

doorgesweept wordt, dus hoe kleiner Ts ' des te lager bl~ft de top

van de doorlaatkromme. En dit effekt neemt toe met de Q-faktor.

Bovendien vindt nog een verschuiving in de tijd plaats vav de top

van de doorlaatkromme b~ afnemende sweeptijd Ts en toenemende Q

faktor.

Als op de helling van de inslingerkromme gelet wordt, dV/ dt , dan

valt op dat deze bij hoge Q (= 100) het steilst is en weI voor Ts =

20 msec. Wanneer de kwaliteit nog meer opgevoerd wordt, geeft dit

geen verbetering in de helling van de inslingerkromme, doch de uit

slingertijd neemt dan nog weI meer toe. De helling van de uitslinger

kromme is het steilst bij lage Q.

Om optimaal, qua in- en uitslingertijd, te kunnen detecteren moeten

beide hoedanigheden gecombineerd worden : inslingeren met hoge Q,

en uitslingeren met lage Q-faktor. Bij het door ons gekozen filter

( UAF 11 ) is dit gerealiseerd door de weerstandswaarde RQ ' die de

Q-faktor bepaalt, na detectie zodanig aan te passen dat het filter

snel uitgedempt is.

Tenslotte moet nog opgemerkt worden dat bij kleinere sweeptijden dan

20 msec., de opslingering bij de hoogste Q-faktor te veel wordt ver

zwakt, zodat Ts =20 msec. als maximaal haalbaar beschouwd moet

worden.

Wanneer in 20 msec. een spectrum van 3000 Hz door gesweept wordt,

dan is de bijbehorende frequentievariatie : dF/ dt = - Fm = - 150 H~fusec.
Ts

In hoofdstuk 5.1. is afgeleid dat de maximaal te volgen frequen-

tievariatie : 100 HZ/msec. is, zodat voor Ts = 20 msec. aan de ge

stelde voorwaarde kan worden yoldaan. In figuur 5.4.-5. wordt dit

geIllustreerd.
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fig. 5.4.-4 De doorlaatkromme's van het bandfilter.
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fig. 5.4.-5. Frequentievar~atievan 10 Hz kan gevolgd worden.

Uiteindelijk is nu een doorlaatkromme van het filter gerealiseerd

bij Ts = 20 msec., die een in- en uitslingertijd van elk 2 msec. heeft.

Het is te begrijpen, dat als de doorlaatkromme slechts een tijdsbestek

van 4 m.sec, binnen de sweeptijd Ts = 20 msec., in beslag neemt, er

weI wat meer metingen verricht kunnen worden.

Zodra een bepaalde maximale frequentie gedetecteerd is, is het niet

meer nodig dat de zaagtand z'n cyclus verder afmaakt. Door over een

gedeelte terug te springen kan opnieuw getest worden. Hoe groot de

sprong terug moet zijn, hangt van de maximale frequentie toename per

tijdseenheid, + 100 HZ/msec. af. Immers na detectie zal het minimaal

4 msec. duren, voordat weer gedetecteerd kan worden. De frequentie

toename van het signaal kan dan 400 Hz bedragen. Na terugspringen
Hz/van de zaagtand sweept de V.C.O. echter ook omlaag met 150 msec.,

wat resuiteerd in een frequentie verandering van - 600 Hz. Totaal

moet dan over 1000 Hz worden teruggesprongen, overeenkomend met 1/3

van de zaagtand amplitude, wil de volgende detectie op minimaal 4

msec. van de vorige liggen.

De zaagtand generator is gerealiseerd m.b.v. de NE 566, een IC van

Signetics. Met deze funktiegenerator wordt een negatieve zaagtand

funktie verkregen door periodiek een condensator met een constante

stroombron te ontladen.

Door nu na detectie deze condensator met 1/3 van de gebruikelijke
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fig. 5.4.-6. Detectie met terugspringen.

hoeveelheid lading bij te laden, kan het hiervoor beschreven systeem

verwezenlijkt worden.

Samengevat kan nu gesteld worden dat een specrum in principe 50

maal per seconde afgetast wordt en dat, als het spectrum detecteer

baar is, gemiddeld ongeveer 150 sampels genomen worden.

Tenslotte wordt het definitieve principe schema nog hieronder weer

gegeven.

""xtp.rn

zaagtand beinvloerling
4- J...
~r+ T veo

I
intern

.. , ~ kHz

X
I--

~ deL SRtH ~~ ~

~ I--

J~
Q-ver1agin~

t ~ .
° ----+ F'( kH zr

fig. 5.4.-7. Het definitieve principe schema.
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5.5. Gedetailleerde beschr~ving van de schakeling.

In dit hoofdstuk worden van de verschillende blokken van de schake

ling, zoals aangegeven in het definitieve principe schema op blad

z~de 19, de schema's gegeven en in het kort de werking ervan bespro

ken. Het hoofdstuk wordt besloten met een nauwkeurigheids- en betrouw

baarheids onderzoek.

5.5.1. De zaagtand generator.

Het hart van de zaagtand generator bestaat uit de functie generator

NE 566 van Signetics. De condensator, aangesloten tussen de pinnen

7 en 1, wordt door een interne stroombron ( es ) ontladen. Als de

spanning op pin 7 beneden een bepaalde waarde daalt, klapt een in

terne Schmitt-trigger schakeling ( ST ) om, waardoor op pin 3 de

spanning verandert van +14 naar +6 volt. Hiermee wordt een p.n.p.

transistor ( Be 327 ) in geleiding gebracht waardoor de condensator

weer snel opgeladen wordt. De Schmitt-trigger springt dan weer terug

en het ontlaadproces kan opnieuw beginnen. Op pin 3 ver6ch~nt dus

periodiek een kortdurende negatief-gaande puIs, die voortaan de in

terne triggerpuls van de zaagtand generator genoemd wordt.

In samenhang met de capaciteit tussen pin 7 en 1, bepaalt de weerstand

tussen de positieve voedingBspanning en pin 6 de oscillatiefrequentie.

Deze is afgeregeld op 50 Hz ( Ts= 20 msec. ).

De zaagtand spanning die op deze Manier op pin 4 ontstaat, wordt via

een operationele versterker (flA 741 ) op het jUiste d.c.- en ampli

tudeniveau gebracht, zodat uiteindel~k een periodieke, negatief af

lopende, zaagtand spanning van 9 naar 0 volt ontstaat. De momentane

amplitude van dit signaal wordt b~ detectie door de S&H schakeling

uitgelezen.

Een door de detectie schakeling gegenereerde negatief gaande puIs

kan ook de condensator bijladen en weI met 1/3 van de hoeveelheid

lading die door de interne zaagtnd triggerpuls wordt bijgeladen. De

interne triggerpuls treedt alleea op alB de zaagtand de kans kr~gt

om tot 0 volt af te lopeno Er is dan geen detectie opgetreden.

Wanneer in een zaagtand periode geen detectie van een maximale fre

quentie heeft plaats gevonden, dan dient de S&H- schakeling 0 volt
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fig. 5 5 1• • .-1. De zaagtand generator.
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uit te lezen. Dit wordt bereikt door m.b.Y. de interne triggerpuls

yan de NE 566, yia een n.p.n.- transistor ( Be 147 ), een afgeleide

triggerpuls aan de detectie schakeling door te geven, waardoor de

S&H-schakeling de zaagtand spanning kan uitlezen. De uitgang van de

Ope amp. dient dan geforceerd op 0 volt te worden gehouden. nit ge

beurt door een Fet-schakelaar aan de ingang van de Ope amp. ftA 741

gedurende de triggerpuls te openen.

Opmerking

De SD 5001 is een chip met 4 D-Mos, N-channel Fets, die als schakel

element dienst kunnen doen voor signalen met een amplitude kleiner

dan 5 volt. De Fets z~n van het enhancement type, zodat ze bij een

gate-spanning Vgs = 0 volt niet geleidend z~n. De off- weerstands

waarde bedraagt dan 1010Jl.Komt deze spanning echter boven een drem

pel van 1,7 volt, dan gaat de Fet geleiden. Voor Vgs = 5 volt be

draagt d. ON-weerstandswaarde ongeveer 60~. Het principe schema en

de pin configuratie zijn hieronder weergegeven.

SD5000, 1001, 5200

'o-j-*,
I

1 D • 4

10--, lo-j-*
I~O-Ol 1 D 'I

"~-, "c>-j-*
I~O-Oll 1 D S"

14~-i 14o--j-*
"~O-O1' 11 D • 11

2
....T..ATI

fig. 5.5.1.-2. Principe schema en pin configuratie van de SD 5001.
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5.5.2. De voltage controlled oscillator.

fig. 5.5.2.-1. De voltage controlled oscillator.

Het I.C. waar het hier om draait is de functie generator XR 2206,

waarmee een, eventueel door een extern aan te sluiten spanning, fre

quentie gemoduleerde sinusvormige spanning gemaakt kan worden.

De oscillatie frequentie wordt bepaald door de capaciteit, aangesloten

tussen pin 5 en 6 en de stroom die vloeit vanaf pin 8, waarbij opge

merkt moet worden dat pin 8 intern een spanningsniveau van +3 volt
.. 320 I (mA) ( )bezlt. De frequentle wordt dan gegeven door f = C (pF) Hz.

Voor ons geval is de situatie zo gemaakt, dat met een negatieve

zaagtand spanning met positieve helling een negatieve frequent ie

verandering gemaakt kan worden.

Hiertoe wordt allereerst de uitgangsspanning van de zaagtand genera

tor op het jUiste amplitude niveau gebracht en daarna geinverteerd.

Er ontstaat dan een zaagtand die periodiek (50 Hz) van -6,2 naar 0

volt oploopt. Dit, via een weerstand van 10,1 k!t, toegevoerd aan

pin 8 resulteert in een frequentie gemoduleerde sinusvormige spanning

van 6300 tot 3000 Hz.
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Deze spanning met een amplitude van 0,8 volt is gesuperponeerd op

de halve voedingsspanning n.l.: 7,5 volt. Via een optel - verster~

ker schakeling wordt de uitgangsspanning op een amplitude van 2,83
volt afgeregeld.

De vervorming van deze sinusvormige spanning bedraagt 0,6 %, het

geen ruim toelaatbaar geacht moet worden.

Opmerking

Een frequentiezwaai vanaf 6300 Hz inplaats van 6000 Hz is gekozen,

omdat voor het inslingeren van het filter 2 msec. nodig is en daar

mee 300 Hz in frequentie doorgesweept wordt voordat de uiteindelUke

maximale frequentie gedetecteerd kan worden. Aangezien de hoogst

yoorkomende maximale frequentie op 3000 Hz is gesteld, moet de sweop

frequentie vanaf 6300 Hz plaatsvinden.
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5.5.3. De vermenigvuldigcr schakeling.

X"J6--~

X;" JFI-------1~

10

1\ 0 r-33

,.~
10

fig. 5.5.3.-1. De vermenigvuldiger schakeling.

De AD 533 is een I.C. van Analog Divices, dat als vermenigvuldiger

dienst kan doen. Met behulp van twee potentiometers Xo en Yo wordt

de overspraak tussen de X- en Y- ingang geminimaliseerd. De Zo-poten

tiometer compenseert de offsetspanning van de vermenigvuldiger.

De uitgang van de Voltage Controlled Oscillator (fig. 5.5,2.-1.)

wordt op de X-ingang aangesloten met een spanningsamplitude van

2,83 volt (2 volt effektief).

Het Dopplersignaal, dat eerst via een automatische versterker scha

keling, (zie hoofdstuk 5.5.4.), op ook gemiddeld 2,83 volt is afge

regeld, wordt aan de Y-ingang toegevoerd. Uit de vermenigvuldiger
. 2 83 x 2 83wordt dan het product verkregen met een amp11tude van '10 ' =

0,80 volt.

Met behulp van twee anti-parallelle diode's (BAX 17) wordt de uit

gangsspanning geclamped op 0,8 volt. Dit in verband met de energie

toevoer aan het filter en de daarvan afhankel~ke amplitude van de

doorlaat kromme, waarop gedetecteerd wordt. De invloed van deze

clamping, bij toenemende ingangsamplitude, op de bepaling van de maxi

male frequentie wordt in hoofdstuk 5.5.8. besproken.
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5.5.4. De automatische versterk1ngsregelaar.

IN

urT161---'-<

x
110s33

fig. 5.5.4.-1. De automatische versterkingsregelaar.

De sinusvormige uitgangsspanning van de vermenigvuldiger wordt, ont

daan van een eventueel aanwezige gelijkspanningscomponent, aan een

drempelloze dubbelzijdige gelijkrichtschakeling toegevoerd. De amplitude

van het gelijkgerichte signaal kan geregeld worden m.b.v. potentio

meter R volgens Vo = Vi • Dit s1gnaal wordt m.b.v. een integratorx .
afgevlakt, geInverteerd en vergeleken met een referentie spanning

Eref. De som van beide spanningen bepaalt de uitgangsspanning van

de comparator en deze bepaalt de versterkingsfaktor waarmee het in-
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gangssignaal vermenigvuldigd wordt. De uitgangsspanning van de ver

menigvuldiger wordt dan nog versterkt tot het vereiste niveau van

2 volt effektief.

Als de ingangsspanning gaat veranderen zal de comparator uitgangs

spanning zodanig varieren dat de versterkingsfaktor wordt aangepast

en het product signaal constant wordt gehouden.

De gehele schakeling is zodanig afgeregeld dat het ingangssignaal

vanaf een amplitude van 230 mV versterkt wordt tot een amplitude

van 2,8 volt. De sinusvormige spanning aan de ingang van de gel~k

richter heeft dan een amplitude van 0,39 volt. De toppen van het

gel~kgerichte signaal liggen op 1,1 volt en het signaal aan de Y

ingang van de AD 533, de vermenigvuldigingsfaktor, varieert van

-12,4 volt b~ ingangsspanningen kleiner dan 230 mV tot -0,29 volt

b~ een ingangsspanning van 10,7 volt amplitude.

Om een zo snel mogel~ke correctie van het uitgangssignaal te verkr~

gen b~ varierende ingangsspanningen, z~n de capaciteiten b~ de inte

grator en comparator klein gehouden. Dit vindt echter zen begrenzing

in de vervorming van het uitgangssignaal. Speciaal b~ lage frequenties

en hoge ingangsspanningen. Wanneer beide condensatoren 47 nF worden

gekozen. treedt voor ingangsamplitudes tot 10 volt, b~ een frequen

tie van 500 Hz, geeD zichtbare aantasting van het sinusvormige ka
rakter op.

Gemeten z~n de vervormingsfaktoren van de Uitgangsspanning als func

tie van de ingangsspanning in het regelgebied, b~ frequenties van

1500, 500 en 300 Hz. De resultaten z~n in tabel 5.5.4./1. weergegeven.

Opgemerkt dient nog te worden dat de vervormingsfaktor van het in

gangssignaal steeds minder dan 0,2 % bedroeg.

vervormingsfaktor van Vo
Vi(volt eff. ) 1500 H2 500 Hz "300 Hz

0,3 0,3 % 0,5 % 1,0 %
1,0 0,4 % 1,0 % 2,5 %
3,0 0,5 % 2,0 % 5,0 %
7,5 0,8 % 7 % 25 %

tab. 5.5.4./1. Vervorming van het uitgangss1gnaal t.g.v. de auto
.atische versterkingsregelaar.
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Voor de signaalsterkte van het Doppler-signaal moet de vervorming

ruim toelaatbaar worden geacht.

Wanneer de ingangsspanning ingeschakeld wordt, heeft de uitgangs

spanning binnen 7 msec. het jUiste niveau weer te pakken. De over

shoot wordt begrensd door de voedingsspanning.Tenslotte is nog een

tabel opgenomen van de Uitgangsspanning als functie van de ingangs

spanning.

Vi(volt eff.) VQ(volt eff.)

0,020 0,265
0,100 1,275
0,150 1,925
0,163 2,00

• ·
• •
• •

· ·7,59 2,00

tab. 5.5,4./2. De uitgangsspanning als functie van de ingangs
spanning.

Deze tabel is hieronder tot een grafiek verwerkt.
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fig. 5.5.4.-2. De uitgangsspanning als functie van de ingangs
spanning.
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5.5.5. De filterschakeling.
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fig. 5.5.5.-1. De filterschakeling.

Voor de specificaties en het basisschema van het bandfilter wordt

u naar hoofdstuk 5.4. verwezen. Hier wordt weergegeven hoe het filter

in de totale schakeling is opgenomen.

De uitgang van de vermenigvuldiger wordt via een spanningsdeler van

10 k!top een amplitude van 0,14 volt afgeregeld. Met behulp van een

vaste en een variabele weerstand van 10 kit, die samen RG vormen,

wordt de versterking van de schake ling geregeld. B~ de ingestelde

Q-faktor en sweept~d van 20 msec., wordt de top van de doorlaatkrom

me op 4,5 volt afgeregeld.

De weerstandswaarde RQ bepaalt in samenhang met de Fet-schakelaar S

( SD 5001 ) de Q-faktor van het filter. B~ het inslingeren is de

schakelaar gesloten met een doorlaat-weerstand van 60!len wordt de

Q-faktor door RQ bepaalt.Na detectie wordt de Fet-schakelaar geduren

de 1,5 msec. geopend en wordt de Q-faktor door de off-weerstand van
de Fet bepaald, die in de ordegrootte van 1010 ligt. B~ inslingeren
is de Q-faktor op 100 afgeregeld. B~ een afstemfrequentie van 3 kHz,

afgeregeld met R7 en R8, geeft dit een bandbreedte van 30 Hz. B~

uitslingeren is de Q-faktor zeer laag zodat het filter binnen 2 msec.

uitgedempt is.



- 30 -

5.5.6. De detectieschakeling.

De detectieschakeling kan in twee gedeelten opgesplitst worden n.l.:

a) Een gedeelte waarin het doorlaatsignaal van het bandfilter wordt

yerwerkt tot een detectiepuls en

b) Een gedeelte, dat op commando van de detectiepuls en eventueel

de triggerpuls van de zaagtand generator, enige pulsen genereert

yoor o.a. het sampelen van de zaagtand spanning, voor het b~laden

van de zaagtand condensator en voor het beinvloeden van de Q

faktor van het filter.

Deze twee gedeelten worden achtereenvolgens behandeld.

a) Het genereren van een detectiepuls.

.,

UATI,I

s

r:u-
o

fig. 5.5.6.-1. De schakeling voor het genereren van de detectiepuls.

Het uitgangssignaal van het filter wordt allereerst gel~kgericht

over twee in serie staande diode's. Dit om een drempel van ongeveer

1,5 volt aan te leggen. Als detectie heeft plaats gevonden moet niet

aIleen de Q-faktor van het filter verlaagd worden, maar ook dient
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de ene~gie op de gelijk~ichtcondensato~binnen 1,5 msec. afgevoerd

te wo~den. Dit gebeu~t weer met een Fet-schakelaar (SD 5001) die de

condensato~ via een weerstand van 4K7 naar aarde schakelt.

De signalen op de uitgang van het filter en op de condensator zijn

fotografisch vastgelegd en hieronder weergegeven.

Foto I

uitgangssignaal van

het filter en het gelijk

gerichte signaal. zander

detectie.

gevoeligheid

Y volt/
d

,
~v.

X 2 msec/
d

,
~v •

Foto 2

uitgangssignaal van

het filter en het gelijk

gerichte signaal, met

detectie.

gevoeligheid :

Y = 0,5 valt/
d

,
~v •

x == 2 msec/
d

,
~v •
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lli l beidL' foto' s blijkt duidelijk de invloed van de Q-faktor verlaging

en de condensator ontlading na detectie. De detectie bepaalt echter

sterk de amplitude van de top van het doorlaatsignaal.

Vervolgens wordt dit signaal via een niet inverterende operationele

versterker (hoge ingangsimpedantie) aan een laagdoorlaat filter toe

gevoerd. waardoor vooral de trapjesspanning van het inslingeren wordt

afgevlakt. Dit is nodig om het moment van detectie steeds gelijk te

houden.

Via een emittorvolger ( Be 147 ) wordt het signaal aan een Schmitt

triggerschakeling toegevoerd. Ais het signaal een bepaalde referen

tiespanning te boven gaat, treedt meekoppleing op, waardoor de uit

gang tegen de positieve voedingsspanning wordt gestuurd.

Deze positieve flank is nu de stuurpuls voor het tweede gedeelte van

de detectieschakeling.

Foto 3

ingangssignaal voor

de Schmitttrigger

schakeling.

gevoeligheid :

Y = 0,5 volt/do
~v •

X 2 msec/
d

.
~v •
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b) D~ verwerkiug van de detectiepuls.

ontladen van
geli,ikr. condo

verlaging
Q-faktor., .

la
inh.

1,5 msec.

~
m .,. 1f bjjladen van

~---- zaagt. condo
IIa ~
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J detectie
~---w
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1
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Q r onderdrukking
I---"l,:-==~ verdere trigg.

*- •
1,8 msec.
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UCl

trigger
puls
zaagt.

teller

fig. 5.5.6.-2. De verwerking van de detectiepuls.

Wanneer een detectie is opgetreden moet allereerst een sampel van

de zaagtand spanning worden genomen. Daartoe wordt met de positieve

flank van de detectiepuls een monostabiele multivibrator , mm la,

getriggerd, die op zjjn beurt een negatiefgaande puls van 20 fJ-sec

afgeeft. Met deze puls wordt, via een OR-poort,de S&H-schakeling

getriggerd voor uitlezing van de op dat moment aanwezige waarde van

de zaagtand spanning.

Op de positief gaande flank van deze puls worden daarna parallel

a) De ~~.lb getriggerd, die een negatief gaande puls afgeeft van

1,8 msec., waarmee verdere triggering gedurende die tijd wordt

voorkomen.

b) De mm Ila getriggerd, die een negatief gaande puls afgeeft van

30~ec, waarmee via een transistor (Be 327) de zaagtand conden

sator wordt bjjgeladen.
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c) De mm lIb getriggerd, die op beide uitgangen (Q en Q) een puIs

van 1,5 msec genereert, waarmee de gel~krichtcondensatorontladen

wordt en de Q-faktor verlaging bewerkstelligd wordt.

Als geen detectie binnen de zaagtand periodet~d is opgetreden dan

zorgt de triggerpuls van de zaagtand generator dat aIle functies

verricht worden die ook b~ detectie gebeuren. Dit om steeds dezelfde

uitgangssituatie te verkr~gen. De zaagtand triggerpuls veroorzaakt

dan intern nog een extra b~lading van de condensator, zodat een vol

ledige terugslag van de zaagtandspanning wordt gemaakt.

Ten aanzien van de triggering van de S&H-schakeling is nu een scha

keling tussen gevoegd. Dit heeft de volgende reden :

Het is namel~k gebleken dat yoor signalen met sterke amplitude varia

ties, het kan voorkomen dat het filter niet genoeg energie krijgt

toegevoerd om het referentie niveau van de Schmitt trigger te hal en.

Er treedt dan dus geen detectie op en op commando van de trigger

puIs van de zaagtand generator wordt 0 volt (0 Hz) uitgelezen.

Bovendien kan het voorkomen dat b~ zeer snelle maximum frequentie

variaties het detectiesysteem te traag is, waardoor ook plotseling

een 0 Tolt detectie optreedt.

Al met al kunnen dus af en toe, afhankel~k van het toegevoerde sig

naal, geen echte detecties optreden, maar wordt er 0 volt uitgelezen.

Het is nu reeler te veronderstellen dat dit foute frequentie detec

ties z~n, die eigenlijk geelimineerd dienen te worden.

Daartoe is nu een schakeling ontworpen die met een keuzeschakelaar

een aantal in te stellen 0 volt detecties kan negeren. Pas als het

aantal ingestelde 0 volt detecties is bereikt wordt het signaal

doorgekoppeld naar de S&H-schakeling en wordt 0 volt uitgelezen.

De schakeling is zo gemaakt dat elke werkelijke detectie direkt wordt

uitgelezen en ook het telmechanisme daarmee gereset wordt.

In hoofdstuk 5.5.8. wordt het effekt van deze schakeling gedemon~

streerd.

Tenslotte is op bladzljde 35 het totale schema voor het verwerken

van de detectie- en triggerpulsen gegeven.

Twee dual monostabiele multivibratoren HEF 4528 zorgen voor de ver

dere besturing. De decimale teller CD 4017 vormt samen met een quad

2 input nandgate, CD 4011, en een quad 2 input norgate, F 4001, een

circuit voor onderdrukking van plotseling optredende 0 volt detecties.
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fig. 5.5.6.-3. Ret totale schema voor de verwerking van detectie

en triggerpulsen.
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5.5.7. De sample and hold-schakeling.

_ISV &---1- ---'

1111----------....

UIT

fig. 5.5.7.-l~ De sample and hold-schakeling.

De momentane waarde van de zaagtand spanning wordt door de S&H

schakeling op het moment van detectie uitgelezen. Hiervoor wordt

m.b.v. een korte negatief gaande puls van 20 sec een sample van

deze spanning genomen. Als sample and hold circuit is de AD 582

van Analog Devices genomen. Naast de goede elektronische eigen

schappen heeft de AD582 nog het voordeel goedkoop te zijn. De uit

gangsspanning VSH vertoont een niet-lineair verband met de gedetec

teerde frequentie. Dit wordt gecorrigeeru met de niet-lineaire

weerstands karakt~ristiek van een germanium diode (JA 95).

Via een RC-filter wordt de trapjess?anning aan de uitgang van de

S&H-schakeling afgevlakt en wel zodanig dat binnen de hold-tijd de

eindwaarde bereikt kan worden. Dit om een iets soepeler sturing van

de pen van de x-t-schrijver te krijgen.

Daarna wordt via een spanningsdeler-spanningsvolger combinatie
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uiteinde1ljk een schaa1faktor, aan de 1aagohmige uitgang van de

~A 741, van 100 .V per 500 Hz verkregen. Deze uitgang kan recht

streeks op de x-ingang van de x-t-schrljver worden aanges1oten.

Onderstand wordt nog een tabe1 gepresenteerd van VSH en VUit

(zie fig. 5.5.7.-1.) a1s functie van de frequentie. Deze tabe1

is in figuur 5.5.7.-2. tot een grafiek verwerkt.

F(Hz) VSH(V) Vu:tt(mV)
200 0,58 52
250 0,70 63
300 0,77 68
400 0,98 82
500 1,23 102

1000 2,52 200
1500 3,87 299
2000 5,23 399
2500 6,55 498
3000 7,97 600

tab. 5.5.7./1. De uitgangsspanning van de S&H-schake1ing a1s
functie van de frequentie.
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fig. 5.5.7.-2. VSH en VUit a1s functie van de frequentie.
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5.5.8. Nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidsonderzoek.

In dit hoofdstuk wordt de totale maximale frequentie detectiescha

keling nader op z'n nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van detecteren

onderzocht.

Hiertoe wordt de Y-ingang van de vermenigvuldiger (Hfst. 5.5.3.)
als ingang van de schakeling aangemerkt, eventueel voorafgegaan door

de automatische versterkingsregelaar. Aan de uitgang van de in hoofd

stuk 5.5.7. beschreven sample and hold schakeling ontstaat dan een

spanning evenredig met de gedetecteerde frequentie met een schaal
faktor van 100 mV/500 Hz.

IN

I
~

Iv.C.O. ~
..1.
T- I

t ~ I
I

-+- ~ Idth.k St"l-tX "'rIJ I
,..

'""'J

1"'" I

I + I
I-- ------------- ---

I
A AV R.

,
I

urT

fig. 5.5.8.-1. De maximale frequentie detectieschakeling.

In dit hoofdstuk komen vervolgens aan de orde :

a) De lineariteit tussen de gedetecteerde frequentie en de uitge

lezen spanningswaarde met de b~behorende afwijking.

b) De invloed van de amplitude van de ingangsspanning op de uitge

lezen spanningswaarde bij vaste frequentie. Uiteraard zonder ge-

bruik van de autOmatische versterkihgsregelaar.

c) Het Tolgen van de frequentievariaties.

d) De 0 volt detectie onderdrukking.
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a) De lineariteit tussen de gedetecteerde frequentie en de uitge

lezen spanningswaarde met b~behorende afw~king.

In de in hoofdstuk 5.5.7. gegeven S&H-schakeling wordt een schaal-
100 mVIfaktor gerealiseerd van 500 Hz.

De uitgangsspanning is hier een gel~kspanning, met daarop gesuper

poneerd een rimpelspanning, die z'n oorzaak vindt in het niet per

fekt stabiel inslingeren van het filter. Doordat dit het ene moment

iets'sneller gebeurt dan het andere, vindt de uitlezing van de zaag

tand spanning ook niet steeds op hetzelfde moment plaats, waardoor

steeds een wisselende waarde wordt uitgelezen.

B~ frequenties kleiner dan 400 Hz komt nog een ander fenomeen om

de hoek k~ken n.l. : Het productsignaal, dat aan het filter wordt

toegevoerd, varieert qua amplitude in het ritme van het l.f.-sig

naal. Ligt de periodet~d van het l.f.-signaal in de orde grootte

van de inslingert~d van het filter of groter dan deze t~d, dan re

sulteert dit in een niet constante energie toevoer binnen de inslin

gert~d aan het filter, waardoor het moment van detectie gaat varie

reno Dit neemt toe naarmate de frequentie lager wordt. Beneden de

200 Hz valt niet meer te detecteren, omdat de inslingertijd dan te

kort wordt. Er wordt dan steeds 0 volt uitgelezen.

Hieronder voIgt nog een tabel van de uitgelezen spanningswaarden

met de bijbehorende afw~kingen.

F(Hz) Vui t(mV) abs .afw. (mV) abs.afw. (Hz)

200 52 16 80
250 63 12 60
300 68 10 50
400 82 4 20
500 102 4 20

1000 200 4 20
1500 299 4 20
2000 399 4 20
2500 498 4 20
3000 600 4 20

tab. 5.5.8./1. De uitgangsspanning van de S&H-schakeling als functie

van de frequentie met bijbehorende afwijking.
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Omgezet in een grafiek geeft :
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fig. 5.5.8.-2. De uitgangsspanning van de S&H-schakeling als

functie van de frequentie.

b) De invloed van de amplitude van de ingangsspanning op de uitge

lezen spanningswaarde b~ vaste frequentie.

De energie toevoer aan het filter bepaalt de amplitude van de door

laatkromme aan de uitgang. Hoe hoger de ingangsspanning is, des

te eerder wordt op de zaagtand spanning gesampeld, waardoor een

hogere spanning uitgelezen wordt. In tabel 5.5.8./2. wordt het ver

band gegeven tussen de effektieve generator spanning aan de ingang

van de detector en de uitgelezen zaagtand spanning bij een aange

boden frequentie van 2000 Hz.

Vgen(V) Vuit(mV) Fged(Hz) abs.afw. (Hz)

1,5 340 1700 75
1,6 366 1830 20
1,8 387 1935 20
2,0 399 1995 20
2,2 406 2030 20
2,4 413 2065 20
2,6 418 2090 20
3,0 425 2125 20
4,0 435 2175 20
5,0 440 2200 20
6,0 442 2210 20

tab. 5.5.8./2. De gedetecteerde frequentie versus de generator spanning.
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BU spanningswaarden beneden de 1,5 volt effektief treedt geen detec

tie meer Ope Deze tabel is tot een grafiek verwerkt in figuur 5.5.8.-3.

2,2

65431 2
--+)Vgen(V)

11' I I I
,

t 1'1 t 'II

,

nj

" qt.

III
~,

n
1; 'I ill !I I

II II I II'8+
1+1

, ."
I I 1:1;

~itl 11ri I 11#r~III I

Jt~;H ~l. [jl ~ t I IT . ,• .!, ,
!;I iii· 1:1 i I ! • 1 I ill .1

., I'

'i\ II! I ' I

t i I
, , Ii II,, r
,

·1 'Ijt Ii r ' ,1\ ' ,i

'~ ji
til l tIii

1,9

1,6

°

1,7

1
2,1

F(kHz)
2,0

2,4

1,8

2,3

fig. 5.5.8.-3. De gedetecteerde frequentie als functie yan de

ingangsspanning.

Uit het bovenstaande blUkt duidelUk dat naast de clampende werking

van de twee anti parallel1e diode's over de uitgang van de vermenig

vuldiger ook een snelle automatische versterkingsregelaar onont

beerlUk is. Hiermee wordt vanaf een ingangsspanning van 163 mV de

uitgangsspanning steeds op 2 volt effektief gehouden. Zie hiervoor

hoofdstuk 5.5.4.

c) Het volgen van de frequentievariaties.

De maximale frequentie detector werd, volgens de voorwaarden in

hoofdstuk 5.5.1., geacht minimaal 10 Hz frequentievariatie over

een bandbreedte van 3 kHz te kunnen volgen. Uit de onderstaande

meetresultaten blUkt dat hier ruim aan wordt voldaan.

Direkt op de uitgang van het S&H-I.C., werden de volgende scoop

beelden fotografisch vastgelegd.
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Foto 3

frequentievariatie

15 Hz

gevoeligheid :

Y 500 HZ/d'
~v.

X 10 msee/d "
~v.

op aIle foto's is duidelijk het gesampelde karakter van de uitgangs

spanning te zien.

Juist voor hogere frequenties wordt het aantal samples op de nega

tieve helling snel minder, daar de V.C.O.-frequentie aehter de te

deteeteren frequentie aanloopt. Voor een frequentie toename loopt

de te deteeteren frequentie als het ware in de armen van de V.C.O.

frequentie.

Met behulp van een x-t-sehrijver zijn signalen op de uitgang van de

S&H-sehakeling vastgelegd. Deze zijn weergegeven op de volgende

bladzijde, figuur 5.5.8.-4.

Tot 10 Hz frequentievariatie blijkt het deteetiesysteem de variatie
I

goed te kunnen volgen. Boven de 15 Hz kan geen juiste weergave van

de frequentievariatie meer verwacht worden.Bij de signalen van 1 Hz

blijkt duidelijk de grote meetonnauwkeurigheid beneden de 300 Hz.
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fig. 5.5.8.-4. Frequentievariaties als functie van de t~d.
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d) De 0 volt detectie onderdrukking.

Nul volt ( 0 Hz ) detectie onderdrukking kan gedemonstreerd wor

den met een blokgolfvormige frequentievariatie. Immers op de st~

gende flank zal de detectie zeker gemist worden en dientengevolge

zal een 0 volt detectie optreden. Door nu de teller ( CD4017 ) op

(1) te zetten, wordt een 0 volt detectie genegeerd.

Daar b~ blokvormige frequentievariatie slechts een 0 volt detectie

optreedt, zal deze dan ook b~ onderdrukking verdwijnen.

3

~ r
I I

~
2

2 i ~rI ~
F(kHz) I I' ': II ,
11 ~ Ii ! ~UU

O ¥- -.t--"_

o 1
---4t(sec)

fig. 5.5.8.-5. Nul volt detectie onderdrukking.

Nog duidelijker blijkt het als we het Doppler-signaal van de pols

golf hiermee behandelen. Dit is weergegeven op bladzijde 46.

Het Doppler-signaal is hiertoe op een cassette recorder opgenomen

en steeds werd vanaf een bepaalde markering hetzelfde stuk signaal

aan de maximale frequentie detector aangeboden.

Het c~fer tussen haakjes op elke weergave geeft het aantal 0 volt

detecties weer die genegeerd worden.

Het voordeel bl~kt dUidel~k uit de opnamen. Alleen een aantal

o volt detecties worden genegeerd. De "echte" detect:Les worden

d5.. re1• t ui tgelezen.

Het onderlinge verschil tussen de opnamen qua signaalvorm is te

w~ten aan het feit dat niet steeds bij elke weergave op hetzelfde

moment gesampeld wordt.
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fig. 5.5.8.-6. De maximale frequentie in het Doppler-signaal van de
polsgolf, weergegeven voor een verschillend aantal
o volt detectie onderdrukkingen.
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6. DE DELERSCHAKELING

Voor laminaire rotatiesymmetrische stromingen in ronde buizen kan

de stroomsnelheid v als functie van de afstand r, uit het hart van

de buis gemeten, worden weergegeven met de formule :

r D
v = Ym(l - (R) ) 6.(1)

Hierin is vm de maximale snelheid in het bloedvat en 2R de diameter

V8.n het bloedvat. De parameter n bepaal t de vorm van het stromings

protiel. Voor een parabolisch stromingsprofiel is n gel~k aan 2 en

een plugvormige stroming kan worden weergegeven met n = 00

fig. 6.-1 Stromingsprofielen.

° 0,2
----t ~

R

0,6

Voor een vat met een cirkelvormige doorsnede ~R2 wordt de gemiddelde

snelheid gedetinieerd als :
~l"ifvr dr daa.

Vg ••!? trR2 6. (2)

Substitutie van 6.(1) in 6.(2) leidt tot de betrekking

n
Vg = n+2 Vm 6.(3)

Het quotient van de maximale en de gemiddelde snelheid wordt dan

gegeven door

vm n+2----Vg n
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Deze verhouding levert voor respectievel~k plugstroming (n=~, para

bolisch stromingsprofiel (n=2) en lineair stromingsprofiel (n=l)

respectievel~k de waarden 1, 2 en 3 Ope Voor n=t wordt deze verhoU

ding 5.
Bij ultrasone bloedsnelheidsmeting heeft het stromingsprofiel een

eenduidige relatie met het Doppler frequentiespectrum. Uit dit spec

trum wordt m.b.v. de in hoofdstuk 5 beschreven detector de maximale

frequentie en m.b.v. een zerocrossingsdetector de "gemiddelde" fre

quentie bepaald. Voor beide systemen geldt een schaalfaktor van

100 mV per 500 Hz.

De delerschakeling nu bepaalt het quotient 'Yan de gedetecteerde

maximale frequentie en de door de Delalande bloedsnelheidsmeter

bepaalde "gemiddelde" frequentie van het Doppler-spectrum.
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6.1. Beschrljving van de delerschakeling.

Het hart van de delerschakeling is de operationele vermenigvuldiger

XR 2208, die samengesteld is uit een 4 kwadranten vermenigvuldiger en

een operationele versterker.

Als deler wordt nu de vermenigvuldiger in de tegenkoppellus van de

operationele versterker gebruikt.

1..--------1

X~---t

fig. 6.1.-1. Het principeschema van de delerschakeling.

Om te Yoorkomen dat de tegenkoppeling omslaat in een meekoppeling

dient het X-signaalalleen negatieve spanningswaarden te voeren.

De uitgangsspannin~ Vo kan dan weer positief gemaakt worden, door

ook het Z-signaal aan dit criterium te onderwerpen. De delerschake

ling heeft de grootste nauwkeuri~heid voor grote ingangssignalen.

In het volgende zal het silnaal dat evenredig is met de gedetecteer

de maximale frequentie V genoemd worden en het signaal uit de zero
II

crossingsdetector V •«
De amplitude van V , die overeen komt met de maximale frequentie,m
wordt met een faktor 2 versterkt, geinverteerd en aan de Z-ingang

van de deler toegevoerd. Intern wordt het signaal dan nog met een

faktor 10 versterkt, zodat totaal het signaal V met een faktor -20
m

in de teller van het quotient komt.

Daar de Delalande bloedsnelheidsmeter richtings gevoelig de "gemid

delde" bloedsnelheid bepaalt, moet van het signaal V de absolute
g

waarde worden genomen. Hiervoor wordt allereerst het signaal een

faktor 20 versterkt en daarna drempelloos dubbelzljdig negatief ge

lljkgericht. Dit signaal zou aan de ingang van de deler kunnen worden

toegevoerd, ware het niet dat dit signaal de noemer van het quotient

vormt. Aangezien delen door nul niet netjes is, is nog een schake-
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ling tussen gevoegd, die dit Yoorkomt.

Hierin treedt, als de amplitude van Vg beneden een bepaalde waarde

daalt, via een optelschakeling, weer een amplitude vergroting op,

waardoor de amplitude op de X-ingang nooit beneden een instelbare

waarde kan dalen. Het thans verkregen signaal vormt de noemer van

het quotient en wordt aan de X-ingang van de deler toegevoerd.

=V = 300 mVg
filter en een

De deler wordt zo afgeregeld (scale adjust) dat b~ Vm
de u~tgangsspanning V = 1 Yolt. Via een laagdoorlaato
potentiometerschakcling wordt deze spanning door 10 gedeeld en aan

een spanningsYolger toegevoerd. De uitgang hiervan'kan met een schaal

faktor van 100 Vm (mV) rechtstreeks op een x-t-schr~ver worden aan
Vg

gesloten.
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6.2. Metingen aan de delerschakeling.

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens het tellerkanaal, het noemer

kanaal en de totale delerschakeling kwantitatief bekeken. Voor een

oTerzichtsschema Tan de totale delerschakeling wordt naar figuur

6.2.-7. yerw.zen.

Het tellerkanaal.

fig. 6.2.-1. Het tellerkanaal.

Het Vm signaal, dat aIleen positieve spanningswaarden of nul volt

kan voeren, wordt Tia een inverterende versterker 2 maal in amplitude

vergroot. Met een sommatie-schakelinc wordt de offset afgeregeld.

De lineariteit blijft OTer het totale bereik van V binnen 2 aV ab-m
solute afwijking gehandhaaft.

Het noemerkanaal.

Het Vg-signaal wordt eerst met een faktor 20 versterkt en daarna

drempelloos dubbelzljdig negatief gelijkgericht, zodat een signaal

ontstaat, dat qua amplitude overeen komt met -120 Vgl.

Voor de lineariteit wordt naar tabel 6.2./1. verwezen.

Het versterkte gelljkgerichte signaal wordt vervolgens aan een cor

rectie schakeling toegevoerd, die zorgt dat het noemer-signaal van

het quotient ~ niet beneden een bepaalde waarde kan dalen.
g

Het omslagpunt dat m.b.T. potentiometer HI (zie figuur 6.2.-2.) wordt

ingesteld, is afg~regeld op -0,5 volt. Voor Vg betekent dit dan een
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amplitude van 25 aVo De hysteresis voor de Schmitt-triggerschakeling
~bedraagt hierb~ 40 mY. Voor Vg betekend dat dan weer 20 = 2 mY.

gevormd.

In een tabel

fig. 6.2.-2. Het noemerkanaal.

Aan de uitgang van de Schmitt-trigger wordt m.b.v. potentiometer H2
de correctiespanning bepaald, die blj de ingangsamplitude opgeteld

wordt, als deze bene den de ingestelde waarde komt. Deze correctie

spanning is ook op -0,5 volt afgeregeld.

Via een optelschakeling wordt dan het uiteindelijke noemersignaal Vx

op bladz~de 53 is -120 V I en V in relatie tot V weer-g x g
gegeven. Voor spanningswaarden lager dan de drempelspanning is de

gecorrigeerde waarde tussen haakjes aangegeven.
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vg(mV) -1 20Vg l(V) -v (V) gecorr.x

600 12,04 12,12
500 10,04 10,10
400 8,02 8,07
300 6,00 6,03
200 3,98 3,99
100 1,97 1,97

50 0,97 0,95
27 0,51 0,49 -+(1,02)
20 0,36 (0,88)

° 0,02 (0,53)
28 0,53 °,52 ... (1 ,°5)

- 20 0,45 (0,97)
- 25 0,53 0,51 ~ (1,05)
- 50 1,06 1,02
-100 2,04 2,02
-200 4,02 4,01
- 24 0,52 °,50 -+ (1 , 02 )

tab. 6.2./1. Spanningswaarden in het noemerkanaal.

In figuur 6.2.-3. is V als functie van V in een grafiek uitgezet.x g

~. t

II j , :It
I 1 ill l

, 1 II
It f!

fig. 6.2.-3. De invloed van het correctie mechanisme in het noemer

kanaal.

DuidelJjk blJjkt ui t dezegrafiek de invloed van het correctie netwerk

als Ivgl kleiner dan een door Rl ingestelde waarde wordt. De mate van
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correctie wordt met R2 bepaald. Het voordeel van het op deze wijze

corrigeren van het noemersi!naal is, dat de trend van het signaal

niet wordt aan!etast. AIleen de amplitude wordt met een constante

faktor verhoogd.

De totale delerschakeling.

G

•

XR1208

co,,,.
1-----1nettll.~.......

fig, 6.2.-4. De totale delerschakeling.

in

epannings

spanninge

(V), welke

Zoals al reeds is 0Plemerkt wordt het hart van de delerschakeling

gevormd door de XR 2208.

Voor de in!anlsaisnalen V en V bepaalt dit I.C. de verhouding
V z x

wat overeen iomt ••t ~Vi·
Deze spanning wordt via een laa!doorlaat filter en een

deler met een ta.ktor 10 verkleind en vervolgens aan een

TOlger toegevoerd. De uitgangsspanning wordt dan 0,1 ~

de ordegroott. van V en V ligt.
• g

Uit de inleidende beschouwin! in hoofdatuk 6 is gebleken dat de uit-

gangsspanning tussen de 0,1 en 0,5 volt verwacht mag worden; spanning

en groter dan 0,51 Yolt worden met een zenerdiode geclamped.

In de Yolgende tabel is 0,1 ~ aangegeven in relatie tot Vg met VmVg
als parameter, ongeclamped.
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0,1 Vm/Vrt. (mV)

. Vg(mV) V =600mV V =300mV V =100mV V = 50mV V = 30mV V = OmVm m m m m m

600 99
400 150 ~

300 200 100
200 303 151
100 610 304 102

50 1237 611 206 107
40 1413 750 260 135
30 1413 1033 350 180 115
27 (1152) ( 582) (194) (100) ( 63)
20 (1250 ) ( 618) (225) (115) ( 70)

410 (1413) ( 899) (290) (158) ( 93)
0 (1413) (1062) (355) (182) (116)

- 10 (1413) ( 876) (262) (133) ( 84)
- 20 (1248) ( 609) (220) (105) ( 65)
- 25 (1150) ( 575) (195) ( 98) ( 60)
- 30 1413 942- 309 166 103
- 50 1166 586 196 100 It
-100 598 302 10C

tab. 6.2./2. De uitganC8spannins van de delerschakeling als funetie
van de in!angsspannin!en V en V •m g

Uit hoofdstuk 5.5.8 is gebleken dat een betrouwbare schatting van de

maximale frequentie wordt gemaakt voor Vm) 80 mV, overeenkomend met

F> 400 Hz.
Aangenomen kan worden dat voor lage bloedsnelheden, de

tussen de waarden 3 en 1 ligt, voor stromingsprofielen

in een bloedvat kunnen optreden. Voor Vg betekent dit, dat amplitudes

groter dan ~O = 27 mV ongeeorrigeerd dienen te blljven.

Wanneer het totale bereik van de bloedsnelheidsmeter in ogenschouw

wordt genomen, kunnen we stellen dat de deler tot 500 mV betrouwbaar

de deling uit moet voeren. Gezien de meetresultaten (tab. 6.2./2.)

kan geconeludeerd worden dat binnen 5% afw~king hieraan voldaan wordt.

De meetwaarden uit tabel 6.2./2. zljn op bladzljde 56 tot een grafiek
verwerkt.
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fig. 6.2.-5. De uitgangsspanning van de delerschakeling als functie

van V met V als parameter.g m

dynamisch getest, waarbij V constant opm
en V driehoekvormig varieerde tussen

g

De gehele delerschakeling is

200 mV (1000 Hz) is gehouden

+ 200 mV en - 66 mV.

De resultaten zljn weergegeven op bladz~de 57 en komen overeen met

hetgeen verwacht kon worden.

Tenslotte is het volledige schema van de totale delerschakeling op

bladzljde 58 weergegeven.
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Vm = 200 mV constant.

:T-I
I I

!fi '
i
I

i

Vg driehoekTormig vari
erend tussen 200 .V en

- 66 mV.

Het Tersterkte negatief

ge1~kgerichte signaa1

YaD Vg .

Het noemer-eignaa1 Vx .

600 --

400

200
Vg(mV)

1 °

-12

°-/20Vgl .
gecorr. !

(V)

T-6

1

°

0,2

0,1

-12

0,5

1

v 0,4
Het QUotient-Si!naa1 0 ,1'Vi(V) 0,3
( gec1amped).

-~> t(sec)

fig. 6.2.-6. Verschillende signalen van de de1erschakeling.
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fig. 6.2.-7. Het volledige schema van de totale delersehakeling.
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7. METINGEN

Helaas was tijdens de laatste fase van het afstudeerwerk nog geen

meetopstelling voorhanden, waarin aan kunstmatig opgewekte, even

tueel varierende, stromingen gemeten kon worden.

Voor de metingen moest dan ook de toevlucht genomen worden tot het

eigen bloedvatenstelsel. Jammer genoeg ontbreekt dan elke referentie

en kan aIleen het onderlinge verband van de signalen worden verge

leken. De metingen moeten dan ook als illustratie in dit verslag

worden beschouwd.

Opgenomen zijn signalen aan de polsslagader en de halsslagader.

De 0 volt detectie onderdrukking in de maximale frequentie detector

was zo ingesteld dat twee 0 volt detecties genegeerd werden.

Op bladzijde 60 zijn de signalen van de polsslagader weergegeven bij

een correctiedrempel van de delerschakeling van 25 mV voor het V
g

signaal. De correctie bedraagt hierbij ook 25 mY.

Op bladzijde 61 is hetzelfde nogmaals weergegeven met een correctie

drempel van 100 mV en een correctie van 50 mY.

Tenslotte zijn op bladzijde 62 de signalen van de halsslagader weerge

geven met een correctiedrempel van 100 mV en een correctie van 50 mY.

Bij de signalen van de polsslagader is duidelijk de invloed van de

correctie spanning op de onderste weergave te zien. Bij de halsslag

adersignalen blijft het V -signaal boven de drempelwaarde van 100 mY.
g
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fig. 7.-1

Signalen van de p~ls

slagader.
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fig. 7.-3

Signalen van de hals- 400

slagader.
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8. SLOTBESCHOUWING

De maximale frequentie detector, zoals die in hoofdstuk 5 is beschre

ven, is bruikbaar voor een Doppler-frequentieband van 350 tot 3000 Hz.

Voor een 4 MHz ultrageluids-frequentie kunnen hiermee maximale bloed

snelheden van ongeveer 9 tot 75 em/sec worden gemeten. De onnauwkeurig

heid in de bepaling van de maximale frequentie bedraagt in dit gebied

20 Hz, overeenkomend met 0,5 em/sec.

Beneden de 350 Hz wordt de onnauwkeurigheid snel groter als gevolg

van een niet constante energie toevoer aan het filter binnen de in

slingertijd. Immers het ingangssignaal van het filter varieert qua

amplitude in het ritme van het l.f.-Dopplersignaal.

Verbetering hiervan moet gezocht worden in het breder maken van de

inslingerkromme van het filter.

Dit kan door de sweeptijd van de zaagtand generator te vergroten. Daar

dit euvel aIleen voor lage te detecteren frequenties optreedt, kan

e.e.a. waarschijnlijk gerealiseerd worden door de V.C.O. niet meer met

een lineaire zaagtand spanning te sturen, maar via een aflopende e

macht. Het verdient aanbeveling om dit nader te onderzoeken.

Gezien de meetresultaten van hoofdstuk 6.2. kan geconcludeerd worden

dat de deler, binllen 5% afwijking, de verhouding van de maxim~le fre

quentie tot de gemiddelde frequentie bepaalt.

Op welke drempelwaarde het correctie netwerk voor het noemersignaal

Vg dient te worden ingesteld, moet de praktijk nog uitwijzen. Deze waar

de zal zeker signaal afhankelUk zijn en dient dan ook als instelbare

grootheid op het totale apparaat naar buiten te worden uitgevoerd.

Over de mate van correctie kan ook nog lang worden gediscusieerd. De

persoonlijke Toorkeur van de geintresseerde zal hierbij doorslaggevend

zijn.

Voordat de schakeling in zen definitieve uitvoering zal worden gebracht,

zullen in eerste instantie metingen moeten worden verricht aan gecon

trolleerde stromingen. Hiervoor wordt momenteel een opstelling gerea
liseerd.
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• BIJLAGEN

Het Doppler-signaal van de polsslagader is gedurende een hartcyclus

nader m.b.v. een narrowband spectrum analyzer van Bruel & Kjaer (type

2031) op fre.quentie inhoud onderzocht.

Het Doppler t~dsignaal is op bladz~de 65 weergegeven gedurende 800 msec.

Voor 10 achtereen volgende t~dsintervallen van So msec. is van dit

signaal de frequentie inhoud bepaald tot een maximale frequentie van

5 kHz. Deze opnamen z~n weergegeven op bladz~de 66 tim 75.
Voor de interpretatie van deze opnamen wordt naar hoofdstuk 5.2. verwezen.
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