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SAMENVATTING

Dit is het afstudeerverslag van Joop Rood, student elektrotechniek aan

de Technische Hogeschool te Eindhoven. De afstudeeropdracht is uitge

voerd aan de Rijksuniversiteit Limburg onder leiding van Theo Arts

(signaalanalytische en elektronische gedeelte) en Dick Slaaf (optiek).

Uit:ganqpunt voor de opdracht is het mikroskoopbeeld van een levend

vaatbed, dat op een prismatralie geprojekteerd wordt. De lichtbundel,

afkoms~ig van het mikroskoopbeeld wordt in drieen gesplitst en opgevan

gen door drie fotodioden.De afstudeerdopdracht luidde:

Realiseer een snelheidsmeetsysteem dat een signaal produceert evenredig

met de snelheid van de rode bloedcellenstroom in het vaatbed. In hoofd

stuk wordt een overzicht gegeven van de technieken om snelheden van

rode bloedcellen te meten. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op

dE signaalanalytische kant. Daarna komen enkele principes van het ge

kozen meetsysteem aan de orde. Het volgende hoofdstuk behandelt de wer

king van het elektronische gedeelte en hoofdstuk 5 behandelt de optiek

Hier wordt nader ingegaan op de werking van de prismatralie. Hoofdstuk

6 tenslotte beschrijft de uitvoering van het elektronische gedeelte.

SUMMARY

AN OPTICAL MEASUREMENTSYSTEM FOR RED BLOODCELLVELOCITIES IN THE MICRO

CIRCULATION

An optical system is described for determining red blood cell velocity

in microvessels in vivo. The image of an intravital microscope is pro

jected on a three stage prism grating, which splits the image in three

parts. The changing light intensities caused by erythrocytes moving in

a microvessel are converted to electrical signals by three photodiodes.

The moving particlescausea-c signals with a frequency proportional to

the velocity. The three signals make Single-Side-Band modulation possi

ble. The mean frequency of each side-band is determind with a zero cros

sings counter. The difference of the mean frequency of the side bands is

converted to an analogue voltage. Sign and magnitude of this voltage at

the output of the system are a measure of direction an mean velocity of

the moving particles.
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ALGEMENE INLEIDING

Aan de Rijksuniversiteit Limburg wordt binnen het kader van het

project mikrocirkulatie onderzoek verricht. Doel van het onderzoek

is het bestuderen van de stroming in de kleinste bloedvaten, de

arteriolen, de kapillairen en de venulen. Deze vaten vormen teza

men de mikrocirkulatie. Arteriolen zijn bloedvaten die de arte

rien verbinden met de kapillairen. Ze hebben een diameter kleiner

dan 100 ~m. Kapillairen zijn de dunste vaatjes. Hun diameter be

draagt 4-8 ~m. Venulen zijn kleiner dan 100 ~m en verbinden de ka

pillairen met de venen.

Middelen die bij het onderzoek gebruikt worden zijn onder andere

mikroskoop observatie, drukmeting en bloedsnelheidsmeting.

Dit verslag beperkt zich tot de bloedsnelheidsmeting.
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1. BLOEDDEELTJESSNELHEIDSMEETSYSTEMEN

1.1. Het begrip gemiddelde bloeddeeltjessnelheid

Bij het meten van bloedsnelheden worden snelheden bepaald van rode

bloedcellen, die zich in het stromende bloed bevinden. De snelheld

zal niet voor alle tegelijk passerende rode bloedcellen dezelfde

zijn. De stroming in een bloedvat wordt namelijk gekenmerkt door

een snelheidsprofiel. Dit houdt in dat de snelheid afhankelijk is

van de plaats in het vat. In het algemeen zal bloed en dus ook een

rode bloedcel, in het midden van het vat een grotere snelheid hebben

dan vlak bij de wand.

Het is zinvol om het begrip gemiddelde bloeddeeltjessnelheid in te

voeren. Dit moet gezien worden als een ruimtelijk gemiddelde, waar

bij gemiddeld wordt over de doorsnede van het vat. Dit begrip moet

niet verward worden met het begrip (tijds-)gemiddelde snelheid,

waarbij gemiddeld wordt over een bepaalde periode.

1.2. Overzicht bloeddeeltjessnelheidsmeetmethoden

Bloeddeeltjessnelheidsmetingen kunnen volgens verschillende metho

den worden verricht. De belangrijkste methoden berusten op de toe

passing van:

1. ultrageluid

2. filmtechnieken

3. dual slit techniek

4. video techniek

5. tralie detektie

Achtereenvolgens zullen deze methoden en hun bruikbaarheid in de mi

krocirkulatie in het kort worden besproken.

1. ~~~~~~~~~~9

De ultrageluidsmethode berust op het Dopplereffekt. Een bron

zendt geluidsgolven uit. Deeltjes reflekteren het geluid. De echo

heeft eerr lagere frekwentie dan de zendfrekwentie als een deeltje

zich van de bron af beweegt. Als een deeltje zich naar de bron toe

beweegt heeft de echo een hogere frekwentie. De frekwentie ver

schuiving ten gevolge van het Dopplereffekt is evenredig met de

snelheid van het bewegend deeltje.

De gebruikte zendfrekwenties liggen tussen 1 MHz en 20 MHz. Voor

zenden en ontvangen worden piezo-elektrische kristallen gebruikt.
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Het geluid wordt voornamelijk weerkaatst door stilstaande en lang

zaam bewegende delen zoals huidoppervlak en vaatwanden. Ze veroor

zaken sterke echo's met kleine frekwentieverschuivingen.

Het geluid wordt ook weerkaatst door de rode bloedcellen. Deze ~er

oorzaken zwakke echo's met grotere frekwentieverschuivingen. Slechts

de laatst genoemde echo's zijn belangrijk voor de snelheidsmeting.

Ze kunnen met filters worden gescheiden van de niet relevante, sterke

echo's met lage frekwentieverschuivingen.

Voor de mikrocirkulatie is deze methode minder geschikt omdat de

plaatsresolutie beperkt is tot ongeveer 200 \.1m (lit. 1 , 2) .

2. Filmtechnieken--------------
We onderscheiden hier twee methoden.

Bij een methode wordt een mikroskoopbeeld van het vat, waarin de

snelheid wordt gemeten, geprojekteerd op een fotogevoelige film. De

film wordt met bekende konstante snelheid loodrecht op de stroomrich

ting bewogen. De rode bloedcellen zullen lijnen trekken op de film.

Uit de hoek tussen deze lijnen en de richting waarin de film beweegt

kan de bloeddeeltjessnelheid worden afgeleid.

Een andere methode maakt gebruik van filmbeelden. Er worden opnamen

gemaakt van rode bloedcellen in het vat. Door de plaats van een rode

bloedcel of van een groep rode bloedcellen te vergelijken op twee

beelden kan de snelheid worden berekend, als de beeldsnelheid (aantal

beelden per sekonde) bekend is.

Het bezwaar van beide methoden is dat ze tamelijk omslachtig zijn.

De films moeten worden ontwikkeld en daarna geanalyseerd en de in

formatie is pas na het eksperiment ter beschikking.

3. Dual slit techniek

Bij de dual slit methode wordt de tijd bepaald die een deeltje nodig

heeft om een vaste afstand af te leggen. Hiervoor worden twee detek-.
tors in het mikroskoopbeeld geplaatst. Beide detektors geven signalen

af die afhankelijk zijn van het opvallende licht. De looptijd, waar

voor een maksimale korrelatie tussen beide signalen optreedt, is om

gekeerd evenredig met de snelheid van een passerend deeltje. Van de

ze methode bestaan verschillende uitvoeringen. Aanvankelijk werden

kruiskorrelaties berekend met een digitale rekenmachine (lit. 3). La

ter zijn methoden ontwikkeld waarbij gebruik gemaakt wordt van:
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a. een kruiskorrelator

b. een analoge dataprocessor

a. Twee fotodioden bevinden zich in een tussenbeeldvlak van de mi

kroskoop. De signalen die de dioden genereren worden naar een

kruiskorrelator gevoerd. Deze rekent voor verschillende looptij

den de kruiskorrelatie uit van de twee signalen. Deze waarden

worden zichtbaar gemaakt en zo ontstaat een korrelatiefunktie

met de looptijd als variabele. De looptijd die bij het maksimurn

van de funktie hoort, wordt verondersteld de tijd te zijn die de

projektie van een deeltje nodig heeft om van de ene fotodiode

naar de andere te gaan. De inverse van deze looptijd wordt als

een analoge spanning door de kruiskorrelator afgegeven. Deze

spanning is evenredig met de gezochte snelheid.

Bezwaar van de kruiskorrelator is de trage responSe De tijd no

dig voor het berekenen van een korrelatiefunktie bedraagt onge

veer 10 ms. Dus ongeveer 100x per sekonde wordt de looptijd be

paald. Volgens het tweede Niquist kriteriurn kunnen dan frekwen

ties hoger dan 50 Hz niet worden gedetekteerd.

b. De analoge dataprocessor is een alternatief voor de kruiskorre

lator. De werkinq berust op het volgende principe.

In de signalen van beide fotodioden komen pieken voor. Die kor

responderen met passerende deeltjes. Treedt er een piek op in

het signaal van de stroomopwaarts gelegen diode, dan wordt geme

ten hoe lang het duurt tot het andere signaal een piek vertoont.

Het detekteren van een piek in een signaal gaat als voigt.

Wordt het signaal groter dan een ingestelde drempelwaarde, dan

wordt het gedifferentieerd. Het oorspronkelijke signaal is mak

simaal (piek) als het gedifferentieerde signaal nul wordt. Dit

wordt gedetekteerd met een nuldoorgangdetektor.

Een piek in het signaal van de stroomopwaarts gelegen diode maakt

de uitogang van een R.S. flip-flop "hoog". Een piek in het andere

signaal maakt de uitgang van de flip-flop weer "laag". De lengte

van de zo onstane puis aan de uitgang van de flip-flop komt over

een met de gezochte looptijd.

Evenals bij de kruiskorrelator kan hier de inverse van de loop

tijd als analoge spanning aan een uitgang worden aangeboden (lit.

4, 5).
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4. Video techniek

Van een t.v.-beeld kan elektronisch de helderheid op elke plaats

worden vastgesteld. Doet men dit op twee plaatsen op het beeld dan

ontstaan twee signalen die vergelijkbaar zijn met die van de dual

slit methode.

Bij de video techniek wordt een t.v.-kamera gekoppeld aan de mi

kroskoop. Op het zo ontstane t. v. -beeld worden vakj es gemarkeerd

door een video processor. Grootte en plaats van de vakjes zijn in

stelbaar. Het helderheidssignaal ter plaatse van de vakjes wordt

elektronisch gescheiden van de rest van het video signaal. Op deze

manier worden twee signalen verkregen. Deze worden naar een kruis

korrelator gevoerd (zie 3. dual slit techniek).

Beperking:

De kamera produceert 50 beelden per sekonde. Dit houdt in dat een

vakje wordt gescanned met een frekwentie van 50 Hz. Volgens het

tweede Niquist kriterium is de frekwentierespons van dit systeem

beperkt tot 25 Hz.

Door "double scan" toe te passen wordt de respons vergroot. In

plaats van SOx per sekonde het hele beeld te scannen (312~ lijnen)

wordt slechts een gedeelte van het beeld « 312~ lijnen) met hogere

frekwentie gescanned.

5. Tralie detektie

Het mikroskoopbeeld wordt in banen verdeeld. Hiervan worden bij

voorbeeld de even banen afgeschermd. Van de oneven banen wordt de

ruimtelijk gemiddelde lichtintensiteit gemeten. Beweegt nu de pro

jektie van een deeltje in het beeld loodrecht op de richting van de

banen, dan wordt het licht ervan afwisselend wei en niet gemeten.

Resultaat is een fluktuerende waarde van de gemiddelde lichtinten

siteit. De frekwentie van de fluktuaties is evenredig met de snel

heid van ?e projektie van het deeltje. Voor de uitvoering hiervan

be schouwen we fig. 1. Een objektief vormt een tussenbeeld van het

objekt. In het tussenbeeldvlak is een tralie geplaatst. Het doorge

laten licht wordt door een verzamellens op een fotodiode geprojek

teerd. Deze geeft een signaal af dat evenredig is met de gemiddelde

lichtintensiteit van het opvallend licht. Beweegt een deeltje in de

richting van de pijl in figuur 1, dan ontstaat een periodiek signaal

totdat het deeltje van het beeld verdwenen is. Het aantal tralies be-
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Fig. 1.1. Schematische opstelling tralie detektie

paalt het aantal perioden van het signaal. Meetmethoden die op dit

principe berusten vinden een toepassing op diverse gebieden zoals:

- meting van snelheid en afgelegde weg van voertuigen en vliegtui-

gen

- meting van snelheid en lengte van staalplaten en walserijen.

Ook bij onderzoek in de mikrocirkulatie kan dit principe worden

toegepast (lit. 6). Omdat bij dit onderzoek gebruik gemaakt wordt

van een mikroskoop beschikt men al over een tussenbeeld van het te

onderzoeken gebied.

Konklusies

Van de genoemde methoden is ultrageluid minder geschikt vanwege de be

perkte resolutie. De filmmethoden zijn vanwege de omslachtigheid niet

aantrekkelijk. De methode van tralie detektie is wegens zijn eenvoud en

te verwachten gunstige frekwentie respons te verkiezen boven de dual

slit techniek en de video techniek.

Breidt men dit systeem uit van een tralie en een diode tot een prisma

tralie en drie dioden, dan wordt het systeem bovendien richtingsgevoe

lig. In gevallen waarin de stroomrichting kan omkeren, zoals in sommige

kapillairen gevonden wordt, is dit een aantrekkelijke eigenschap •.
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2. SIGNAALVERWERKING MET BEHULP VAN TRALIEDETEKTIE

In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de funkties die de sig

naalverwerking beschrijven wanneer traliedetektie wordt toegepast. In

eerste instantie wordt uitgegaan van het gebrui~ van een enkelvoudige

tralie. De lichtintensiteitsverdeling van het tussenbeeld, dat ter

plaatse van de tralie wordt gevormd, wordt als ingangssignaal beschouwd,

de tralie als een filter en het fotodetektor signaal als uitgangssig

naal. Vervolgens wordt overgegaan op een tweekantige en een driekantige

prismatralie. Begrippen die bij deze beschouwing worden gehanteerd zijn

spatieel filteren en spatiele frekwentie. Aan de hand van de bespreking

voor de tralie als filter zullen deze begrippen worden verduidelijkt.

2.1. De tralie als spatieel filter

In fig. 2.1 is een tralie getekend; een reeks even grote rechthoekige

openingen op konstante afstand van elkaar. De lengte van een opening is

Fig. 2.1. Y
///.

De tralie t
C

J
••• X

1 2 3 , . • . . . . • •

c, de breedte is b, de traliekonstante is d en het aantal openingen N.

De doorlaatfunktie a(x,y) beschrijft de tralie wiskundig. We definieren

deze funktie als volgt:

a (x, y)

a(x,y)

1 binnen de openingen

a buiten de openingen

d d · b' d li li (c £) is de funk-Voor een waar e Yo 1e 1nnen e tra e gt - 2 < Yo < 2

tie onafhankelijk van y, dus:

a(x,y) = a(x)

Het door de tralie vallende licht wordt door een fotodetektor opgevangen.

om een uitdrukking te vinden voor het signaal dat de detektor afgeeft en



- 10 -

het frekwentiespektrum daarvan, zullen we nu de totale hoeveelheid licht

berekenen die door de tralie valt als een deeltje met lichtintensiteits

verdeling i(x,y) en met een snelheid v in de x-richting over de tralie

beweegt.

Voor de intensiteitsverdeling van een deeltje met snelheid v in de x

richting schrijven we:

i(x-vt,y)

De totale hoeveelheid door de tralie vallend licht l(t) wordt beschreven

door de vergelijking:

l(t)

Y2

J a(x) ·i(x-vt,y)dydx

Yl

waarin: xl en x
2

de grenzen van de tralie weergeven en

Yl en Y2 de afmetingen van het deeltje in y-richting.

Schrijven we nu voor de eendimensionale intensiteitsverdeling van het

deeltje:

f
Y2

i(x,y)dy

Yl

Dan vinden we:

i(x)

l(t) a(x) .i(x-vt) dx

Daar a(x) o voor x < xl en voor x > x
2

mogen we ook schrijven:

Bet signaal s(t) dat de detektor afgeeft is evenredig met l(t) zodat geldt:

s(t) K _ooJ
oo

a(x)·i(x-vt) dx



K is een evenredigheidsfaktor waarin de gevoeligheid van de detektor en

de afmetingvan het deeItje in de y-richting zijn opgenomen.

Kies X = vT dan vinden we:

s(t) K _oof

oo

a(vT) • i(v(T-t» dvT

K·v _ooI
oo

a(vT) . i(v(T-t» dT

Hi,=rvoor kunnen we schrijven:

s(t) = K·v . a(vt) * i(-vt)

We bepalen nu het frekwentiespektrum S(w) van het signaal s(t). Fourier

transformatie van s(t) Ievert dit spektrum:

OfweI:

S(w) ~ foo -jwt
F{s(t)} -00 s(t) e dt

waarin:

S(w) K·v· F{a(vt)} . F{i(-vt)}

F{a(vt)}

F{i(-vt)}

Kies vt = X, dan geIdt:

F{a(vt) }

J
oo

-'wt
-00 a(vt) e J dt

J
oo

-'wt
i(-vt) e J dt

_00

,w

f
oo -J-X

a (X) e v d~
-00

1
v

Voor F{i(-vt)} vinden we:
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Kies -vt Y:

F{i(-vt)}
J
_OO -j (-~) Y

00 i(Y) e v d(-~)

1
v f

00 -j(-~)Y
00 - i (Y) e v dY

Definieren we nu:

J
oo -j(-~)Y

~ -00 i (Y) e v dY

JOO a(X)
_00

.wx-J-
e v dX en

J
OO -j (-~) Y

-00 i (Y) e v dY

dan vinden we voor S(w):

w
I (--)

v

Stel w
v

m

S (w)
K

v

Daar m de dimensie (lengte)-l heeft spreken we van de spatiele frekwentie

m. We vinden dan voor het spektrum de uitdrukking:

S(w)
K

• A (m) • I (m)
v

A (m) is het spatiele frekwentiespektrum van de tralie en I (m) is het spa

tiele frekwe~tiesprektrumvan het deeltje. Omdat S(w) evenredig is met

het produkt van A(m) en I(m) is het van belang de beide spatiele frekwen

tiespektra op elkaar af te stemmen.

We bekijken nu A(m) wat nader. A(m) is de Fourier getransformeerde naar

de plaats van a(x). We kunnen a(x) opvatten als een ruimtelijk signaal

(Fig. 2.2). Het signaal a(x) telt een beperkt aantal perioden, zodat het

geschreven kan worden als het produkt van de funkties f(x) en p(x):

a(x) = f(x) . p(x)
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Fig. 2.2.

Het ruimtelijk

signaal a (x) •

waarin:

---X

f(x) is de periodieke funktie van fig. 2.3.a.

p(x) is de funktie van fig. 2.3.b.

Fig. 2.3.

De signalen

f(x) enp(x).

AJJ

Voor A(m) geldt nu:

1
A (m) = - . F (m) * P (m)2lTV

waarin:

F(m)

.
P(m)

waaruit voIgt:

F(m)

(n 0, 1, 2 ..• )

JOO -jmX
= -00 p(X)·e dX

. (nlTb)
b S1.n d
d (nlTb)

d
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. (mNd)
S1.n -2-

(nNd)
2

Het spatiele frekwentiespektrum F(m) is in fig. 2.4.a.weergegeven voor

het geval b = ~d (zie ook fig. 2.1). P(m) is in fig. 2.4.b. getekend.

10;; W\-

d

Fig. 2.4.

De spatiele

frekwentie-

spectra

t¥\-

We vinden A(m) door gebruik te maken van de volgende algemene eigenschap

pen van een konvolutie van twee funkties:

.
9 (,) *" 0 (,-, ) = 9 (,-, )

o 0

en

waarin g(,) en n. (,) willekeurige funkties zijn en 0(,) de dirac funktie
1.

is.



- 15 -

A(m) is getekend in fig. 2.4.c. Deze figuur laat zien dat de tralie

het karakter heeft van een spatieel filter. De doorlaatgebieden liggen

rond de spatiele frekwenties m=Oi m~2~-1 . 2n (R = 1, 2, 3, ••• ). De

bandbreedte van elk doorlaatgebied is omgekeerd evenredig met het aan

tal tralie konstanten N (fig. 2.4.b.)

2.2. De prismatralie

De verhouding tussen de gewenste wisselspanningskomponent en de gelijk

spanningskomponent is erg ongunstig. Deze is van de orde 10-
5

10-
6

(lit. 1).

R6ckemann heeft een methode beschreven om de wisselspanning te schei

den van de gelijkspanning. Hiertoe wordt de tralie vervangen door een

prismatralie (fig. 2.5).

Fig. 2.5.

5nelheidsmeting met

een prismatralie.

Het op twee aangrenzende prismazijden vallende licht wordt door de

verzamellens op twee fotodioden verzameld. De signalen 51 (t) en 5 2 (t)

ten gevolge van het passeren van een deeltje zijn vrijwel identiek.

We kunnen de signalen opvatten alsof ze afkomstig zijn van twee enkel

voudige tralies welke over een afstand d/2 ten opzichte van elkaar ver

schoven zijn. De wisselspanningskomponenten zijn in tegenfase en de

gelijkspanningskomponenten zijn in fase. Door 51 (t) en 5 2 (t) van el

kaar af te tr-ekken valt de gelijkspanning weg. (Lit. 2)

Bovendien wordt door het toepassen van een prismatralie het opvallende

licht volledig benut. Bij een enkelvoudige tralie wordt slechts een

fraktie ~ gebruikt.
9

~~_~~~~~~~~~~~_2~~~~~~~~!~~

Het systeem van traliedetektie met een tweekantig prismatralie geeft

geen informatie over de richting van de stroming. Vervangen we de
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Fig. 2.6.

De driekantige

prismatralie.

prismatralie door een driekantige prismatralie dan wordt het mogelijk

om ook de richting vast te stellen. Voor elk van de drie signalen kan

het systeem opgebouwd gedacht worden uit een enkelvoudige tralie met

b = 1/3 d (fig. 2.7),een verzamellens en een detektor.

De drie tralies zijn ten opzichte van elkaar over een afstand b ver

schoven.

--! d i--

'itFig. 2.7.
I

Een van de drie

t
'//.

tralies waaruit

de prismatralie C

1kan worden opge-

bouwd gedacht.
/~

l .3 AJ-f AJ

Het spatiele frekwentie spektrum F(m) van de doorlaatfunktie f(x)

voor een oneindig uitgestrekte tralie met b = ~ d bestaat uit diskrete
3

frekwentie komponenten getekend in fig. 2.8.

Fig. 2.8.

Spatiele fre-"

kwentiekompo-

I
i

nenten van

F(m) voor on

eindigetralie
1

met b = "3 d.

11 ,.1
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Voor de amplituden van de frekwentie komponenten m = n .
2n
~ geldt:

F
n

1
=

3

. (nn)
s~n ~

(nn)
3

(n = 1, 2, 3, ... )

als voor de gelijkstroomkomponent geldt:

F
1
3

Om het spatiele frekwentiespektrum A(m) van de tralie te verkrijgen

moet F(m) weer gekonvolueerd worden met P(m) (zie hfst. 2.1).
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3. PRINCIPES VAN HET GEKOZEN MEETSYSTEEM

j.1. Overzicht van de meetmethode

Drie detektoren geven signalen af als er deeltjes bewegen in het op

tische systeem. De gemiddelde frekwentie van ieder van de signalen is

een maat voor de snelheid van een passerend deeltje.

De gemiddelde frekwentie wordt bepaald door middel van nuldoorgangen

ceIling (Lit. 1).

Omdat deze manier van frekwentiebepaling niet lineair is, de hogere fre

kwenties tellen zwaarder mee, wordt het detektorsignaal gemoduleerd.

Hierdoor wordt de verhouding tussen hoogste en laagste frekwentie sterk

verkleind en de invloed van het niet-lineaire karakter van de teller ge

reduceerd. Met de drie detektorsignalen is het bovendien mogelijk om en

kelzijband modulatie toe te passen (par. 3.2). Noemen we de draag golf

frekwentie f en de maksimale signaalfrekwentie ~f dan ontstaat door en-
o

kelzijband modulatie een signaal met frekwenties van f -~f tot f en een
o 0

signaal met frekwenties van f tot f +~f.
o 0

Van beide signalen wordt de gemiddelde frekwentie bepaald met nuldoorgan-

gentellers. Door het verschil te nemen van beide tellers wordt de niet

lineairiteit van de teller ekstra gekompenseerd (par. 3.4). Ook andere

fouten die in beide tellers optreden, bijvoorbeeld onder invloed van ruis,

worden gedeeltelijk gekompenseerd doordat het verschil van beide tellers

wordt genomen.

De detektor signalen passeren een bandfilter met afsnijfrekwenties 20 Hz

en 5 kHz. Modulatie geschiedt met een draaggolf van 30 kHz. Er ontstaat

zo een signaal met frekwenties van 25 kHz tot 30 kHz en een signaal met

frekwenties van 30 kHz tot 35 kHz. Keert de bewegingsrichting van de be

wegende deeltjes om dan bevat het eerstgenoemde signaal frekwenties van

30 kHz tot 35 kHz en het tweede signaal frekwenties van 25 kHz tot 30 kHz.

3.2. De Hilberttransformatie

Voor het beschrijven van het principe van de snelheidsdetektie met behulp

van een driekantige prismatralie gaan we ervan uit dat de detektorsignalen

slechts een frekwentie bevatten als een deeltje passeert. Deze frekwentie

is gelijk aan het produkt van de deeltjessnelheden de spatiele frekwentie

2n d ' I'n = dl van e pr1smatra 1e.

De drie signalen zijn dan sinusvorming en 1/3 periode ten opzichte van el

kaar verschoven. Noemen we deze signalen R(t), S(t) en T(t) en schrijven

we:
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l"e

T

R(t) Re{f ej(wt+<jl) } .- Re{Re jwt} , R = f e H

e j (wt+<jl+ 2
3
1T)} = . t e j (<jl12;)S (t) = Re{s Re{Se JW } , S = s

T(t) = Re{T e j (wt+~+4
3

1T )} = Re{Te jwt } , T f ej(<jll~)

~

5

Fig. 3.1.

De detektorsignalen zijn

de projekties van de kom

plexe grootheden R, S en T

op de t-as.

dan kunnen we de signalen R(t), S(t) en T(t) grafisch weergeven als de

projekties van respektievelijk R, S en T op de ronddraaiende tijd-as

(fig. 3.1). Voor de hoeksnelheid van de t-as geldt:

w =
2n
d

• v

waarin: v - de snelheid van een passerend deeltje

d - de tralie konstante

Beweegt het deeltje in omgekeerde richting dan betekent dit dat de

draairichting van de t-as omkeert. Fig. 3.1 illustreert hiermee dat met

deze methode informatie over de richting wordt verkregen.

Voor de enkelzijband modulatie zijn twee signalen nodig die 1/4 periode

ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Zo'n stel signalen wordt een

Hilbert-paar genoemd. De signalen R(t), S(t) en T(t) kunnen worden samen

gesteld tot ~en Hilbert-paar. We zullen deze omzetting Hilbert-transfor

matie noemen.

Fig. 3.2 geeft een voorstelling van een Hilbert-paar in het komplekse

vlak. U(t) en V(t) zijn de projekties van U en V op de t-as.

U en V kunnen op allerlei manieren worden samengesteld uit R, S en T.

De vrijheid van samenstellen kan gebruikt worden om eventuele ruis te

minimaliseren.
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"M

Fig. 3.2.

U(t) en V(t) zijn de

projekties van U en V

op de t7as.

v

u re

We vinden dan als mogelijke Hilberttransformatie:

U

v

211
JR-¥-tr

.!.J"3(S-T)
3

Voor de afleiding hiervan zie APPENDIX.

Door deze keuze van transformatie wordt de gelijkspanningskomponent van

R(t), Set) en T(t) uitgefilterd. Oak andere komponenten welke geen fase

verschil hebben worden uitgefilterd. Dit betekent dat daglicht en kunst

licht (100 Hz) in principe geen invloed hebben op de meting.

3.3. Invloed van fasefouten na Hilberttransformatie

De door Hilberttransformatie verkregen signalen U(t) en V(t) worden gefil

terd om zeer lage frekwenties te verwijderen « 20 Hz) en om de ruis te

beperken (> 5 kHz). Het is lastig om de fase karakteristiek van twee band

filters nauwkeurig aan elkaar gelijk te maken. In dit hoofdstuk zullen we

bekijken wat de invloed is van een verschil in fase karakteristiek. De

signalen U(t) en V(t) kunnen voorgesteld worden als de projekties van
. t

X e Jw op respektievelijk re-as en im as (fig. 3.3).

Fig. 3.3.

U(t) en Vet) zijn de projek
. t

ties van X e Jw op de assen.

je.ItXe

re
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Dan geldt namelijk:

U(t) Re{X e
jwt

}

Vet) Im{X e
jwt

}

waarin X kompleks is.

We noemen de gefilterde signalen U' (t) en V' (t). Deze kunnen een fase

verschil hebben dat ongelijk is aan 900 door fase fouten in de filters.

We kunnen U(t) en Vet) voorstellen als de projekties van de draaivelden

X jwt Y -jwt de . . k 1e + e op re-as en de 1m-as; X en Y zi]n omp eks .

.
"'"Fiq. 3.4.

De draaivelden

X jwt Y -jwte en e

We schrijven nu voor U' (t) en V' (t) :

U ' (t)

V' (t) = Im{X e jwt + Y e -jwt} = Im{ (X _ Y) e jwt} = Re{ -j (X _ Y) e jwt }

waarin Y de kompleks toegevoegde van Y is.

Hieruit volgen de grootheden U' en V':

-
U ' X + Y

V' -j(X-Y)

-Schrijven we ~ en Y ekspliciet dan vinden we:

X
U'+jV '

2

- U'-jV 'Y = 2

jwt
U' en V' zijn de komplekse amplituden van de draaivelden U'e en

v'e
jwt

. Als V' (t) 90
0

naijlt ten opzichte van V' (t), dus wanneer geldt:
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V' -jU'

dan vinden we voor X en Y:

X U'

-YO, dus Y = 0

Indien het faseverschil tussen V' (t) en U' (t) ongelijk is aan 900
, en/of

als er een amplitude verschil optreedt, kunnen we dit voorstellen door:

V' = -j(U'+l\)

waarin l\ komplex.

We vinden nu voor X en Y:

X U' l\
+

2

l\
dus

6
Y - , Y

2 2

Dus een fout ~ kan worden opgevat als een draaiveld in een richting, te-
jwt . l\

gengesteld van X e , met ampl~tude 2.
Resultaat is dat de gemeten frekwentie kleiner is dan de gemiddelde fre

kwentie en weI een fraktie l\ (fig. 3.5).

Fig. 3.5.

Fout in w tengevolge van
9 -jwt

draaiveld Y e . w is
9

de gemeten frekwentie.

Konklusie.

-10>

f

f
Een fase fout van 1% leidt tot een fout in de gemeten frekwentie van 1%.

Indien de fout, die ontstaat door faseverschil in de filters, niet gro

ter mag zijn ?an 1% mag het faseverschil hoogstens 0,01 rad. = 0,6
0

zijn.

3.4. Afwijking van de gemiddelde frekwentie door gebruik van de nuldoorgangenteller

Van een signaal ~(t) met een spektrum ~(n) is het aantal nuldoorgangen F

per sekonde:
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_ooJ

oo
~l cI> (Q) d51

~

1
F = (lit. 2)

1T

_ooJ

oo
cI>(51) d51

onder de voorwaarde dat cI>(51) gaussisch verdeeld is met willekeurige

fase.

Hierdoor zal de waarde die door middel van nuldoorgangentelling wordt

verkregen afwijken van de gemiddelde frekwentie 51.

Er geldt inuners:

_00["0 51 cI> (Q) d51

_00["0 cI> (m d51

We moduleren $(t) zoals aangegeven in par. 3.1. Dan ontstaan signalen

met spektra cI>(ntw ) en cI>(w -51), waarin w de draaggolf voorstelt.
o 0 0

Noemen we het aantal nuldoorgangen per sekonde van boven- en onderzij-

band respektievelijk n 1 en n
2

dan vinden we:

1
f

51C (W +51)2
-51 0

c
1T

1
f

51 2 ~
c(w -51) cI>(51) d51

-51 0
c

Na uitschrijven vinden we:

(Jl..) 2} cI> (51) dfl
w

o

n. - +
w

o

-51
c

f51 C {2
-n1 + _-'c _

f

51
c

cI> (Q) d51
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JQ (~) 2}
I:lc Q

{-2 W + 4> (m dQ
W

W -Q 0 0
0

1 +
c

n
2
=-

11"

-n tc
4> (m dQ

c

Stel:

IQc 2 ~ 4>(m dQ
W

-Q 0
c

is van de eerste ordep

-n tc
p

4> (Q) dQ

c

IQc (wQ ) 2 4> W) dQ
-Q 0

c
is van de tweede ordeq

-n tc
q

4> (Q) dQ

c

dan geldt:

Wo (1 + p +q) I:l
11"

W 2 232 23
~(1 ~ _ P +2pq+q + P +3p q+3pq +q

11" + 2 8 16
+ •••.. )

W

n
2

= 11"0(1 + q _ p)1:l
W 2 2 32 23
~(1 + ~ _ P -2pq+q + -p +3p q-3pq +q

11" 2 8 16 + ••... )

Verwaarlozen we termen van de 50 orde en hoger dan vinden we:

W 3 W
o (p _ ~ + 2p +.... + ) = ~ p ( 1

11" 8 16 • . . . . 11"

2
%+\-+ ..••. )

Invullen van p en q levert:

+ 1
8

2

+ ...



n
1
-n

2
Hieruit voIgt dat 4 de

relatieve fout gelijk aan:

- 25 -

gemiddelde frekwentie f weergeeft met een
gem

f~c (w~ ) 2 J~c w~ 4> (m
2

4> (m d~ dQ

~w
-Q 0 -~ 0

- J,
c

+ 1/8
c

-=-
w

-0 tc
-n fnct1l(n) dn 4> (n) dn

c c

Noemen we de eerste term T
1

en de tweede term T
2

dat geldt voor de gren

zen:

als t1l (n) o (n-n )
c

met de gegevens w
o

nc

21T

21T

11
o _< T

2
< ..!-(.-£) 2
-8w

o

3 0 10
4

rad/s

5 0 10
3

rad/s

vinden we voor de grenzen van de fout in het ongunstigste geval:
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4. BLOKSCHEMA VAN HET MEETSYSTEEM

In dit hoofdstuk wordt het meetsysteem behandeld, dat van de signalen

afkomstig van de fotodioden de gemiddelde frekwentie bepaalt. Aan het

meetsysteem worden de signalen toegevoerd welke afkomstig zijn van de

fotodioden. Door middel van Hilberttransformatie (par. 3.2) en enkel

zijbandmodulatie (par. 3.1) ontstaan twee enkelzijbandsignalen waarvan

het aantal nuldoorgangen per sekonde worden bepaald. Deze worden van

elkaar afgetrokken.

De spanning aan de uitgang van het meetsysteem is evenredig met dit

verschil en is een maat voor de gemiddelde frekwentie van de fotodio

den signalen.

Het meetsysteem wordt behandeld aan de hand van het blokschema (fig.

4. 1) •

De funktie van de verschillende onderdelen van het blokschema zal wor

den besproken. Verder zal aandacht worden besteed aan de signalen die

op diverse plaatsen in het systeem aanwezig zijn. De praktische uit

voering van het meetsysteem komt in hoofdstuk 6 ter sprake.

Het blokschema valt uiteen in drie gedeelten, een analoog gedeelte,

een digitaal gedeelte en een gedeelte waarinde hulpsignalen worden ge

genereerd. Achtereenvolgens worden deze gedeelten besproken.

4.l. Het analoge gedeelte

Het analoge gedeelte bestaat uit een Hilberttransformator, twee enkel-

zijband modulators en bandfilters (fig. 4.1) •

U U
l

c.. ca..tb ..·.b·
':'- -- ...

~F! X + &FI • •. -: j\jT i"'
I •·t" -- - . _. •· - - --I - - --

& H to L-: ,
I• - :.- _A ~ACr - ">

~ d • I I '-... •
rl_ - -. i. _ __:

I--- ...

X • •rarx ... , NT • •....
I ·V ·V b ~ .,; -- - - ...

Q-~

Fig. 4.1. Blokschema van het analoge gedeelte, het digitale gedeelte is

gestippeld.
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H - Hilberttrans·formator

BF I - bandfilter 20 Hz - 5 kHz

X - modulator

+ - optelschakeling

- aftrekschakeling

BF II - bandfilter 30 kHz + 5 kHz

NT - nuldoorgangen teller

DAC - digitaal-analoog omzetter

In het blokschema komen een aantal signalen voor:

r, s, t

u, v

c, d

u', v'

a

b

a+b, a-b

- de versterkte signalen afkomstig van de foto

dioden

- signalen na Hilberttransformatie

- draaggolfsignalen welke onder ling 1/4 periode

verschoven zijn, grondfrekwentie 30 kHz

- de gefilterde signalen u en v

- het gemoduleerde signaal c·u'

- het gemoduleerde signaal d·v'

- enkelzijband signalen met harmonischen van de

draaggolf

a'+b' ,a'-b' - gefilterde enkelzijbandsignalen.

r, s en t zijn de versterkte fotodetektorsignalen. Ze worden met behulp

van Hilberttransformatie omgezet in de signalen u en v die 1/4 periode

ten opzichte van elkaar verschoven zijn (hfst. 3). om de ruis te beper

ken en de niet relevante zeer lage frekwenties te verwijderen worden de

signalen naar bandfilters gevoerd. Slechts frekwenties tussen 20 Hz en

5 kHz worden doorgelaten.

De twee modulators vormen zowel met de opstelschakeling als met de aftrek

schakeling een enkelzijbandmodulator. We kunnen dit als voigt inzien als

we uitgaan van sinusvormige signalen u', v', c en d.

en d = sin w t
o

Voor het produkt a geldt dan:

Stel u'

en c

dan geldt v'

k cos wt

cos w t
o

k sin wt

waarin:

k - amplitude van u' en v'

w - frekwentie van meetsignaal

w - frekwentie van draaggolf
o

a = c·u' = k cos wt . cos w t
o

k
-2 {cos(w +w)t + cos(w -w)t}o 0
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Voor b vinden we:

b

Optellen levert:

d·v' k sin wt • sin w t
o

a+b k cos(w -w)t
o

Aftrekken levert:

a-b k cos(w +w)t
o

We zien dat voor sinusvormige signalen de beide zijbanden worden ge

vormd.

We vermenigvuldigen echter met bloksignalen in plaats van met cos w t
o

respectievelijk sin w t. Dan schrijven we voor c en d:
o

c = cos w t
o

1/3 cos 3w t + 1/5 cos 5w t + ...••
o 0

d sin w t + 1/3 sin 3w t + 1/5 sin 5w t + .•.••
000

We vinden nu:

a+b K [cos(w -w)t. 0 1/3 cos(3w +w)t + 1/5 cos(5w -w)t + •••. ]
o 0

a-b = K [cos(w +w)t - 1/3 cos(3w -w)t + 1/5 cos(5w +w)t + ..•. ]
000

Deze signalen passeren de bandfilters 30 kHz ~ 5 kHz. De bandfilters ver

wijderen de frekwenties ten gevolge van de harmonischen van de draaggolf,

zodat voor de gefilterde signalen geldt:

a'+b'

a'-b'

k cos(w -w)to

k cos(w +w)t
o

Het frekwentie bereik van de verschillende signalen wordt geillustreerd

in fig. 4.2.

N.B. In dit voorbeeld zijn we ervan uitgegaan dat v' naijlt ten opzichte

van u' en dat d naijlt ten opzichte van c. Dan is de som a'+b' de

onderzijband en het verschil a'-b' de bovenzijrand. Keert de volgorde

van u' en v' om dan wordt a' + b' bovenzijband en a'-b' onderzijband.
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t<Put

Vermogenspektra van
de gefilterde signa
len u' en V'

het signaal U' verme
nigvuldigd met blok
spanning c

(]Q,"' I-----l-L ----J.........L.. ---l.---.:::L.__

enkelzijband met har
monischen van een kanaal

<l)o-llt

t
cDc1'M'

..a.

cDa'.1i
t

..... LO -

enkelzijband met har
monischen van ander
kanaal

de invloed van het
filter BF II op sig
naal a+b

de invloed van het
filter BF II op sig
naal a-b

Fig. 4.2. Schematische voorstelling van het vermogenspektrum ~ van de

signalen u'; a; a+b; a-bi a'+b' en a'-b'.

Modulatie wordt toegepast om het niet-lineaire karakter van de nuldoor

gangen tellers zo veel mogelijk te kompenseren (par. 3.4). Fig. 4.2.

illustreert dat het verschil van de gemiddelde frekwenties van de sig

nalen a'+b' en a'-b' gelijk is aan tweemaal de gemiddelde frekwentie

van het signaal u' .

. 2. Bet digitale gedeelte

In het digitale gedeelte wordt van de signalen a'+b' en a'-b' het aan

tal nuldoorgangen per sekonde vastgesteld en het verschil daarvan ge

nomen. Bet verschil wordt omqezet in een spanninq die naar de uitqang

van het systeem wordt gevoerd. Zo wordt een uitgangsspanning verkregen

waarvan de grootte evenredig is met de gemiddelde frekwentie van de foto-



- 30 -

diodesignalen en dus evenredig met de gemiddelde snelheid van passerende

deeltjes. Het teken van de uitgangsspanning hangt af van de richting

waarin de deeltjes bewegen.

COM'

~loll( oS hofl

comp - comparator

ff - flipflop DA~

excl. or - exclusive or

shift - schuifregister

DAC - digitaal-analoog OIDzetter

Fig. 4.3. Het digitale ciruit.

In fig. 4.3 zien we twee kanalen waaraan de signalen a'+b' en a'-b' wor

den aangeboden. We zullen nagaan wat er gebeurt als in het signaal a'+b'

een nuldoorgang optreedt.

Aan de ingang van de schakeling bevindt zich in ieder kanaal een kompa

rator (comp.). De uitgang van de komparator is "hoog" als de ingang po

sitief is en "laag" als de ingang negatief is. Met de klokfrekwentie

(480 kHz) wordt het uitgangsnivo van de komparator naar een schuifregis

ter gevoerd. Dit register wordt gevoermd door twee D-flip flops (ff). De

uitgang van beide flip flops is verbonden met een exclusive-or (excl. or

1 ). De uitgang hiervan is alleen "hoog" als een ingang "laag" en een

ingang "hoog" is.

Treedt er een nuldoorgang op in het ingangssignaal dan zal de uitgang

van de eerste flip flop veranderen bij de eerstvolgende klokpuls. Op dat

moment wordt de uitgang van de exclusive or 1 "hoog". Ook de uitgang van

exclusive or 2 wordt "hoog". De nand-poort uitgang wordt slechts dan
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"laag" als de drie ingangen "hoog" zijn. Dit is na een halve klokperiode

het geval. Dan wordt immers de inverse van het kloksignaal "hoog". Zo

ontstaat aan de ingang van de teller een puis met een duur van een halve

klokperiode.

De exclusive or 2 dient ervoor, te voorkomen dat tegelijk aan de up-

en de down-ingang van de teller een puis wordt aanqeboden. Treedt name

lijk in beide kanalen in dezelfde klokperiode een nuldoorgang op dan zul

len de uitgangen van exclusive or 1 en 3 "hoog" worden. In dat geval

wordt exclusive or 2 "laag" zodat geen pulsen worden doorgegeven naar

de teller.

Het resultaat van een nuldoorgang in signaal al+b l is dus een puis aan de

up-ingang van de teller. Hierdoor wordt de tellerstand met 1 opgehoogd.

Een nuldoorgang in het andere signaal laagt de tellerstand met 1 af.

Op het konnnando "load" wordt de binaire tellerstand in een schuifregister

(shift) geplaatst en de teller gereset. De teller is opgebouwd uit twee

4 bits tellers. De tellerstand kan dus varieren van 0 tot 255. De teller

wordt gereset op 128 (binair 10000000), zodat maksimaal 127 pulsen kunnen

worden opgeteld zonder dat overflow optreedt. Dit houdt in dat aan het

einde van het tijdsinterval, waarin geteld wordt, het verschil in aantal

nuldoorgangen van beide signalen niet groter mag zijn dan 127. Hier kan

voor worden gezorgd door het tijdsinterval voldoende kort te kiezen.

Aan de hand van een voorbeeld wordt het interval T berekend.

Voorbeeld

Stel dat de meetsignalen een gemiddelde frekwentie hebben van X kHz. De

draaggolffrekwentie is 30 kHz. Na moduleren ontstaan twee signalen met

gemiddelde frekwenties (30+x)kHz en (30-x)kHz. Het aantal nuldoorgangen

per sekonde is respektievelijk (60+2x).10
3

en (60-2x).10
3

. Dit levert
3

netto 4x.10 pulsen/s Ope

Bij een kapaciteit van 127 pulsen per interval vinden we voor het inter

val T:

127 32
T < 4000 X s ~ J{ ms

4.3. Het genereren van de hulpsignalen

In het meetsysteem worden de volgende hulpsignalen gebruikt: Een klok

signaal (480 kHz), twee draaggolfsignalen (30 kHz), drie testsignalen

(2500 Hz) en het "load" siqnaal waarvan, de herhalingsfrekwentie naar
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keuze kan worden ingesteld. De benodigde hulpsignalen worden afgeleid

van de klokoscillator (fig. 4.4). De blokspanningen c en d, welke nodig

zijn voor de enkelzijband modulatie, worden verkregen door het kloksig

naal naar een achtdeler te voeren. De uitgang Q en de gelnverteerde uit

gang Q worden met tweedelers verbonden. ZO ontstaan twee blokspanningen

met een frekwentie van 30 kHz, die 1/4 periode ten opzichte van elkaar

verschoven. De and-poort zorgt ervoor dat c naiilt ten opzichte van d.

03
t"J

I
~,J

Q (i

r r-l I

';"1.

YI

-:-t -:-l.

I

'J '1( ~

ICiI ii
I

J ell( I.(

Q ij

I I I
I

J CIC. I(

IQ is
I •

I

-;.kJ
~ _._-

c

Sf

Load

ISO ...--

480 kHz

30 kHz

30 kHz

2500 Hz

2500 Hz

2500 Hz

Fig. 4.4. De hulpsignalen en de manier waarop ze gegenereerd wor~en.

De drie testsignalen pl, sl en tl welke naar de Hilberttransformator

kunnen worden gevoerd om het meetsysteem te ijken, hebben een frekwentie



- 33 -

van 2500 Hz en zijn 1/3 periode ten opzichte van elkaar verschoven.

Deze frekwentie is gekozen omdat dan de oneven harmonischen voldoende

worden verzwakt door de bandfilters BF I (fig. 4.1). De drie signalen

worden met behulp van een Johnson-teller van de 15 kHz blokspatlhlng af

geleid. Kenmerk van een Johnson-teller is dat de uitgangen Q en Q van

een J-K flip flop worden verbonden met de J-respektievelijk K-ingang

van de volgende flip flop. De uitgangen van de laatste flip flop worden

kruislings teruggevoerd naar de ingangen van de eerste flip flop.

A a c
1 r- :J ~ 'J Jq q ---
~ -- r-- t( Q &<

;;;.
I.(

;;.

Fig. 4.5. Johnson-teller met waarheidstabel.
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In fig. 4.5 is nogmaals een Johnson-teller afgebeeld met daarnaast de

waarheidstabel. We zien dat C 1/6 periode achterloopt op B en dat B

1/6 periode achter loopt op A. Verder voigt uit de tabel dat een aan

tal kombinaties, b.v. 101, verboden zijn. Treedt zoln kombinatie toch

op door een storing dan herstelt de schakeling deze fout niet. Na de

stand 101 voigt 010 en vervolgens weer de stand 101. om dit te voorko

men is een and-poort toeqevoegd aan de schakeling (fig. 4.4). Na de

verboden stand 101 voigt nu de stand 110 zodat de fout gekorrigeerd

is. Het signaal sl loopt 2/6 periode achter op rl en tl loopt 4/6 pe

riode achter.

Ret "load"-signaal bepaalt het tijdsinterval T waarover de gemiddelde

frekwentie wo~dt gemeten. Het tijdsinterval wordt ingesteld door de

keuze van de N-deler.
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5. OPTIEK

5.1. Principe van de optische opstelling

Het optische systeem heeft tot doel het verkrijgen van elektrische sig

nalen waaruit de gemiddelde snelheid kan worden bepaald van rode bloed

cellen die een bloedvat bewegen. Hiertoe wordt een gedeelte van een vaat

bed met een mikroskoop geobserveerd. Ter plaatse van een tussenbeeld

wordt het doorvallende licht in drie richtingen gedirigeerd. Dit gebeurt

met behulp van een speciaal geslepen kunststofplaatje; de driekantige

prismatralie. Stel dat de beeldhoek van het tussenbeeld zeer klein is,

dan kunnen de beeldvormende lichtstralen als vrijwel evenwijdig beschouwd

worden. In dat geval (fig. 5.1) wordt de evenwijdige lichtbundel, die op

het prisma valt, gesplitst in drie groepen van evenwijdige "tralie"-bun

dels. Met behulp van een verzamellens ontstaan dan in het brandvlak van

tfbUe.ICON_'e
pri.\1W'Clkarl(
becLclt.-e<

ontstaan licht-

vlekjes.

Stralengang door

de pdsmatralie . f;~+=+::7=---I-~~""'t---'''''''~::-------::::::::'''''':

Tengevolge van

de beeldhoek 8

Fig. 5.1.

deze lens drie lichtpunten. De intensiteit van elk lichtpunt is evenredig

met de totale hoeveelheid licht die op het bijbehorend gedeelte van de

tralie valt.

De lichtbundel door een tussenbeeldvlak van de mikroskoop is echter niet

evenwijdig. Door een punt van het tussenbeeld gaan verschillende licht

stralen. De maksimale hoek tussen lichtstralen door een punt van het tus

senbeeld wordt beeldhoek 8 genoemd (fig. 5.2).

De grootte van de beeldhoek 8 hangt af van de diameter D van het objek

tief en de afstand b tussen objektief en tussenbeeld. Voor kleine 8 geldt:

8 '" sin 8 '" D/b

waarin D 0,5 cm

b = 17 cm
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Fig. 5.3. c

Responsies tengevolge van een

passerende stip met lengt L =
1/3 d.

/; -

de drie stralen--bundels (en dus ook van de signalen der detektoren) ver

andert, is evenredig met de snelheid van het deeltje. Ter illustratie

van de zo ontstane signalen dient het volgende voorbeeld (fig. 5.3).

Een lichtstip beweegt met konstante snelheid in het tussenbeeldvlak,

loodrecht op de tralierichting. Eerst wordt de stip op detektor r gepro

jekteerd, even later op s en daarna op t. Vervolgens weer op r enz. We

noemen de signalen van de detektoren r, s en t respektievelijk R(t), S(t)

en T(t). Figuur 5.3. b geeft de betreffende signalen weer. In dit voor

beeld is de stip klein ten opzichte van de traliekonstante verondersteld.

Bij grotere deeltjes zullen de flanken van de signalen minder steil zijn.

In figuur 5.3. c zijn de signalen getekend veor een stip met lengte L =
1/3 d.

In beide voorbeelden zijn de signalen R(t), S(t) en T(t) 1/3 periode ver

schoven ten opzichte van elkaar. Voor een goede snelheidsdetektie mogen

de deeltjes niet te groot zijn. Als voorbeeld is genomen figuur 5.3. d.

Een stip met lengte L = d veroorzaakt geen periodieke signalen. Deeltjes

mogen echter cok niet te klein zijn. Een zeer klein deeltje zal bij het

passeren van de prismatralie de intensiteit van de lichtvlekjes slechts

in geringe mate kunnen beinvloeden. Door deze twee beperkingen worden we

genoodzaakt om een kompromis te zoeken.

Een optimale waarde voor de lengte van het deeltje wordt in de praktijk

gevonden voor L = 1/2 d (lit. 1). De responsies hiervan zijn getekend in

figuur 5.3. e.

De lengte L kan worden ingesteld door de vergroting van de optiek te va

rieren. Stel een deeltje in het objektvlak heeft een lengte 1. Dit is in

de praktijk de lengte van een rode bloedcel. Voor een optimale aanpassing
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Fig. 5.3. d

Responsies tengevo1ge van

p&sserende stip met 1engte

L = d.

R{E),-+-....r.- ~__

SI>-4-_..L- ~~

T(f}+---..e-- ~

6-

c::::J ..

R£)-I-----c--~~~"---~-

S{f)-+----L-~-~-~

Tf.)-I--_-L-----::~-~-~

Fig. 5.3. e

Responsies tengevo1ge van

passerende stip met 1engte

L = 1/2 d.

wordt de vergroting M bepaa1d door de verge1ijking:

M x 1 = 1/2 d

hetgeen 1eidt tot een waarde M voor de optima1e vergroting:
opt

M =
opt

d
21

.. ..
Fig. 5.4.

Intensiteitsverde1ing van

een rechthoekig dee1tje. )(-
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Opmerking.

In de voorbeelden is uitgegaan van een rechthoekig deeltje met egale in

tensiteitsverdeling. Dit kan grafisch worden voorgesteld als in figuur 5.4.

Fig. 5.5. a geeft schematisch een rode bloedcel weer. De intensiteitsver

deling hiervan is getekend in figuur 5.5. b.

..
Fig. 5.5.

a. De rode bloedcel

b. Intensiteitsverdeling van

de rode bloedcel.

-_._-----

CC_--~

L

Twee verschillen met het rechthoekig deeltje vallen Ope

1. De intensiteitsverdeling van de rode bloedcel verloopt geleidelijker.

Hierdoor zullen de signalen R(t), S(t) en T(t) ook geleidelijker ver

anderen, dus minder hoekig zijn en minder hoge frekwenties bevatten.

2. Van de rode bloedcel kan, wat intensiteitsverdeling betreft, worden

verondersteld dat deze is samengesteld uit een deeltje met lengte 1

en twee kleinere deeltjes op een vaste afstand van elkaar.

Voor meer gegevens over de afmetingen van een rode bloedcel wordt verwe

zen naar de literatuur (lit. 2).

5.2. De opstelling

Het optisch systeem is weergegeven in fig. 5.6. We onderscheiden:

1. mikroskoop

2. fotometer

3. zoomsysteem

4. optisch meetgedeelte

Bet bovenste gedeelte is draaibaar ten opzichte van de rest. In het bo

venste gedeelte bevinden zich het diafragma, de prismatralie en het op

tisch meetgedeelte. Achtereenvolgens worden de onderdelen 1. tot en met

4. behandeld.
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b Fig. 5.2.
• •

De beeldhoek is afhankelijk

I
van diameter D en afstand b.

D

obic~ ~ief t~b«1d

Vullen we de waarden in dan vinden we: 8 ~ 0,03 rad. ~ 2
0

• De beeldhoek

is klein zodat fig. 5.1 de stralengang redelijk goed beschrijft.

Tengevolge van de beeldhoek gaat een bundel niet door een punt in het

brandvlak van de verzamellens maar heeft daar een eindige diameter. Zo

ontstaan in het brandvlak lichtvlekjes. De beeldhoek bepaalt de afmetin

gen van de lichtvlekjes.

In het brandvlak van de verzamellens zijn drie lichtdetektoren geplaatst

(fig. 5.3). Elke detektor meet de totale lichthoeveelheid in een gepro

jekteerd vlekje. Beweegt nu een deeltje, dat klein is ten opzichte van

de traliekonstante, in het tussenbeeldvlak en loodrecht op de tralierich

ting, dan zal het beurtelings op een van de detektoren r, s en t worden

afgebeeld. Hierdoor ontstaan intensiteitsveranderingen in het op de de

tektoren vallende licht. De frekwentie waarmee de lichtintensiteit van

Fig. 5.3.

a. Een stip in het tussenbeeld

vlak beweegt over de tralie

b. Responsies R(t), S(t) en T(t)

van r, s en t tengevolge van

het passeren van de stip uit

fig. a.

t oS r

R&1 -+-.4--I'----'-~---'---'- _

"tfJ 4---L--l..._L....L._~-_

T,)
t-
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Fig. 5.6.

Overzicht van de optische

opstelling.

1. ~~_~~~~~~~~~~

Bij de bestudering van de mikrocirkulatie wordt met een Leitz mikros-

koop van het type Orthoplan een vaatbed geobserveerd. Fig. 5.7 geeft

een doorsnede van de mikroskoop weer. Er wordt gebruik gemaakt van

helderveld mikroskopie en van doorvallend licht. De belichting geschiedt

met een kwiklamp (9). Is een grote helderheid vereist dan wordt een

Xenonlamp toegepast. Een warmtefilter dat alleen het nuttige, zichtbare

licht, doorlaat, zorgt ervoor dat het doorschenen objekt niet te veel

van tempe~atuur verandert. Eventueel kan met gekleurd licht worden ge

werkt. Zo kan met blauw licht een kontrast verbetering voor rode bloed

cellen worden verkregen. Hiertoe wordt een kleurfilter tussen belich

tingslamp en objekt geplaatst. Het gebruikte objektief is van het type

SW 25/.60. Dit is een zoutwater emersielens. Deze emersielenzen zijn

optisch aangepast aan een fysiologisch zout oplossing, waarin ze tijdens

het gebruik ondergedompeld behoren te zijn.

De vergroting van het objektief is 25x en de apertuur is 0.60.
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Fig. 5.7.

Orthoplan mikroskoop

getekend met doorval

lend licht.

De apertuur bepaalt het oplossend vermogen. Onder oplossend vermogen

wordt verstaan die afstand tussen twee objekten waarbij de objekten

nog juist gescheiden kunnen worden waargenomen.

De maksimale vergroting hangt samen met het oplossend vermogen, zo

dat de apertuur indirekt de maksimale vergroting bepaalt. De maksi

male vergroting ligt tussen 500A en 1000A waarin A de apertuur is

(lit. 3).

De mikroskoop is uitgerust met twee okulairen. Met de toegepaste lOx

okulairen is de vergroting (van L' tot S'" in fig. 5.7) 250x.

Behalve naar de beide okulairen wordt het licht ook nog recht naar

boven (fig. 5.7) gevoerd, naar de fotometer.

2. De fotometer

De door Leitz ontwikkelde fotometer dient om een gewenst detail van

het mikroskoopbeeld door te laten voor meetdoeleinden. Hiervoor is

de fotometer uitgerust met uitwisselbare variabele diafragma's (16

in fig. 5.8).

Fig. 5.8 geeft de stralengang schematisch weer. De nummers 1 tot en

met 8 maken deel uit van de mikroskoop, 9 tot en met 18 behoren tot

de fotometer, 19 is het optisch meetsysteem.

De fotometer maakt het mogelijk om het diafragma en het mikroskoop

beeld tegelijk te bekijken. Dit is noodzakelijk om grootte en plaats

van het diafragma te kunnen aanpassen aan het te meten objektdetail.



- 41 -

Fig. 5.8.

Schematische voorstelling

van fotometer met stralen-

gang.

1. lichtbron

2. verzamellens

3. belichtingsdiafragma

4. apertuur diafragma

5. kondensor

6. objektvlak

7. objektief

8. brandvlak

9. okulair diafragma

10. okulair

11. halfdoorlatende spiegel

12. prisma

13. tussenbeeldvlak van de loep

14. iris van het oog

15. lens

16. meetdiafragma

17. spiegel

18. pilootlamp

19. fotodetektor

0;---:------ 17

c::::::lI>---8

~__ 7

c=~tJ:::::i6

.......-1....--- 3

-"'f4-f4t'-o------- 16

13 14

1_ •• _. 1-1----- 19

~
I

18

15 ~-l

10 --1-"I!::I~---9

We verklaren de werking van de fotometer aan de hand van de stralen

gang van fig. 5.8. Volgen we de stralengang vanaf de lichtbron (1)

dan zien we dat het objekt in vlak (6) via de halfdoorlatende spiegel

(11) een tussenbeeld vormt in vlak (13). Bovendien wordt een tussen

beeld gevormd in het diafragrnavlak (16).

Van het diafragma (16) wordt ook een tussenbeeld gevormd in vlak (13).

Dit gaat als voigt.
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Het diafragma (16) wordt door pilootlamp (18) via spiegel (17) be

licht. Via een tweetal lenzen bereikt de lichtbundel de spiegel (11).

De spiegel reflekteert de bundel in de richting van prisma (12).

Merk op dat de aldus gereflekteerde bundel in fig. 5.8 na passeren

van de halfdoorlatende spiegel (11) samenvalt met de - niet gete

kende - door spiegel (11) gereflekteerde bundel van lichtbron(l),

welke ook voor een deel door hetzelfde punt in vlak (16) gaat.

Het prisma (12) heeft de eigenschap dat invallende en uittredende

bundel parallel lopeno Het prisma verandert de bundel slechts 180
0

van richting.

Door met een loep naar het tussenbeeldvlak (13) te kijken worden ob

jekt en diafragma tegelijk waargenomen.

De prismatralie

Aan de fotometer is een prismatralie toegevoegd. Deze wordt in het

vlak (16 in fig. 5.8) van het diafragma geplaatst. De lichtbundel

wordt ook nu begrensd door het diafragma. Slechts het op de horizon

tale vlakken van het prisma vallende licht van de begrensde bundel

vormt een afbeelding in het tussenbeeldvlak (13 in fig. 5.8). Zie

fig. 5.9.

Fig. 5.9.

Afbeelding van prismatralie

op tussenbeelvlak.

11111 11

c??0

In het vlak ontstaat een traliepatroon. Het traliepatroon wordt te

zamen met het objekt in het tussenbeeldvlak afgebeeld. Door met de

objekttafel te manipuleren en het diafragma en prismatralie te draai

en kan men het traliepatroon later samenvallen met ieder gewenst de

tail van het objektveld.

Klapt men nu het spiegeltje (17 in fig. 5.8) weg, dan wordt het door

het diafragma begrensde tussenbeeld in drieen gesplitst door de pris

matralie. Drie fotodioden registreren de hoeveelheid licht in de ge-
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projekteerde lichtvlekjes, zoals aangegeven in par. 5.1.

Voor het maken van de prismatralie is de firma Leitz uitgegaan van

een tweezijdige prismatralie van kunststof. Door een gedeelte van

de toppen van de prisma's af te slijpen ontstaat een driezijdige

prismatralie.

Enkele gegevens van de prismatralie zijn (fig. 5.1):

traliekonstante d =
prismahoek a =

0,5 nun

1530

In de fotometer bevindt zich een okulair met vergroting M
ok

'

Voor de vergroting M
fm

van de fotometer geldt:

(I)

waarin de faktor 0,25 de vergroting is van het lenzenstelsel tus

sen okulair (10) en diafragma (16) in fig. 5.9.

3. ~~~_~~~~~X~~~~~

Tussen (8) en (9) in fig. 5.9 is een zoomsysteem aangebracht om de

totale vergroting te kunnen regelen. Het bereik van het zoomsysteem

is lx tot 3,2x.

We bepalen nu welke vergroting het okulair moet hebben om een opti

maal resultaat te verkrijgen met het optische systeem.

Noemen we de totale vergroting van het optische systeem M dan geldt:

M = (II)

waarin M b' - vergroting van objektief
o ]

M - vergroting van zoomsysteem.z
Zoals gezegd bestaat voor de totale vergroting een optimum. Met be-

trekking (I) en (II) kan berekend worden welk okulair gekozen moet

worden om met het zoomsysteem de totale vergroting optimaal te kun

nen instellen. Voor de optimaIe vergroting M t geldt:
op

Mopt

Hieruit voIgt dat

d
= 2 1 (par. 5. 1) I = 7 ~m - lengte rode bloedcel

d = 0,5 nun - traliekonstante

M "" 36xopt

Vullen we de berekende waarde in en schrijven we M in vergelijkingz
(II) ekspliciet dan vinden we:
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M
opt

M b' x Mfo J m

1
5,8 . M

ok

Mz moet utssen 1 en 3,2 liggen zodat voor M
ok

geldt:

1,8 < M < 5,8
ok

Een 5x okulair voldoet hieraan. Dit is een bestaand okulair (Zeiss ... )

en wordt hier toegepast.

4. ~~~_~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~

De fotocellen zetten intensiteitsveranderingen om in elektrische sig

nalen.

De drie door de prismatralie gekreeerde luchtvlekjes worden opgevangen

door de fotodioden. Deze behoeven slechts eenmalig te worden gepositio

neerd. Het huis met daarin de fotodioden wordt gefikseerd aan het ge

deelte van de fotometer waarin de prismatralie zich bevindt (fig. 5.6).

De signalen die de fotodioden leveren zijn klein, in de orde van 1 nA.

Daarom zijn de dioden samen met versterkers in een metalen huis ge-

plaatst. Het huis doet dienst als afscherming tegen elektrische brom

en moet worden geaard. Tevens wordt hierdoor omgevingslicht afgeschermd.

Dit laatste is van belang omdat kunstlicht (100 Hz) tot oversturing van

de versterkers kan leiden. Daglicht doet dat niet omdat dit een gelijk

stroom veroorzaakt en de gelijkstroom komponent wordt niet versterkt

(zie hfst. 6). De fotodioden zijn van het type BPX 91.

Enkele gegevens:

850 nm
2

7,6 mm

gevoeligheid

golflengte van maks. gevoeligheid

effektieve oppervlakte

50 nA/Lx

De totale .vergroting tussen objektief en diafragma kan eksperimenteel

worden bepaald door een objektglaasje met mikroschaalverdeling te ver

gelijken met het traliepatroon. De vergroting is van belang voor het

ijken van de snelheidsmeting.
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6. ELEKTRONISCHE SCHAKELINGEN

In dit hoofdstuk worden de schakelingen beschreven, welke zijn toege

past in het meetsysteem. Achtereenvolgens worden behandeld:

1. Fotodioden met versterkertrappen

2. Hilberttransformator

3. Bandfilter 20Hz - 5kHz

4. Modulators met mosfetschakelaars

5. Bandfilter 25 kHz - 35 kHz

6. Comparator

7. Nuldoorgangenteller

8. Digitaal-analoog omzetting

9. Oscillator

10. "Load"-signaal

11. Audioversterker

12. Overzicht schakelaars ten behoeve van het testen van de schakeling.

6.1. Fotodioden met versterkertrappen

Fig. 6.1.

Fotodiode met

versterkers.
IO~

~PXj'

,~

CA3130

De fotodiode levert de ingangsstroom voor de eerste versterkertrap. Om

te voorkome~ dat de diode gaat geleiden wordt de kathode via een weer

stand met de positieve voedingsspanning verbonden. De gelijkspannings

komponent aan de uitgang van de tweede versterker wordt teruggekoppeld

naar de ingang van de eerste versterker. Dit is gedaan om overstoring

van de versterkers ten gevolge van kontinue lichtinval te voorkomen. Om

instabiliteit van de versterkers tegen te gaan is een kondensator van

1 n over de tegenkoppelweerstand van de tweede versterker geplaatst.

Voor de uitgangsspanning V geldt:
. u
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v ~ Rl x 300 x Su

Invullen levert:

v ~ 4 5 V/Lx
u '

6.2. Hilberttransformator

Fig. 6.2.

Hilberttransformator

waarin S

diode is

T~

50 nA/Lx de gevoeligheid van de

OPo?

De weerstanden van 17,3 K~ worden gevormd door parallelschakeling van

130 K~ en 20 K~. De weerstand van 5 K~ bestaat uit twee weerstanden

van 10 K~ parallel.

Voor de uitgangsspanningen V(t) en U(t) geldt:

V(t) 1/3J3(S(t) - T(t))

U(t) 2/3 R(t) - 1/3 S(t) - 1/3 T(t)

6.3. Bandfilter 20 Hz - 5 kHz

De signalen U(t) en V(t) worden ieder naar een bandfilter geleid. Elk

bandfilter bestaat uit een low-pass filter in serie met een high-pass

filter. Aan de bandfilters worden hoge eisen gesteld. Zowel de ampli

tude als de fasekarakteristieken moeten voor beide bandfilters nauwkeu

rig aan elkaar gelijk zijn. Gekozen is voor filters van het type UAF 21

van Burr Brown. Dit zijn tweepolige, universele aktieve filters. Voor

deze filters zijn geen eksterne kondensators nodig, hetgeen de stabili

teit ten goede komt. De versterking is lx.
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Eksterne

weerstanden

R
7

24,3 KQ

out RS 24,3 KQ

R
G

100 KQ

R
Q

267 + 6,19 KII

Jl.Q

Fig. 6.3.a. 2 Polig low-pass filter (20 Hz. -3dB)

De low-pass filters zi;n met uitgezochte eksterne weerstanden uitqerust .

..--------------1Jr",\KI---------------------t

100 Kf2

267 + 6,19 KQ

Fig. 6.3.b. 2 Polig high-pass filter (5 kHz, - dB)

Bii een high-pass filter zijn potmeters aangebracht in de weerstandswerk

jes die de afsnijfrekwentie bepalen. Op deze manier is het mogelijk de

bandfilters zo af te regelen dat de amplitude- en fase-karakteristieken

van beide bandfilters minder dan 1% van elkaar afwijken.

De high-pass filters bezitten bovendien een offset regeling.

6.4. Modulators met mosfetschakelaars

De modulatie geschiedt met mosfetschakelaars. De schakelaars worden ge

stuurd door de 30 kHz blokspanningen c{t) en d{t) (fig. 6.4). De inversen

van de signalen U'(t) en V' (t) worden verkregen met behulp van een op-amp.
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CP01

Fig. 6.4. Modulatie met mosfetschakelaars.

6.5. Bandfilter 25 kHz - 35 kHz.

O~1

Het toegepaste bandfilter bestaat uit een serieschakeling van twee fil

ters, een met een doorlaatpiek in de buurt van 25 kHz en·een met een

doorlaatpiek in de buurt van 35 kHz. Een daarvan is getekend in fig.

6.S.a. Deze schakeling is opgebouwd uit een 1e orde passief high-pass

out

Fig. 6.S.a. De helft van het bandfilter 25 kHz - 35 kHz.

filter en een 2e orde aktief low-pass filter. De aktieve filters zijn

zo gedimensioneerd dat ze opslingering vertonen in de buurt van hun af

snijfrekwentie. De afsnijfrekwentie wordt ingesteld met R
1

• Met R
2

wordt

de versterking geregeld. Fig. 6.S.b. geeft de frekwentie karakteristiek

van het bandfilter.
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Fig.6.S.b.

Frekwentiekarakte-

ristiek van het band-

filter (25 kHz-35 kHz).

Het filtergedrag voor lage frekwenties is minder relevant omdat daar

toch geen frekwentie-komponenten aanwezig zijn. Van het tweede aktieve

filter kan in beide kanalen de offset geregeld worden.

6.6. Comparator

Fig. 6.6.a.

Comparator

CA 3/30

om oscillaties bij nuldoorgang van het signaal te voorkomen zijn com

parators gebruikt met hysterese. Voor de grootte van de hysterese Vhys
geldt:

V
hys

R ..
1

waarin v+ de voedingsspanning is.

De voedingsspanning bedraagt + 5 Volt.

We vinden voor V
hys

V
hys

2 mV
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Fig. 6.6.b.
+SV ...-~-r--------

De hysterese van

de comparator

-51/

- 11.---
h~

6.7. Nuldoorgangenteller

l I(lOC<

- 1

al.b
l

-

comp

ff

- comparator

- flipflop

~ nT I I I I

excl. or - exclusive or

shift

DAC

- schuifregister

- digitaal-analoog omzetter

Voor de beschrijving zie par. 4.2.

6.8. Digitaal-analoog omzetting

De acht bits, afkomstig van het schuifregister worden omgezet in een

analoge spanning. Via een op-amp, die als impedantietransformator dienst

doet, en een low-pass filter wordt deze spanning naar de uitgang van het

meetsysteem gevoerd.
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+SII

Fig. 6.8. Digitaal-analoog omzetter.

6.9. Oscillator

1'41

Fig. 6.9.

tS107'ttoo

De oscillator bevat twee C-mos nandpoorten. Met de potmeter wordt de

frekwentie (480 kHz) ingesteld.

6.10. Het "Load"-signaal

Fig. 6.10.

'01(

De pulsduur van het "load"-signaal wordt bepaald door een monostabiele

multivibrator met eksterne weerstand en kondensator.
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6.11. Audio-versterker
'OJ

laoU

v· O-......--.....-.....,r-----.,~-----.

Fig. 6.11.

audioversterker.

.,
"'

Aangezien de frekwenties van de meetsignalen in het audio gebied liggen

(20 Hz - 5 kHz), is kwalitatieve kontrole mogelijk gemaakt door middel

van een audioversterker met luidspreker.

6.12. Overzicht van de schakelaars ten behoeve van het testen van de schakeling

R{O
I-lilberl: - 1ss

U(I:.)If

S{n 1(arafor.

51 V¥1alo r

TtJ V(t)

~
f l ---o 1

51 .5t. .54 s •

Fig.6.12. De schakelaars S1 tim S5.

Schakelaar S1 verbindt of de meetsignalen of de kalibratiesignalen met

de Hilbertransformator. Met S kan op beide kanalen hetzelfde signaal2 .

gezet worden (U(t) = V(t)). De uitgangsspanning van het meetsysteem moet

dan nul zijn: Met S3 kan V (t) = 0 worden gemaakt. Met S4 kan U(t) = 0

worden gemaakt. Met een oscilloscoop kan het analoge gedeelte worden ge

test:

Indien V(t) = 0 moe ten de signalen aan de ingang van de comparators iden

tiek zijn, als U(t) = 0 moeten ze tegengesteld van teken zijn.

S3 en S4 zijn op een print gemonteerd.

Met S5 kan gekozen worden welk kanaal afgeluisterd wordt.
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7. HET TESTEN VAN HET MEETSYSTEEM

Aan het einde van de afstudeerperiode is het elektronische gedeelte

gereed. Van het optische gedeelte moet het huis, waarin de fotodioden

bevestigd worden, nog gemaakt worden. De opstelling is dan ook nog

niet geschikt voor meetdoeleinden. Wei werden enkele tests uitgevoerd.

Deze worden hier in het kort beschreven.

7.1. Test met de elektronische gegenereerde hulpsignalen r1, sl en t1

In par. 4.3 wordt beschreven hoe de drie testsignalen r1, sl en t1

worden gegenereerd. Het zijn 2500 Hz blokspanningen die t periode ten

opzichte van elkaar verschoven zijn (fig. 4.4). Deze signalen worden

naar de ingang van de Hilberttransformator gevoerd.

Fig. 7.1. De hulpsignalen r1, sl, t1.

Fig. 7.1 laat de testsignalen zien. De signalen u en v aan de uitgang

van de Hilberttransformator en de signalen u' en v' na de bandfilters

(20 Hz - 5 ~Hz) zijn in fig. 7.2 afgebeeld.

Bij deze test kan het volgende worden opgemerkt:

- Voor het tijdsinterval T, waarbij een maksimale uitgangsspanning op

treedt, geldt:

T =

4f
gem waarin f

127 gem
gemiddelde frekwentie

Het gemeten interval: T = 12,5 ms stemt hiermee overeen.
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Fig. 7.2. De signalen u, v en u l , VI.

- Maken we u=O of v=O of u=v dan is de uitgangsspanning, na afregelen

van de offset van de modulatoren, nul. Dit betekent dat beide tellers

voldoende identiek zijn.

7.2. Test met proefopstelling

Een cylinder waarop zich zwarte stippen bevinden wordt afgebeeld op de

prismatralie. Laten we de cylinder draaien dan hebben we een vat met

bewegende rode bloedcellen nagebootst.

Een konsekwentie is wei dat aile bloedcellen met dezelfde snelheid be

wegen. De ui.tgangsspanning van het meetsysteem is evenredig met de snel

heid. Bij omkering van de draairichting, keert het teken van de spanning

om.
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KONKLUSIE

De resultaten van de tests geven vertrouwen in de mogelijkheden van

dit systeem. Of metingen in vivo met voldoende nauwkeurigheid kunnen

worden uitgevoerd zal nog moeten blijken.
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APPENDIX

Hilberttransformatie waarbij de ruis minimaal is

~i(berf-
A

& i r 01. t'\ ~~ot' MOo'0(' ,..

tAll)

V{~l

Fig. A.l.

In- en uitgangssignalen

van de Hilberttransformator.

Uitgaande van sinusvormige signalen schrijven we voor de ingangssignalen

R(t), S(t) en T(t) en de uitgangssignalen U(t) en V(t).

R(t) = Re { jwt } + n1(t)e

. ( 21T )

S(t) Re {
J wt+T

e } + n
2

(t)

, ( 41T )

T(t) {
J wt+)

Re e } + n
3

(t)

U(t) = Re {
jwt

} + n
4

(t)e

V (t) {
j(wt+;)

} + nS(t)= Re e

(Al )

(A2)

(A3 )

(A4)

(AS)

De termen n
l

(t) tot en met nS(t) stellen de ruisbijdragen voor. We stel

len de uitgangssignalen samen uit de ingangssignalen:

u(t)

V(t)

a
l

R(t) + a 2 S(t) + a
3

T(t)

b l R(t) + b
2

S(t) + b
3

T(t)

(A6)

(A7)

a
l

, a
2

, a
3

, b
l

, b
2

en b
3

zijn reele konstanten.

We bepalen deze konstanten zodat de ruis van U(t) en V(t) minimaal is.

Toepassing van vgl. (Al)-(A3) op vgl. (A6) levert

,21T .41T
JT JT jwt

U(t) = Re {a
l
+a

2
e +a

3
e )e } + a

l
n

l
(t) + a

2
n

2
(t) + a

3
n 3 (t) (AS)

Kombinatie van vgl. (AS) en vgl. (A4) levert

,21T ,41T
jwt J3 JT jwt

Re{e }+n
4

(t)=Re{a
l
+a

2
e +a

3
e )e }+a

l
n

l
(t)+a

2
n

2
(t)+a3n

3
(t) (A9)
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. t
Gelijkstelling van de termen met e Jw in vgl. (A9) levert

. 2 'IT • 4 'IT
J- J-

3 3
1 = a

l
+ a

2
e + a

3
e

Gelijkstelling van de reele delen van vgl. (A10) levert

Gelijkstelling van de imaginaire delen van vgl. (A10) levert

Invullen van vgl. (A12) in vgl. (All) levert

(A10)

(All )

(A12)

(A13)

Op analoge wijze leiden we een betrekking voor b
l

, b 2 en b
3

af.

Toepassing van vgl. (Al)-(A3) op vgl. (A7) levert

(A14)

Kombinatie van vgl. (A14) met vgl. (AS) levert

• ( 'IT) • 2 'IT • 4 'IT
J wt+2" J3 J3 jwt

Re{e }+n
S

(t)=Re{(b
l
+b

2
e +b

3
e )e }+blnl(t)+b2n2(t)+b3n3(t) (A1S)

. t
Gelijkstelling van de termen met e Jw levert

(A16)

Gelijkstelling van de reele delen levert

(A17 )

Gelijkstelling van de imaginaire delen van vgl. (A16) levert

Kombinatie van vgl. (A17) en vgl. (AlB) levert

(A19)

(A20)
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Gelijkstelling van de ruistermen van vgl. (A9) levert een betrekking

voor het gemiddelde ruisvermogen.

(A21 )

Met vgl. (A12) en (A13) voigt

(A22)

Gelijkstelling van de ruistermen van vgl. (A15) levert

Met vgl. (A19) en (A20) voigt

(A24)

2 2
Indien we aannemen, dat de gemiddelde ruisvermogens n

1
(t), n 2 (t) en

2
n

3
(t) aan elkaar gelijk zijn, vinden we

2 2
(3a

1
-4a+2)n

1
(t)

\
(A25)

Deze termen zijn minimaal als geldt

d 2
db n

5
(t) = 0

1

I (A26)

(A27)

(A28)

Toepassing van vgl. (A27) op vgl. (A25) en vgl. (A28) op vgl. (A26)

levert de voorwaarden voor minimale ruis:

1
a = - -

3 3
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