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Samenvstting

In dit verslag worden ontwerp en realisatie van een interface-systeem
beschreven, waarmee het mogelijk is een elektrocardiogram, een capnogram en
een tijdsaanduiding simultaan op een normale audio cassetterecorder vast te
leggen en later weer te reproduceren. Het systeem is bedoeld om te worden
gebruikt op de operatiekamer als registratie-hulpmiddel in het patient
bewakingssysteem van de anesthesist.

Er worden twee ui tvoeringen beschreven, namelijk een systeem waa rbij gebruik
gemaakt wordt van analoge modulatiemethoden en een systeem waarbij digitale
principes worden gebruikt.
Dit laatste systeem verdient de voorkeur omdat dit, in tegenstelling tot het
eerste, in hoge mate ongevoelig is voor snelheidsvariaties van de band.
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1. Inleiding

Tijdens operaties heeft een anesthesist de verantwoordelijkheid voor de nar
cose van de patient.
Tel' controle van de gesteldheid van de patient worden Lh.a. het ECG en het
capnogram van de patient tijdens de operatie afgebeeld op een scope. Wanneer
er tijdens de opera tie iets ernstig fout gaat kan achteraf de anesthesist tel'
verantwoording worden geroepen. Het is dan aan hem om aan te tonen da t de
evt. fatale afloop van de operatie niet aan een anesthesie-fout kan worden
geweten.
O.a. bij deze verantwoording kan het voor de anesthesist een grote steun zijn
om achteraf nogmaals het ECG en het capnogram te kunnen bestuderen.

De anesthesist heeft behoefte aan een zgn. "black box", waarmee het ECG en
het capnogram kontinu worden geregistreerd.
Hiertoe heeft deze in principe twee mogelijkheden:

-hij koppelt een schrijver aan de ECG/capnogram monitor en registreert hier
mee kontinu de gemeten waarden.
Nadeel: na een dag van opera ties heeft de anesthesist zo honderden meters
papier verzameld, waarvan (hopelijk) het overgrote deel, meestal alles, kan
worden weggegooid;
-hij koppel teen instrumentatie-recorder aan de ECG/capnogram monitor en
registreert hierop kontinu de gemeten waarden. De banden van de operaties
met een normaal verloop kunnen achteraf worden gewist.
Nadeel: instrumentatie-recorders, geschikt voor het registreren van laag
frekwente signalen als capnogram en ECG zijn erg duur.

In de praktijk kom t het erop neer da t de anesthesist gebruik maakt van een
schrijver, die ingeschakeld wordt op het moment dat er iets dreigt fout te
gaan. Vaak begint de registratie dan al te laat.

De anesthesist dr. Hoornweg, verbonden aan het Carolus ziekenhuis te s
Hertogenbosch vroeg zich af of het niet mogelijk zou zijn om m. b.v. een
interface schakeling het ECG en capnogram te registreren op een audio casset
terecorder. Tevens zou een tijdindikatie moeten worden geregistreerd en
later weer kunnen worden weergegeven om zo ook achteraf de op de cassetteband
geregistreerde gegevens in verband te kunnen brengen met het tijdens de
opera tie opgestelde anesthesie-rapport, waar bij elke aantekening ook het
corresponderende tijdstip wordt genoteerd.

Als afstudeerwerk heb ik een dergelijk interface-systeem ontworpen en gerea
liseeI'd.

In di t verslag word t allereerst in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van
de apparatuur waarop de cassette interface schakeling in de praktijk zal wor
den aangesloten. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de plaats van de interface
schakeling in het patient bewakingssysteem beschouwd en een lijst van eisen
die aan de schakeling gesteld moeten worden opgemaakt.
Bij het ontwerp van de schake ling staan we voor de keuze gebruik te maken van
analoge modula tiemethoden dan weI digitale principes. Beide mogelijkheden
zijn onderzocht: in hoofdstuk 4 word teen schakeling in analoge vorm, in
hoofdstuk 5 een schakeling in digitale vorm beschreven. In hoofdstuk 6 wordt
een vergelijking gemaakt tussen beide systemen.
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2. Beschrijving van de san.ezige apparatunr

Aangezien het te realiseren systeem een interface oftewel een koppeling dient
te vormen tussen reeds aanwezige apparatuur, zoals een E.C.G.-voorversterker,
capnograaf en monitor enerzijds en de audio-cassetterecorder anderzijds,
wordt in dit hoofdstuk in het kort de aanwezige apparatuur beschreven.

2.1. Elektrocardiogram., de E.C.G.-versterker

De hartspier vertoont een regelmatige elektrische aktiviteit, die men aan kan
tonen door bijvoorbeeld op beide armen van een proefpersoon een elektrode aan
te brengen en het spanningsverschil tussen beide elektroden registreren. Dit
spanningsverschil zou, na ontdaan te zijn van allerhande stoorsignalen, e1'
uit kunnen zien zoals in figuur 2.1.1. is afgebeeld.
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fig. 2.1.1. Voorbeeld van een E.C.G.

Dit signaal wordt elektrocardiogram of kortweg E.C.G. genoemd.
In dit signaal zijn verschillende markante toppen te onderscheiden:

- de P-top, welke veroorzaakt wordt door een "elektrisch prikkelfront", de
depolarisatie, die zich door de boezems (atria) voortbeweegt;

- de Q-, R- en S-top, samen het "QRS-complex", dat ontstaat door depolari
satie van de kamers (ventrikels)j

- de T- en U-top, die ontstaan door het voortbewegen van een "el ektrisch
ontspanningsfront", de repolarisatie, door de kamers.

De amplitude van het E.C.G. ligt in de orde van grootte van mV, de
herhalingstijd is ca. 1 sekonde.
Het proces dat het E. C. G. veroorzaakt is nog lang niet in al zijn details
bekend maar via de weg van de empirie en het leggen van verbanden tussen
klinische symptomen en E.C.G.-vormen heeft de elektrocardiografie zich
ontwikkeld tot een zeer belangrijke vorm van onderzoek en bewaking van de
patient. De elektrocardiograaf is als bewakingsinstrument in handen van de
anesthesist op de operatiekamer dan ook niet meer weg te denken.

Detail-afwijkingen in het E.C.G. kunnen vaak van grote betekenis zlJn voor de
arts. Di t betekent dat het cardiogram met redelijke nauwkeurigheid door de
cardiograaf en ook door de cassette-interface schakeling zal moeten worden
verwerkt.

De bandbreedte van het E.C.G.-signaal bedraagt ca. 100 Hz, boven de 100 Hz
verdwijnt vrijwel alle informatie in de ruis. Beneden ca. 0,1 Hz hebben
drift- en ruisverschijnselen en (varia ties in) huid/ elektrode kontaktspan
ningen de overhand, zodat deze frekwenties ook weggefilterd kunnen worden.

De in het Carolus ziekenhuis toegepaste E.C.G.-versterker Simonsen & Weels
EAP 628 is als volgt opgebouwd, zie fig. 2.1.2.
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fig. 2.1.2. Blokschema E.C.G.-versterker

De patient wordt aangesloten op de ingangsconnector, welke aan het ingangs
en 10 maal versterkercircuit is gekoppeld via een keuzes~hakelaar waarmee een
van de zeven meest gebruikte "standaard-afleidingen" LUt. 11, p. 10.5 
10.12J kan worden ingesteld. Vervolgens wordt het signaal nog eens 100 maal
versterkt en toegevoerd aan een geisoleerde versterker, welke ervoor zorgt
dat de patient elektrisch geisoleerd is t.o.v. het chassis.
De versterkingsfaktor van deze geisoleerde versterker is instelbaar met een
op het frontpaneel aangebrachte schakelaar op 0,5, 1 of 2 maal. Naar keuze
wordt het asymmetrische uitgangssignaal van de geisoleerde versterker direkt
naar de uitgangsconnector gevoerd of via een 50/60 Hz notch filter. Tevens
staat op een van de pennen van de ui tgangsconnector al tijd het gefil terde
E.C.G.-signaal voor evt. triggerdoeleinden.
Verder zien we in het blokschema een "DC-offset equalizer" welke d.m.v.
L.F.-tegenkoppeling ervoor zorgt dat de onderste grensfrekwentie van de 100
maal versterker 0,1 sec bedraagt. Het "auto-reset circuit" zorgt er vooi dat
de tijdkonstante van de integrator van de DC-offset equalizer 10 maal kleiner
wordt als de schakeling overstuurd is, zodat deze zich hiervan sneller her
stelt. De controle-spanning, welke van de ingangsversterker terug wordt
gevoerd naar de ingangsconnector verricht een tweetal funkties: hij maakt de
instelling van de ingangstrap onafhankelijk van een evt. common-mode span
ning en hij reduceert de invloed van de strooi-capaciteit tussen de afscherm
ing van de pa tient-E. C. G. ka bel en keuzeschakelaar en de signaalvoerende
delen.

voldoet volgens de fabrikant aan de volgende specifika-

instelbaar 500, 1.000 of 2.000 maal, schakelaar
op frontpaneel

- CMRR 120 dB
- auto reset aktief bij uitgangsspanning groter dan 5 V top
- frekwentiebereik 0,1 Hz - 250 Hz (-3 dB)
- 50/60 Hz notchfilter > 56 dB onderdrukking
- isolatieweerstand geisoleerde versterker ca. Gl"l gemeten bij 200

V
DC

' lekstroom tussen kast en patientaarde
b~J 220 V, 50 Hz, spanningsverschil: 15 vA.

De E.C.G.-versterker
ties:

- versterking

2.2. Capnografie, de capnograaf

De capnograaf is een instrument waarmee het koolzuurgas-gehal te van bijvoor
beeld uitgeademde lucht snel kan worden gemeten en met behulp waarvan de arts
een indikatie heeft voor de mate van CO -overdracht van het bloed aan de
longen. Reakties op pijn, invloed van 2medikamenten op spierontspanning,
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veranderingen in de bloedsomloop en bloeddruk, manifesteren zich soms al
eerder in het capnogram, dan in het cardiogram.
Een voorbeeld van een "normaal" capnogram is te zien in figuur 2.2.

! ':1
-'---'_-l---'-----'----i_-'--+'----'---'I_~,-;-.~l_: ,..__: _ ..__.J__L_:_,_~_

i ; I :' ';..:+---+------'----l--.-+------'--.'--.-~,-'----,------.--I-'~---;--,--
_L- ~__

figuur 2.2. Voorbeeld van een "normaal" capnogram

Afwijkingen van betekenis in het koolzuurgas transport geven volgens de
anesthesist ook vrijwel al tijd een duidelijk afwijkend capnogram. Aan de
nauwkeurigheid van de capnograaf worden dan ook geen extreem hoge eisen
gesteld.
De werking van de capnograaf berust op een markante sterke absorptiepiek die
CO

2
bezi t voor infrarood licht van ca. 4,26 I-l!Il Het koolzuurgas-gehal te word t

bepaald door meting van het verschil in 4,26 J.lm-infrarood absorptie door een
meetkamer, gevuld met een gasmengsel met bekende CO

2
-concentratie en de

absorptie door een meetkamer, die 25 maal per sekonde gevuld word t met het
meetgas.
De in het Carolus ziekenhuis toegepaste capnograaf Godart 17070 bezit volgens
de fabrikant o.a. de volgende eigenschappen:

- meetbereik
- nauwkeurigheid
- linearitei t
- ijking

- nulpuntsdrift
- schrijver-uitgang

- rimpel
- uitgangsimpedantie

2.3. De patient-monitor

° tot 10 vol.% CO 2
2% van de volle schaal
beter dan 1%
bij 6 vol.% d.m.v. calibratiestand
of funktieschakelaar
< 2% van de volle schaal per week
5 V bij 10 vol.% CO 2 ; spanning is
zwevend t.o.v. chassis, belastbaar met
max. 10 rnA
< :D mV
2,50

De patient-monitor, zoals gebruikt in het Carolus ziekenhuis bestaat uit twee
apparaten: een controle eenheid "Quadroscope Pilot QSP 102" en een
(eenkanaals, geheugenloze) beeldschermeenheid "Memory Quadriscope MQS 102",
beide van het merk Simonsen & Weels.
Samen vormen deze apparaten een 4-kanaals geheugenscope, die de uitgangssig
nalen van de E.C.G.-versterker en de capnograaf zichtbaar maken. De overige
twee kanalen worden i.h.a. niet gebruikt.
Het beeldscherm meet 150 bij 130 mm, de signalen "lopen" van rechts naar
links over het scherm met een snelheid van 25 of 50 mm/ sec naar keuze, het
geen betekent dat op het beeldscherm de laatste 6 of 3 sec registratie wordt
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afgebeeld. Bovendien kan elk kanaal afzonderlijk worden "bevroren" of geko
pieerd en vastgehouden worden in het geheugen van het vierde kanaal. Verder
bestaat nog de mogelijkheid kanaal 3 en 4 in cascade te schakelen, d.w.z. het
signaal dat links kanaal 3 "uitloopt", "loopt" rechts kanaal 4 weer "binnen",
zodat de geheugentijd verdubbeld wordt.
De ingang van de controle-uni t bestaa t per kanaal ui teen eenvoudi6 e dif
ferentiaal versterker met instelbare versterking van 0 tot 2 maal (d.m.v.
schroef aan achterzijde apparaat), frekwentie karakteristiek "recht" tot 160
Hz (-3 dB), daarboven helling -6 dB/ oktaaf. De ui tgangsspanningen van deze
versterkers worden vergeleken d.m.v. comparatoren met een 256-staps trapspan
ning, afkomstig van een teller met D/A-converter. Zodra de comparator van een
bepaald kanaal omklapt word t de corresponderende tellerstand in een bij dat
kanaal behorende latch geklokt. Op deze wijze word t elk kanaal 85 of 170
maal per sekonde A/D geconverteerd naar een 8-bits woord.
Hierbij kan opgemerkt worden dat er, gezien de bemonsteringsfrekwentie in
fei te geen komponenten, hoger dan 42,5 of 85 Hz zouden mogen worden bemon
sterd aangezien anders aliasing optreed t. Het eenvoudige 1e orde
laagdoorlaat-karakter met kantelfrekwentie van 160 Hz van de ingangsverster
kers is daarom in fei te onvoldoende. Ook word t het ingangssignaal niet echt
bemonsterd maar kontinu vergeleken met de 256-staps trapspanning. Daarmee is
het bemonsteringstijdstip afhankelijk geworden van de ingangsspanning zelf,
waarmee een niet-lineariteit wordt geintroduceerd. In de praktijk echter zul
len de ingangssignalen zo langzaam varieren, dat van aliasing of niet
lineariteit nauwelijks iets wordt gemerkt.

De vier binaire woorden worden eens per 6 of 12 msec in vier 512 bytes lange
circulaire schuifregisters gelezen, waarbij het oudste woord overschreven
wordt. De informatie in deze schuifregelaars beschrijft een rondgang per 2
msec. Telkens word t 2 msec lang de ui tgang van een van de schuifregisters
gekopieerd naar een D/A-converter. Na 2 msec wordt het schuifregister van het
volgende kanaal gekopieerd, enz. De ui tgang van deze D/A-converter word t
opgeteld bij een per kanaal instelbare offsetspanning, waarna dit multiplex
signaal een laagdoorlaatfilter van 80 kHz passeert en aan de beeldschermeen
heid kan worden aangeboden. Bovendien bestaa t de mogelijkheid een van de
kanalen naar keuze door te verbinden met een schrijver-uitgang.

De beeldschermeenheid MQS 102 is in fei te een gewone oscilloscope, welke is
ontworpen om in kombinatie met de controle-eenheid QSP 102 te worden
gebruikt.

Technische specifikaties
- aantal kanalen
- ingangen

- sample frekwentie
- A/D conversie
- be eld scherm

- schrijver-uitgang

van het totale monitorsysteem:
4
di fferentieel
impedantie 220 kn, symmetrisch
gevoeligheid 0,15 V/cm max., kontinu
m.b.v. stelschroef
CMRR > 60 dB
common-mode dynamisch bereik: max. 5 V
85/sec of 170/sec
8 bits
hoogte 130 mm, breedte 150 rom
kanaalhoogte max. 100 mm/kanaal
sweepsnelheid 25 of 50 rom/sec
asymmetrisch
impedantie < 100 n
gevoeligheid 1V/20 mm vertikale afbuiging.

regelbaar
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2.4. De audio-cassetterecorder

Aangezien de audio-cassetterecorder als informatiedrager zal worden gebruikt
is het m. i. zinvol de eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen van di t
apparaat nader te beschouwen.

Het principe van de cassetterecorder berust op elektromagnetische opname en
weergave van signalen d.m.v. een magnetische band. De band wordt aangedreven
door een band transportas ("kaapstander"), die weer aangedreven word t door een
elektromotor. De cassetteband loopt i.h.a. met een snelheid van 4,76 em/sec
langs de (bij weergave niet geaktiveerde) wiskop en een, meestal gekom
bineerde, opname-/weergavekop. De loopsnelheid word t meestal elektronisch
en/of mechanisch gestabiliseerd.
De geluidsband bestaat uit een PVC of polyester drager, met breedte 3,81 mm
en dikte 6 a 12 Ilm en een magnetische laag van 3 a 6 Ilm, bestaande ui t
metaal- of metaaloxidedeel tjes met een laklaag als bindraiddel. Gebruikte
materialen: ijzeroxide, chroomdioxide, ijzer, cobalt of kombinaties hiervan.
Bij de registratie wordt gebruik gemaakt van het remanente magnetisme van de
magnetische laag: wanneer deze door het magnetisch veld H van de opname-kop
is gemagnetiseerd blij ft er een remanente magnetische induktie in deze laag
bestaan. Deze "remanentie" B is verre van evenredig met de aangelegde mag
netische veldsterkte H, getur~~ de "remanentiekromme", zie figuur 2.4.1.

-1-/

figuur 2.4.1. Remanentiekromme

In het gebied van Kleine veldsterkten is een duidelijke knik in de karakte
ristiek waarneembaar, voor grotere veldsterkten treedt verzadiging op.
Bij digi tale magnefoons word t de band ver in de verzadiging ui tgestuurd
("saturation recording"), zodat men geen last heeft van de onvermijdelijke
bandruis; van het niet-lineaire karakter van de remanentie ondervind t men
hierbij geen hinder. Deze niet-lineariteit zou de toepassing van magnetische
registratie voor lineaire opnametechnieken onbruikbaar maken. GelukKig
echter kan de vervorming die t.g.v. de remanentiekromme zou ontstaan,
goeddeels worden voorkomen door tijdens de opname bij het met het analoge
signaal evenredige magnetische veld een HF-bij stroomveld (de "HF-bias", 60 a
100 kHz) op te tellen.

Naast niet-lineaire vervorming treed t er bij het opname/weergaveproces ook
lineaire vervorming op. Voor de in de weergavekop geinduceerde spanning geld t
namelijk het volgende frekwentie-afhankelijke gedrag Llit. 10, pag. 116
118J :

E I'\.J f. sin" S9fF/A,

nStef¥)..

wa~rbij f frekwentie weergegeven signaal
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band snelheid
golfiengte van het magnetische signaal op de band (A = vIf)
effektieve spleetbreedte van de weergavekop
laagdikte van de magnetische laag.

De eerste faktor, f, wordt veroorzaakt door het differentierende karakter van
de weergavekop (e '" -dljl/dt). De tweede faktor, het "spleetverlies" ontstaat
doordat de weergavekop de flux over de hele spleetbreedte integreert (konvo
lutie met een puls in het plaatsdomein komt overeen met vermenigvuldigen met
een sinc-funk'£ie in Eetfrekwentie-domein). De laatste faktor, het "demag
netisatieverlies", hangt samen met de afstand van de magnetische laa6 tot de
weergavekop.
De frekwentie karakteristiek van de overdracht \E weergave (f) II opname (f) I
heeft een vorm, zoals getekend in figuur 2.4.2.

,
,,tDCfIL\~Ti$ATieve.1ft"'es'

lliFl'litlf>OTiO&Nl> " { _ _ __ _ _

~ ~' - - Sl'UmJElIf..iU

fig. 2.4.2. Opname/weergave overdracht karakteristiek

Om toch een redelijk vlakke overall-frekwentiekarakteristiek te krij6en wordt
een korrektienetwerk toegepast, i.h.a. van de vorm

H (f)= 1+j2.nft'1 ,
kor,. 1 +j2nFt'&

met '2 = 3180 \!Sec (kantelfrekwentie ca. 50 Hz) en '1 = 120 \!Sec (1330 Hz)
bij ijzeroxide of '1 = 70 ~ec (2270 Hz) bij chroomdioxide banden.
Bij audio-cassetterecorders word t alleen de ampli tude-frekwentieka rakteris
tiek gekorrigeerd, aan lineariseren van het fase-frekwentie gedrag word t
Lh.a. geen aandacht besteed. ,

In de praktijk blijkt de amplitude-frekwentie karakteristiek van de recorder
afhankelijk te zijn van het uitsturingsnivo.
In de bijlage, fig. B.2. zijn frekwentiekarakteristieken weergegeven voor een
ijzeroxide en een chroomdioxide cassette in kombinatie met een stereo casset
tedeck Superscope CD-302, die omschakelbaar is voor deze twee typen casset
tes.
Bij volledige uitsturing van de ijzeroxide cassette (0 dB t.o.v. 775 mV bij
1 kHz uit) werd een bovenste grensfrekwentie (-3 dB) van 8 kHz gemeten,
terwijl bij een 10 dB zwakkere ui tsturing de -3 dB frekwentie bij ca. 11,5
kHz lag.
Voor chroomdioxide lagen deze frekwenties hoger: 10,5 kHz resp. 13 kHz.
Opgemerkt kan worden dat de ampli tude-frekwentie karakteristiek vooral voor
hoge frekwenties sterk afhankelijk is van het band-kopkontakt, dat o.a. sterk
beinvloed word t door vervuiling van de kop. Het verlies in dB is ongeveer
gelijk aan 55 d/A, waarbij d de band-kopafstand en A de golflengte op de band
is. Bijvoorbeeld bij een band-kopa fstand van slechts 1 \JIll word teen 1 kHz
signaal (A = 47,6 lllll) ca. 1,2 dB (13%) verzwakt, maar een 10 kHz signaal al

, I
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12 dB (75%). Het is dus raadzaam regelmatig de koppen te reJ.ll1.gen en bij het
ontwerpen van de cassetterecorder-interface een marge in het frekwentiebereik
van de recorder in te calculeren.

Voor lage frekwenties valt de frekwentiekarakteristiek o.a. t.g.v. het
differentierende karakter van de weergavekop duidelijk af. Di t betekent dan
ook da t de cassetterecorder niet zonder meer geschikt is om de zeer laag
frekwente signalen als ECG (grondfrekwentie ca. 1 Hz, komponenten tot ca. 0,1
Hz) en capnogram (grondfrekwentie ca. 0,2 Hz, komponenten tot DC!) te
registereren.

De vreemde "bobbel" rond 25 Hz in de gemeten ampli tude-frekwentie karakteris
tieken wordt veroorzaakt door zgn. "kopspiegelresonanties", die samenhangen
met de konstruktie van de kop.

Voor beide typen cassettes werd het ruisspektrum bepaald voor een gewiste,
ongebruikte band. Deze spektra waren voor beide typen vrijwel identiek en
"wit": voor frekwenties tot zo'n 15 kHz bedroeg de ruisspanning ca. 30 \lV/...{HZ
aan de uitgang. Bij een bandbreedte van 10 kHz betekent dit een uit
gangsruisspanning van ca. 3 mV, dus ca. -48 dB t.o.v. 775 mY. Dit stemt goed
overeen met de opgave van de cassetterecorder fabrikant (-48 dB voor ijzer
oxide en -51 dB voor chroomdioxide).

De cassetterecorder is naast deze zgn. "rust-ruis" nog behept met zgn. "modu
latieruis": bij modulatie, d .w. z. bij opname van een signaal ongelijk nul,
neemt de ruisspanning aanzienlijk toe, vooral in frekwentiegebieden dichtbij
de frekwentie van het opgenomen signaal. De modulatieruis is evenredig met de
intensi tei t van het opgenomen signaal. Di t ruistype word t veroorzaakt door
de ongelijkmatige verdeling van de magnetische deeltjes over de band. Als de
band gemagnetiseerd is staan de vektoren van alle magnetische deel tjes in
dezelfde richting gedraaid. Ten gevolge van de bandinhomogeniteit ontstaat
een signaal dat in feite in amplitude gemoduleerd is met een stochastisch
signaal.
Een voorbeeld van een spektrum van het weergave signaal DB opname van een
sinusvormig signaal wordt gegeven in figuur 2.4·3·

, I ! 1

~. +-+4-+-++-+--+ +--' -1- !_j.. ~--l·-'-l
. I

I. '
i ~. . ~ ; .,, .

fig. 2.4.3. Spektrum van sinusvormig signaal na weergave

Duidelijk zichtbaar is de verbreding van het spektrum (o.a.) ten gevolge van
de modulatieruis, waaruit nogmaals het modulerende karakter van dit ruistype
blijkt.
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Een andere belangrijke onvolkomenheid bij recorders is de bandsnelheidsoffset
(veroorzaakt een frekwentie-afwijking wanneer met meerdere recorders word t
gewerkt) en bandsnelheidsvariaties ("wow" en "flutter", veroorzaken parasi
taire F.M.). De'bandsnelheidsoffset, die volgens DIN 45.500 maximaal 1% mag
zijn, kan bij een digitale cassette-interface-schakeling synchronisatiepro
blemen opleveren en bij een m1-systeem spannings-offset na demodulatie. Ook
kunnen hierdoor tijdbasis-fouten ontstaan: het tijdsverloop tussen twee ge
beurtenissen is bij opname en weergave verschillend.
De bandsnelheidsvariaties, die zich bij een FM-systeem zullen manifesteren
als een ruissignaal, mogen volgens DIN 45.500 de 0,2% niet overschrijden. Ook
bandsnelheidsvariaties veroorzaken bij weergave een verbreding van het spek
trum van het signaal t.g.v. parasitaire F.M. Is de spektrumverbreding t.g.v.
modulatieruis onafhankelijk van de frekwentie van het opgenomen signaal,
t.g.v. bandsnelheidsvariaties zien we deze wel verbreden bij toenemende
signaalfrekwentie, doordat de modulatie-index van de parasitaire F.M. en
daa nnee de bandbreed te toenemen. Bij opname van een sinusvormig signaal van
2 kHz heb ik bijvoorbeeld een -40 dB spektrale bandbreed te van 400 Hz
gemeten, terwijl bij verhoging van de signaalfrekwentie tot 8 kHz de -40 dB
spektrale bandbreedte al 700 Hz bedroeg.
Bij stereorecorders, welke gebruik maken van twee naast elkaar gelegen sporen
op de band kunnen ook nog tijdsverschillen tussen beide kanalen optreden,
doordat de bewegingsrichting van de band t.o.v. de kopspleet bij opname en
weergave niet gelijk is. Verder kan er een varierend tijdsverschil ontstaan
door "skewing", d.w.z. slingeren van de band t.o.v. de kop.

De cassetterecorder is dus een in principe niet-lineair apparaat. D.m.v. een
zeer simpel filter word teen poging gedaan de "kromme" ampli tude-frekwen
tiekarakteristiek "recht" te trekken, wat voor lage en hoge frekwenties niet
lukt, waarbij naar het fasegedrag niet gekeken is en waarbij de eigenschappen
sterk afhangen van de mate van vervuiling van de kop. Het systeem is behept
met bandruis, zowel rustruis als modulatieruis. Het signaal kan geheel of
gedeeltelijk wegvallen ("drop out") tog.v. bandslijtage of slecht band-kop
kontakt. Het signaal wordt in frekwentie gemoduleerd t.g.v.
bandsnelheidsvariaties, die bij een stereo recorder voor beide kanalen boven
dien verschillend kunnen zijn.

- ui tgangen

- wow en flutter
- ingangen

- bias en wisstroomfrekwentie
- kop-bezetting

De cassetterecorder,
werd gebruikt, wordt

- merk
- opnamesysteem
- frekwentiebereik

die voor alle metingen zoals beschreven in di t verslag
door de fabrikant als volgt gespecificeerd:

Sup6rscope type: CD-302
kwartspoor-stereo
ijzeroxideband: 48 dB, chroomdioxide band:
51 dB
85 kHz
halfspoor wiskop, gekombineerde kwart
spoor opname/weergave kop
0,2%
auxiliary: 120 kQ, 75 mV
mikrofoon: laagohmig, -72 dB
DIN aansluiting: 2 kQ, 24 mV
line: 6 kO, 0,775 V (bij 0 VU)
hoofdtelefoon: 8 0, 44 mV
DL~ aansluiting: 6 kO, 0,775 V (bij 0 VU)

De fabrikant specificeert geen vervormings- en overspraakdempingscijfers.
Volgens DIN 45.500 dient de 3e harmonische vervorming k3 < 3% te zijn bij
volle uitsturing bij 333 Hz en de overspraakdemping minimaal 20 dB bij 1 kHz
en 15 dB voor 0,5 - 6,3 kHz tussen linker en rechter kanaal.
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3. De cassette-interface

3.1. Plaats van de cassette-interlace in het systeem

Aangezien aan de schrijver-uitgang van de monitor slechts een kanaal kan wor
den doorgegeven, kan deze niet gebruikt worden om simultaan het cardiogram en
het capnogram te registereren.
Ook de ui tgang van de controle-uni t komt niet in aanmerking, aangezien de
signaal bandbreedte op deze plaats ca. 80 kHz bedraagt.
De meest voor de hand liggende plaats voor de cassette-interface is aan de
ingang van de monitor.

-1
I
I
I

_I

iliiNTo-
-- -- -- - -- -

le- O-- ECG

11
I

0- Ve~kER I
CASSETTE CCN'T1b::lI..E ~M

I EENHli.iD EelHEioINTE~

U I ~

~ C~ L- ---- - -I-- -- --

<:ASs&.TTe S CIoiIZ'..lY!: It
~ft.

ELI

PAT

fig. 3.1. Plaats van de cassette-interface in het systeem

Deze plaats heeft het voordeel dat het aansluiten en weer verwijderen van de
interface een eenvoudige handeling is. Verder is de bandbreed te van het
aangeboden signaal klein en de aangeboden signaal amplituden liggen al in een
bepaalde range, aangezien de gevoeligheid van de capnograaf en ECG-versterker
gevarieerd worden om een normale beeldhoogte te krijgen op de beeldscherm
eenheid. De gevoeligheidsinstelling van de controle-eenheid is eenmaal
afgeregeld en wordt verder niet meer versteld.
Ook wa t de veiligheid betreft hoeven hier geen extreem hoge eisen te worden
gesteld: zowel de capnograaf-uitgang als de ECG-versterker-uitgang zijn gal
vanisch niet verbonden met de patient.

3·2. Eisen met betrekking tot de cassette-interface

De cassette-interface zou aan de volgende eisen moeten voldoen:

- de interface moet geschikt zijn voor het simultaan registreren en simul
taan weergeven van capnogram, electrocardiogram en tijdsignaal;
de interface moet in kombinatie met een normale stereo-cassetterecorder
van redelijke kwaliteit (DIN 45.500) kunnen worden gebruikt;

- het cardiogram kanaal moet signalen, varierend tussen -5V en +5V, met
een bandbreedte van 2Ll tot 100 Hz kunnen verwerken;



- 12 -

- het capnogram kanaal moet signalen, varierend tussen OVen +5V, met een
bandbreedte van 0 tot 25 Hz kunnen verwerken;

- het tijdsignaal dient intern te worden opgewekt en onafhankelijk te zijn
van de netfrekwentie i.v.m. mogelijk toepassen van aggregaten en sterke
netvervuiling t.g.v. operatiekamer apparatuur;

- de vervorming die optreedt tussen ingangssignaal bij registratie en uit
gangssignaal bij weergave moet klein zijn t.o.v. de vervorming die in de
capnograaf, ECG-versterker en monitor optreden. De nauwkeurigheid van de
capnograaf bedraagt 2% van de volle schaal en de linearitei t is volgens
de fabrikant beter dan 1%. Van het capnogram kanaal wordt daarom geeist:
nauwkeurigheid 1! van de volle schaal ~ lineariteitsafwijking 1/2%. Over
de nauwkeurigheid en lineariteit van de ECG-versterker doet de fabrikant
in de dokumentatie geen opgave, ook wat de nauwkeurigheid van de monitor
betreft zwijgt de fabrikant. Van de monitor is echter bekend dat een 8
bits AiD conversie plaatsvindt, zodat de resolutie niet groter dat
100%/(28 -1) = 0,4% kan zijn. Wanneer een digitale cassette-interface
wordt gebruikt zal een resolutie van 9 a 10 bit nog zinvol zijn. In aan
merking genomen dat de nauwkeurigheid vande monitor slechter zal zijn
dan de resolutie van de AID-converter lijkt een nauwkeurigheids eis van
0,4%, d.w.z. ± 0,2%, voor het cardiogram kanaal van de cassette
interface voldoende;

- de signalen dienen voldoende faselineair te worden bewerkt, zodat de
signaalvorm zo goed mogelijk gehandhaafd blijft;

- de interface dient eenvoudig aan te slui ten zijn op en weer los te kop
pelen zijn van de overige apparatuur. Er mogen geen modifikaties in bes
taande apparatuur worden aangebracht;
in de stand "registreren" dienen de cardiogram en capnogram in- en ui t
gang van de interface rechtstreeks doorverbonden te zijn en niet via
delen van de interface te lopen, aangezien di t de storingskansen in het
totale patient bewakingssysteem onnodig zou verhogen.



- 13 -

4. Schakeling in analoge VOID

Na een orienta tie in de literatuur m.b.t. de keuze tussen een analoge en een
digitale cassetterecorder interface werd in eerste instantie vQor een analoge
opzet gekozen en wel om de volgende twee redenen:

a. een analoge interface zal waarschijnlijk eenvoudiger van opzet kunnen
zijn en mede daardoor goedkoper. Bij een digi tale interface zullen
bijvoorbeeld D/A- en A/D-converters nodig zijn om deze aan de analoge
wereld te koppelen;

b. beschrijvingen in de literatuur van digitale cassette-interfaces gaan
meestal ui t van transmissiesnelheden van 300 a 1200 Baud, een enkele
tot 2400 Baud [lit. 1J. Voor het registreren van het ECG met bijvoor
beeld 10 bit/ sample en 500 samples/ sec. is al een snelheid van 5kBd
nodig, nog afgezien van eventuele start-, stop- en pariteitbits.

4.1 . Analoge registratie

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 is een audio cassetterecorder niet 5eschikt
om zonder meer laagfrekwente signalen (f < 50 Hz) op te nemen en weer te
geven, dus ook niet voor basisband registratie van ECG en capnogram.
Er zal dus een modulatie-methode gebruikt moe ten worden ora de laagfrekwente
signalen te converteren naar signalen die wel in de doorlaatband van de
cassetterecorder liggen.
Als modulatiemethoden zouden in aanmerking kunnen komen:

- lineaire modulatie (amplitude-, dubbelzijband-, enkelzijband-, rest
zijbandmodulatie);

- exponentiele modulatie (frekwentie-, fasemodulatie).

Wat betreft het gebruik van een linea ire modulatiemethode moet rekening wor
den gehouden met de grote variaties in de dempingsfaktor van het transmis
siekanaal. Door bandinhomogeniteiten en niet-ideaal band-kop kontakt treden
parasitaire amplitude modulaties op, waarbij modulatie indices van 50% zeker
geen ui tzondering vormen! Een mogelijkheid zou kunnen zijn om gebruik te
maken van een balans-methode door samen met de fei telijke draaggol f een
referentie-signaal, bijvoorbeeld in de vorm van een ongemoduleerde draaggolf
(ook wel piloottoon genoemd) op te nemen. Beide draaggolven worden bij weer
gave gedemoduleerd, waarbij het ene demodulatie signaal ui t LF informatie +
stoorsignaal t.g.v. parasitaire AM, het andere alleen uit stoorsignaal t.g.v.
parasitaire AM bestaat. Door deze twee signalen van elkaar af te trekken zou
dan de LF informatie weer terugg'ewonnen kunnen worden.
Wanneer de fei telijke draaggolf op een cassette-spoor word t opgenomen en de
piloottoon op het andere, wordt het bandinhomogeniteits verschil tussen deze
twee sporen niet geelimineerd.
Dit zou ondervangen kunnen worden door draaggolven met verschillende frekwen
ties op hetzelfde cassette-spoor op te nemen. In hoofdstuk 2 is echter
beschreven, dat de demping door niet-ideaal band-kop kontakt zeer sterk
frekwentie-afhankelijk is, zodat de twee gedemoduleerde signalen dan wel
iswaar een gelijk aandeel in stoorsignaal t.g.v. band-inhomogeniteiten zullen
hebben maar een verschillend aandeel in stoorsignaal t.g.v. slecht band
kopkontakt.

Een exponentieel gemoduleerde draaggolf ondervind t veel minder hinder van
dempingsvariaties van het transmissiekanaal. Wanneer de draaggolffrekwentie
veel hoger is dan de hoogst voorkomende frekwentiekomponent van het LF infor
matie signaal volstaat het zelfs om bij demodulatie alleende nuldoorgangen
van de draaggolf te detekteren [lit. 15 , hoofdstuk 4J, die door de
dempings-variaties niet aangetast zullen worden. Di t maakt het gebruik van
exponentiele modulatie in ons geval veel aantrekkelijker dan van lineaire
modulatie.
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Bij exponentiiHe modulatie onderscheid t men fasemodulatie (PM) en frekwen
tiemodulatie (FM), die in feite niet veel verschillen: een fasemodulator kan
opgebouwd worden gedacht ui t de cascadeschakeling van een differentia tor en
een frekwentiemodulator. Bij fase-demodulatie wordt dan frekwentie
demodulatie, gevolgd door integratie toegepast. Dit integreren bij demodula
tie maakt dat de ruiseigenschappen van PM juist voor laagfrekwente komponen
ten van het informatiesignaal inferieur zijn aan FM. In de praktijk word t Fill
dan ook veel vaker toegepast dan PM [lit. 3 en 18J.

Als modulatiemethode voor de interface schakeling wordt daarom voor ~1

gekozen.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze modulatie-methode wordt verwezen
naar de literatuur [o.a. lit. 4, hoofdstuk 6J. Samengevat kunnen we over ~1
het volgende zeggen:

Bij FM wordt van de draaggolf van de vorm
xc(t) = Accos 9 c(t) met
6c (t) = 2nfc t + t (t),

de momentane frekwentie afwijking f( t) = in ~tm

evenredig met het L.F.-informatiesignaal x(t) gevarieerd: f (t)
zodat

Xc (I:) : Ac.. cos [ CJc t +- en fA J.~o') d,). ] (0

Wanneer het informatiesignaal x (t) sinusvormig verloopt volgens
x( t) Am cos w."" t (A,." ~ 1) dan is (1) te schrijven als

f!J.x (t),

X.c(e.)"; Ac CO"5 [ wet + 2Ttff:'" ~i..n l..>rnt]
of met invoering van de modulatie-index 8 : = AWl fA als

f...

(2)

XcU):. Ac [C05G.>c.t c.o~(~Sl.nC..:>,..,t:) - oU1Wc.t SLI?([3SLn'-'....l;)] (.3)

hetgeen in een Fourier-reeks ontwikkeld kan worden en door gebruikmaking van
de Bessel-funktie I n (8) van de 1e soort, graad n en argument 6 volgens

I
n
(~):= ~rt ~~j((3sin.\.-nA)d..A

-Tl

kompakt kan worden uitgedrukt in de vorm

Uit uitdrukking (4) blijkt dat t.g.v. de sinusvormige modulatie met frekwen
tie fm het draaggolfsignaal naast de centrale frekwentiekomponent f c oneindig
veel nevenkomponenten (zijbanden) op frekwenties fc ± nfm heeft gekregen, zie
fig. 4. 1• 1•

Het aantal zijbanden dat nog een signifikante bijdrage levert hangt af van de
modulatie-index • Wanneer 8 « 1 is leveren alleen J_ 1 (8) en J 1 (8) nog een
bijdrage, de overige zijbanden zijn verwaarloosbaar. Als 8 » 1 is levert een
groot aantal zijbanden nog een bijdrage. Voor 8 = 0,2 levert alleen het
eerste zijbandspoor een bijdrage die groter is dan 1% van de ongemoduleerde
draaggolf; voor 8 = 10 leveren de eerste 14 zijbandparen elk een bijdrage
groter dan 1%.
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:J-a((S>

-F

fig. 4.1.1. FM lijnspektrum t.g.v. sinusvormige modulatie

worden uitgebreid voor niet-sinusvormige modulaties. Bij een
met bandbreed te W blijkt de benodigde transmissie-

Deze theorie kan
modulatiesignaal
bandbreedte

BT ~ 2
en

als fa > 2\'/

als fa « W ("smalband FM")
en als fa » W ("breedband FM").

(5a)

(5b)
(5c)

Breedband FM verdient de voorkeur wat ruiseigenschappen betreft. \'/anneer we
ui tgaan van een transmissiekanaal met additieve, witte Gaussische ruis, dan
~eldt voor de signaal/ruis-spanningverhouding na demodulatie
Llit. 4, p. 280]

(S/N)D =fA va*it . (SlN)ae. (6)
W

waarbij (S/N)~~ de signaal/ruis-spanningverhouding is bij basisband transmis
sie, d.w.z. b1J rechtstreekse transmissie zonder modulatie.
Elke verdubbeling van de "zwaai" f betekent dus een verbetering van 6dB van
de signaal/ruis-verhouding.
In ons geval hebben we te maken met een transmissiekanaal dat bovendien nog
behept is met parasitaire FM t.g.v. bandsnelheidsvariaties (wow en flutter),
hetgeen na demodulatie ook een stoorsignaal oplevert. Om deze parasitaire TI4
en daarmee het stoorsignaal relatief klein te houden is het ook voordelig de
frekwentiezwaai fa groot te kiezen.

Over de invloed van bandsnelheidsvariaties op een opname zijn verschillende
publikaties verschenen, o.a. [lit. 5]. Voor ons is vooral de invloed van
bandsnelheidsvariaties op het gedemoduleerde TI'I-signaal van belang, waarvoor
ik het onderstaande heb afgeleid.
Wanneer bijv. sinusvormige modulatie x (t) = Am cos wmt wordt gebruikt dan
geldt voor het draaggolf-signaal, zie (2):

Xc(t) = Ac. COS e..:c t + Zn:f6 A." Sl.n(..)rnf::
~



- 16 -

dus

<P(l:) =lnfc) Am sLn wmt (1)
U m

De frekwentie-demodulator zal een ui tgangssignaal YD( t) leveren, waarvoor
geldt:

(&)

(9)
en

T.g.v. snelheidsafwijkingen van de recorder treed t bij weergave een
tijdbasisfout h(t) op en een "jank" (wow en flutter) F(t), waarvoor geldt
F(t) = ~(t). De demodulator krijgt dus x~(t) = xc[t + h(t)j aangeboden i.p.v.
xc(t). Dus:

x;m=!I". =- [,*[~+h(~)] + 2.*Am sC.n."J~+h(t)]]
q>' (I:) = "t h(t) + fAAm sin ~m~ + 4n hlc)] (10)

en na demodulatie: f~

~ (1:) =_1_ d 4>'0:)
2ltfA~

=2~f6 [Qc h(~) +4~m [cv",+~h(l:)J cos[wmt+~ h(~)]]

= Am cas [4.. [~+h(tJ]] +hm~ +A", CC6 [4.. [t+h(H~

= X.[l:+h(t~ + FCt)t + "FCe). X[t +hCl:)] (11)

De eerste term, x[t + h(t)], is het gewenste signaal, echter met een
tijdbasisfout, die ook zonder modulatie op zou treden.
De tweede term, F(t) • . fc/fll , is een additieve ruisterm, die ontstaat t.g.v.
de snelheidsvariaties.
De derde term, F( t) • x[ t + h( t)], is een mul tiplika tieve ruisterm, men zou
kunnen spreken van een FM-modulatie ruis.
Het elimineren van de tijdbasisfout zou bijv. kunnen gebeuren d.m.v. een
variabele tijdvertraging (analoog, dan wel digi taal), zoals beschreven word t
in [lit. 9]. Di t is een nogal gecompliceerde schakeling met ook weer zijn
onvolkomenheden, zodat deze methode door mij niet werd toegepast. (I1erk op
dat wanneer de tijdbasisfout geelimineerd is, ook de additieve en multiplika
tieve ruisterm verdwenen zijn!) De additieve ruisterm kan weer geelimineerd
worden door samen met de frekwentie gemoduleerde draaggolf een piloottoon op
te nemen, die bij weergave beide worden gedemoduleerd. Het ene demodulatie
signaal bestaat weer uit LF informatie + additieve ruis t.g.v. snelheidsvari
aties, het andere signaal weer uit alleen de additieve ruis, zodat wanneer de
demodulatoren identiek zijn en de invloed van de snelheidsvariaties op draag
golf en piloottoon gelijk, de LF informatie teruggewonnen kan worden door het
verschil te nemen van beide demodulatie-signalen.
Om de additieve ruisbijdrage klein te houden is het verder van belang de cen
trale draaggolffrekwentie f c zo laag mogelijk te houden en de "zwaai" fA. zo
groot mogelijk te kiezen, de verhouding fc/ffJ. is echter nooit kleiner dan 1
te maken.
De multiplika tieve ruisbijdrage kan in principe ook gekompenseerd worden,
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bijv. volgens het principe zoals aangegeven in fig. 4.1.2.

r----------------~

I I
I @D X I
I X~y I
1 X(t:+ ~CI:l) I
I I
, Y I
I I
I ® I
I I

:::-.......---:-',-; I

I I
I 1 IL ~

1-----;+,..+x(t) FM FH ®MOD. nEM.
fe.fA f~.f6

fp FM
1)01.

fp.f6

fig. 4.1.2. Blokschema compensatie-methode voor additieve en multiplikatieve
ruisbijdrage

Samen met de FM-gemoduleerde draaggolf word teen piJoottoon f p opgenomen. Na
FM-demodulatie staat dan op punt· (a) het signaal xLt + h(t)J • L1 + F(t)J +
F(t) • fc/fa' op punt (b) het signaal F(t) . :sift. en op punt (c) F(t) .
fc/fa. Op punt (d) staat x[ t + h(t)] • [1 + F(t)] en is het signaal dus
ontdaan van de additieve ruisbijdrage, terwijl in het omkaderde deel van het
schema ook de multiplikatieve ruisbijdrage wordt verwijderd doordat op (e)
het signaal F(t) en op (f) 1 + F(t) staat, zodat aan de uitgang van de deler
het signaal x( t + h( t)] verschijnt.

4.2. Vervezenlijking van de scbakeling met gebruikmaking van analoge modula
tie

In eerste instantie werd een zeer eenvoudig 1-kanaals FflI systeem opgebouwd.
Zowel .aan de zend- als aan de ontvangstzijde werd gebruik gemaakt van een
geintegreerd phase locked loop systeem, type NE 565 A, waarvoor volgens de
fabrikant o.a. de volgende specifikaties gelden (voor een uitgebreide
beschrijving wordt verwezen naar databoeken van o.a. Philips en Motorola).

IN

IN

v+

\. ,.............' DEMOD. OUT

R.EF.our
6

fig. 4.2.1. blokschema NE 565
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Voedingsspanning
veo :----

drieh~--spann. (pen 9 r:
blok spann. (pen 4)
duty cycle :

dem ad. ui tgang

totale harm. vervorming
offset voltage V6 - V7AM rejektie :
fase detektor type :

versterker :

± 5V (min. ), ± 12V (max.), nominaal: ± fN
f ~ 1,2 . Ko~ ~ofc:>- r.ad{,
o 41<.,C, ~ v+- V· /vsec.

drift fO : 300 ppm/oe (typ.)
0,2%/V (typ.) 1,5%/V (max.)

2,4--Vpp (typ~) rond OV
+5,2V/-0,2V(typ.)
40 tot 60%
50% (typ.) .
niveau : 4,5V( typ.) (f = f O)
max. spann. zwaai 2Vpp (typ.)*
ui_t~.spann._z~aai : 300mVpp bij
± 10% afwijking (typ.)
0,4% (typ.), 1,5% (max.)
50mV (typ.), drift 100l-lV/oe (typ.)
40 dB typo
"exclusive or", K' d~ 1.4 V/I"'.ad

It

versterkingsfaktor ca. 1,4, dus effektieve
detektor- konstante 0,62 V/rad

Aan de zend zijde word t alleen de veo van di t Ie gebruikt, terwijl aan de
ontvangkant de gehele PLL als FM-demodulator werd gebruikt.
Voor een algemene PLL-schakeling, blokschema zie fig. 4.2.2., gebruikt als
FM-demodulator geldt de volgende afleiding:

·(s) FA5E K.I (eLls)-EloCs)} LOOP V~C".:- DETE.........c FILTER

K.i F(s)

FCS)
o'~)=

kQVcCs) veos
Ko/s

e

fig. 4.2.2. blokschema PLL

Voor de "lusoverdracht" H(s) geldt:

HCs) - ap(s) - Kokl FCs)
e i. (s) ~ + Ko"Y FCs)

en voor de uitgangsspanning

Vc.(S):. ~(s) = +/(S) Se~ (5)
7s KO

Voor FM geldt (zie hfdst. 4.1.):
t

8i.(c) = 2TIE~ Jx.CUdA.
-eo

of getransformeerd naar het s-domein

ei. (5)=anf~ x.(S)
s

dus voor de uitgangsspanning van de PLL geldt:

Vc(s):: H(5).2Ttf~x(s)
K1)

* N.B.: demod. uitg. spanning stijgt als frekwentie daalt
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De uitgangsspannirig V (t) van de PLL is dus een nauwkeurige afspiegeling van
de modulatiespanning i(t) mits I~C~)I konstant (geen amplitudefout) en arg~

~ Ko
lineair (geen fasefout) is voor alle van belang zijnde frekwenties.
Ter controle van de bruikbaarheid van een PLL van het type NE 565 werd van
een achttal exemplaren de a-lineari tei t van de VCO gemeten bepaald door bij
een (nominale) voedingsspanning van ± 6V, C1 = 15 nF (polystyreen) R1 = 4,75
kll (1 %) / /27 kll (1 %) (metaalfilm) de VCO-frekwentie te meten als funktie van
een opgedrukte gelijkspanning op de demodulator-uitgang (pen 7), welke
varieerde tussen 5,5V en 3,5V instappen van 0,5V en vervolgens voor elk exem
plaar de bijbehorende regressierechte en de afwijking van de gemeten funktie
t.o.v. deze regressierechte te berekenen.
Eij alle acht exemplaren was de berekende lineariteits-afwijking bij een
"zwaai" van ± 67% kleiner dan 2%0 van de centrale frekwentie (ca. 5 kHz) en
lag daarmee binnen de nauwkeurigheid (2%0) van de gebruikte voltmeter (Fluke
8000 A).
De frekwentie-afhankelijke overdracht H(s) volgt uit (1) en is o.a. te
beinvloeden door de keuze van het loopfilter. De centrale frekwentie werd op
5 kHz gelegd aangezien deze frekwen tie middenin de doorlaa tband van de
cassetterecorder ligt. De K bedraagt dan ca. 20,8 • 103 rad/Vsec. bij
voedingsspanning ± 6V. 0

Wanneer gebruikt wordt gemaakt van een eenvoudig RC-filter met R = 3,6 kll en
C = C2 (zie fig. 4.1.3.) dan geldt voor de lusoverdracht:

1.3·10 't

dus

en

Er treedt juist geen "peaking" in de overdracht op als C2 = 10,7 nf.
Voor een waarde van C2 = 10 nF blijkt de -3 db bandbreed te ca. 3 kHz te
bedragen, bij 100 Hz is de verzwakking verwaarloosbaar « 0,1%0) en de
fasedraaiing bedraagt dan ca. - 2,80 en is in hoge mate lineair met de
frekwentie (beter dan 1/4~). De - 3dE bandbreedte is door het verkleinen van
C2 niet lager te krijgen dan 2070 Hz, waarbij een flauwere, 1e orde laagdoor
laat ka rakteristiek opt reed t terwijl door vergroten van C2 weliswaar de -3 dE
bandbreedte te verkleinen is maar dit ten koste van peaking-verschijnselen en
een te klein vanggebied van de PLL gaat. Eesloten is om C2 = 10 nF te kiezen
en de ui tgangsspanning aan een laagdoorlaatfil ter toe te voeren. Voor het
vangbereik geldt dan [lit. 2, p. 88J .

It.fL ~~ h1e1: f.... =itf~ ~&3

d.w.z. llfL~ 3,3 kHz bij een natuurlijke frekwentie fn~ 3 kHz en een genor-
meerde dempingsfaktor $ ~O.7.3 _
Het toegepaste laagdoorlaatfilter is een 3e orde Bessel-Thomson filter Llit.
7, p. 227 - 228J met - 3 dB frekwentie 100 Hz, welke in het doorlaatsi6naal
een vrijwel frekwentie-onafhankelijke delaytijd (2,96 msec. ± 2%0) bezi t en
dankzij deze faselineariteit de pulsvorm zo minimaal mogelijk vervormt.
Metingen werden verricht aan de schakeling, fig. 4.2.3.
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NESE.S
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100Hz

figuur 4.2.3. FM-modulator/demodulator

Voor een universele opzet werd gekozen voor een differentiaal versterker als
ingangstrap, gevolgd door een "level shifter" om bij een ingangsspanningsver
schil van 0 V een spanning van - 1,5 V aan de VCO af te geven. De VCO staat
ingesteld op een centrale frekwentie van. 5 kHz en wordt over ± 2,5 kHz uit
ges tuurd. Aan de recorder word t een driehoeks~panning (ca. 0,5 Vpp) aange
boden aangezien deze minder vervormd weergegeven wordt dan een blokspanning.
De PLL-demodulator krijgt de "driehoekspanning" bij weergave aangeboden,
welke intern weer wordt omgevormd tot een blokgolf. De uitgangsspanning van
deze demodulator wordt samen met een intern opgewekte referentiespanning van
ca. - 1,5 V toegevoerd aan een verschilversterker, waar bovendien de even
tueel optredende offset kan worden weggeregeld. Aangezien de demodulator
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ui tgangsspanning een vrij sterke komponent met dubbele draaggolffrekwentie
bevat en mogelijk andere stoorsignalen boven de informatiebandbreedte van 100
Hz, wordt het signaal door een laagdoorlaatfilter gevoerd.
Bij direkte doorverbinding tussen modulator en demodulator werd een effek
tieve ui tgangsruisspanning van ca. 300 l!V gemeten, terwijl deze bij
opname/weergave via de cassette recorder ca. 3 mV bedroeg (V+ in = V_in = OV).
De potentiometers P 1 en P 4 waren hierbij zo ingesteld dat bij een sinusvor
mig ingangssignaal van 650 mV eff de veo juist over ± 2,5 kHz werd ui tge
stuurd en een uitgangsspanning van 650 mV eff werd geleverd.
De signaal/ruisverhouding bedroeg dus ca. 66 dB zonder en 46 dB met tussen-

. kom st van de recorder.
De nauwkeurigheid van de totale overdracht werd gemeten door aan de ingang
van de schakeling een gelijkspanning aan te leggen, varierend tussen - goO mV
en + 900 mV in stappen van 100 mV en met dezelfde voltmeter de in- en ui t
gangsspanning te meten. De zo bepaalde nauwkeurigheid bedroeg ± 4 mV, d .w. z.
ca. 0,5% van de volle ui tsturing overeenkomend met de nauwkeurigheid van een
goede moderne opname/weergave keten [lit. 13, p. 53J.
Onderzocht werd in hoeverre de ui tgangsruisspanning zou kunnen worden ver
kleind door toepassing van een piloottoon (additieve ruiskompensatie, zie
hfdst. 4.1.). Hiertoe werd op het ene cassettespoor de gemoduleerde draaggolf
(ffm = 5000 - 2500 Yin) en op het andere spoor de piloottoon (f

H
= 5000 Hz)

opgenomen. De piloot-demodulator werd afgeregeld op een gelijke ultgangsspan
nings verandering bij frekwentievariatie als de signaaldemodulator. Het ver
schil tussen deze ui tgangsspanningen werd bepaald door als referentie niet
pen 6 van de signaaldemodulator PLL (zie fig. 4.15) maar de uitgangsspanning
van de pilootdemodulator PLL te gebruiken. Het resultaat van deze kompensatie
methode wordt weergegeven in fig. 4.2.4.

-~~--~~-~-~~~~~~~~- _1_: ~.
7.S 6.2S" S

fig. 4.2.4. Effekt van kompensatie op uitgangsruisspanning

Wanneer de bandsnelheidsvariaties voor f < 100 Hz bijv. 1,3% eff. zouden
ZlJn, zou het gestippeld aangegeven verband verwacht mogen worden: zonder
kompensatie is de ui tgangsruisspanning evenredig met f FI1 , met kompensatie
evenredig met de ingangsspanning (alleen de multiplikatieve ruis blijft
over!). Aan de gemeten uitgangsruisspanning met kompensatie bij VIN = 0 Volt
is echter te zien dat er nog andere ruisbronnen in het systeem zitten (ca.
0,5 mVeff ). Gedeeltelijk zitten deze ruisbronnen in de schakeling zelf (ca.
0,2 mV eff , o.a. afhankelijk van de gebruikte exemplaren NE 565), gedeeltelijk
vinden zij hun oorsprong in de cassetterecorder, bijv. doordat piloottoon en
FM-signaal op twee verschillende sporen zijn opgenomen waardoor t.g.v.
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skewing (zie hoofdstuk 2.4.) de additieve ruiskompensatie niet perfekt zal
zijn. Het opnameniveau heeft weinig invloed op de resterende ruis bij VIN = 0
Volt: pas wanneer de uitsturing van de band beneden -30 dB t.o.v. volle
ui tsturing kom t neemt de ui tgangsruisspanning dUidelijk toe. Het toepasen
van bandfil ters voor het weergavesignaal van de recorder bracht dan ook geen
verbetering •
Onderzocht is in hoeverre het mogelijk is piloottoon en FM-signaal op een
cassettespoor op te nemen, zodat het effekt van skewing kan worden
geEHimineerd. Daartoe werd gezocht naar een kombinatie van centrale frekwen
tie f c en pilootfrekwentie fp' die het minste hinder van interferentie
verschijnselen op zou leveren. Een relatief goede keuze bleek: f p = 600 Hz,
f c = 5 kHz.
Toch levert ook deze keuze nog moeilijkheden Ope Op de band ontstaan allerlei
mengprodukten van FM-signaal en piloottoon, zoda t in fei te zeer selektieve
bandfil ters nodig zijn veer de beide demodulatoren. Een te breed bandfil ter
voor het FM signaal laat teveel mengprodukten door, een te smal bandfil ter
fil tert FM-zijbanden mee weg. Bovendien blijken de toegepaste bandfil ters
waarschijnlijk t.g.v. fase-nietlineariteiten vervorming op te leveren. Ook al
worden goede bandfilters toegepast dan blijken er verschillende harmonischen
van de piloottoon (5e tim 12e) middenin de FM-transmissieband te liggen. Ook
het toepassen van een sinusvormige piloottoon levert niet het gewenste resul
taa t.

Ui teindelijk ben ik er niet in geslaagd een piloottoon op hetzelfde casset
tespoor als het eigenlijke FM-signaal te zetten ze, dat na demodulatie en
"kompensatie" een uitgangssignaal met minder ruis ontstaat dan wanneer
rechtstreeks (zonder kompensatie, bandfilters e.d.) het TI~-signaal gedemodu
leerd wordt. Aangezien niet beide cassettesporen voor €len FI1-signaal met
bijbehorende piloottoon beschikbaar zijn, heb ik verder afgezien van kompen
satie van bandsnelheidsvariaties.

Vervolgens werd gezocht naar een bruikbare kombinatie van frekwentiebanden
voor het ECG- en capnogram FM-signaal. Een goede keuze bleek bij gebruik van
chroomdioxide cassettes:

ECG : f c = 6 kHz, f Il = 3 kHz (3 kHz - 9 kHz) met transmissieband breed te
BT = 2 (fll + 2\'1') = 2 x(3000 + 2 x 100) = 2 x 3200 Hz (2800 Hz 
9200 Hz). Houdgebied PLL : ± 60% x f c = ± 3600 Hz (2400 Hz - 9400
Hz)

Capnogram :f ~ 1500 Hz, fll = 750 Hz (750 Hz - 2250 Hz), ~ = 2 x (750 + 2 x
2§) = 2 x 800 Hz (700 Hz - 2300 Hz); houdgebied PLL : ± 60% x f c =

± 900 Hz (600 Hz - 2400 Hz).
Bij deze keuze wordt een grote relatieve zwaai (± 50%) en dus een kleine
additieve ruisbijdrage t.g.v. bandsnelheidsvariaties bereikt, de verhouding
tussen draaggolffrekwentie f c en informatiebandbreed te W is groot (fc/w =
60), waardoor geen zwa re eisen aan laagdoorlaa tfil ters hoeven te worden
gesteld terwijl er geen overlapping is van frekwentiebanden zodat weinig
interferentie op zal treden. Het ECG word t op het rechter cassettespoor
geregistreerd, het capnogram op het linker.

Voor het tijdsignaal wordt gebruik gemaakt van een klok-IC (AY-5-1224A) welke
gemultiplexed een 4-cijferige tijdsaanduiding in BCD-kode afgeeft, welke
omgezet wordt in een binaire serie datastroom d.m.v. een asynchrone zendont
vanger ("UART", AY-5-1 013A). De UART zet bij ontvangst de binaire serie
datastroom weer an in parallelle data, die toegevoerd wordt aan een
tijddisplay. In hoofdstuk 5 worden klok-IC, UART en displayschakeling verder
beschreven. Hoofdzaak is dat t.b.v. het tijdsignaal een binaire serie
datastroom van ca. 125 Bd op de band dient te worden geregistreerd.
Vanwege de eenvoudige realisatiemogelijkheid is gekozen voor ASK-kodering van
het capnogram-FM signaal m.b.v. de schakeling van fig. 4.2.5.
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fig. 4.2.5. ASK-modulator/demodulator.

De ASK-modulator versterkt 0,55 x of 0,175 x, afhankelijk van het logische
nivo van de serie data, waardoor een modulatiediepte van ca. 70% wordt
bereikt. De ASK-demodulator bestaa t ui teen snelle topwaarde detektor welke
de ASK modulatie volgt en een langzame topwaarde detektor waarvan de ui t
gangsspanning ~'1ord t ingesteld halverwege het logisch 0- en 1-nivo (beslis
sing sdrempel). Vergelijking van de ui tgangsspanningen van de snelle met de
langzame detektor garandeert een korrekte ASK demodulatie over een groot
bereik van het weergavenivo van de recorder. Door telling van het aantal door
de UART gedetekteerde pariteit- en framing-fouten gedurende een half uur
blijken slechts ca. 44 van de 11520 (= 0,4%) digits foutief te worden
ontvangen, Lh.a. in fouten- "bursts", waarschijnlijk t.g.v. bandslijtage
("drop-outs"). Ret display weigert als fout herkende digits te latchen zodat
een halve sekonde later gewoon het goede digit wordt ingelezen. Kijkend naar
het display merkt men hiervan niets, hoogui t bij langdurige foutenbursts
waarbij een enkele keer een verminkt digit als korrekt wordt herkend.
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Het blokschema van de analoge cassette interface schakeling wordt gegeven in
fig. 4.2.6. Voor een meer gedetailleerd schema wordt verwezen naar bijlage
B.3·

EC~ ~TO'lf--------_.~ FM
DEMOOUr.ATO~

ECGo
E(Go uir

KLOK
SCHAI<ELiHG

ASK
MODULATOR.

FM
~CAPN UiT-p-:l OEl'OC4JLAlOR

c.APNo~I'lH

ASK
~

TUO
~ DEM:lOUATOR I-----. i UART DiSPLAY

figuur 4.2.6. Blokschema van de analoge cassette interface schakeling.

Om te onderzoeken in hoeverre ASK-signaal en FM-signalen elkaar beinvloeden,
zijn aan de schake ling zoals gegeven in bijlage B.3. de ruismetingen ver
richt zoals samengevat in tabel 4.2.

ingangssignalen uitg.ruissp.

ASK linker spoor (capn. ) rechter spoor (EGG) links rechts

nee o V o V 3 mV 13 mV
ja II " " II 4 II 13 II

" bloksp. 1 Hz/O- 5 V " II 13 "-
" " -5 V 19 "-
" " +5 V 6 "-
" o V sinus 1 HZ/10 Vpp 3 mV -
II +5 V " 10 " -
" " sinus 1 Hz/20 Vpp 10 II -
" o V II 3 " -
" bloksp.l Hz/O - 10 V o V 13 mV-

Gapn. :
f o =1500 Hz
f A = 750 Hz
o V" V...~ +5 V
o V ... 750 Hz
+5 V .. 2250 Hz

EGG:
f o =6000 Hz
f A = 3000 Hz
-5 V~ V,..d; +5 V
-5 V .. 9000 Hz
+5 V ~ 3000 Hz

ASK:
125 Bd
70 96 mod.diepte

tabel 4.2. Uitgangsruisspanning als funktie van de ingangssignalen.

De overall ampli tude-frekwentiekarakteristieken voor capnogram en ECG worden
geg even in fig. 4.2.7.
De nauwkeurigheid van het ECG-kanaal voor -5 V ~ VIN ~ + 5 V is afhankelijk
van de gebruikte PLL-IC's en bedraagt ca. 0,7% van de volle uitsturing.
De harmonische vervorming bij VIN = 20 Hz sinus 3,5 Veff bedraagt:
d2 = -45 dB (0,5%), d3 = -55 dB (0,2%), d4 = -60 dB (0,1%), d5 = -65 dB
(0,05%).
De nauwkeurigheid van het capnogram-kanaal voor 0 V ~ VIN ~ +5 V bedraagt ca.
0,9% van de volle uitsturing. Harmonische vervorming bij V~N = 5 Hz sinus
1,5 Veff + 2,5 VDG bedraagt: d2 = -44 dB (0,6%), d3 = -56 dB to,2%).
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figuur 4.2.7. Overall amplitude-frekwentiekarakteristieken voor capnogram en
ECG.

4-3- Konklusies

Ondanks het niet toepassen van een kompensatiemethode voor bandsnelheidsvari
aties zijn de resultaten die met deze eenvoudige analoge schakeling (zie
bijlage B.3.) worden bereikt meer dan redelijk. De beide kanalen blijken (zie
tabel 4.2) elkaar zelfs bij oversturing nauwelijks te beinvloeden, terwijl
het ASK-moduleren van het capnogram FM-signaal vrijwel geen invloed heeft op
de ruiseigenschappen van ECG en capnogram kanaal.
De nauwkeurigheid (gelijkheid in- en ui tgangssignaal) blijkt voornamelijk te
worden bepaald door de keuze van de PLL-IC's en is evt. door paren nog wel te
verbeteren. Het zou zelfs mogelijk zijn voor modulatie en demodulatie door
omschakelen hetzelfde PLL-IC te gebruiken, waarbij de zo bereikte lineari
teitsverbetering echter alleen opgaat als de registratie via dezelfde
interface-schakeling wordt weergegeven als waarmee zij is opgenomen.
De bandsnelheidsvariaties bepalen de grenzen aan de ruiseigenschappen van dit
analoge systeem. Bij het ontwerp·van speciale analoge datarecorders wordt dan
ook grote zorg besteed aan het band transportsysteem terwijl bovendien vaak
een extra spoor wordt gereserveerd voor een piloottoon die, d.m.v. een PLL
systeem, waarvan de capstan-moto1r deel ui tmaakt zeer nauwkeurig op een vaste
frekwentie word t gehouden. Aangezien een ongemodificeerde "huis-, tuin- en
keuken-" cassetterecorder dient te worden gebruikt kunnen di t soort methodes
niet worden toegepast.
Om de mogelijkheid te onderzoeken deze bandsnelheidsvariaties te ontduiken is
in tweede instantie gezocht naar een digitale cassette interface-schakeling
die door zijn afwijkend principe in hoge mate ongevoelig zou zijn voor
snelheidsvariaties.
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5. SchakeliDg in digitale vona

5.1. Digitale registratie

Eij de digitale registratiemethode word t gebruik gemaakt van een P.C .M.
(pulse odemodulatie) systeem. Een PCM systeem is Lh.a. opgebouwd volgens het
bloksehema van fig. 5.1.1.

xu>~~~j-+__EBNGHkWANT~T;EH _NG ~
TRANSMi~E

ICANML.

fig. 5.1.1. Eloksehema PCM-systeem

Het analoge ingangssignaal x(t) wordt bemonsterd, na evt. door een laagdoor
laatfil ter te zijn gevoerd om alle frekwentiekomponenten hoger dan de halve
bemonstering sfrekwentie te verwijderen (bemonstering stheorema) . Vervolgens
wordt kwantisatie (afronding) toegepast, meestal door het bemonsterde signaal
af te beelden op een binaire veRtor met eindige dimensie (A/D-eonversie).
Daarna word t (evt. na pa rallel/ serie-eonversie) een vorm van kodering toe
gepast om een korrekte informatie-overdraeht via het transmissiekanaal
mogelijk te maken. Hierbij worden evt. redundante data toegevoegd voor syn
ehronisatie en foutdetektie en/of foutkorrektie doeleinden. De ontvanger zal
uit het ontvangen signaal door dekodering, met behulp van de redundante data,
de binaire vektor weer terugwinnen, welke (evt. na serie/parallel-eonversie)
d.m.v. D/A-eonversie en evt. een rekonstruktie filter wordt omgezet in een
signaal x( t) da teen min of meer getrouwe kopie van het ana loge signaal aan
de ingang van het PCM-systeem zal zijn.
De nauwkeurigheid van deze kopie is o.a. afhankelijk van de kwantisatiefout
die in het systeem wordt gemaakt. Wanneer x(t) waarden heeft in het interval
(-1, 1) en bij kwantisatie Q nivo's mogelijk zijn welke uniform verdeeld zijn
over di t interval, dan geld t, bij korrekte afronding voor de gemaakte kwan
tisatiefout E q [lit. 4, p. 322J:
verwaeh ting : e,. = 0

maximale fout:

variantie (= kwantisatieruisvermogen):

Ia,/ ~ VQ.
YQ.

c~ =( t:; 2. de't
l~ 2.

- 1
- 3 Q.&

- 2.-
De signaal/kwantisatieruis-verhouding bedraagt is) =~ = a C( ~a.

U::r C\. ett-

Wanneer x( t) b~jv. sinusvormig is met amplitude 1, dan geldt x2 = L zodat
(S/N) 1 ,5 Q Doorda teen deel van het ruisspektrum bui ten de doorlaa t
band q van het rekonstruktiefil ter zal liggen is in de praktijk de
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signaal!kwa~tisatieruis-verhouding aan de uitgang van het systeem iets beter:
(S!N) ~ 2Q • Wanneer een binaire vektor van N bits lang wordt gebruikt kun
nen m~ximaal Q = 2N kwantisatienivo's worden afgebeeld, zodat geldt: (S!N)q~

2N + 12 , d.w.z. ca. 3 + 6 N dB.
Elke extra bit bij kwantisa tie geeft een verbetering van 6 dB. Wanneer het
PCM-systeem overigens ideaal is kan bijv. bij gebruik van 7 bits kwantisatie
al een signaal! ruisverhouding van ca. 45 dB worden bereikt, bij een 10 bits
kwantisatie zelfs van ca. 63 dB.
Wanneer x(t) geen uniforme kansverdeling heeft is het soms zinvol de
kwantisatienivo's niet uniform te verdelen of d.m.v. een niet-lineaire
afbeelding (veelal compressie) de kansdichtheid van het te kwantiseren sig
naal weer uniform te maken. Aan de ontvangkant dient dan vanzelfsprekend de
inverse bewerking plaats te vinden. In ons geval lijkt het gebruik van dit
soort technieken echter niet zinvol.

Een andere belangrijke schakel in een PCM-systeem is de kanaal(de-)kodering.
De belangrijkste koderingsmethoden worden afgebeeld in fig. 5.1.2. Llit. 17J

I

code. laviscll
oanduiding ntv.-ou

','IVRZ-L
'a'

',.
IVRZ-N

'a'

'7'
IVRZ-S

'a·

','
BlP·L

'a'

BIP-N
'7'

'0'

BlP·S
'7'

'0'

"I"
DN·N

'0'

','DN·S
'a'

cotlrdlopram

code-definities

NRZ-L (non-return-to-zero level):
- niveau" 1" bij" 1"
- niveau ,,0" bij ,,0"

NRZ-M (non-retum-to-zero mark):
- niveauwisseling bij " 1"
- geen niveauwisseling bij ,,0"

NRZ-S (non-return-to-zero space):
- geen niveauwisseling bij " 1"
- niveauwisseling bij ,,0"

Bi-P-L (bi-phase level; split phase):
- niveauwisseling in het midden van elk bit
- wisseling van ,,0" naar " 1" bij ,,0"
- wisseling van" 1" naar ,,0" bij" 1"
_ 2onodig een niveauwisseLing aan het

begin van een bit

Bi·P-M (bi-phase mark):
- niveauwisseling aan het begin van elk bit
- wisseling in het midden van een bit bij " 1"
- geen wisseling in het midden van een bit

bij ,,0"

Bi-P-S (bi-phase space):
- niveauwisseling aan het begin van elk bit
- wisseling in het midden van een bit bij ..0"

- geen wisseling in het midden van een bit
bij .. 1"

DM-M (delay modulation mark; Miller-code):
- wisseling in het midden van een bit bij " 1"
- geen wisseling in het midden van een bit

bij ,,0"
- niveauwisseling aan het einde van eerste

,,0" bij een ,,0" gevolgd door een ,,0"

DM-S (delay modulation space; Miller-eode):
- niveauwisseling in het midden van een bit

bij ,,0"
- geen wisseling in het midden van een bit

bij " 1"
- niveauwisseling aan het einde van eerste

.. 1" bij een " 1" gevolgd door een " 1"

figuur 5.1.2. Belangrijkste kanaalkoderingen.
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Ret koderen is een sequentieel proces: een nieuw ui tgangssignaal van de
encoder (het kode signaal) wordt bepaald door het voorgaande uitgangssignaal
en het huidige ingangssignaal (het ongekodeerde signaal).
Wanneer als toestand het kode signaal word t opgevat en de overgangen welke
van de ene toestand naar--de andere plaatsvinden als horend bij het
ongekodeerde signaal, dan kunnen we ons bij deze (1e orde ~~rkov-) processen
de toestandsdiagrammen van fig. 5.1.3.a. voorstellen.

e ® ®
1 1U~)

~r
i i

lill $
1

(~D @r Jill 0

f % 31 0 1 0

® ® ® NRZ-S -*NRZ-L NRZ-M au.~ NIU

-~

®

o

1 1Ut)

figuur 5.1.3.a. Toestandsdiagrammen en berekende autokorrelatiefunkties bij
random ongekodeerd signaal voor'verschillende kanaalkoderingen.
Merk op dat de "space"-versies ontstaan ui t de "mark"-versies door het
ongekodeerde signaal te inverteren.

De wij ze waarop deze diagrammen moeten worden geinterpretreerd word t toege
licht aan de hand van het volgende voorbeeld.
Gebruikt word t de BiP-M kode. Stel het ongekodeerde signaal is de reeks
011001 ••• We starten in een willekeurige "toestand", bijv. (01). De kode
"01", behorend bij deze sta rt-toestand word t echter niet verzonden. Ret
eerste ongekodeerde bit is "0", dus volgen we de pijl waarbij "0" staat, ver
trekkend uit toestand (01) naar toestand (00). Aangezien we in toestand (00)
belanden word t de kode "00" verzonden. Het volgende ongekodeerde bi t is "1",
dus volgen we de pijl waarbij "1" staat, vertrekkend uit toestand (00) naar
toestand (10). We belanden in toestand (10) en dus word t de kode "10" verzon
den, enz. De ongekodeerde reeks 011001 wordt zo gekodeerd en verzonden als 00
10 10 11 00 10 , zi e fig. 5 •1 •3 •b.•
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, -.
" 01 \--=0:"""""-1
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START

figuur 5.1.3.b. Voorbeeld koderen volgens BiP-M kode

Voor ons is vooral van belang:
- de frekwentie-inhoud van het gekodeerde signaal
- de storingsgevoeligheid
- de mogelijkheid tot terugwinnen van het kloksignaal
- eenvoud van de kodeer- en dekodeersehakeling.

Wa t de frekwentieinhoud van het gekodeerde signaal betreft kunnen we geen
DC-komponent toestaan maar mogen er van de andere kant ook geen hoogfrekwente
informatiedragende komponenten aanwezig zijn. Uit de toestandsdiagrammen
blijkt dat bij de NRZ-kodes lange series "nullen" en "enen" kunnen ontstaan,
dus een grote DC-bijdrage. Bij BiP-kodes is het niet mogelijk lang aehter
elkaar in de linker- of reehterhelft van het toestandsdiagram te blijven,
deze kodes hebben dan ook geen DC-bijdrage. Bij DM-kodes is dit bij bepaalde
series ongekodeerde signalen (bijv. 011011011011 ••• bij DM-M kode) wel
mogelijk, deze bezitten dan ook een DC-bijdrage, welke in het algemeen klein
zal zijn.
Uit de toestandsdiagrammen heb ik de versehillende autokorrelatiefunkties van
de gekodeerde signalen bij random ongekodeerd signaal bepaald (zie fig.
5.1.3.a.) en door Fourier-transformatie hieruit weer de vermogensspektra, zie
fig. 5.1.4.

t ~(f)

0."

o

!... :,...
i ". ....

o.S 1

figuur 5.1.4. Genormeerde vermogensspektra voor versehillende kanaalkoderin
gen (random ongekodeerd signaal, bitrate 1fT = 1 Hz)

De NRZ-kodes hebben weliswaar een vrij kleine bandbreedte nodig (de hoog
frekwente lobben bevatten geen informatie maar worden veroorzaakt door het
stapvormige karakter van het transmissiesignaal) maar hebben een grote
gelijkspannings bijdrage. De DM-kodes worden ook gekerunerkt door een kleine
bandbreedte maar bezitten, alhoewel minder, nog steeds een gelijkspannings
aandeel. De BiP-kodes hebben een grotere bandbreedte nodig (ca. 1,5 x
bitrate) maar zijn gelijkspanningsloos en verdienen dus de voorkeur.
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Wat betreft de storingsgevoeligheid verdient de BiP-L kode t.o.v. de BiP-S en
-M kode de voorkeur: de kode voor "nul" en "een" zijn maximaal verschillend
(01 resp. 10) en liggen dan ook diametraal tegenover elkaar in het toestands
diagram. Voor bijv. de BiP-III kode verschillen de twee kodes voor "nul" (00
en 11) en voor "een" (01 en 10) slechts de helft hiervan (liggen naast elkaar
in het toestandsdiagram). Bij "optimaal fil teren", bijv. met integra te &
dump filters [lit 4, p. 380 en lit. 14J zal de storingsgevoeligheid van de
BiP-M en -S kode dan ook beduidend groter zijn als van de BiP-L kode.
Uit alle BiP-kodes kan op vrij eenvoudige wijze het kloksignaal worden terug
gewonnen door op elke flank in het gekodeerde signaal aan een (niet hertrig
gerbare) monostabiele multivibrator (pulstijd ca. 3/4 x bittijd van het
ongekodeerde signaal) een triggersignaal toe te voeren (voor een symmetrisch
teruggewonnen kloksignaal kan deze !lIMV op zijn beurt weer een NNV met
pulstijd = ; x bittijd triggeren), zie fig. 5.1.5.

HHV¥ltT

W-L

SLP-M

figuur 5.1.5. Terugwinnen kloksignaal bij BiP-kodes.

Ook het koderen volgens de BiP-kodes is erg eenvoudig: voor de BiP-L kode
hoeven klok en data maar aan een exclusive-(n)or te worden gevoerd, terwijl
voor BiP-M een or-poort, een JK-fliflop en een signaal met de dubbele klok
frekwentie volstaan, zie fig. 5.1.6 a en b.

DATA=&-ai &.P·L
KLOK

figuur 5.1.6.a. Kodeerschakeling voor BiP-L kode

Bij een transmissiekanaal van matige kwaliteit is het, zoals beschreven, ver
standig de BiP-L kode en een decoder met een "optimaal filter" toe te passen.
Bij een transmissiekanaal van hoge kwali tei t zou een BiP-L decoder zonder
optimaal filter kunnen worden toegepast, of gebruik worden gemaakt van de
BiP-M kode waarvoor in fig. 5.1.7 een decoder is gegeven. Bij een dergelijk
transmissiekanaal van hoge kwali tei t en verwaarloosba re foutenkans verdient
de BiP-M kode zelfs de voorkeur omdat deze, in tegenstelling tot de BiP-L
kode ongevoelig is voor 180

0

fasedraaiing door het transmissiekanaal (de
cassetterecorder).
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8i.P-M

+
'DATA

KlOl<

2)( KLOK__.:.J-I-~

2xJ<l.OK

LJ

k1.Ol<

MTA

J4K ---.J
&P-M--'-----I

figuur 5.1.6.b. Kodeerschake1ing en tijddiagram voor BiP-M kode.
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figuur. 5.1.7. BiP-M decoder

Bij beide kodes wordt in principe met stapvormige signa1en gewerkt, die ge
zien de fase niet-lineariteit van de cassetterecorder (zie hoofdstuk 2.4.)
aan1eiding zu11en geven tot een vervormd weergavesignaa1 uit de recorder. Het
is dan ook raad zaam a1 aan de opnamekant de hoge frekwen tie-komponenten
(bijv. 3 x bitrate en hoger) weg te fi1teren aangezien deze in feite geen
informa tie beva tten en a11een de pu1svorm nade1ig zu11en beinv1oeden, terwij1
bovendien de cassetterecorder voor hoge frekwenties eerder verzadigingsver
schijnse1en vertoont. Verder is het moge1ijk een fasekorrigerend netwerK toe
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te pa ssen [lit. 16] om zo de overall fase-overdracht in het belangrijkste
frekwentiegebied (bijv. tussen 0,35 x en 1,2 x bitrate, zie fig. 5.1.4) min
of meer te lineariseren.

5.2. Realisatie van de schakeliDg in digitale vorm.

Alhoewel het volgens het bemonsteringstheorema voldoende is de bemonsterings
frekwentie 2 maal zo hoog te kiezen als de hoogst voorkomende frekwentie kom
ponent in het bemonsterde signaal stui t di t in de praktijk op bezwaren,
aangezien dan in principe oneindig steile laagdoorlaa tfil ters nodig zouden
zijn om het signaal terug te winnen. In de praktijk word t veelal met 4 a 5
maal de hoogst voorkomende frekwentie gerekend, hetgeen in het geval van het
ECG een bemonsteringsfrekwentie van ca. 500 Hz zou betekenen. Wanneer verder
word t uitgegaan van een resolutie van 10 bits/monster (zie hoofdstuk 3·1.)
dan is de minimaal benodigde bitrate 5 kBd, maar t.g.v. benodigde redundantie
t.b.v. synchronisatie en foutdetektie zal deze waarde eerder op 7 kBd uitko
men. Bij gebruik van een BiP-kode betekent dit een hoogst voorkomende signi
fikante frekwentiekomponent van ca. 1,5 x 7 = 10,5 kHz, hetgeen bij 5ebruik
van chroomdioxide band (bij vermijding van verzadigingsverschijnselen, vooral
voor hogere frekwenties, zie hoofdstuk 2.4.) haalbaar zou moeten zijn. Ret
BiP-gekodeerde signaal is in dat geval opgebouwd ui t pulsvormige elementen
met een duur van 1/14 msec. ~ 71 vsec. Gemeten is de responsie van de casset
terecorder op een (positieve) "elementaire puls" van 75 vsec •
(herhalingstijd 1 msec.), bij gebruik van chroomdioxide band, zie fig. 5·2.1.

, .~,",R_ . ';!~~ ~~f ~i:I~~L:CjJj ;~:: ;::: i:i:::
-=';t-~::E~+ i~;l;;~~::L'U:;;

'::.. ;:;:E'~~i -=ifl i:l:f~0i it::~H:

figuur 5.2.1. Weergave van eenpuls met tijdsduur 75 vsec. r-Terk op dat de
toegepaste cassetterecorder het signaal 180

0

in fase draait.

Zoals te verwachten was is de weergegeven puls ui tgesmeerd en verder zijn
enige "ringing" verschijnselen (waarschijnlijk tog.v. fase niet
lineariteiten) waarneembaar. Zolang de recorder niet overstuurd wordt en zich
dus (min of meer) als een lineair systeem gedraagt zal de responsie op een
BiP-kodesignaal (bestaande uit de superpositie van t.o.v. elkaar verschoven
elementaire pUlsen) bestaan ui t superpositie van responsies op elementaire
pulsen. Wanneer we de responsie op een elementaire puls vereenvoudigen tot de
vorm zoals geschetst in fig. 5.2.2.a, dan zal de responsie op het BiP
kodesignaal van fig. 5.2.2.b eruit zien als opgegeven in fig. 5·2.2.c.

Alhoewel de intersymboolinterferentie in fei te verder reikt dan tussen twee
naburige pulsen stemt de signaalvorm van fig. 5.2.2.c vrij goed overeen met
de praktijk. Ondanks deze intersymboolinterferentie is het zeer goed mogelijk
de opgenomen BiP-kode in het weergavesignaal te herkennen. Het blijkt
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figuur 5.2.2.a Vereenvoudigde elementaire impuIsresponsie
5.2.2.b Opgenomen BiP-kode signaal
5.2.2.c Vereenvoudigde verwachte weergave BiP-kodesignaal

mogelijk em met een eenvoudige fasedraaier, zie fig. 5.2.3, de elementaire
impuIsresponsie te verbeteren, zodat de intersymboolinterferentie nog verder
afneemt. De overdracht van deze schakeling is voor het van belang zijnde
frekwentiegebied: H( s) ~ 1-51::

1+51:

met 't = 32 llsec. (90 0 fasedraaiing bij f ~ 5 kHz). De condensa tor van 120 pF
is toegevoegd om wat storing t.g.v. de HF-bias (hoofdstuk 2.4.) te onder
drukken (f-3dB ~ 30 kHz).
Alhoewel niet noodzakelijk is dez~ fasedraaier in de uiteindelijke schakeling
gebruikt.

120pF

-r---~------t--.
! !

I. .··-r -_._- -!~_.

j

~'10R£C.

figuur 5.2.3.a Fasekorrigerend netwerk t.b.v. verbetering pulsweergave
b Bijbehorende pulsweergave, 75 llsec. puIs
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Als volgende schakel in het systeem werd een BiP encoder en decoder gebouwd
voor een bitrat~ van 7,5 kBd.
Aangezien verwacht werd dat de cassetterecorder zich als een transmis
siekanaal van slechts matige kwali tei t zou gedragen werd gekozen voor een
BiP-L encoder en decoder, waarbij een "optimaal filter" werd benaderd d.m.v.
het "integrate & dump" principe.
Gezien de moeite die in deze BiP-L decoder met "optimaal filter" werd gesto
ken heb ik een beschrijving hiervan in de bijlage opgenomen. Uiteindelijk
bleek de kwaliteit van de recorder als transmissiekanaal boven verwachting en
kon ook zonder "optimaal filter" worden volstaan. Een nadeel van de BiP-L
kode is de gevoeligheid voor 180

0
fasedraaiing: wanneer verschillende record

ers kunnen worden gebruikt (of een recorder met 180
0

t.o.v. elkaar verschoven
voor- en naband controle!) betekent dit dat de gebruiker een schakelaar moet
instellen op noroaal of invers bedrijf. Aangezien echter het optimaal zijn
van de BiP-L toch niet langer werd gebruikt kwam de BiP-M kode weer in aan
merking die het voordeel biedt, ongevoelig voor 180

0

fasedraaiing te zijn. In
de ui teindelijke schakeling is dan ook van de BiP-M kode (coder zie fig.
5·1.6.b., decoder zie fig. 5.1.7.) gebruik gemaakt, waarmee "foutloze"
transmissie bij snelheden van 7,5 kBd zeer goed mogelijk bleek.

Met de wetenschap da t het met een eenvoudige schakeling mogelijk is met een
audio cassetterecorder een digitaal signaal op te slaan met een bitrate die
voor onze toepassing voldoende hoog is, kon de rest van de schakeling voor
het ECG-kanaal, waarvan het blokschema gegeven wordt in fig. 5.2.4., worden
opgebouwd.

SAMPLE
&

HOLl)

10&i~

ADC

PAIW.LEL.-5EJU£
0faETTErr.

PAAi"TEiT-
GEHEIlATDR

BiP-M

ENCODER.
r---CASS. REG.

OPNAMt:.

C~.
REe.
WIEER6"VE

B4P-M

DECODER

SERlE-_W£JE3
OMIE.TTER

PAitiTEiT-~~
CHECKER f=

10 8 iTS

DA.C

~DOORL.

FILTER

100 H2

EtQ

UiT

figuur 5.2.4. Blokschema ECG-kanaal

De sample & hold schakeling bestaat ui teen eenvoudige differentiaalver
sterker, differential mode versterking ca. 0,45, gevolgd door een CMOS
schakelaar (IE2) die 446 x/sec. gedurende ca. 10 ~sec. gesloten wordt en zo
de "sample" funktie vervult, terwijl condensator CE2 de "hold" funktie voor
zijn rekening neemt (zie fig. 5.2.5.). Op.-amp. IE3 is een FET-input type en
dient als buffer om CE2 in de "hold"fase niet te belasten.
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figuur 5.2.5. Sample & hold schakeling

De 10-bits ADC is opgebouwd m.b.v. een 10 bits DAC van het type AD 7533 LN en
een 10-bits binaire teller, zie fig. 5.2.6.

De teller wordt gereset tijdens de "sample"-fase, waarna een 500 kHz kloksig
naal geteld wordt. De teller-uitgang is verbonden met de DAC die daardoor een
dalende trapspanning afgeeft aan comparator IE4. Het tellen gaat net zolang
door totdat de comparator omklapt, waardoor de SR-flipflop (IP2) gereset
wordt, waardoor de teller geen klokpulsen meer toegevoegd k-rijgt. De D
flipflop (IH7) bemonstert de comparator uitgang telkens zo laat mogelijk,
d.w.z. net voordat de teller weer een bijtelt, zodat eventuele "glitches" in
de DAC-uitgangsspanning t.g.v. de vorige telpuls voldoende uitgedoofd zullen
zijn.
De SR-flipflop (IP2) lijkt overbodig maar blijkt in de praktijk toch nodig te
zijn. Wanneer de teller namelijk al gestopt is, doordat de DAC
ui tgangsspanning (iets) lager geworden is dan de analoge ingangsspanning dan
kan het gebeuren dat de comparator (IE4) t.g.v. ruis toch weer even omklapt.
De teller zou dan per abuis weer een bij tellen.
In de schakeling rond de DAC zijn twee tienslagenpotmeters opgenomen. PE1
beinvloedt zowel de versterking als de offset van de converter, terwijl PE2
alleen de versterking beinvloed t. PE1 word t bij ECG-ingangsspanning gelijk
nul afgeregeld op juist omklappen van het meest signifikante bit, dat teken
bit is (offset) waarna PE2 ZQ wordt afgeregeld dat nog juist een ECG
ingangsspanning van 7,5 Vtop kan worden geconver~eerd (versterking).

De parallel-serie omzetting wordt gerealiseerd m.b.v. een parallel laad/serie
schuif-register waarbij tevens een startbit, pariteitbit en 2 stopbits worden
toegevoegd. Elke sample wordt volgens het formaat van fig. 5.2.7. verzonden.

Het startbi t is per defini tie laag, de stopbi ts hoog. Kenmerkend voor een
nieuwe sample is de hoog-laag overgang tussen stopbi ts van de oude en het
startbit van het nieuwe datawoord. Het pariteitsbit vult het aantal enen aan
tot een even aantal. Bij weergave kan t.b.v. foutdetektie het aantal enen per
sample weer bepaald worden; wanneer di t aantal oneven is is er kennelijk
ergens een fout opgetreden.
De parallel-serie omzetting gaat als volgt in zijn werk (zie fig. 5.2.6.).
Op de hoog-laag overgang van het 446 Hz C~2240 \-I sec.) kloksignaal word t de
SR-flipflop IP8 geset, waardoor het schuifregister IP5, IP6, IP7 in de
parallel-laad mode word t gezet. Op de eerstvolgende hoog-laag overgang van
het 6250 Hz (~160~sec.) kloksignaal wordt de parallelle data DSTART (= 0), D9
tim DO en DpAR ingelezen. Het startbi t 0 verschijnt daardoor aan de ui tgang
van het schuifregister en reset de SR-flipflop IP8, waardoor een nieuw sample
genomen gaat worden, de 10-bits teller wordt gereset en het schuifregister in
de serie-schuif mode wordt gezet. Op elke hoog-laag overgang van het 6250 Hz
kloksignaal word t de informatie in het schuifregister een bit naar bui ten
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figuur 5.2.6. 10 bits ADC en parallel-serie omzetter ECG-kanaal
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figuur 5.2.7. Toegepast data woordformaat voor het verzenden van €len sample

doorgeschoven naar de BiP-M encoder terwijl aan de andere kant enen , die als
stopbi t moe ten dienen, na a r binnen worden geschoven. Di t gaa t ne t zo lang
door totdat SR-flipflop IP8 opnieuw gereset wordt t.g.v. een hoog-laag over
gang van het 446 Hz kloksignaal. Inmiddels is dan het gehele data-woord (zie
fig. 5.2.7.) voor een sample verzonden.

Bij weergave wordt het BiP-M recorder-signaal gedekodeerd. Het dan verkregen
serie-signaal wordt toegevoerd aan de serie-parallel omzetter en pariteit
checker, zie blokschema fig. 5.2.8.
Gewacht word t op een hoog-laag overgang van het serie datasignaal, welke
verondersteld word t afkomstig te zijn van de overgang van stopbits naar
startbit. Daarop wordt de SR-flipflop geset, waardoor 120 ~sec. pulsen. die
afkomstig zijn van de BiP-IvI decoder, doorgegeven worden als klokpulsen voor
een 12 bits schuifregister en een 12 bits-teller (IS7). Wanneer zo 12 bits
(DSTART' D9 tim DO en DpAR ) van het serie-datasignaal in het schuifregister
geschoven zijn klapt de 12-teller om, waardoor de SR-flipflop weer gereset
wordt. Hierdoor wordt de monostabiele multivibrator getriggerd, de databits
en een pariteit-kontrolesignaal in een latch geklokt, waarna opnieuw gewacht
wordt op een hoog-laag overgang van het serie-datasignaal.

Zoals beschreven word t de SR-flipflop IS8 geset door de eerstkomende hoog
laag overgang van het serie-datasignaal. Wanneer de band op een willekeurige
plaats wordt gestart hoeft deze overgang niet perse afkomstig te zijn van het
begin van een startbit maar kan ook ergens middenin een datawoord vallen.
Lh.a. zal de serie-parallel omzetter echter na enige datawoorden al syn
chroniseren. Di t synchroniseren za 1 sneller gaan naarmate er meer stopbi ts
worden gebruikt, vandaar dat een tweede startbit werd toegevoegd. In principe
is het mogelijk dat dit synchroniseren lang duurt, bijv. wanneer lang
achtereen hetzelfde datawoord (alleen voor bepaalde datawoorden!) op de band
staat. In de praktijk treed t di t "in een vals startbi t blijven hang en"
nauwelijks Ope Mocht dit soms gebeuren dan zal het meestal voldoende zijn de
band even stil te zetten en weer opnieuw te la ten lopen. Wanneer de serie
parallel omzetter eenmaal gesynchroniseerd is, blij it deze dat ook. Wanneer
gewerkt wordt met een varierend signaal (zoals een ECGl), dan is de schake
ling vrijwel direkt gesynchroniseerd.

De parallelle data die door de omzetter wordt afgegeven wordt vervolgens toe
gevoerd aan een 10 bits DAC, gevolgd door een versterkertrap rond IE10. zie
bijlage B.4.1., waarbij de offset en versterking kunnen worden geregeld
m. b.v. twee tienslagen-potmeters. Vervolgens wordt het signaal door een 3e
orde Thomson 100 Hz laagdoorlaatfilter wordt gevoerd (zie totaalschema in
bij lage) •

Merk op dat door de latch en de DAC een nulde-orde houdcircuit wordt gevormd,
welke zich als een extra (faselineair!) filter gedraagt met overdracht

H Cf}:. e-jnflf•. s.in nf/f,
TeE/fs

waarbij f s de samplefrekwentie (446 Hz) is.
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fig. 5.2.8. Blokschema en tijddiagram serie-parallel omzetter en p:1riteit
checker

Vooral voor de storende frekwentiekomponenten rond fs' 2fs ' 3fs enz., die
optreden t.g.v. het bemonsteren van laagfrekwente signalen is dit extra
filter zeer effektief. Wordt bijv. een 1 Hz signaal bemonsterd, dan ontstaan
ook komponenten van 445 en 447 Hz. Het 3e orde Thomson filter onderdrukt deze
ca. 31 dB, terwijl het extra filter een extra demping van 53 dB oplevert, zie
fig. 5.2.9.

Het capnogram- en klok-signaal worden op het andere cassettespoor geregis
treerd.
Voor het kloksignaal wordt gebruik gemaakt van een 4-digit klok-IC van het
type AY-5-1224A. Als tijdbasis krijgt dit IC een 50 Hz signaal aangeboden dat
niet afgeleid wordt van de netfrekwentie i.v.m. mogelijk sterke netvervuiling
op de operatiekamer, maar verkregen wordt door deling van een 1 MHz
kristaloscillator-signaal. Dit 'klok-IC geeft gemultiplext de vier digits
(tient. uren, eenh. uren, tient. min., eenh. min.) af in BCD-kode met een
multiplexfrekwentie die bepaald word t door condensator CK 1 (zie bijlage
B.4.2.). De keuze CK1 = 27 nF levert een cyclustijd van ca. 0,1 sec. Ope
Tevens wordt door het hoog worden van €len van de IC-aanslui tingen (MX 1 tim
4) aangegeven welk digit op dat moment op de uitgang staat. Verder geeft het
IC eens per cyclus een strobe-signaal af met behulp waarvan de uren en minu
ten gelijk gezet kunnen worden. Alhoewel volgens de specifikaties de ui t
gangen van dit IC TTL-compatible zouden zijn blijkt dit in de praktijk niet
het geval. Bij logisch nul blijken de uitgangen zich te gedragen als
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fig. 5.2.9. Amplitude-frekwentiekarakteristiek voor Thomson laagdoorlaat
filter en nulde orde houdschakeling voor frekwenties rond de sample
frekwentie (446 Hz).

filter en nulde orde houdschakeling voor frekwenties rond de sample
frekwentie (446 Hz).
weerstanden van 500 n naar aarde bij logisch een zijn de ui tgangen open. De
ui tgang sspanningen moe ten zich tussen -20 V en + 0,3 V bevinden. Daa rom is
gebruik gemaakt van "level shifters" volgens fig. 5.2.10.

;------1.. TT L.

biT

figuur 5.2.10. Levelshifter voor klok-IC

Voor het capnogram signaal wordt gebruik gemaakt van een schakeling die sterk
lijkt op die voor het ECG-signaal (zie bijlage B.4.2.). Ook hier wordt
gebruik gemaakt van een eenvoudige diffferentiaal versterker (IC 1) als
ingangstrap (diff. mode versterking ca. 0,56), gevolgd door een cr·ws
schakelaar (IC2) en condensator (CC2) met buffertrap (IC3) welke als sample &
hold fungeren. Achter de buffertrap is een verzwakker aangebracht welke
m.b.v. PC 1 instelbaar is tussen 0,8 en 1.

De sample frekwentie bedraagt 125 Hz. De ADC is weer opgebouwd ui teen
DAC/teller kombinatie, in dit geval voor 8 bit, in een IC (IC5). Geteld wordt
een 50 kHz signaal. Zodra de trapspanning, welke afgegeven wordt door de DAC
de ui tgangsspanning van de sample & hold overschrijd t, klapt de comparator
IC4 om, waardoor SR-flipflop IH10 gereset word t en het tellen van het 50 kHz
signaal stopt. Gewacht word t op de eerstvolgende neergaande flank van het
kloksignaal, waarop monost. multivib. IH11 gestart word t waardoor de teller
gereset word t en een nieuwe sample word t genomen. Aangezien een resolutie
van 7 bits al voldoende is voor het capnogram word t het minst signifikante
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,
bit van de 8-bits ADC verder niet gebruikt.
Als parallel-serie en serie-parallel omzetter kan nu gebruik worden gemaakt
van een geintegreerde universele asynchrone receiver/transmitter (UART) die
geschikt is voor parallel data tot 8 bit breed (AY-5-1013A).
Aangezien capnogram en tijdsignaal dienen te worden verwerkt door deze UART
wordt een multiplexer (IU2, IU3) gebruikt die elke 4 msec. wordt omgeschakeld
tussen capnogram en kloksignaal. Als meest signifikante bit wordt aan de UART
een nul aangeboden als de overige 7 bits bij het capnogram horen en een een
als het om het tijdsignaal gaat. Omdat het kloksignaal als een 8 bits signaal
wordt afgegeven door het klok-IC (4 BCD en 4 multiplex uitgangen) worden de 4
multiplex uitgangen d.m.v.. coderen (IU3) teruggebracht tot 3. (eenh. min. :
1B, 2B, 3B = 001; tient. min.: 010; eenh. uren: 011; tient. uren: 100;
"interdigit blanking" : 000). De UART zet het parallel signaal weer in een
serie-signaal om, voorzien van startbit, pariteitbit (even pariteit) en 2 1/2
stopbit. Di t 3125 Bd seriesignaal word t, net als bij het ECG-kanaal, BiP-N
gekodeerd en op de cassetterecorder opgenomen. Bij weergave wordt weer
fasekorrektie en BiP-M decodering toegepast, waa rna het zo verkregen
seriesignaal weer door de UART in parallel vorm word t omgezet waarbij een
evt. opgetreden pari tei t- of framing-fout word t gedetekteerd. Een framing
fout treedt op wanneer de UART een stopbit (= logisch 1) verwacht, maar een
logisch nul nivo aangeboden krijgt. Wanneer de UART de parallel data op de
uitgangspennen heeft gezet, wanneer vervolgens DAV (data available) logisch
een word t en het meest signifikante bit logisch nul is word t de data in een
latch gelezen waarvan de uitgang doorverbonden is met een 8 bits DAC (IC6)
(LSB = 0). Het analoge uitgangssignaal van deze DAC wordt door een
buffer/versterker (IC 7) gevoerd, waarbij m.b.v. PC 2 de versterking kan wor
den afgeregeld op een uitgangspanningbereik van 5,5 Vtt . Uiteindelijk wordt
het signaal nog door een 3e orde Thomson laagdoorlaa tfil ter met een -3 dB
frekwentie van 25 Hz gevoerd. Wanneer het meest signifikante bit logisch een
is, wordt de decoder IU5 geaktiveerd en op de opgaande flank van de DAV-lijn
worden vervolgens de vier minst signifikante bits (BCD-kode) in een van de
latch/decoder/drivers gelezen, waarna de digit op de bijbehorende 7
seegmenten display verschijnt.

De benodigde klokfrekwenties voor de cassette interface schakeling (500 kHz,
100 kHz, 12,5 kHz, 6250Hz, 3125Hz, 1250Hz, 446Hz, 250Hz, 125Hz en 50 Hz) wor
den verkregen door deling van een 1 MHz kloksignaal, welke opgewekt word t
d.m.v. een kristaloscillator, zie bijlage B.4.3.

De voeding van de schakeling is gerealiseerd m.b.v. drie spanningsregelaars,
zie bijlage B.4.3. Aan de voedingsschakeling is een netontstoringsfilter toe
gevoegd em minder last te heben van de sterke netvervuiling die op kan treden
in de operatiekamer.

5.3. Meetresultaten

Het digitale interface is gerealiseerd.
In bet nu volgende word t eerst een overzicht gegeven van de eigenschappen
welke ka rakteristiek zijn voor het systeem. Vervolgens worden de resul ta ten
gegeven van enkele metingen aan het gehele systeem en aan delen van het sys
teem.

Eigenschappen

Het ECG, capnogram en tijdsignaal zijn gekodeerd volgens de BiPhase-Mark
kode
Er is een foutindikatie aanwezig d.!il.v. een LED bij een pariteitfout in
het ECG signaal of in het capnogram/tijdsignaal of bij een framingfout in
het capnogram/tijdsignaal
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ECG-kanaa 1:

differentiaal ingangstrap
de toegevoerde signaalspanning mag varieren tussen -7, 5V en +7, 5V (diff.
mode)
de bemonsteringsfrekwentie van het signaal bedraagt 446,4 samples/sec.
resolutie A/D - D/A conversie: 10 bits
offset en versterking van de ADC en DAC zijn instelbaar
frekwentiebereik: DC - 100 Hz
het signaal dat door de recorder word t opgeslagen heeft een woordlengte van
14 bits/sample (d.w.z. 6250 bit/sec.)

het woord bestaat uit 1 startbit
10 databi ts

1 even pariteitbit
2 stopbi ts

Capnogram/tijdsignaal-kanaal:

capnogram:

differentiaal ingangstrap
de toegevoerde signaalspanning mag var1eren tussen 0 V en +5 V (diff. mode)
de bemonsteringsfrekwentie van het signaal bedraagt 125 samples/sec.
resolutie A/D - D/A conversie: 7 bits
versterking van de ADC en van de DAC zijn instelbaar
frekwentiebereik DC - 25 Hz

tijdsignaal:

24 uurs klok, 4 digits
gemultiplexed, cyclustijd 0,1 sec, d.w.z. in 0,1 sec zijn alle vier de digits
verzonden

het signaal da t door de recorder word t opgeslagen heeft een woordleng te van
12,5 bits, transmissiesnelheid 250 woorden/sec. (3125 bit/sec.)
bestaande uit 1 startbit

1 selektiebit (0 capnogram)
(.1 tijdsignaal)

7 databits
1 even pariteitbit
2 1/2 stopbit

Frekwentie-karakteristieken

Van beide kanalen zijn de frekwentiekarakteristieken gemeten, waarbij als sig
naalbron een generator Krohn-Hite model 4100, EEB 5522 werd gebruikt, terwijl op
de ui tgang van het kanaal een buisvoltmeter Philips GM 6012, EEB 993 en een
spectrum analyzer HP 3580A, EEB 5560 werden aangesloten.
In fig. 5.3.1. zijn de gemeten ka rakteristieken weergegeven. De getrokken
lijnen in deze figuur zijn de karakteristieken van de volledige kanalen, analoog
in - analoog ui t. De gestippelde lijnen geven de karakteristieken weer van de
Thomson filters apart. Bij de metingen aan het gehele ECG resp. capnogram
kanaal werd voor frekwenties hoger dan 0,3 x samplefrekwentie de ui tgangsspan
ning gemeten m.b.v. de spectrum analyzer om zeker te zijn dat ondanks aliasing
effekten alleen de juiste frekwentiekomponent werd bepaald.

CMRR van de ingangsversterkers

Van de ingangs-differentiaalversterkers is de CMRR bepaald (signaa15 enerator
Krohn-Hite model 4100, EEB 5522, buisvoltmeter Philips GM 6012, EEB 992). Merk
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figuur 5.3.1. Frekwentiekarakteristieken 'rl:!.<2.I!s211=:(i1te..!'. en "overall" voor ECG
en capnogram kanaal

op dat t.g.v. aliasing-effekten bijv. een 150 Hz signaal op de ingang van het
capnogram-kanaal aan de kanaal-ui tgang een 25 Hz signaal geeft en dus door het
Thomson filter nauwelijks word t verzwakt! Di t geld took voor common mode sig
nalen die t.g.v. een eindige CMRR doorwerken in het uitgangssignaal. Daarom is
ook de CMRR voor frekwenties hoger dan de afsnij-frekwenties van de Thomson
laagdoorlaa tfil ters bepaald. In fig. 5.3.2. is het gemeten verloop van de CMRR
als funktie van de frekwentie getekend.

Vervorming

Ter bepaling van de vervorming in het ui tgangssignaal zijn per kanaal twee
metingen verricht.
Bij de eerste meting is een sinusvormig signaal met verwaarloosbare vervorming
(Krohn-Hite generator 4100, EEB 5522) aangesloten op de ingang van het kanaal en
het spektrum van het ui tgangssignaal gemeten (spectrum analyzer HP 3580A, EEB
5560 en XY-recorder Kipp BD90, EEB 5649).
Als ingangssignaal voor het capnogram-kanaal is een 5 Hz sinusvormig signaal, 5
Vtt + DC offset 2,5 V gebruikt. De bandbreedte van de analyzer is ingesteld op
6.f = 1 Hz. Het spektrum van het uitgangssignaal, zie fig. 5.3.3.a. bevat de 5
Hz komponent en een ruissignaal waarvan het nivo voor frekwenties lager dan 25
Hz gemiddeld ca. 58 dB lager ligt dan da t van de 5 Hz komponent. Voor frekwen
ties boven 25 Hz neemt het ruisnivo steeds verder af. Het ruisnivo van ca. - 58
dB bij ~f = 1 Hz komt overeen met een nivo van ca. - 44 dB bij ~f = 25 Hz, het
geen goed overeenkomt met de verwachte signaal/kwantisatieruisverhouding van ca.
45 dB voor deze 7 bits conversie (zie hoofdstuk 5.1.).
Het ECG-kanaal is doorgemeten m.b.v. een 10 Hz sinusvormig ingangssignaal, 10
Vtt zonder DC-offset. In het spectrum, fig. 5.3.3.b., is naast de signaalkom
ponent van 10 Hz weer een ruissignaal herkenbaar met een nivo dat ca. 79 dB
beneden het signaalnivo ligt bij ~f 1 Hz. Dit komt overeen met een
signaal/ruisverhouding van ca. 59 dB bij ~f = 100 Hz. Bij uitsturing over het
volledige bereik van 15 Vtt moet de spectrum analyzer in een stand worden gezet
waarbij de eigen ruis van deze analyzer een bijdrage levert met een spektrale
dichtheid in dezelfde orde van grootte als de ruis afkomstig van het ECG-kanaal.
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figuur 5.3.2. CMRR van de ingangs-differentiaalversterkers van ECG en capno
gram kanaal.

'De signaalkomponent is dan ca. 3,5 dB hoger zlJn, zodat -wanneer het ruisnivo
onafhankelijk van de signaalampli tude word t verondersteld de
signaal!ruisverhouding dan ca. 62,5 dB zou bedragen. Dit is weer goed in
overeenstemming is met de verwachte signaal!kwantisatieruis-verhouding van 63 dB
voor deze 10 bits conversie.

figuur 5.3.3.a. Spektrum uitgangssignaal capnogram-kanaal, sinus 5 Hz, 5 Vtt in,
t:,f ,. 1 Hz
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fig.5.303.b. Spektrum uitgangssignaal ECG-kanaal, sinus 10 Hz, 10 Vtt in, t::.f

= 1 Hz.

De integrale niet-lineariteit (d .w. z. de grooiste afwijking van de werkelijke
transferfunktie t.o.v. de best benaderde rechte lijn) en de differentiele niet
lineariteit (d.w.z. de maximale afwijking van de stapgrootte t.o.v. de gemid
delde stapgrootte) van de ADC's en DAC's leveren kennelijk maar een zeer geringe
bijdrage. De integrale niet-lineariteit geeft aanleiding tot harmonischen van de
signaalkomponent en de differentiele niet-lineari teit vergroot het kwantisa
tieruisvermogen, aangezien deze evenredig is met het gemiddelde van het kwadraat
van de stapgrootten.
Opgemerkt kan worden dat wanneer een periodiek signaal periodiek bemonsterd en
gekwantiseerd wordt de kwantisatieruis ook periodiek zal zijn met een frekwentie
gelijk aan de grootste gemene deler van signaal- en bemonsteringsfrekwentie. Zo
kunnen ook bij een kwantisator met een verwaarloosbare integrale niet
lineariteit kwantisatieruis-pieken ontstaan in het spektrum o.a. bij frekwenties
die harmonischen zijn van de signaalfrekwentie. Di t effekt is duidelijk zicht
baar in fig. 5.3.4., waar het spektrum van het uitgangssignaal van het capnogram
kanaal bij een sinusvormig ingang ssignaal van 20 Hz, 5 Vtt + 2,5 VDC is afge
beeld. Bemonstering vindt plaats met 125 samples/sec., zodat de kwantisatieruis
periodiek is met een frekwentie van 5 Hz. In het spektrum zijn ruiskomponenten
zichtbaar bij 5, 10, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 Hz enz. De integrale niet
lineariteit kan bier alleen harmonischen van 20 Hz veroorzaken.

Voor het verkrijgen van een indika tie om trent de vervorming is nog een tweede
meting uitgevoerd. In fig. 5.3.5. is het schema getekend van de hierbij
gebruikte meetopstelling.

Hiermee word t het verschil gemeten tussen de werkelijke ui tgangsspanning en de
gewenste. De uitgangsspanning is hierbij gemeten voor het laagdoorlaatfilter.
Het ingangssignaal voor het capnogram kanaal is een driehoekspanning, frekwentie
0,005 Hz en top-top waarde 2,5 V, gesuperponeerd op een gelijkspanning van 2,5
V. '

Voor het ECG-kanaal is het ingangssignaal een driehoekspanning, frekw. 0,005 Hz
en top-top waarde 2,5 V, gesuperponeerd op gelijkspanningen van resp. -6, -4,
-2, 0, +2, +4, +6 V. Voor een "ideaal" kanaal zou gelden: vuit = v+in - v in ·
Het signaal op de Y-uitgang van de schrijver is dan nul.
T.g.v. o.a. kwantisatie geldt echter: v "t = v+" - v "n + ve ' waarbij ve de.. " " U:1. :1.n -:1.foutspann:1.ng voorstelt. Door nu de meetopstelling van fig. 5.3.5. te
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figuur 5.3.4. Spektrum uitgangssignaal capnogram kanaal, sinus 20 Hz, 5 Vtt in,
t.f = 1 Hz.
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figuur 5.3.5. Meetopstelling voor het meten van de "foutspanning".

gebruiken word t (~) veals funktie van de ingliJlg sGpanning geregistreerd. In
fig. 5.3.6.a. en b. is deze foutspanning weergegeven voor het capnogram - resp.
het ECG-kanaal.

aantal conv. stappen

In fig. 5.3. 6. a •
kwantisatiefout.
verwachting :
conversiebereik

herkennen we een zaagtand-achtig pa troon, kenmerkend voor de
De amplitude is ca. 45 mV tt hetgeen goed overeenstemt met de

5500 mV = 43 mV
27-1

Verder blijkt de foutspanning ve niet gemiddeld nul te zJ.Jn, maar een kleine
offset van ca. 10 mV te bevatten. Ook is duidelijk de onnauwkeurigheid van de
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Gemeten foutspanning capnogram-kanaal als funktie van de in-
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figuur 5.3.6.b. Gemeten foutspanning ECG-kanaal als funktie van de ingangsspan
ning.
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konversie in het op een na meest signifikante bit te zien, getuige de sprong en
van 5 mV bij v. = 1,3V 2,6V en 3,95 V. De foutspanning voor het capnogram
kanaal blijkt ov~~ het gehele bereik kleiner dan 40 mV te zijn, hetgeen bij een
bereik van 0 tot 5,5 V overeenkomt met een max. onnauwkeurigheid van ca. 0,7%.
Zonder offset zou Q.e max. onnauwkeurigheid zelfs ca. 0,55% zijn, waarvan 0,4%
voor rekening van de 7 bits kwantisatie komt.

Bij het ECG-kanaal (zie fig. 5.3.6.b.) blijkt de "amplitude" van de foutspanning
ca. 11 mV tt te bedragen, hetgeen lager is dan de verwachting:
conversiebereik 15.000 mV = 14,7 mV
aantal stappen ,2"0_1

Dit wordt veroorzaakt door ruis in de ADC waardoor het minst signifikante bit
niet stabiel is. De fluktuaties in het LSB worden uitgemiddeld door de ll
schrijver. Het verband tussen in- en gemiddelde ui tgangsspanning is daardoor
geen rechthoekige trapjeskromme zoals bij een ideale ADC/DAC maar zou er
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bijvoorbeeld uit kunnen zien zoals geschetst in fig. 5.3.7.

/
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figuur 5.3.7. Overdrachtsfunktie en foutspanning als funktie van de ingangsspan
ning t.g.v. ruis in de ADC.

Opgemerkt kan worden dat wanneer de top-topwaarde van de ruisspaning even groot
of groter is dan een kwantisatiestap en de ruis een homogene kansverdeling heeft
in theorie het verband tussen VINT en VIN zelfs lineair zou worden!).
De Dl8ximale fout bedraagt volgens fig. 5.3.6.b. ca. 11,5 mV hetgeen bij een
bereik van 15 V (- 7,5 V tot + 7,5 V) overeenkomt met een max. onnauwkeurigheid
van 0,8%0. Zonder de ruis in de ADC zou de gemeten onnauwkeurigheid eerder 1~

bedragen, waarvan 0,5%0 voor rekening van de kwantisatiefout komt. Gezien de
gespecificeerde integrale niet-lineariteit van 0,5%0 per DAC is dit een bevredi
gend resul taat.
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6. Vergelijk:i.ng van de resultaten

Uitgaande van de eis dat de cassetterecorder-interface schakeling zeker niet de
zwakste schakel in het patient monitor systeem zou mogen zijn werd in hoofdstuk
3.2. aangetoond dat het capnogram-kanaal een onnauwkeurigheid van 1% van de
volle schaal en een lineariteitsfout van max. 1/2% v.s. zou mogen bezitten. Het
ECG-kanaal zou een maximale onnauwkeurigheid van 0,2% v.s. mogen bezitten,
terwijl over de te eisen lineari tei t niet veel kan worden gezegd aangezien de
fabrikanten van EGG-versterker en monitor hierover geen opgave doen.

In hoofdstuk 4. is een interface schakeling beschreven welke gebruik maakt van
analoge modulatiemethoden. De onnauwkeurigheid van deze schakeling zou evt. nog
verbeterd kunnen worden door op gelijke VCO-karakteristieken gesorteerde PLL' s
te gebruiken. Het ruisnivo is moeilijker te verbeteren, aangezien deze groten
deels bepaald wordt door snelheidsvariaties van de cassetterecorder. Een een
voudige, goed funktionerende compensatiemethode voor deze snelheidsvariaties heb
ik niet kunnen vinden.
Daa rom is (zie hoofdstuk 5) in tweede instantie een op digitale principes
gebaseerde interface-schakeling ontworpen. Deze is in principe ongevoelig voor
snelheidsvariaties, zolang de serie-parallel omzetter en recorder signaal niet
meer dan een 1/2 bit per data woord (d.w.z. per 14 bit bij EGG) uit de pas lopen
(ca. 3,5% snelheidsafwijking!).
Een vergelijking tussen de aan het systeem gestelde eisen en de specifikaties
van het analoge en het digitale systeem wordtgegeven in tabel 6.1.

analoog digitaal eis

onnauwkeurigheid 0,9% 0,3% 1%

capnogram niet-lineariteit 0,9% 0,1% 0,5%

ruisnivo t.o.v. max. 0,5% 0,6% -
sinusvormige uitsturing

onnauwkeurighe~d 0,7% 0,05% 0,2%

E.C.G. niet-lineariteit 0,7% 0,1]5% -

ruisnivo t.o.v. max 0,5% 0,075% -
sinusvormige uitsturing

tabel 6.1. Vergelijking analoge en digitale systemen t.o.v. de gestelde eisen

Toelichting .£E de tabel

De bij het analoge systeem optredende ruisnivo' s z~Jn afhankelijk van de
gelijkspanningsnivo's aan de ingangen van de kanalen, zie tabel 4.2.
Van beide kanalen bij het analoge systeem en van het ECG-kanaal bij het digi
tale systeem zijn de offset en de versterking af te regelen, waardoor de
onnauwkeurigheid tevens de niet-lineariteit is.
De onnauwkeurigheid van het capnogram-kanaal van het digitale systeem
bedraagt 0,7% v. s. inklusief de kwantisatiefout. Hiervan is 0,2% offset en
ca. 0,5% niet-lineariteit, waarvan 0,4% kwantisatiefout. Bij het EGG-kanaal
van het digi tale systeem bedraagt de onnauwkeurigheid (tevens niet
lineariteit) 0,1% v.s. Hiervan is 0,05% t.g.v. de kwantisatiestappen.
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De bij het analoge systeem vermelde onnauwkeurigheden zijn bij afwezigheid
van ruis.
Om een vergelijld.ng mogelijk te maken met het analoge systeem zijn in de
tabel de onnauwkeurigheid en niet-lineariteit eksklusief kwantisatiefout ver
meld.
De kwantisatieruis is begrepen in het vermelde ruisnivo.
De opgegeven ruisnivo's zijn effektieve ruisspanningsnivo's uitgedrukt als
een percentage van de effektieve waarde van een sinusvormige ingangsspanning
met maximale amplitude.

Wat betreft het ruisnivo van het capnogram-kanaal is het digitale systeem
slechter dan het analoge systeem. Dit wordt veroorzaakt door de vrij grote kwan
tisatiestappen t.g.v. de 7-bits resolutie. Wat betreft alle andere eigenschappen
is het digitale systeem, waarvan in het bijzonder het ECG-kanaal, veruit
superieur aan het analoge systeem.
Deze verbetering is echter wel ten koste van de eenvoud van de schakeling
gegaan, wat ook tot uitdrukking zal komen in de verhouding van de kostprijs van
het digitale t.o.v. het analoge systeem.
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Bijlage 1. Bip-L decoder met integrate &: dump filter

Zoals beschreven in hoofdstuk 5 kan voor een minimale foutenkans bij diiSitale
transmissie over een kanaal van matige kwaliteit het beste een encoder gebruikt
worden die voor "0" en "1" als ingangssignaal een maximaal verschillende kode
genereert. De BiP-L kode blijkt hieraan te voldoen.
Verder kan het beste een zgn. "matched filter" [lit. 4, p. 156 - 158J voar de
decoder worden toegepast. Di t is een filter waarvan de invloed van de signaal
komponent van de ingangsspanning op de momentane uitgangsspanning op een bepaald
moment, zeg to' gemaximaliseerd wordt, terwijl de invloed van de ruiskomponent
van de ingang sspanning op to juist geminimaliseerd word t. Aan de hand van de
uitgangsspanning op to wordt dan beslist welke kode werd verzonden.
In het geval er sprake is van additieve Gaussische witte ruis, kan worden
aangetoond dat het filter optimaal is als deze een impulsresponsie hop,t(t) heeft
welke voldoet aan h t (t) = K.x( t -t), waarbij x( t) de ontvangen pulsvorm bij
afwezigheid van rui~P is en Keen °evenredigheidskonstante. In het geval van de
BiP-L kode zou di t filter een impulsresponsie kunnen hebben, zoals getekend in
fig. B.1-1 a, zodat bij afwezigheid van ruis het ui tgangssignaal van het filter
de vorm heeft zoals aangegeven in fig. B.1.1b. Op het moment t kan dan beslist
worden of het ongekodeerde bit een 1 (dan y (to) > 0) of een 8 (dan y(to ) < 0)
is geweest. Daar de responsie voor t > to in fei te niet van belang is, kan ook
een filter worden gebruikt dat een responsie heeft op een BiP-L kode zoals
geg even in fig. B. 1 • 1 • c •

t-
b c

figuur B.1.1.a. Impulsresponsie van een matched filter voor een BiP-L kode sig
naal bij gebruikmaking van een additief wit Gaussisch ruizend kanaal;

b. Responsie van het matched filter op een BiP-L kode signaal;

c. Afgekapte responsie van het matched filter op een BiP-L kode sig
naal (realiseerbaar m.b.v. het integrate & dump principe).

Een BiP-L decoder met een dergelijk filter volgens het "integrate & dump" principe
is gegeven in fig. B.1. 2.

In ons geval zal een filter, gebaseerd op het integrate & dump principe slechts een
benaderipg zijn van een optimaal filter. Oorzaken hiervan zijn:

de niet rechthoekige vorm van de ontvangen puls t.g.v. de frekwentieaf
hankelijke cassetterecorder;
er is niet alleen additieve maar ook multiplikatieve (modulatie) ruis aanwezig;
de ruis is niet volkomen wit.
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fig"';lur B.1 .2. BiP-L decoder met "integrate & dump" filter.

In de geteste uitvoering is desondanks de schakeling van fig. B.1.3. gebruikt.
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figuur B.1 .3. Realisatie BiP-L decoder met "integrate & dump" filter.
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De vermenigvuldiger werd hierbij vervangen door een "exclusive-or", vooraf gegaan
door een comparator.

Alhoewel een optimaal filter niet vooraf mag worden gegaan door een comparator wordt
de optimale decoder door deze schakeling vrij goed benaderd: aangenomen dat het
kloksignaal korrekt word t teruggewonnen word t de da ta goed gedekodeerd zolang het
ontvangen BiP-L kodesignaal per bitcel voor meer dan de helft van de tijd het goede
teken bezit, zie fig. B.1.4.
In de praktijk traden toch nog dekoderingsfouten op, waarbij als oorzaak gedacht
werd aan de klok-terugwinning die bij een slecht weergave signaal niet korrekt zal
werken.

Dl'TA

tf
B&P-L ICOCl£
~HE .tl.... _
ICLCK

o o

uiT
IN~

figuur B.1.4. Tijddiagram bij figuur B.1.3.

Daarom werd achter de monostabiele multivib. van 100 ].JSec. een (posi tieve flank
getriggerde) PLL geschakeld van het type CD 4046 welke aan zijn VCO ui tgang een
"nette" 180' klok zou moeten leveren wanneer zijn ruisbandbreed te voldoende klein
is. Toen dat niet afdoende bleek werd voor de PLL nog eell niet-hertriggerbare
monost. multivib. van 125 l.lsec. geschakeld om valse triggersignalen voor de PLL
zoveel mogelijk te onderdrukken. Ook hiermee waren de problemen niet opgelost.
Opvallend was dat veel fouten bij meerdere keren afdraaien van de band niet reprodu
ceerbaar bleken te zijn. Uiteindelijk bleek de schakeling zeer storingsgevoelig voor
dichtbij geplaatste apparatuur en konden de problemen worden verholpen door de
schakeling in een metalen geaarde bak te plaatsen en de meetapparatuur zorgvuldig te
aarden.
De resultaten waren na deze maatregel dusdanig goed dat onderzocht kon worden welke
maatregelen weer geschrapt zouden kunnen worden bij behoud van een "foutloze"
transmissie. Hierbij bleek het integrate & dump principe onnodig te zijn geworden
en de eenvoudige BiP-L decoder van fig. B.1.5. al te volstaan.

Merk op dat deze decoder het maximaal verschillend zijn van de BiP-L kode voor data
= 0 resp. 1 niet gebruikt aangezien er per bitcel in feite slechts een monster wordt
genomen. Wat de foutenkans aangaat zou daarom even goed de BiP-M kode met een
decoder volgens fig. 5.1.7. kunnen worden toegepast, die ook dekodeert op grond van
een monster per bitcel. Zoals eerder beschreven, wordt dan zelfs de voorkeur gegeven
aan de BiP-M kode vanwege de ongevoeligheid voor 180' fasedraaiing.
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fig. B.3. Schema analoge cassette interface schakeling.
Schakeling rond klok-Ie, display en,UART zie fig.B.4.2.
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Bijlage 5. Lay-out printplaten

De totale op digitale principes gebaseerde cassette interface schakeling is onderge
bracht op een tiental printplaten.
In deze bijlage wordt (verkleind, schaal 1 : -{2) per printplaat de lay-out van de
componentenzijde en van de koperzijde gegeven en de positie van de componenten.
Verder wordt een overzicht gegeven van de per printplaat 5ebruikte componenten en
connector-verbindingen naar andere printplaten.
Voor de componenten is door het hele verslag een kodering bestaande uit 2 letters en
1 of 2 cij fers gebruikt. De eerste letter heeft betrekking op de printplaat waarop
de komponent geplats is, terwijl de tweede letter aangeeft am wat voor komponent het
gaat:

B - brugcel
C - condensa tor
D - diode
F - netontstoringsfilter
I - i.c.
P - potentiometer
R - weerstand
S - schakelaar
T - transformator
X - kristal
Z - zekering

De cijfers geven het volgnummer aan van de komponent.
De connector aansluitingen beginnen met een lettercode voor de betreffende
printplaat, een getal corresponderend m,et het connector-pin nummer en een letter a
of c, aangevend of de aanslui ting zich op de a dan wel de c rij van de connector
bevindt. Ook de lintkabel-connector aanslui tingen beginnen met een lettercode voor
de betreffende printplaa t, gevolgd door twee getallen, corresponderend met twee
connector-pin nummers.
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fig. B.5.1. ADC EN DAC CAPNOGRAM (Q)

CCl 4,7~/35V tanto
CC2 lOnF,polystyr
CC3 330nF
CC4 330nF
CC5 lOOnF
cc6 27nF
CC7 l50nF

DCl BZX55C3V
.DC2 lN4148

ICl LF356N
IC2 HEF4051B
IC3 LF356N
IC4 LF356N
IC5 ZN425E
Ic6 ZN425E
IC7 MC1741C
IC8 MC1741C

PCl lkn,lO 91.
PC2 lOkn,lO 91.

RCl 182kn,1% met!.
RC2 182kn,1% met!.
RC3 lOO~l% met!.
RC4 lOOkn,l% met!.
RC5 lkn
RC6 3,9kSl.
RC7 5,6kSl
RC8 4,7kSl
RC9 15kn
RC10 15kn
Rcn 56kn
RC12 56kn
RC13 56kn
RC14 180kn

ontkoppel
condensatoren:
5x 4,7~/35V tanto

cormector
aansluitingen:
Cla: GND
Clc: GND
C2a: U2a
C2c: U2c
C3c: U3c
C5a: U5a
C6c: u6c
C7c: U7c
C9a: H9a
C12a:Ul2a
C12c:Ul2c
C13a:Ul3a
C13c:U13c
C14a:Ul4a
C14c:Ul4c
C15a:Ul5a
C15c:U15c
C16a:Hl6a
C16c:H16c
C17a:-15V
C1Sa:+15V
C22a: ANAL.GND
C22c:ANAL.GND
C27c:UIT CAPN.
C29c:ANAL.GND
C30c:+IN CAPN.
C31c:-IN CAPN.
C32a:+5V
C32c:+5V
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fig. B.5.2. DISPLAY SCHAKELING (R)

..
I IltOL.tC.@N: j

f

IDa 1 ~§criTIl ~ 1
lma] ~ \ ID~l

.. ~

.JIll hAN74A
DD2 MAN74A
DD3 MA.L'f74A
DD4 MAN74A

IDl MC14071
ID2 HEF451lB
ID3 HEF451lB
ID4 HEF4511B
ID5 HEF4511B

9 pull-up
weerstanden
101m

28 displ~ serie
weerstanden
220A

26-polige lintkabel
connector aansluitingen:
Dl,2 : K15,16
D3,4 : K17,18
D5,6 : Kl9,20
D7,8 : K21,22
D9,lO : K23,24
Dll,12: K25,26
D13,14: K27,28
D:t5,16: K29,30
D17.18: K31,32
Dl9,20: K33.34
D21,22: K35.36
D23.24: K37,38
D25.26: K39.40



- 64 -

fig. B.5.3. ANALOGE SCHAKELINGEN ECG (!)

f!m +fiif +~ ~

EI B L;]EJEJ B ~

lmJ B +9~

+l!E B

V ~
+~

H

B 8 c.a7 )
l!mI

EJ B
c.at ]

+mJ a EJ @iI

EJ
I§I

eEl 4,7~/35V tanto
eB2 1,5nF polystyreen
CE3 47nF
CE4 330pF
CB5 lOpF
CE6 330nF
CE7 470nF
CES B2nF

DEI IN414S

lEI LF356N
1E2 HE,'405lB
IE3 LF356N
IE4 CMPOICY
IE5 L123
IE6 AD7533LN
IE7 LF356N
IEB AD7533LN
1E9 LF356N
IElO LF356N
IE11 MC1741C

PEl lk.n, 10 sl.
PE2 2la1, 10 sl.
PE3 2kS1,10 sl.
PE4 10k~10 sl.

REI 221kn,1% metf.
RE2 221kn,1% metf.
RE3 100kn, 1% metf.
RE4 lOOkn,l% metf.
RE5 lkrl
RE6 2,21kn,1% matf.
RE7 3,32kS1,1% metf.
RES S,25kn,1% metf.
RE9 lOkO,l% metf.
REIO 4,75k~1% metf.
REll lkn,l% metf.
REl2 11m
REI3 lk!l.
RE14 4,75ka,1% metf.
REl5 S,25kn,1% metf.
RE16 4,751m,1% metf.
RE17 4, 75k!l., 1% metf.
REIS 4,75kn,1% metf.
RE19 15k.n

ontkoppel
condensatoren:
2x 22~/16V tanto
2x 6,Sp2/35V tanto
4,7JJF/35V tanto
3,3jlF/35V tanto

connector
aanslui tingen:
Ela: GND
Elc: GND
EBc: PBc
E9a: S9a
E9c: P9c
EIOa:Sl0a
EIOc:PlOc
E11a:S11a
E11c:P11c
E12a:S12a
E12c:P12c
E13a:S13a
E13c:P13c
E14a:S14a
E14c:P14c
E15a:S15a
E15c:P15c
E16a:S16a
E16c :Pl6c
E17a:-15V
E17c:P17c
EIBa:+15V
EIBc:P18c
E19a:S17a
E19c:H19c
E20a:SlBa
:2:22a:ANAL.GNll
E22c: ANAL .GNll
E27a:UIT EeG
E28a:-IN ECG
E29a:+1N ECG
E32a:+5V
E32c:+5V



fig.
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B.5.4. HULPPRINT ECG EN CAPNOGRM1 ~~)

HLLI'l'llIWf _ DI __ ItmI' 'IllE

CHl lOnF
CH2 120pF
CH, 680pF
CH4 10nF
CH5 10nF
CH6 68pF
CH7 2,2nF
CH8 47nF
CH9 120pF

DHl IN414S

IHl MC1741C
IH2 LF'S6N
IH, 1486
IH4 14121
IHS 74L574
IH6 74121
IH1 7474
IHS 74L502
I1i9 74L5109
IHI0 14500
IHll 74121

PHl 2kA,10 81.

·······:--·:--

. . •••
G
o

••8 ID JIlT Tal _ III lID lMlIl'ft.&ll

o
RHl 41kA.
RH2 471tSl.
RH, 47kA
RH4 47kn.
RHS lMA
RH6 1,Skn
RH7 680.n
RHS lOOn
RH9 lSkn.
RHI0 10k$!.
RHll lk$!.
RHl2 10kA

ontkoppel
condensatoren:
2x 4,1uF/,SV tanto
2x 3,'uF/3SV tanto

connector
aansluitingen:
Rla: GND
H2c: T2c
H3a: T,a,U3a
H4a: T4a,P4a
H4c: T4c
H6a: T6a, u6a
H7a: P7a
H1c: P7c
HSc: SSe
H9a: C9a
H12c:512c
H1Sc:El9c
H16a:C16a
H16c:C16c
R17a:-15V
H1Sa:+1SV
H19c :WEERGA'IT

REC.l
H21c:OPNAME

REC.2
H24c:U24c
H32c:+5V
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CKl 27nF
CK2 6,8)lF/16v tanto

DKl lN4148
DK2 lN4148
DK3 lN4148
DK4 lN4148

IKl AY-5-1224A
IK2 NE555N

LKl tim LK8
level shifters
bestaande uit
transistor 2N4124
weerstand 10kn

39kn
27kll
15kn

RKl 12kn
RK2 68k,n
RK3 12kn
RK4 56.lt
RK5 100kn

ontkoppel
condensatoren:
2x 4,7)lF/35 V tanto

4o-polige lintkabel
connector aansluitingen:
Kl,2 GND
K3,4 GND
K5,6 : SET MIN (1) drukschakelaar
K7,8 : SET MIN (2) op frontpaneel
K9,lO : SET HRS (1) drukschakelaar
Kll,12: SET HRS (2) op frontpaneel
K13,14: LED ERROR op frontpaneel
K15,16: Dl,2
K17,18: D3,4
K19,20: D5,6
K21,22: D7.8
K23,24: D9,lO
K25,26: Dll,12
K27.28: D13,14
K29,30: Dl5,16
K31,32: D17,18
K33,34: D19,20
K35.36: D21,22
K37,38: D23,24
K39,40: D25,26

EJ u

connector
aansluitingen:
Kla: GND
K6c: T.6c
K7a: U7a
K8c: U8c
K9a: U9a
K9c: U9c
K10a:U10a
K10c:U10c
Klla:Ulla
Kllc:Ullc
K17a:-15V
K17c:Ul7c
K18a:Ul8a
K18c:Ul8c
K19a:Ul9a
K19c:Ul9c
K20a:U20a
K20c:U20c
K21a:U21a
K21c:U21c
K26c:T26c
K32c:+5V
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fig. B.5.5. PARALLEL SERlE OMZETTER PARlTElTSGENERATOR (f)

0 0 0

• 0.
0.
0

o
o
o
o •

:~~o 0. .
E:1 : 0

o

CPl InF
CP2 InF
CP3 10nF

IPl 74500
IP2 741593
IP3 7493
IP4 7493
IP5 741595
IP6 741595
IP7 741595
IP8 74L500
IP9 74L502
IPI0 7415109
IPll 74121
IP12 14L586
IP13 741586

RPl 4,7kA
RP2 4,7kn.
RP3 15kn.
RP4 10kn.
RP5 lkn.

··

II·

o-

ontkoppel
condensatoren:
2x 4,7pF/35V tanto
Ix 10nF
2x 47nF

connector
aansluitingen:
Pla: GND
P3c: T3c
P4a: T4a
P5a: T5a
P7a: H7a
P7c: H7c
P8c: EBc
P9c: E9c
PI0a:OPNAEE

REC.l
PI0c:EI0c
Pllc:Ellc
P12c:212c
P13c :E13c
Pl4c E14c
P15c E15c
P16c E16c
Pl1c E17c
P18c E18c
P32c +5V

~
jftI

B
cm:r

8B 8
EJ EJ EJ B -

[fi EJ
[3 EJ B EJ Brp
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fig. B.5.7. SERlE PARALLEL OMZETTER PARlTElTS CONTROLE (~)

o o o

•••

•••••••

CSI InF
CS2 InF
CS3 InF

lSI 74LS95
IS2 74LS95
IS3 741595
IS4 741S175
IS5 74LS175
IS6 7415175
IS7 74LS92
IS8 74S00
IS9 74121
ISI0 74LS02
IS11 74LS86
IS12 74SS6
IS13 74LS86

RSI 4,7kn.
RS2 4,7kn
RS3 4,7kn
RS4 4,7kn.
RS5 15kn.

ontkoppel
condensatoren:
2x 4,7pF/35V tanto
2x 47nF

connector
aansluitingen:
Sla: GND
SSc: H8c
S9a: E9a
S10a:ElOa
Slla:Ella
S12a:El2a
S12c:H12c
S13a:El3a
S14a:E14a
S15a:E15a
S16a:E16a
S17a:El9a
SlBa:E20a
S25c:T25c
S32c:+5V

o

•••••
:~
:J~: f:J

o

o 0
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fig. B.5.8. TIJDBASIS FSK ONTVANGER CAPNOGRAM (!)

CT1 22nF
CT2 680pF
CT3 330pF
CT4 2,2nF
CT5 15nF
CT6 20pF
CT7 10nF
CT8 820pF

DT1 1N4148

IT1 LF356N
IT2 LF356N
IT3 74LS86
IT4 74121
IT5 741574
IT6 74Lsoa
IT7 74LS90
ITS 74LS73
IT9 741590
IT10 741590
ITll 74LS93
IT12 74LS90
IT13 7404

Em B
(i:/

rnD

EJ
c:m:J

EJ B B• r.J.&

0
~

mE
~

10

Gam
~EJ UIlJ

B 8 ~[:ED t3

Elm ~
~+

XT1 lMhz

connector
aans1uitingen:
T1a: GND
T2c: H2c
T3a: H3a,U3a
T3c: P3c
T4a: H4a, P4a
T4c: H4c
T5a: P5a
T5c: U5c
T6a: H6a,U6a
T6c: K6c
T8a: U8a
T17a:-15V
T18a:+15V
T20c:WEERGAVE

REC.2
T25c:S25c
T26a:U26a
T26c:K26c
T32c:+5V

ontkoppe1
condensatoren:
2x4,7PP/35V tanto
2x10nF

PT1 2kll, 10 91.

RT1 47kn.
RT2 47kA
RT3 47kJl
RT4 47kA
RT5 ili.n
RT6 1,8kA
RT7 680n.
RT8 470Sl.
RT9 22kA
RTlO 470 A
RTll 470n.

o

o
•:r--:

o

o

o

o
o
•

o 0. .
~ ..

o tJJ:::Jl
o~ o~:~
~
:.~ ~

• o.
o 0 1r::·..._..J

• :: • 0

~: :
••••o

0 0 0

••
o

.
o

~ .
.~ I

0_
• ••

•··:-+-
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fig. B.5.9. UART CAPNOGRAM TIJDMARKERING (~)

(fj

B
B B

1U4

EJ

B B .,- E]~Ii

(ff

lUI 741500
IU2 74L5157
IU3 74L5157
IU4 AY-5-1013A
IU5 7442
Iu6 741502
IU7 74L5175
IUB 74L5175

connector
aansluitingen:
Ula: GND
U2a: C2a
U2c: C2c
U3a: T3a,H3a
U3c: C3c
U5a: C5a,T5a
U5c: T5c
U6a: T6a,H6a
U6c: C6c
U7a: K7a
U7c: C7c
UBa: TBa
UBc: KBc
U9a: K9a
U9c: K9c
UlOa:K10a
UlOc:KIOc
Ulla:Klla
Ullc:Kllc
Ul2a:C12a
Ul2c:C12c
U13a:C13a
Ul3c:C13c
Ul4a:C14a
Ul4c:C14c
Ul5a:C15a
Ul5c:C15c
Ul7a:-15V
U17c:K17c
UlBa:KIBa
UIBc:K18c
U19a:K19a
U19c:K19c
U20a:K20a
U20c:K20c
U21a:K21a
U21c:K21c
U24c:H24c
U26a:T26a
U32c:+5V

ontkoppe1
condensatoren:
2x4, 7}JF135V tant.
2x47nF

o
•o
•......-. .'"'-

••_0

o

~
o 0

-
,-

o

UIIIl'-. TI.-ate tm;T nc
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fig. B.5.10. VOEDING (!)

EVl NLC100

CVl 1000llF/16V
CV2 6aOllF/25V
CV3 1000llF/25v
CV4 4,7llF/35v tanto
CV5 4,7llF/35v tanto
CV6 4,7llF!35v tanto

DVl 1N4005
DV2 1N4005

FVl netontstorings-
fil ter FELLER
0,lllF+2x2,2nF
+2x4mH

IVl L!'l340T-5
IV2 U134or-15
IV3 LM320T-15

5Vl tuime1schake1aar
2 po1.aan/uit
ink1. neon

iOY i5'Y indikatie1ampje
'" ...

TVl transformator

1+§,V,! -[ l DVa IIII I DV1 III I prim. 220V
sec .10V/20VA

15V/20VA

+
ZV1 50OmA.
ZV2 500mA

CV1 CV3 CV2.

+ +

. [§II ..
M 0 LED!V30IYZ
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-....._-~W8

Vi E29a Xl, Wi

ECG-KANhAL 1iOa , ECG-KANAAL
opname deel ( Illge weergave deel

l Sw

X~

~ ...
W~

IV. 7 Sw

Vf~ ~~S

Xi Wl
\11 (toe

CAPN-KiJJAAL H2ic: li CAPN-KANAAL
opname deel .T~ weergave deelVtJ

1~C3ic:

xa

V: 16 polige connector, male (ingang) X: 5 polige DIN chassisdeel
W: 16 polige connector, female (uitgang)

V1-W1: +ECG
V2-W2: -ECG
V5-W5: ANAL.GND
V7-W7: +CAPN.
V8-W8: -CAPN.

X1: OPNAME REC.2
X2: GND
X3: WEERGAVE REC.2
X4: OPNAME REC. 1
X5: WEERGAVE REC.1

11: LED, groen "RECORD"
L2: LED, rood "PLAYBACK"
R : 180n

Sw: drukschakelaar, 10 polig,om
opname/weergave
getekend in stand opname

fig. B.6. Schakelschema digitale cassette interface, zie ook fig. 3.1.
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