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SUMMARY

Bloodflowmeters based on the doppler-principle,produce a signal
that a.o. depends on the cosine of the angle between the probe
and the velocityvector.Measuring in vivo the angle between the

surface of the skin and the axis of the bloodvessel is unknown.
This introduces considerable errors.
Using more then one transmitter- and/or receiversystem these

errors can be eliminated. Several methods to achieve this are

discussed in this report.
Theoreticaly is proved that zero-crossing technics applied to
the power spectra of the received signals ,give the possibility
to determine the unknown e,ngle. This led to the instrumentation

of a system using zero-crossing detectors ,that produces a
signal only depending on the cosine of the unknown angle.

In chapter 3 the main properties of crystal arrays are mentioned.
The application of arrays gives the possibility to change
electricaly the direction of the beam. Using arrays in doppler
flowmeters it is easier to find a bloodvessel.
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INLEIDING .

• 1.Historie en algemene eigenschappen.

Dit onderzoek is de voortzetting van een aantal afstudeeronderzoeken
naar de mogel~kheden van bloedsnelheidemeting op basis van het
dopplereffect. In het kort zullen enige resultaten van vroegere
onderzoeken behandeld worden.

Geluid van zeer hoge frequentie (3-8 MHz),dat met behu]p van kris
tallen is opgewekt,wordt op een nabootsing van een bloedvat gestraald.
Deze nabootsing is gerealiseerd door een dunwandig latex slangetje.
Kristallen en slangetje bevinden zich in water,omdat de ultrahoge
geluidstrillingen in water slechta weinig gedempt worden. Door het
latex slangetje stroomt een vloeistof die evenale bloed kleine
deeltjes bevat. De deeltjes in deze vloeistof raken door het inge
straalde geluid in trilling. B~ de gebruikte hoge frequenties vindt
geen reflectie plaats aan de bloeddeeltjes,maar er treedt scattering
op,d.w.z.het geluid wordt alz~dig rondgestraald. B~ het dopplereffect
dat hier van toepassing is,speelt de snelheid van het medium en de
snelheid van de deeltjes een role

In het afstudeeronderzoek van ir.Opgenoorth (ref.1) is een formule
afgeleid die de frequentieverechuiving weergeeft die optreedt b~

bloedsnelheidsmetingen. Ale we aannemen dat de snelheid van het
medium gel~k is aan de snelheid van de deeltjes (fig.1.1.)
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met ~ f = frequentieverschuiving
v = snelheid van het medium en van de bloeddeeltjes
c = geluidssnelheid in het medium

f o = zendfrequentie
a,p = hoek tussen de stromingsrichting en de normaal op

de zender,resp.de ontvanger (fig.1.1~

( 2 )dvdN
av

dN
v dv dvJ

o

7
o

-v =

In een bloedvat stroomt het bloed niet overal met dezelfde snelheid.
Er vindt afschuiving plaats tussen de verachillende vlueistoflaagjes,
zodat de snelheid van het bloed langs de wand van het bloedvat het
kleinst is en in de as van het bloedvat het grootst. Hierdoor wordt
niet een dopplerfrequentie terugontvangen maar een geheel spectrum.
De fase van het terugontvangen signaal is afhankelijk van de afgelegde
afstand. Omdat de bloeddeeltjes stochastisch verdeeld z~n over het
bestraalde volume is de afgelegde weg ook een stochastische grootheid.
Bovendien is het aantal deeltjes dat zich in het bestraalde volume
bevindt ook een stochastische grootheid. Omdat de ontvangen trilling
de som is van de signalen door de afzonderl~ke deeltjes teruggezonden,
z~n zowel de amplitude als de fase van het ontvangen signaal stochas
tisch.

We bezien het gebied van de ader dat door ultrageluid wordt bestraald.
Het aantal deeltjes met een snelheid kleiner of gelljk v noemen we
N(v). Nu kan aangetoond worden (ref.1) dat voor de gemiddelde snel
heid geldt

Omdat we aangenomen hebben dat de deeltjes in de vloeistof dezelfde
snelheid hebben als de vloeistof heeft,behoort b~ elke snelheid van
de vloeistof een eigen frequentiebandje in het opgenomen frequentie
spectrum. Bovendien nemen we aan dat elk deeltje een even grote
b~drage levert aan het totaal terugontvangen vermogen en dat de
deeltjes homogeen over het vloeistofvolume verdeeld z~n. Het vermogen
in een frequentiebandje is dan representatief voor het aantal deeltjes
dat de corresponderende snelheid heeft,d.w.z.

dN
dv :: pew)

Hierin is P(Lv) de spectrale vermogensdichtheid en GJ=: 2 7T l!J. i met
.tJ. -{ = de doppler-frequentievex8 chulving. De integratie 1.n ( 2 ) kft!l.
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natuurl~ beperkt worden tot de hoogste vloeistofsnelheid ofwel b~

integratie over het spectrum tot de hoogste spectrumfrequenties.
Voor ( 2 ) komt dan rekening houdende met de meethoeken uit ( 1 )
de volgende uitdrukking tot stand

v (co s 0( + co S j3 ) ::: C

•Instrumentatie.

A
W

j w !Pew) dw
o

ill
J P~) dw
o

( 3 )

Ir.Opgenoorth heeft voor een stationaire stroming enkele spectra
opgenomen. De spectrumanalyse yond plaats door middel van sweep
modulatie en filtering daarna in een smalbandig filter. Door de t~d

die de analyse kost is deze methode aIleen geschikt voor stationaire
stromingen.
Ir.Arts (ref.2) is erin geslaagd een procedure voor on-line bepaling
te ontwikkelen door middel van transformatie naar het t~ddomein.

Een blokschema van deze methode is gegeven in fig.1.2.

Het binnenkomende signaal wordt eerst 10 maal versterkt in een RF
versterker. Daarna wordt het signaal toegevoerd aan twee demodula
toren, waar demodulatie plaats heeft met resp. cos Wo t en sin we> ~ •

In de daaropvolgende filterketen wordt het signaal zowel versterkt
als gefilterd. De filters in beide ketens moeten volledig identiek
z~n,zowel wet betreft doorlaatgebied als wat betreft fasedraeiing.
Daarna voIgt een regelbare versterker. Deze regelbare versterker is
ingebouwd omdat het signaal dat terugontvangen wordt nogal verschil
lend in amplitude kan zijn. De noemer van (3) geeft het vermogen van
het signaal weer. Door de versterking van de regelbare versterker
zodanig in te stellen dat dit vermogen constant gehouden wordt,
onafhankel~k van het ontvangen signaal,bereikt men dat de vermenig
vuldigers die op de regelbare versterker volgen in een geschikt
gebied werken. De gebruikte vermenigvuldigers z~n een standaard
uitvoering van de groep ER. Na de regelbare versterker volgen signaal
verwerkingseenheden die voor beide kanalen vers chillend z~n. In h<" L

ene kanaal komt aan de uitgang een signaal evenredig met de teller
van (3),aan de uitgang van het andere kanaal staat een signaal even
redig met de noemer van (3). Door deling wordt het uiteind ~ke

signae.l verkregen. Voor meer ui tgebreide inforllH3.tie ;wo::, t, Y:$.:;;;L:t )''Sf .,2

verwezen.
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·3.Recente w~zigingen in de instrumentatie.

Ten opzichte van de oorspronkel~ke instrumentatie van ir.Arts z~n

enkele detail~zigingen aangebracht. Door een verandering in de
laatste trap van de filters (het overapraakfilter) is een betere
gel~kspanningsinstellingvan beide transiatoren verkregen. Dit is
vooral van belang b~ grotere signal en. Tevena is de collectorweer
stand van de transistor in een van de filters veranderd in een
combinatie van twee weerstanden en een potentiometer zodat hier een
signaal met instelbare amplitude kan worden afgenomen. De koppel
condensator tussen de laatate trap van de filters en de regelbare
versterker ia vergroot. Hiervoor kon een normale electrolytische
condenaator gebruikt worden,omdat op de collector van de transistor
een voldoend grote gelljkspanningacomponent aanwezig ia.
Een en ander is weergegeven in fig.1.3.
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2. METHODEN VOOR ELIMINATIE VAN DE HOEKAFHANKELIJKHEID VAN DE
BEREKENDE FLO W.

Zoals uit het voorgaande bl~kt (1) is de doppler-frequentie
verschuiving afhankelljk van de hoeken waaronder de zender en de
ontvanger t.o.v.het bloedvat staan. Tevens bl~t hieruit dat niet
v bepaald wordt ,maar dat v (cos CJ( + cos j3) gevonden wordt. In de
prakt~k zal de hoek tussen het bloedvat en het oppervlak van de
huid veelal onbekend z~n. De apparatuur voor de meting van de
bloedsnelheid zal daarom veel beter bruikbaar z~n als de hoek
afhankel~kheid uit de meting ge8limineerd is. In de volgende hoofd
stukken zullen enige methoden hiervoor nagegaan worden.

2.1.Systemen met een zender en twee ontvangers.

B~ het werken met systemen met drie eenbeden bestaat zowel de
mogelljkheid tot gebruik van een zender met twee ontvangers alswel
het benutten van twee zenders en een ontvanger. Een systeem met een
zender verdient hier echter de Toorkeur. Immers voor een zender is
een dure hoogfrequerit-vermogensgenerator nodig. Bovendien treedt
b~ gebruik van twee generatoren signaalinterferentie op in de
demodulatoren. Dit gebeurt door onverm~delljke terugwerking via de
voeding. Om dan toch voldoende kanaalscheiding tussen beide systemen
te kr~gen is het noodzakelljk te werken met frequenties,die tenminste
50-100 kHz uit elkaar liggen.
B~ gebruik van een zender en twee ontvangers is een configuratie
volgens fig.2.1 mogel~k. Om hierna te noemen redenen moeten in
fig.2.1, V1 en v2 als laagfrequent-signalen beschouwd worden.
Het signaal v1 is afkomstig van ontvan~er 1, het signaal v2 vs.n
ontvanger 2.

Nu is de volgende representatie mogel~k
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v 1= V(COS~+ COS 131 ) :: V {COS {)( + CO S ( ex - f3 1 ) COS 0( + sin (fr-fi1 ) Sill c:1
v2=v(cOSO(+ cos ft 2) :: V {coscx. + cos (a: - j3 2) cos ex' + sin(~-J12) sine<j

( 4- )

Laten we zender en ontvangers vaste hoeken t.o.v.elkaar innemen,

dan z~n deze vergel~ingen te vereenvoudigen tot

Vi :: V {A cos oc: + B sin 0( }

( 5 )
v2 ::: v {c cos ex + D sin 0( }

waarna

A ::: 1 + cos (IX - "B 1 )
B :: sin(a' - 13 1)

c = 1 + co s ( lX - j3 2 )
D = sine Q - fJ 2)
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constanten zjjn die in te stellen zjjn. Het verdere rekenschema
volgend in fig.2.1 vinden we

v3= Cv1-Av2 = v( CB sinec:- AD sin <X ) = 'i(eB - AD) sin ex:
( 6 )

v4= -Dv 1+Bv 2 = v(-AD cos (X + BC cos ex ) .. v(CB - AD) co s ()(.

Voor v5 vinden we

222 2
v 5= v3 + v 4 =v (CB - AD) ( 7 )

Door (6) te delen door de vierkantswortel u1t (7) kan men naar
believen sin Oc: of cos DC berekenen.

Een complicatie is,dat men rekening moet houden met faseverschillen
in de signalen. Indien v in (4) u1tgedrukt wordt in een s1gnaal met
een bepaalde frequentie,dan moet rekening gehouden worden met ver
schillen in looptjjd tussen het systeem met ontvanger 1 en het systeem
met ontvanger 2. Deze loopt~dverschillen zullen dan tot fasever
schillen in de signalen leiden. Het grootste faseverschil zal uiter
aard optreden b~ een hoogfrequent signaal. Bjj een zeer laagfrequent
signaal speelt het faseverschil vrjjwel geen rol meer. De boven
staande verwerkingsmethode is zondermeer al onmogel~ voor hoog
frequent signalen,omdat de vermenigvuldigers bjj deze frequenties
niet meer werken. In het algemeen kan voor signalen met faseverschil
len de volgende berekening worden uitgevoerd

( 8 )

v2 = v cos( w 1t +p)(cos~+ cos,.B2)= v(cos w1t +p){c COSIX+ 1) SintX}

met wederom
A ::: 1 + cos (et-,s1)

B ::: sin (a-"s1)

C ::: 1 + cos (CX:-j32)

D = sin (ot-P2)
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Dan wordt

v3=Cv1-Av2=v cos w1t fAC cos ~ +BC SinQ'} -v cos (w
1

t + if )

{AC cos (){ + AD sin ~}

v4= -Dv1+Bv2=v cos w1t f-AD coSGt -DB sina-+

+ v cos ( Lv 1t + p) {BC

( 9 )

Dit kan herleid worden tot

Cv1-Av2= v cos GV1t {AC(1-COS P )oos OC+ (BC-AD oos g> )sin ex } +

+ v sin w1t {AC sin~ coso( + AD sin g:> sino<}

-Dv 1+Bv2= v cos w 1t {DB(-1+COS '.P )sin «+ (-DA+BC cos If )OOS04.) +

- v sinw1t [BC sin~ 0090(+ ED sin5' sin«}

( 10

Voor 0/= 0 gaan de vergel~kingen (10) over in (6). Voor kleine
waarden van p zal (10) slechts weinig afw1jken van (0).

Voor grotere waarden van p zal de afwljking aanzienl~k z~n.

Kwadrateren en optellen van v
3

en v4 heeft dan geen enkele zin meer.

2.De hoeken waaronder kan worden gemeten.

Zoals eerder is aangetoond is de gemiddelde snelheid

Nu z~n de hoeken waaronder in de prakt~k gemeten kan worden
beperkt.(fig. 2.2.)

J
/

z
,,< ~o, : " 0.2
7/ \7 //V / /);'7777// /7/,/')'7/ /777/ HVIDCPPERVLPK, \

,
\ \ /

_---__:=-BLOEDVRT

fig. 2.2.
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Om praktische redenen is het vr~wel onmogel~k nauwkeurig te meten
onder hoeken kleiner dan 300

• Het koppelen van de zender en de
ontvanger met de huid zal bjj deze kleine hoeken steeds moeilijker
worden en de kans op reflecties zal toenemen. Anderzijds zijn hoeken
groter dan 600 ook ongeschikt,omdat dan het ontvangen frequentie
spectrum teveel in elkaar gedrukt zal worden. Ook de configuratie
uit fig. 2.2. met zender en ontvanger 2 is ongeschikt. Omdat de
zendhoek 0(> 900 wordt cos rx negatief. Cos /32 is positief. Daarom
zal het ontvangen spectrum nog veel meer in elkaar gedrukt zijn.
Het is voor een goede meting dus noodzakelijk zender en ontvanger
onder vrijwel gelijke hoeken op te stellen. Brengt men ontvanger O2
over naar een hoek die ongeveer gelijk is aan de zendhoek dan ver
krijgt men weI een goed spectrum,maar dan zijn de verschillen tussen
de ontvangen spectra 1 en 2 nog slechts betrekkelijk klein.

Omdat de hoeken 0{ , /31 en j3 2 niet erg veel van elkaar vers chillen
zijn de instellingen van de potentiometers A en C en van B en D
ongeveer aan elkaar gelijk.
Volgens (6) treedt bij het berekenen van v

3
en v 4 een factor (CB-AD)

op. Omdat CB en AD ongeveer aan elkaar gelijk zijn kan in het verschil
een grote relatieve fout verwacht worden. De factor (CB-AD)2 is dus
niet nauwkeurig te berekenen,zodat uiteraard sin/X of cos e:t ook niet
precies te berekenen zijn.

3.Systeem met 2 zenders en 2 ontvangers.

Een systeem met 2 zenders en 2 ontvangers heeft eerder genoemde
nadelen niet. Een nadeel is hier natuurlijk weI dat twee hoogfrequent
vermogensgeneratoren noodzakelijk zijn. Er ontstaat nu een conf:l.guratie
volgens fig.2.3.

,/ Z, ~ q n ~ Z.z ~ 0.;
/ / 7 7 / / /7 ),; / ~ 7 77 Y/ 7 77 J 7 7~/ J 7; HUIDOPPERVL.I1K

, , : I
/

, ;'

, I ~

I, ,. ~A, Ie:(,

~,,~

fig.2.3.
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Voor de signalen geldt nu analoog aan (4)

v1 :It V (cos IX 1 + cos j3 1)

v2 = kv (cos «X 2 + c08/32)

De evenredigheidsconstante k komt voort uit het gebruik b~ systeem 2
van een andere zendfrequentie dan b~ systeem 1. We voeren een
gecorrigeerde v2 in

Nu kan (12) met behulp van (13) herleid worden tot

v1 = v (A cos (){1 + E sin lX1 )

I
(0 D sin oc 2 )v2 = v cos rx. 2 +

met

A ::: 1 + cos ( a:: 1 - ,B 1)

E ::: sin (()(1 - ft 1 )

0 ::: 1 + cos (CX 2 -ft 2 )

D ::: sin (cX 2 - f3 2)

In deze configuratie z~n beide HF-signalen behoorl~k detecteerbaar,
omdat beide zend/ontvangsystemen gunstige meethoeken kunnen hebben.
Het probleem van de kleine waarden voor E en D bl~ft bestaan.
Een speciaal geval van dit systeem zal nu bekeken worden.

o.4.De 90 methode.

Door de configuratie Minder algemeen te maken en enkele vaste hoeken

in te stellen is een belangr~e vereenvoudiging mogel~k.

Onder de voorwaarden

IT
lX 2 :::CX'1-2"
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veranderen (12) en (13) in

v1 = v (cos 0(.1 + cos,,81) (15)

v~ = v cos(CX 1 - f) + cos(,I31 - ;) = v (sin(X1 + sin ft1 )

Voor C(1 = ~1 worden de nog eenvoudiger formules verkregen

2 -v1 = v cos (X1

, - (16)
v 2 ::: 2 v sin (;(1

Kwadrateren en optellen geeft

2 (')2 2 2 2 2v1 + v2 = 4 v (cos CX'1 + sin ( 1 ) :: 4 V (17)

Na worteltrekken kan uit (17) en (16) cos ~1 berekend worden.
Deze meetmethode noemen we de 900 methode. De nu ontstane totale
meetconfiguratie met blokschema van de verwerkingsapparatuur is
gegeven in fig. 2.4.

Z, ;0, z .04 h,: A';z
" - I , ~

"
"

8LoEDVAT

1
/l.J ~ X .
-- -
~

.

+ V
rv:,' X'.2

fig. 2.4.
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KRISTALARRAYS.

In plaats van zenders en ontvangers dle ult een krlstal bestaan,
kan ook gebrulk gemaakt worden van zend- en ontvangarrays.
Deze bestaan ult een groot aantal dunne krlstalplakjes dle tegen
elkaar bevestlgd z~n. Door aan de slgnalen van de plakjes een
julste amplltude- en faseverdellng te geven kan de strallngsbundel
wat rlchtlng betreft bestuurbaar gemaakt worden. Dit kan een belang
rijk voordeel betekenen b~ het opzoeken van de bloedvaten. Voor het
elimlneren van de hoekfouten ls de methode niet zo lnteresaant.
Immers in vergel~klng met gewone zend- en ontvangkrlatallen z~n

geen extra gegevens verkregen. Slechta de hoek tussen de bundel en
het array (en dlentengevolge ook de hoek tussen het array en huld
oppervlak) ls bekend,echter nlet de hoek tussen de bundel en het
bloedvat. WeI wordt het met arrays eenvoudlger twee metlngen na
elkaar te doen en dan achteraf de meethoek ult deze metlngen te
berekenen. De gemeten waarden kunnen dan voor deze hoek gecorrigeerd
worden. Hlerb~ treedt echter hetzelfde bezwaar op als b~ het meten
met twee ontvangers. Indlen het nlet mogel~k ls de bundel over een
grote hoek te draalen,zullen de verschlllen tussen de signalen b~

de verschlllende hoeken slechts betrekkel~k gering z~n. Ben klelne
onnauwkeurlgheld in de bepallng van de hoek van de bundel t.o.v.de
huid zal dan een grote fout b~ de berekenlng van de meethoek opleveren.
B~ grot ere veranderlngen In de bundelhoek vormen de volgende punten
aen bezwaar:
a. De meting vlndt nlet meer plaats over hetzelfde gebled van het

bloedvat.
b. Door de veranderlng van de bestrallngsplaats ls het nlet zeker

meer dat het bloedvat daar dezelfde hoek met de huid maakt.

Bovendlen kan nog opgemerkt worden dat de bundel b~ arrays slechts
in een plat vlak draalbaar is. Het af te tasten bloedvat moet precles
in dit draailngsvlak 11ggen. Arrays z~n evenwel voor de metlngen
toch lnteressant omdat het hlermee mogel~k ls een goede onderdrukklng
van de z~lobben te verkr~gen. Dlt is belangr~k omdat b~ metlngen
11efst slechts een bloedvat bestraald moet worden.
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1.Het stralingspatroon van een l~nbronarray.

Een array bestaat uit een groot aantal dunne kristalplaatjes die
met een isolerende tussenlaag tegen elkaar bevestigd z~n.(fig.3.1.)

fig.3.1.

We noemen de afstand tussen de hartlijnen van twee opeenvolgende
plaatjes d, de dikte van een plaatje a.
Een array kan besehollwd worden als een groot aantal l~nbronnen ter
lengte a, die op een rechte l~n liggen. In het volgende zullen
alleen verre-veldpatronen bekeken worden.
We gaan uit van een array met allemaal even dikke elementen,die
equidistant van elkaar bevestigd z~n. Het richtingspatroon is dan
theoretisch het product van het richtingspatroon van een l~nbron

en het patroon van een array van puntbronnen op gel~ke afstanden.

Het richtingspatroon voor de geluidsdruk van een l~nbron is (ref.3)
(zie fig. 3. 2. )

p = sin x
Q x met x =~ sin Q

i\.
(18 )

~---
Q

fig.3.2.

waarin .A de golflengte is.
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Het stralingspatroon van een puntbronarray kan als voIgt bepaald
worden.

We gaan uit van een array bestaande uit een oneven aantal puntbronnen
(2N+1) die op onderling gel~ke afstanden d op een l~n liggen,
(zie fig.,.,.). AIle bronnan trillen met dezelfde amplitude en fase.

.... _" - ". . ... ..-

-N
• •

012

7
fig.,.,.

p

I N

In een verafgelegen punt P (verre-veld) zullen de drukken die ont
staan t.g.v. twee naast elkaar liggende bronnen een faseversehuiving
hebben omdat de straling afkomstig van deze bronnen verschillende
wegen heeft afgelegd. Het versohil in afgelegde weg is d sin Q.

Indien de golflengte van het geluid in het medium A is ,dan bedraagt
de faseverschuiving in P tussen de drukken t.g.v. twee opeenvolgende
puntbronnen

21T d sin Q
A

Neemt men een genormaliseerde amplitude 1 voor aIle puntbronnen en
een dempingsvr~ medium,dan vindt men voor de resulterende druk in
P t.g.v. het array

+N
P (Q) = L. cos {i 2 7T d sin Q} (20)

-N A

Stelt men lTd sin f) = u
A

dan gaat dit over in

+N
P (u) = L co S 2i u =

-N

Dit kan worden herleid tot

2(!+cos 2u + cos 4u + ...• + cos 2Nu)
(21 )



+N
p(u)= ~ cos 2iu =

-N
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N
Re L expj2iu =

-N
R {

-j2NU+ -j2(N-1)u+ +e j2NU}e e e. • • • • =

-j2Nu {'1_e j2U (2N+1)} e- j (2N+1)u (1_e j2U (2N+1))
Re e '2 = Re . '2 =

1-eJ u e- Ju 1-e J u

Re
e- j (2N+1)u _ e j (2N+1)u = sin (2N+1)u

e- ju - e ju sin u
(22)

am het stralingspatroon van een l~nbronarray te vinden moet dit
resultaat nog vermenigvuldigd worden met het stralingspatroon van
een l~nbron.

Men vindt dan

p = sin u l

I
u

sin (2N+1)u
u

met I TTa
u = T sin Q

nd
u = T sin e

Gebruik makend van (21) is dit te schr~ven als

P
_- 2 sin(u I) ( i+COS 2u + cos 4 2N )If u + .....• + cos u

u'
(24)

We laten voorlopig de eerste productterm buiten beschouwing.

De periode van de overbl~vende cos-reeks is dan Tr. Dit betekent
dat voor u = 2 ~ het hele patroon herhaald wordt,dus dat in deze
punten een nieuwe hoofdlob ontstaat gel~k aan die in u=O.
Verder volgt uit (22) en (24) dat het gehele patroon symmetrisch

ITis om u = ~ :2 d.w.z.

(25)

Het hangt van de verhouding tussen d en A af b~ welke hoek Q de
2e hoofdlo b optreedt. Door juiste keuze van d en A kan het optreden
van deze hoofdlob zelfs vermeden worden. Zorgt men door keuze van d
dat voor alle e geldt luI < 'J dan treedt daze hoofdlob zeker niet oj).
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Beperken we ons tot -;r<9 <..If dan moet dus

luI

Dit betekent dat

I< -if (26)

Bij het lijnbronarray zal in de praktijk d ~a. Wat betreft de eerste
productterm in (23) en (24) kan dan opgemerkt worden dat UI~U.

( . sin uIn tabel 3.1 ref.4) zijn enkele waarden voor u aangegeven.

Hieruit ziet men dat voor lu/< ~ de verandering van deze term

van betrekkelijk gering belang is ten opzichte van de tweede term

in (23) en (24).

u(rad) sin u u(rad) sin u u(rad) sin u
u u u

° 1 0,6 0,9411 1 ,2 0,7767
0,1 0,9983 0,7 0,9203 1 ,3 0,7412
0,2 0,9933 0,8 0,8967 1 ,4 0,7039
0,3 0,9851 0,9 0,8704 1 ,5 0,6650
0,4 0,9735 1,0 0,8415 TT 0,6366
0,5 0,9589 1 ,1 0,8102

-2-

tabel 3. 1.

2.0ptimaliseren van de zijlobonderdrukking.

In het voorgaande is een uniforme amplitude- en fase-distributie

over de elementen van het array verondersteld. Door d< ~ te
kiezen werd ervoor gezorgd dat in het gebied - i <Q <; geen 2e

hoofdlob voorkwam. In dit gebied kunnen wel zijlobben voorkomen.
Het is echter mogelijk door een speciale distributie deze z~lobben

te onderdrukken. Dit betekent dan wel dat de bundel van de hoofdlob
breder wordt. Men kan geen fasedraaiing tussen de elementen toe
passen ter verbetering van de zijlobonderdrukking,omdat een variabele
fasedraaiing nodig is om de bundel draaibaar te maken.
Een mogelijkheid tot optimalisatie van de zijlobonderdrukking door

middel van amplitude-distributie biedt de P.~lEh-Ts,~~~~:£Q~:f.methode.
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We gaan uit van formule (20) voor het puntbronarray.
De amplitude van de verschillende bronnen in aanmerking genomen
vinden we dan

N
cos {2i ~d sin g}P(Q) =.L:. Ai (27)

-N

Als Ai = A-i kan (27) geschreven worden als

N
2 TT id

N
P.(g) =2: AI cos sin g = I:. AI cos 2 iu (28 )

i=o i A i ::0
i

met A' = Ao 0
en voor i " 0

u = lTd sin g
A

De formule Tn(x) = cos nu

met x = cos u

definieert polynomen van de nde graad,die bekend z~n als

Tschebyscheff-polynomen. Zo geldt

2T2 = 2x -1 enz.

De belangr~kste eigenschappen van het Tschebyscheff-polynoom z~n:

2) De n wortels van Tn(x) z~n re8el en liggen tussen -1 en ~1.

3) De relatieve maxima en minima liggen afwisselend b~

k = 1,2,:3, ....• , n-1

De absolute waarde van deze maxima en minima is /Tn(Xk )! = 1

4) Voor Ixj= 1 is /Tn(x)!= 1; Voor Jxj>1 is /Tn(X)/>1

Als voorbeeld is in fig.3.4. T6 (x) weergegeven.
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+1

-I I

L

fig.3.4.

,+1 x

Nu is (28) uit te drukken in de som van een aantal Tschebyscheff
polynomen. Deze som is zelf weer een polynoom van de graad 2N,
het arraypolynoom te noemen. De graad van dit polynoom is dus een
lager dan het aantal puntbronnen in het array. In formulevorm:

met x = cos u u = TT d sin 9

A

Dit polynoom wordt gelijk gesteld met het Ts chebys cheff-pol~:nGom
van de graad 2N.

(30)

De hoofdlob moet komen in het punt 9 = 0 => u = 0 ~ x = 1
Vandaar de invoering van x om deze hoofdlob > 1 te krijgen.

o

De grootte van deze hoofdlob voor x =1 is dus T2N (xo ) met xo> 1 .

De zijlobben worden gevormd door de maxima en minima van T2N (xxo ).

Deze hebben aIle een waarde 1. De z~lobonderdrukking is dan in
dat geval
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grootte v.d.hoofdlob =
grootte v.d.z~lob

(31)

Nu is Xo te bepalen uit T2N (xo ) = r . Hiervoor bestaat de

speciale benaderingsformule (ref.5) voor het geval r>/ 1

____ ~ [ 1/2N 1 ]
X o ~ "2 2r + 1/2N

(2r)
(32)

De coefficienten van gel~ke machten van x in beide polynomen (30)
worden gel~k gesteld. Op deze manier vindt men voor een array,
b~ gegeven aantal elementen (2N+1) de amplitudeverdeling Ai' nodig
om een gewenste z~lobonderdrukking r te kr~gen.

3.Verband tussen bundelbreedte en z~lobonderdrukking.

Zoals in het voorgaande is aangetoond begint voor u = ~ het bundel

patroon zich te herhalen volgens (25). B~ een amplitude-distributie

volgens de Dolph-Tschebyscheff-methode behoeft deze herhaling geen
bezwaar te z~n,omdat eerst de z~lobben terugkomen die reeds onder
drukt z~n. Ernstiger wordt het als ook de hoofdlob terugkeert.
Of deze terugkeert in het beschouwde gebied van g , hangt af van de

, lTd sin gverhouding tussen A en d. Uitgaande van u = A vindt men

dat dit voor d = A het geval is b~ Q = ~ . Er is echter een

waarde voor d te berekenen,waarb~ de 2e hoofdlob buiten de hoek

9 = 7 ligt.

Daarvoor bek~ken we eerst het patroon dat we kr~gen b~ toep~ssing

van de genoemde distributiemethode (fig.3.5). Met

x :: cos Uenu = TT dA. sin Q

werd dit patroon gegeven door T2N (xxo ) voor JxJ< 1 met de hoofdlob

bij x = 1. Xo werd bepaald uit de gewenste z~bandonderdrukking.

Het patroon werd symmetrisch t.o.v. x :: 1.
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- - - - - - - - +1

------- --I

Zorgt men dat het laatste nulpunt A veer de 2e hoofdlob niet meer
bereikt wordt in het beschouwde Q gebied,dan komt dus ook deze
2e hoofdlob niet meer voor.
De nulpunten van T2N (xxo ) worden bepaald door

cos {2N arccos xxo}== 0 =>

k 17
= + cos 2N 2

Het gezochte nulpunt heeft de grootste afstand tot de oorsprong.
Di t wordt dus

1 TT (k=1 ) (34)x = cos 4NXo

Omdat x = cos u moet dus gelden

cos u>
1 IT

Xo
cos 4N

Dit betekent

Iu/< [TT - arccos {x: cos ~ J]
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(36)

geeft danffd sin Q

A

1d fSin gf<[lT- arccos { ~o cos -iN}]

Substitutie van u =

Beperken we ons tot TT
G ='±-2max dan wordt

(37)

Niet aIleen is er een verband tussen d en het al dan niet voorkomen
van een 2e hoofdlob. De breedte van de hoofdbundel is ook afhankel~k

van de waarde van d en bovendien nog van de verhoudingsfactor voor
de z~lobonderdrukking r.
Als bundelbreedte beschouwen we de breedte tussen de punten waar
de intensiteit 3 dB minder is dan de intensiteit op de hoofdas.
Zoals reeds bekend is geldt

x = cos u = cos ( lTd sin G)
A

ofweI G A ) (38 )= arcsin (lTd arccos x

Nu geldt voor het punt waar de intensiteit van de hoofdbundel 3 dB
is afgenomen dat de verhouding tussen de intensiteit van de hoofd
bundel en de intensiteit van de z~lobben 0,707 r is.
Met de benaderingsformule (32) is de waarde van x te berekenen waar
dit optreedt. Dit gebeurt door voor r te substitueren 0,707 r.
Bovendien moet x weer door xx vervangen worden,omdat uiteraardo
blijft gelden x ~ 1. ,
De waarde van x in het 3 dB-punt wordt x genoemd.

Dit resulteert in

, _ J.. [2. (0,707r) 1/2N + 1 1 (39)
x X o - 2 2.(0,707r)172N]
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met (32) geeft dit voor x'

1

x
2N \ 2N \

_ V1,414r + \/'1 ,414r
- 2N 1
~ +f"':"b....--

V 2r

(40)

(41)1
+ .fN~

V 2r'

\21} 1
V 1 ,414r' + -:=:2~N~--

V~1-,4-1-4--'r'

,2b
V 2r

bundelbreedte = 29 I = 2arcsin { '¢-a arccos

Voor de bundelbreedte geldt

Hieruit is te berekenen dat b~ het toenemen van de z~lobonderdruk

king de bundelbreedte eveneens toeneemt. Erg groot is dit effect
echter niet. De factor 1 is veel belangr~ker b~ de bepaling van
de bundelbreedte.

,4.Bundeldraaiing door fasedraaiing.

Worden de l~nbronnen in tegenstelling tot het vorige niet met
dezelfde fase gestuurd,maar ieder met een fase

~ = - 27T i d sin f
A

t.o.v. het centrale element ,dan gaat de hoofdlob een hoek f maken
met de normaal op het array,(zie ook 19).
Omdat aan de amplitude-verdeling van array niets veranderd wordt
en de DOlph-Tschebyscheff-methode onafhankel~k is van de fase,
kan een willekeurige fasedraaiing tussen de elementen worden toe
gepast. Men moet hierb~ rekening houden met een eventueel weer
terugkeren van de hoofdlob. De eisen voor d om dit te voorkomen
z~n nu strenger omdat een gebied met Q> ~ bekeken moet worden.
Als richtsnoer kunnen we voorlopig een afstand d = 1 aanhouden.

Zoals reeds eerder vermeld moet de electrische faseverschuiving
tussen twee opeenvolgende bronnen

cp = 2TT J!.. sin f
A

z~n,als f de gewenste bundelrichting a&ngeef~.
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Bij de hierboven aangegeven waarden moet om een zwaai f<f<4
te krijgen voor de fase p gelden dat die per element variabel is
tussen

Bij waarden voor f beperkt tot --¥- <f < f komen we tot

Deze fasedraaiing vormt ongetwijfeld een van de grootste praktische
problemen bij het gebruik van arrays bij dopplermetingen.
Een ander nadeel is dat men vanwege de fasedraaiing aan een bepaalde
frequentie gebonden zal zijn. Men verliest hierbij de flexibiliteit
die de doppler-verwerkingsapparatuur heeft.
Voor verdere theoretische en praktische uitwerking van dit principe
zie ref. 5 en 6.
In ref.6 is dit principe voor gepulsd ultrageluid uitgewerkt door
aan de zendzijde gebruik te maken van locale oscillatoren. Deze
oscillatoren worden dan gestuurd en gesynchroniseerd door middel
van pulsen die vertraagd worden met behulp van one-shots.
Aan de ontvangstzijde is het niet mogelijk van deze digitale techniek
gebruik te maken. Het signaal moet volledig analoog naar de ontvanger
gevoerd worden. Daardoor komt men tot het meer algemene schema van
fig.3.6. Beperken we ons tot bundeldraaiing over ~ rad dan

e
n-I

(n-2)~ (n-3)Tc (n- 'I) r;,

r r
'-- (Ie-illER.!! Tcy? OF7

ON7"F! /VG5R

fig.3.6.
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moet (43) een electrische fasedraaiing over 2. r = TT rad

bereikbaar z~n tussen twee opeenvolgende elementen.

Bezien we de t~dvertraging tussen twee elementen en- 1 en en.

In de leiding naar en- 1 zit een vaste t~dvertraging ten bedrage To.

Als nu de regelbare vertraging T te regelen is tussen 0 en 2~ dan

ligt de t~dsvertraging van en t. o. v. en- 1 tussen - ZO Eiin r o ·

Door nu voor de gebruikte frequentie r in overeenstemming teo

brengen met de vereiste maximale fasedraaiing fmax' geldt voor de

fasehoek - Cfmax < CY < Cf max·

Voor het element en- 2 kan dezelfde redenering gevolgd worden t.o.v.

en_1 ' enz. Dit levert voor de vaste vertragingsl~n naar het

element ei een vertraging

Ti = (n-i)~ (44)

B~ een frequentie van 5 MHz 1s de golflengte van geluid in water

A~0,3 mm. Voor d = ~ betekent dit,dat de dikte a van de

elementen ongeveer 0,1 mm mag z~n, n.l. d minus de isolatie tussen

de elementen. Het zal een speciaal probleem z~n deze arrays te maken.
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DE NULPUNTENTELLER.

De eerder ontwikkelde methode om de gemiddelde snelheid te bepalen
(zie hoofdstuk 1) is electronisch vr~ ingewikkeld te instrumenteren.
Omdat de nUlpuntenteller een electronisch veel eenvoudiger instrument
is,zal nu worden nagegaan in hoeverre dit instrument bruikbaar is .

. 1.Het aantal nulpunten in een ruissignaal.

Voor een ruissignaal kan een verwachtingswaarde voor het aantal

nuldoorgangen worden afgeleid (ref.7). We gaan uit van een random
tijdsfunctie y(t) met verwachtingswaarde E[y(t)] = 0 en afgeleide

y'(t) =H (45)

De gemeenschappel~ke waarschijnlijkheid-dichtheidsfunctie van yet) en
y'(t) schrijven we als f(~,ft) , zodat per definitie

f(CX,j3) dcx: dft = kans over de t~idr<y(t)~tX+dOC() j3 < y' (t)~ f3 +dt]

(46)
d.w.z. de kans over de tijd dat yet) ligt in het interval
(ex', C(+ dC() en y'(t) in het interval (13, j?+ dj3).

Om het aantal doorgangen van yet) door het interval~, ~+ d~ te

vinden,moet de totale tijd dat de functie zich in het interval
bevindt,gedeeld worden door de tijd die nodig is voor een doorgang.
Bij een afgeleide y' (t) == f3 en een voldoend klein interval dcx is de
benodigde doorgangstijd

l" == do(

/13/
Nu is het verwachte aantal doorgangen per tijdseenheid door het

interval ex, ex + dC( b~ een bepaalde j3

Voor het verwachte aantal doorgangen per t~dseenheid bij aIle mogelijke

• waarden van f geldt nu
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Het aantal nuldoorgangen,d.w.z.doorgangen door y(t)=o voIgt nu
uit (49)

(50)

Zoals hierna zal worden aangetoond is onder bepaalde voorwaarden
voor y (t) en y' (t), f ( ()(. ,!) een tweedimens ionale onafhankelijke
normale verdeling,zodat

1 (51)

Voor de variantie

1

(52)

.2 2

exp - !(~ + L)d R ::
0:2 0-:.2 r

I '2.

~
.z -

dB=_1 _2_ e
/ TT 0-: 2

I

yet) geldt als E[Y(t,)] ~ 0

00

/,
o

exp -

(50) voIgt nu door integratie

f ( ex , j3 )df3 = 2/00

f3
I 2lT l!if.2. 0-:21

o V' /.2

R2

exp - ..1:-
2~2

',Z

Uit (49) en

00

"Noc = 21 j3
o

1
1T II(/.'2 0:-21

V'I 2.

00

0:2
:: If (o,t 1):: Efy (t 1 ) y(t 18== 2ir f ~(W) dw

yy L" -00

Hierbij is te bedenken dat de statistische eigenschappen van yet)

stationair zijn, zodat y..;yy (r, t 1) == 'fyy ( r, t 2)

Het verband tussen autocorrelatie en vermogensspectrum is

If (T) _ --1-/00

;:hew) e £wr dw (54)
yy - 2 7T 'J::

-00

Voor toepassing op het ontvangstsignaal van de dopplerflowmeter
moeten we bedenken dat de functie yet) ontstaat als som van de
bijdragen Yk(t) van een groot aantal afzonderlijke deeltjes,die door
het ingestraalde geluid aan het trillen gebracht worden.
Volgens de centrale limietstelling (ref.8) is de functie yet) nu
normaal verdeeld.
Voor de afgeleide y'(t) van yet) kan geschreven worden

dy(t)
y' (t) :: = lim

dt E~o

y(t+E) - yet)

E
(55)
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Omdat het frequentiespectrum van yet) beperkt is in ons geval,
heeft de functie geen discontinuiteiten en zal de afgeleide voor
elke t bestaan. Men kan nu aantonen (ref.8) dat ook r"(o)bestaat.
Differentieren is een lineaire operatie. Daarom geldt dat y'(t)
ook normaal verdeeld is en dat yet) en y'(t) een tweedimensionale
normale verdeling vormen (ref.8, p 475).

We definieren nu de kruiscorrelatie van yet) en y'(t)

Ifyy 1 (t 1 ,t2 )=E[y (t 1 )Y, (t 2 )] = 1 im E[y (t 1)
£-0

lim If yy (t 1 ,t 2+ t:) - Ifyy (t 1 ,t2 ) d If yy (t 1 ,t 2 )
(56)

E-+o E =~

Nu voIgt voor t 1-t 2 =l uit (56)

~yy , (t 1 ,t 2) = - d~ If (2") (57)yy

Omdat yet) een re@le t~dsfunctie is en continu is,wordt ~yy(l)

een even continue functie zodat r' (0) = o. Dit betekent dat b~yy
een normale verdeling de functies yet) en y'(t) onafhankel~k z~n als

ze gel~kt~dig op hetzelfde t~dstip t=to beschouwd worden.

Dus lfyy,(T) behoeft niet nul te z~n voor ['I: 0, maar lfyy/(O) = o.

Een soortgel~ke afleiding vindt men b~ ref.9, p 370-375.
UJ -1

2 If (r)
Op analoge w~ze kan worden aangetoond dat r , fer) =-~

y y dr 2

zodat
ljJ, '(0) =_ d

2

f(z:)/
Y Y dr2. T= 0

(58 )

Hiermede is aangetoond dat eerdergenoemde afleiding (51) voor (52)
gevolgd mag worden.
Formule (52) kan nu geschreven worden

O(.l.

1 - !.fIe 0 ) e - .z 'fCo)
No:: ::: - (59)

IT r (0 )

Uit (54) en (58) voIgt dat

II OO;F)r(0) = - _1_ I CO"' ;;(few) dw (60)
217_ 00
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(61)e

"->f w" ~(w) dw
_<>0N =-.L

0( TT

Nu kan (59) met behulp van (54) en (60) vervangen worden door

()(2

- 2cr'z
I

Door nu de factor ~ voldoende klein te kiezen t.o.v. de spreiding

c( van het signaal wordt Noc vr~wel onafhankel~k van eventuele
langzame variaties van het signaalvermogen.
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HOEKELIMINATIE EN INSTRUMENTATIE.

,1.Principe.

Van de in hoofdstuk 3.behandelde method en is de 900 methode gekozen.
Voor de signaalanalyse is de keuze gevallen op een systeem met nul
puntentellers. Deze keus is gedaan,omdat de electronische instrumen
tatie van dergel~ke tellers aanzienl~k eenvoudiger is dan de instru
mentatie van het signaalverwerkingsgedeelte van de doppler-flowmeter.
Het is nu namel~k niet nodig het gehele laagfrequent systeem te
verdubbelen. Bovendien ontstaan nu geen grote moeil~kheden met de
variabele versterkers. Indien namel~k twee signalen volgens de 900

methode worden samengesteld (16) dan is het noodzakel~k dat beide
signalen een gel~ke amplitude Ao hebben volgens

A2 cos 2« + A2 sin2~ = A2 (62)
000

Dit zou betekenen dat b~ een dubbel verwerkingssysteem de vier
lichtgevoelige weerstanden van de regelbare versterkers (zie fig.1.2)
qua karakter1stiek nauwkeurig aan elkaar gel~k moeten z~n.

In het vorige hoofdstuk is aangetoond dat de verwachting van het
aantal nulpunten per t~dseenheid van een s1gnaal 1s

1 w
2

P(w) d G.J
00

/ Jew) dc..J
-00

Laten we er nu vanuit gaan dat in (63) het aantal nulpunten gegeven
is dat we zouden waarnemen indien we de opnemer precies in de
richting van de strom1ng plaatsen,d.w.z.coso( = 1 in fig.5.1.

Wat zal er nu gebeuren indien we de opnemer over een hoek ~ draaien~

Het is du1del~k dat aan de strom1ng zelf en aan de snelheidsverdeling
van de vloeistof niets verandert.

ST!(O/'1ING /
)~

.",.

/\ oPNENER

it

- 1- -

fig. 5, 1.
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Wel veranderen de frequentieverschuivingen,deze z~n immers volgens
(1) van de hoek afhankel~k. Daarom kan voor de nieuw waargenomen
frequentie w' geschreven worden

w = w cos ()(. (64)

waarb~ w de oorspronkel~ke frequentieverschuiving is. Hierb~ zal
een ander spectrum P'(CA/) ontstaan. Het vermogen dat zich oorspronke
l~k in een bandje met de grenzen W 1 en w

1
+ b.w bevo:,J.d,zal zich

,
nu bevinden in een bandje met de grenzen w 1 = CJ1 cos 0( en

, ,
W 1 + .6 CJ = (w1 + 4 w ) cos 0<. • Als alle deel tjes eenzelfde

vermogen bl~ven terugkaatsen,dan moet het vermogen in het verschoven
bandje hetzelfde z~n als het vermogen in het oorspronkel~ke bandje.
Omdat de breedte van het verschoven bandje met een factor cos ~
vermenigvuldigd is,moet de grootte van het spectrum met een factor

1 vermenigvuldigd worden. In formule vorm
cos of

I I ~

~ ( W') • P(ev cos IX) = (w)cos ex. (65)

Formules (63),(64) en (65) geven nu voar het te verwachten aantal
nulpunten per t~dseenheid

N' =_1_
o n

100

W ,2 peW') d w'

I p (w') d c-v'
- 00

= ~~-,
77

(x:)

1eu 2 P( w) dW= 11

!p(w)dW 0
-00

cos at

(66)

Hieruit valt dus af te leiden.dat,wanneer de opnemer over een
hoek ex gedraaid is t.o.v.de stroomrichting,het aa.nta] nulpu.::1ten
evenredig met cos eX afneemt.
In het voorgaande is verondersteld dat het totale vermogen dat door
de bloeddeeltjes wordt teruggekaatst constant bl~ft. Door ir.Arts
opgenomen spectra (b~lage 1.) tonen eehter aan dat er weI een tendens
naar een constant vermogen is,doch dat hier beslist niet volledig
aan voldaan wordt. WeI bl~ft de relatieve vorm van het spectrum
redel~k gehandhaafd. Dit nu is juist van belang b~ de nulpunten
tellers. Uit (66) is direct af te lezen dat p (w) of P'(w') mpt

een willekeurige factor vermenigvuldigd kunnen worden zonder dat de
uitkomst verandert. Daarom is het ook niet van belang of het totaal
teruggezonden vermogen constant bl~ft of niet,mits de relatl?~~ ver
deling van het vermogen over de frequentiEis xU;!,&.!' he ;:~1: ,. '''1.' L I '.
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Zeals we gezien hebben levert de nulpuntenteller b~ de 900 methode

een spanning evenredig met 2N cos ex. en 2N sin ex:. Deze spanningo 0
zullen we hierna eenvoudigheidshalve 2N cos ex en 2N sinO( noemen.o 0
Volgen we nu de bewerkingsmethode van fig.2.4. dan ontstaan signalen

volgens fig.5.2.

.1No(.~ IX

[~f----- I ;\1.2 ,fL!;= X '-" a cos~a:

No COjiX~ 1
I T
I + '1N/ V 2M __J
I

I I

2

X
fig.5.2.

B~ deze bewerkingsprocedure treden natl1url~k oak moeil~kheden op

b~ de vermenigvuldigers. Het signaal No kan immers sterk vari8ran

met het veranderen van de gemiddelde snelheid van de bloedstroming.

Het is daarom noodzakel.i.ik variabele versterkers t)B to passen voor

de vermenigvuldigers. Zoals uit fig.5.' zal bl~ken ontstaac dan oak

nog andere voordelen. De electrontsche instrumentatle van de nul

puntenteller is zodanig dat het s1gnBsI dat wordt afgegev6D zeer

laagfrequent is.

Daarom is het mogelijk zander a1 te grate afwijkingen hi)"C fLt~; .. ; 1':a

de optelschakeling constant te maken. Omdat worteltrekken uit een

constante weer een constante aplevert en delen door een constanta

nutteloos is,kunnen de worteltrekschakeling en de deler vervallen.

Ret blokschema is te vinden in fig.5.3, De meetversterker is nood

zakel~k om het signaal ult da nulpuntentellers te kunnen registreren.

Op de specifieke eigenschappen zal later worden jngegRan.

Zoals in het voorgaande is aangetoond z~n de signalen ult 0e ~ul

puntenteller 2No cos ex: resp. 2No sina: . In deze schakeling is

eehter in de nulpuntenteller een variabele versterker ingetouwd die

gestuurd wordt door de regelversterker. De variahe] e verste:king

hie:.;:'van zull en we invo Bren als p . Hat 8igrbs.l aan ":1:~ li,. '~2 .gy J,:\J:1

de nElpuntentellers is nu 2f3No cosO( resp. 2j3N
o

sin:x~ .
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De meetversterkers versterken het signaal met een factor k.

Aan de uitgang van de vermenigvuldigers verkr~gt men dan
222 2 222 24k ~ Nocos oc ,resp. 4k p N sin ~ . Deze signalen worden opgeteld

zodat aan de regelVersterker
o

een signaal 4k2p2N~ wordt binnengevoerd.

De regel versterker vergelijkt di t met een constant signaal,de referen··

tiespanning" Indien er een afw~king is tussen de beide signalen,

dan stelt de regelversterker de variabele versterker bij. Daardoor

wordt het verschil met de referentiespanning weggeregeld. Nu geldt

ofwel
cf3 ::: 2k N

o

Nu voIgt onmiddell~k dat

vui t = C cos IX

. 2. Instrumentatie.

(67)

(68 )

Na de laagfrequent filters,zoals bescbreven in ref.2,volgt eerst

een normale versterkertrap (fig.5.4). De vel':sterking hlervan is

zodanig gekozen dat het signaal tot een geschikte grootte versterkt

wordt voar de volgende trap.

fig.5.4 .

. 1.frincipe van de nulpuntenteller.

Door middel van een nulpuntenteller wordt het santal nuldoorgangen

van een signaal aan de ingang omgezet in een gelijkspanning san de

uitgang. Dit gebeurt door het signaal eerst een grote versterking

te geven in>,0n (inverterende) squarer. Omdat sen 21 sa] 8V':~':V~)



- 36 -

positieve als negatieve nuldoorgangen heeft,kan men zonder informatie
verlies aIleen de negatieve nuldoorgangen tellen. Dat geschiedt door

de positieve flanken van het uitgangssignaal van de squarer te
differenti8ren. De differentiatiepulsen starten een one-shot.

Hierdoor correspondeert elke puIs van de one-shot met een negatieve

nuldoorgang van het signaal. Via een stroombron,die gestuurd wordt

door de one-shot (fig.5.5) wordt een grote condensator geladen.
Deze condensator ontlaadt zich via een grote weerstand. De combinatie
van beide vormt een laagdoorlaatfilter.

UIT

0 r[\
0

JlJLJl r~ R V
c

1
fig.5.5.

Het aantal nUldoorgangen per sec. is groat ten opzichte van de
frequentie waarmee de verwachtingswaarde van het aantal nuldoorgangen
per sec. verandert. Daarom kan de verwachtingswaarde quasi-stationair
beschouwd worden. Door de filterwerking van condensator en weerstand

varieert ook de spanning over de condensator langzaam t,en opzichte
van de pulsfrequentie,die de stroombran stuurt. Besehauwen we de
spanning over de condensator als een constante,dan houdt dat in dat
de laadstroom van de condensator over de t~d gemiddeld gel~A :~ aan
de ontlaadstroom. Volgens het superpositiebeginsel geldt

A r, - '"v -.1. A"
L-1 "t1 -- tA. 1 <-.> !., .6Q ::: - I Llt :: - V Llto 0 R

(69)

De index 1 geeft hierb~ het laadcircuit,de index 0 het ontlaadcircuit
aan. In het laadcircuit geeft de factor ex: het gecteelte van de tijd
aan,dat de stroombron gemiddeld ingeschakeld staat. II is de stroom,
die door de stroombron geleverd wordt. Omdat

.a Q1 +.6Q = 0. 0
(70)
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voIgt uit (69)

v,... (71)

ofweI
(72)

Omdat de pulsen uit de one-shot allen even lang duren is de factor
evenredig met de frequentie van de nuldoorgangen,zodat de spanning
V dat ook is.

v = const. f n

.2.Instrumentatie nulpuntenteller.

De eerste trap van de nulpuntenteller is een squarer,de tweede een
one-shot (fig.5.6.). De squarer bestaat uit een niet teruggekoppelde
LM709C. Voor de gel~kspanningsinstellingis aan de niet inverterende
ingang een instelpotentiometer aangebracht. Deze instelling is nogal
kritisch. Het compensatienetwerk tussen de pinnen 1 en 8 is nodig
om uitslingeringen aan de uitgang tegen te gaan. In de uitgangs
leiding is een serieweerstand van 56 ohm aangebracht om oscillaties

1-r-/SV

fig.5.6.

vanwege de capacitieve belastlng tegen te gaan. De RC-combinatie

van 82 pF en 10 kn differentieert het signaal. De erop volgende

diode laat aIleen posi tieve pulsen door. D5,t b:71;eli::ent d)2ct; s c eJn:;'i

de negatieve nuldoorgangen geteld worden.
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In de one-shot schakeling is oak een 709 gebruikt. De niet inver

terende ingang hiervan staat in rusttoestand op ongeveer 1 volt,
zodat de differentiatiepulsen op de inverterende ingang tenminste

1 volt moeten bedragen om de one-shot te starten.
Als er een positieve puIs op de inverterende ingang van de 709 komt,

dan springt de uitgang(punt A,fig.5.6) naar -14 volt en de andere

z~de van de condensator aan de uitgang(punt B,fig.5.6) springt naar
-28 volt. Daardoor wordt de niet inverterende ingang negatief en
bl~ft de uitgang van de 709 op -14 volt staan. Via de weerstanden

van 820.Q en 3,9 kD wordt de cond ensator b~geladen. De weerstanden
van 180D en 2,7 kn vormen een spanningsdeler,die het uiteinde van

de laadketen op ongeveer 0,9 volt houdt. Hierdoor komt de niet inver
terende ingang a1 op 0 volt(omslagpunt) te staan als punt B (fig.5.6)

nog een spanning heeft van -3~5 volt. Dit betekent dat het omslag
punt niet in het vlakke gedeelte van de laadkromme van de condensator

ligt. Dit waarborgt een goede definitie van het omslagpunt en daarmee
een goede definitie van de pulsduur. Is het omslagpunt bereikt dan
springt de uitgang (punt A) van de 709 naar +14 volt en punt B dUB
naar +24,5 volt. De diode gaat nu echter onmiddell~k geleiden en
ontlaadt de condensator daarb~ zeer snGl~zodat vlug de uitgangstoe
stand bereikt is. Dit garandeert een ho maximale duty-cycle van

90~. In een van beide kanalen is de one-shot voorzien van een extra

potentiometer in het tijdbepalende terugkoppelcircuit. Met deze en

de andere potentiometers kunnen de pulsvorm en de pulsduur van beide

kanalen gel~k aan elkaar worden ingesteld.

3.R,ulsstab,!1:tsa)ie en stroombron.

De pulsen uit de one-shot sturen de stroombron. Het bleek van groat
belang dat de pulsen die de stroombron sturen zeer constant van

ampl.itude z\jn. De uitgangsspanning van de 709 van de one-shot kan
ongeveer 0,1 Yol t varH!ren ,afhankelijk van de temperatuur van het
circuit. Door de eisen die de erop volgende stroombron stelt moet
de belasting van de one-shot tamelijk laag-ohmig z~n. Di ';; houdt in

dat de one-shot betrekkelijk veel vermogen moet leveren. Daardoor
varieert de temperatuur van het circuit met de pulsfrequentie.
Deze var1atie bleek in het uiteindel~k signaal fouten tot 40% ~e

kunnen geven. Daarom is met behulp van een specl8,le schak~,I.in.g d(

uitgangsspanning van de one-shot gestab1J1seerd (fig.5.?



- 39 -

Als de uitgangsspanning van de one-shot +14 volt is(geen puIs) dan

sperren beide transistoren in fig.5.? Wanneer de one-shot signaal

geeft en de uitgangsspanning -14 volt is,dan geleiden beide transis
toren. De zenerdiode heeft een zenerspanning van ongeveer 12 volt.

r-------r---r--------r--------o fl5V

WIN

ONE-SHOT

T'wEEDE
STRBIL15f1TOR

/OOpF

2C'IIS

2.24C VIJN
~-

QD REGELVER5T£RKf~

2Vl05

Bzy193

c /2

fig.5.?

\~
321'F \". I

,
!

i

NfiAR

I'1Et:rvEFi STERKER

1190-1

Op de emitter van de transistor 2C415 staat dan ongeveer 11,3 volt.
De emitterstroom van de transistor is nu 2,5 mA. Voor do transistor

2V205 is de basisspanning nu zaer goed gestabiliseerd. lit ·'~':!n.gs

impedantie van de spanningsbron is bovendien zeer laag. De condensa

tor van 100 pF is noodzakelijk ter verbetering van de pulsvorm.
Bij enkele weerstanden in fig.5.? is een tolerantie aangegeven.
Dit zijn aIle metaal-film weerstanden.
In de emitterketen van de transistor 2V205 grijpt de regelversterker
in. Het is mogelijk de versterking van de stroombron hier te regelen.

Deze regeling zal later ter sprake komen. Voorlopig is het voldoende
de parall els chakeling van de weerstanden van 2,2 k12 en 22 kfl als

emitterweerstand van de transistor te beschouwen. De transistor 2V205,

die als eigenl~ke stroombron dient,levert in geleidende toestand niet

alt~d dezelfde stroom. Dit wordt door de Slverstr ~~ b~paaJd~
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Een gevolg hiervan is dat de basisstroom van daze transistor ook

niet alt~d hetzelfde is. Dit is echter geen bezwaar omdat de boven
staande schakeling niet aIleen de basisspanning stabiliseert,maar
de bron ook laag-ohmig maakt. De stroombron laadt een grote eondensa
tor,die samen met de parallelstaande weerstanden een enkelvoudig
filter Yormt met een kantelfrequentie van 0,12 Hz.

4.Hoogohmige meetversterker.

Om de spanning over de eondensator van de stroombron te kunnen meten

zonder de sehakeling te belasten is een hoogohmige meetversterker

ontworpen. Dit is eenvoudig een als niet inverterende versterker
gesehakelde 709.

De sehakeling is weergegeven in fig.5.8. Aan de ingangen van een 709
mag maximaal 5 volt versehilspanning en 10 volt common-mode spanning

worden toegevoerd. Omdat de meetversterker teruggekoppeld is en niet

LJIT

>----'---'------_.-;~

100.-1
~---l

22cfF I
1
1--., II, I

I I
looJ

10 ·1IN

fig.5.8.

in verzadiging werkt,is aan de eerste eis weI voldaan. Voor de tweede

eis moet sehter een vcorziening getroffen worden. Indien namel~k een
van beida kanalen van de nulpuntentellers geen signaal voert,kan de
spanning over de stroombroneondensator van het andere kanaal hoog
oplopen. Door nu de weerstand over daze condansator als spannings
deler uit te voeren(fig.5.7),zorgt men dat de common-mode spanning

alt~d beneden 10 volt bl~ft. De versterker versterkt het signaal 2x.
De ingangsimpedantie san de niet inverterende ingang van de versterker
is groter dan 5 MI2.
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2.5.0ptelschakeling.

Na vermenigvuldiging worden de signalen van beide kanalen opgeteld.
Dit gebeurt via een eenvoudige optelschakeling met behulp van een

709 (fig.5.9). Voor een voldoende nauwkeurig werken yan de

fig.5.9.

optelschakeling is het noodzakel~k dat de weerstanden van 47 kD

op 0,1% aan elkaar gel~k z~n.

2.6.Regelversterker.

r---------~ 1

22
,nF .•

I--~J
5 Nt I

33

,,,v 1
<:>-----v"V\/V'Vv---v~

10 l.,.//}/[1 500

fig.5.10.

De regelversterker versterkt het verschil tussen een aangeboden
ingangsspanning en een ingestelde referentiespanning. De versterking

bedraagt 5600x zodat sen klein verschil tussen ingangs;:::panning en

referentiespanning a1 sen grote uitgangsspanning geeft.
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Deze uitgangsspanning wordt gebruikt om de variabele versterking

van de stroombron te sturen. De uitgangsspanning van de regelver

sterker kan tussen +14 en -14 volt vari~ren.

Via een spanningsdeler wordt zo een stroom door de emitterweerstand

van de stroombron gevoerd. Hiermee simuleert men een variabele
spanningsbron met inwendige weerstand in de emitterleiding van de

transistor. De grootte van de spanning is afhankel~k van de spannings
deling en het verschil tussen de positieve voedingsspanning en de
uitgangsspanning van de regelversterker.
Is de uitgangsspanning van de regelversterker -14 volt dan is de
e.m.k.in de emitterleiding ongeveer 2,9 volt. Als de spanning van
de regelversterker +14 volt is,dan is de e.m.k. 0,1 Yolt.
In dit laatste geval zal de stroom van de stroombron groot z~n omdat
de spanning op de basis van de transistor slechts yoor een klein

gedeelte over de basis-emitter overgang van de transistor staat en
yoor het grootste gedeelte moet vallen over de inwendige weerstand
van de spanningsbron in de emitterleiding. Deze inwendige weerstand
is eerder genoemde parallelschakeling van de 2,2 k.Q en 22 kn weer

standen. Door de 5,6 M.D. terugkoppelweerstand van de regelversterker

te ontkoppelen met een condensator van 220 nF,kon de uitgangsimpe
dantie van de regelversterker zaer laag gemaakt worden yoor de puls
frequenties die de stroombron sturen.

Verder valt nog op te merken dat om de regelversterker 14 volt uit

te sturen aan de ingang slechts een verschilspanning van 2,5 mV
nood zakelijk is .

.2.7.Dimensionering.

Het belangr~kste criterium voor de dimensionering vormen de vermenig

vuldigers. B~ kleine signalen is hun relatieve fout aanzienl~k

groter dan b~ grate signalen. De maximale ingangsspanning is 10 volt,
de maximale uitgangsspanning eveneens 10 volt. Vermenigvuldiging
vinrtt plaats volgens

(74)

Het signaal is dUB bovendien geinverteerd.
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We gaan ervan uit dat we dopplersignalen willen meten over hoeken

die vari~ren van 300 tot 600
• Enkele cosinuswaarden hiervan z~n

cos 300 = 0,8660
cos 450 = 0,7071
cos 600 = 0,5000

B~ de cosinuswaarden moet nu een zodanige spanning gekozen worden

dat de vermenigvuldigers niet overstuurd kunnen raken.
Een geschikte keuze hiervoor is

cos 450
~ 7,70 volt (75)

dan volgt

cos 300
~ 9,43 volt

cos 6~ ~ 5,44 volt

Indien men gel~ke signalen aan heide nulpuntentellers toevoert
komt dit overeen met een simulatie van een meethoek van 450

•

Beide nulpuntentellers zullen dan even grote spanningen geven.

De verdere dimensionering kan men dan als volgt berekenen. Uit

beide vermenigvuldigers komt een signeel -0,1. (7,70)2 = -5,93 volt.
Aan de uitgang van de optelschakeling staat dan 4,54 volt. De refe
rentiespanning van de regelversterker moet dUB random deze waarde

instelbaar z~n. De spanningsdeler aan de positieve ingang van de

regelversterker is hiernaar gedimens1oneerd.
De spanningsverzwakking b~ de opteller is toegepast om de ingangen
van de 709 van de regelversterker te beschermen. Indien b.v. de
apparatuur aanstaat,maar geen signaal aan de nulpuvtantellerD wordt

toegevoerd,dan is de uitgangsspanning van de opteller ° volt.
De positieve ingang van de regelversterker staat echter op z 4,54
volt. De maximael toelaatbare differentiaalspanning van 5 volt is
dan juist niet overschreden. De spanning over de condensator van de
stroombron is ongeveer de helft van de spanning aan de ingang van
de vermenigvuldigers. Gemiddeld zal hier dus ongeveer 3,75 volt op
staan.



- 44 -

.8.Afregelingen.

Omdat het noodzakel~k is beide circuits identiek aan elkaar te maken
z~n enkele afregelpotentiometers geplaatst. Twee hiervan zitten in
de one-shots. Z~ kunnen met behulp van een dubbelstraaloscillograaf
zodanig ingesteld worden,dat de pulsvormen en de pulsduur (Z'125 )lsec.

van beide circuits gel~k z~n.

De volgende step is het instellen van de referentiespanning van de

regelversterker. Twee sinusgeneratoren worden aan de ingangen van
de nulpuntentellers aangesloten. De frequentie van de generatoren
wordt nu zodanig geregeld dat de uitgangen van beide meetversterkers
een gel~ke spanning aangeven. De referentiespanning van de regel
versterker moet nu zo worden ingesteld dat de spanningen aan de

uitgangen van de meetversterker 7,70 volt z~n.

In de emitterleiding van de stroombronnen is de weerstand van 2,2 kD
vervangen door de combinatie van fig.5.11a.

a
,',

h'
fig.5.11.

In een van de meetversterkers is een weerstand van 100 kn v~rvangen

door de combinatie van fig.5.11b.
De afregelprocedure van beide weerstanden,die elkaar beinvloeden,
is als volgt. Men sluit een generator aan op beide nulpuntentellers.
B~ een hoge frequentie,b.v.6000 Hz regelt men met behulp van de
emitterweerstand de spanningen aan de uitgangen van de meetversterker~

gel~k. Daarna worden b~ een lage frequentie van de toongenerator b.v.
300 Hz,de uitgangsspanningen gel~k geregeld door middel van de
instelweerstand van de meetversterker. De procedure wordt zolang

herhaald tot de instelling voar beide frequenties goed is.
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,g.Compensatie van zendfreguenties.

Zoals reeds eerder is aangestipt,is het noodzakel~k beide systemen
met verschillende zendfrequenties te bedr~ven. am interferenties

tussen beide meetsystemen te voorkomen is het noodzakel~k met

frequenties te werken die 0,1 tot 0,6 MHz van elkaar liggen.

Omdat de zendfrequentie een parameter is van de gedetecteerde

doppler-frequentie,moet voor het verschil in zendfrequenties een

correctie toegepast worden. In feite is frequentiecompressie resp.

expansie nodig. Het is echter veel eenvoudiger de correctie ne de

nulpuntenteller op het signaal toe te passen.

Als de zendfrequentie f een factor k toeneemt en daarmee ook aIle
o

doppler-frequenties een factor k toenemen,wordt het signaal uit de

nulpuntenteller ook een factor k groter. Door nu het signaal van de

nulpuntenteller met een factor ~ te corrigeren is een signaal
verkregen dat equivalent is aan het signaal dat verkregen zou z~n

door te zenden met een frequentie f •o
Voor deze correctie is na de vermenigvuldigers een potentiometer

aangebracht. B~ gebruik van zendfrequenties f 01 en f 02 met f 01 > f 02

moet het kanaal met de potentiometer aangesloten worden op f 01 .
f

De correctiefactor is dan ( ~ )2
~o1

,3.Controlemetingen.

am de juiste werking van het systeem t,~ controleren is een aantal

controlemetingen gedaan met deterministische signal en. B~ aIle

metingen z~n de frequenties gecontroleerd met een digitale ~reQuentie

teller. De spanningen z~n gemeten met een digitale voltmeter.

,1.Gel~kloop van beide systemen b~ sturing met een generator.

Een functiegenerator werd met beide nulpuntentellers verbonden.
Het gemeten frequentiegebied was 200-7000 Hz. De spanning aan de

uitgangen van de meetversterkers moet nu 7,70 volt bedragen.

B~ geen enkele frequentie is hiervan een groters afw~king dan ~ C,8~

volt geconstateerd. Het maakte geen verschil of sinusvormige sign&len

of blokspanningen resp. zaagtandvormige spanningen werden toegevoerd.
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.2.Metingen met verschillende freguenties.

Aan een van de nulpuntentellers wordt een vaste signaalfrequentie f 1
toegevoerd. De andere nulpuntenteller is op een generator met

frequentie f 2 aangesloten. We stellen dat het signaal f 1 evenredig
is met sin Oi ,het signaal f 2 met cos OL • Men kiest nu voor cos
een bepaalde waarde en kan dan via

(76)

de b~behorende signaalfrequentie f 2 berekenen. Verder is gesteld

dat cos ~ = 0,7071 overeenkomt met een spanning 7,70 volt aan de
meetversterkers (75). Voor de berekende spanning aan de meetverster-

kers geldt dan

V cos IX 7,70 volt (77)= 0,7071ber

Volgens deze methode zijn de volgende metingen gedaan,waarbij

f 1 = vast ingestelde frequentie

f 2 = met behulp van cos Ot berekende frequentie in Hz

Vber = berekende spanning in volts

V :c: gemeten spanning in voltsgem

f
1 -- 600 f 1 = 1200 f 1 = 2400 f 1 = 3000

cos~ V f 2 V f 2 V f V f 2 Vber gem gem ') gem gemt_

0,45 4,90 303 4,92 605 4,92 1210 4-,92 1512 4,96
0,50 5,44 346 5,45 692 5,45 1384 5~45

-1-77,') 5,49I \ "". ~.~

0,55 5,99 395 5,99 790 6,00 1580 6,00 1975 6,03
0,60 6,53 450 6,52 900 6,54 1800 6,54 2249 6,56
0,65 7,08 5"13 7,06 1026 7,08 2052 7,09 2566 7,10
0,70 7,62 588 7,62 1176 7,63 2352 7,62 2941 7,63
0,75 8,17 680 8,17 1360 8,17 2720 8,17 3400 8,17
0,80 8,70 800 8,71 1600 8,72 3200 8,71 4000 8,71
0,85 9,25 968 9,25 1936 9,26 3872 9,25 4841 9,25
0,90 9,80 1239 9,80 2478 9,80 4956 9,79 6197 9 , ('J

Vrijwel aIle waarnemingen hebben een nauwkeurigheid > 1%. Een dag
later zijn aIle waarnemingen herhaald zander dat de appaIat~ur opnieuw

afgeregeld was. Er werden geen essenti81e va:schillen gemeten.
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Ook de nauwkeurigheid van de potentiometer voor de frequentie

compressie is getest. Hierb~ is ervan uitgegaan dat de zendfrequentie

in kanaal 2 10% lager is dan de zendfrequentie in kanaal 1. Dus
f 02 f 02 2
~ = 0,9, zodat (~) = 0,81. Door de frequentie f 1 te vergroten,

01 01

is de hogere zendfrequentie gesimuleerd. In de volgende tabel is

f 1n de normfrequentie en f 1s de werkel~ke stuurfrequentie. De norm-

frequentie is dUB 10% lager dan de werkel~ke stuurfrequentie.

f 1n = 600

f 1s = 666
f 2 Vgem

f 1n = 1200

f 1s = 1333

f 2 Vgemcoso<

0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80

0,85

0,90

Vber

4,90

5,44
5,99
6,53
7,08

7,62
8,17

8,70

9,25
9,80

303
346

395
450
513
588
680

800

968

1239

4,92

5,45
6,02

6,55
7,09
7,64
8,18

8,73
9,28
9,83

605

692
790

900
1026

1176
1360
1600

1936
2478

4,91

5,45
6,01

6,54
7,09

7,63
8,18
8,71

9,26

9,81

f 1n
f 1s

f 2

1210

1384
1580

1800

2052

2352
27~O

3200

3872

4956

= 2400
= 2666

Vgem

4,93
5,45
6,00

6,55

7,09

7,63
8,16

8,71

9,25
9,80

1512

1732
1975

2249
2566

2941
3400
4000

4841

6197

= 3000

3333
Vgem

4,93
5,46
6,00

6,54
7,08

7,62
8 ,16

8,70

9,25

9,78

Ook met deze potentiometercorrectie z~n de afw~kingen van de bereken
de waarden zaer gering.

3.Metingen met twae frequenties f 1 en 2f1 .

Als derde type meting is een test gedaan met twee frequenties f 1 en

2£1" Door Or: 0+
.1.1 <_' v signaal f 1 te kwadrateren is de frequentie 2f 1

verkregen. De resultaten in de eerste kolommen van onderstaande
tabel z~n verkregen door kanaal 1 met 2f1 te sturen,de resultaten

in de laatste kolommen door kanaal 2 met 2f1 te sturen.
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f 1 V1ber= 9,75 V2ber= 4,87 V1ber= 4,87 v2ber= 9,74

200 9,74 4,85 4,89 9,75
300 9,74 4,86 4,89 9,75
400 9,74 4,86 4,89 9,75
500 9,74 4,86 4,89 9,75
600 9,74 4,86 4,89 9,75
700 9,74 4,86 4,89 9,75
800 9,74 4,86 4,89 9,75
900 9,74 4,87 4,89 9,75

1000 9,74 4,87 4,90 9,75
1200 9,74 4,87 4,90 9,74
1400 9,74 4,87 4,91 9,74
1600 9,74 4,87 4,91 9,74
1800 9,74 4,87 4,92 9,74
2000 9,74 4,88 4,92 9,73
2200 9,74 4,88 4,93 9,73
2400 9,72 4,91 4,95 9,72
2600 9,73 4,90 4,94 9,72
2800 9,73 4,89 4,95 9,72
3000 9,71 4,94 5,00 9,70
3200 9,73 4,90 4,97 9,71
3400 9,72 4,91 4,9'7 9,71

Het is duidelijk dat in het hoger8 frequentiegebied de fouten wat
grater worden ,oplopend tot 2,5% maximaal.
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s. METINGEN.

5.1.Meetsysteem.

Voor de metingen is in principe hetzelfde meetsysteem gebruikt als

waarmee ir.Arts heeft gewerkt. Het is voorzien van een speciale

opnemer voor de 900 meetmethode. De kristallen z~n PXE-5 diktetril
lers met een resonantiefrequentie van ongeveer 4MHz. Bovendien is
het systeem uitgerust met een overloopvat en pompsysteem,zodat
continumetingen gedaan kunnen worden. De vloeistof die als kunst
bloed dienst doet is een mengsel van 25% Mowilith D en 75% water.

Als pomp is uiteindel~k een slangenpomp gekozen,omdat het kunstbloed
te agressief bleek voor gewone pompen.

Alle metaaldelen in het systeem die met de vloeistof in contact
komen dienen van messing te z~n. Het bloedvat is gesimuleerd door

een dunwandig latex-slanget.ie met een diameter van 6 mm.
De opstelling is weergegeven in fig.6.1.

P"C\lENAFi/VZlCHT OPNE!'IER

L IlTEX
SLANG

f · '--119. b. I.

[)OORSNEDE R-P

1<R./STflLL EN
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2.Metingen na de bandfilters.

Voor de eerste metingen z~n de voorversterkers voor de nUlpunten

tellers aangesloten na de bandfilters.

De volgende symbolen worden gebruikt:

f 1 en f 2 z~n de zendfrequenties van systeem 1 resp.2.

v = de gemiddelde snelheid van de vloeistof.

Vb = de berekende spanning die een maat is voor de meethoeker

met cos 450 ~ 7,70 volt.

Vgem = gemeten spanning die een maat is voor de meethoek.

zendfrequenties f 1 = 4,141 MHz

f 2 = 4,426 MHz

instelling potentiometer voor correctie f 2 : 0,874

v=21 ,8 v=16,9 v=12,4 1 v=9,65
em/sec em/sec em/sec em/sec

ex: V V V V Vber gem gem gem gem

60 9,43 9,25 9,27 9,18 9,12

55 8,92 8,68 8,67 8,67 8,65

50 8,34 8,20 8,22 8.25 8,30

45 7,70 7,68 7,67 7,78 7,91

40 7,00 7,06 7,19 7,24 7,45
35 6,25 6,41 6,60 6,70 7,10

30 5,44 5,65 5,79 6,09 6,68

De resultaten z~n grafisch weergegeven in b~lage II.

B~ deze metingen is aIleen b~ de hoogste vloeistofsnelheid een

redel~ke namvkeurigheid bereikt. De onnauwkeurigheid b~ andere

metingen wordt veroorzaakt doordat een te groot gedeelte van het

spectrum komt te liggen in het gebied waar in de apparatuur van de

snelheidsmeting speciale correcties worden toegepast (zie ref.2).

De filterkarakteristiek ziet er schematisch ongeveer uit als in
fig.6.2.
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o 'zoo

fig.6.2.

Er zit een correctie in voor frequenties tussen 200 en 700 Hz.
Bovendien is een extra overspraakfilter aanwezig,dat een correctie
vormt voor de zeer lage frequenties in het spectrum die uitgefilterd
worden. Omdat het tweede meetsysteem slechts uit een kanaal bestaat,
kan het overspraakfilter niet nagebouwd worden. Bovendien z~n de

correcties toch niet juist omdat ze ontvangen z~n voor de berekening
van

De nulpuntenteller berekent echter

\Jr 16/ ~ (W)d G.;'

\, J p (W)dcJ

Door de kwadratische term in de integraal corrlb€crt de vergrote
versterking van de filters in het gebied tussen 200 en 700 E~ hat

spectrum in het laagfrequente gebied te veel .

. 3.Metingen na laagdoorlaatfilter.

De voorversterkers van de nUlpuntentellers z~n aangesloten na de
eerste trap van de bandfilters,d.w.z.na de laagdoorlaatfilters met
afsn~frequentie 10 kHz. Door de koppeling van de voorversterkers

(fig.6.3) met de laagdoorlaatfilters ontstaat nog een hoogdoorla~~

filter. Dit filter is enkelvoudig en heeft dus een veel vlakkere
afvalkarakteristiek dan het oorspronkel~ke bandfilter van de doppler
flowmeterrmaar zorgt toch nog voor een uitf'j.lteren van de al1cr-



- 52 -

r------I1-1-q p_F__-,

'17° .-I

fig.6.3.

laagste frequenties. Omdat de zendfrequenties in beide systemen

verschillen en de spectra dus ook verschillen,is b~ het systeem
dat met de laagste zendfrequentie bedreven wordt,de condensator

van 0,1f<F (fig.6.3) vervangen door een condensator van 0,12fF.

De volgende waarnemingen zijn gedaan:
f 1 = 3,608 MHz
f 2 = 3,936 MHz

stand potentiometer voor correetie £2 0,840

v=21 ,8 V=1 3 ,41 v=10,6 I v=6, 73 i v=4,95
em/sec em/sec em/sec j em/sec em/sec

Iex V V Vgem Vgem V Vber gem I gem gem
60 9,43 9,05 9,10 9,10 9,05 9,00
55 8,92 8,52 8,53 8,57 8,56 8 1 50
50 8,34 8,06 8,06 8,07 8,08 8,05
45 7,70 7,49 7,50 7,48 7,50 7,58
40 7,00 6,83 6,85 6,85 6,83 6,87
35 6,25 6,29 6,28 6,26 6,24 6,27
30 S,44 5,62 5,70 5,60 5,63 5,67

De metingen z~n weergegeven in b~lage III.
De metingen geven nu veel bet ere resultaten b~ de lagere stroom
snelheden. Opvallend is weI dat b~ 450 steeds ongeveer 7,50 volt

in plaats van 7,70 volt wordt gemeten. Op het oseillograafbeeld was
blJ'; " f t teen systeem een aanzienl~k grotere zeer-Iaag requen e componen
te zien dan lJlJ'i l-:et allders s'T<::· .... €"'ID D-i + k~,1'1 ::>.or !"'("\T''''a<>lr' q'~r 0' e1':' , if ....:J Y .. ,....... '" ,..l.;"~ 1;;.... ;, '_ ...... '",' ~..l '. --I ".J ,.~.J:.~ u.J '" i L;.J., ••~, •
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afw~king z~n. Door in plaats van een hoogdoorlaatfilter van 6dB/oct

een steiler filter aan te brengen is dit te verbeteren. Het filter

kan van geschikte correcties voorzien worden. Om de metingen te

vergel~ken is het beter de berekende spanning te corrigeren zodanig

dat b~ 450 een spanning 7,50 volt behoort. Deze kromme is eveneens
weergegeven in b~lage III.

~.Analyse en suggesties.

Alle krommen die niet of vr~wel niet worden beinvloed door het

doorlaatgebied van de filters vertonen een zelfde tendens. Z~ volgen

alle globaal de cos kromme,alleen is het verloop iets vlakker.

B~ hoeken van 600 bedraagt de afw~king van de berekende spanning

ongeveer 4%,b~ hoeken van 300 ongeveer 8%. Het is duidel~k dat de

responsie vr~wel onafhankel~k is van de stroomsnelheid van de vlaei

stof. Hieruit is te concluderen dat de gevolgde methode van signaal

analyse met nulpuntentellers voor het berekenen van de meethoek

goede mogel~kheden biedt.

Het vlakkere verloop van de kromme kan ontstaan doordat in het ene

systeem de componenten van zeer lage frequenties sterker aanwezig

z~n. Ook het optreden van een zaer kleine permanente storing

(b.v.ruis) op het signaal geeft aanleiding tot fouten. Een geschikt

ontworpen filter,met eventueel correcties,zal het verloop van de

karakteristieken beter maken. In dit verband kan gedacht worden aan

een scherper uitfilteren van de zaer laBgfrequente componenten,met
de goede correcties.

Wat betreft de storingen is op te merken dat kleine storingen die

hoog in de doorlaatband van het filter liggen,relatief grote nf

w~kingen veroorzBken. Dit komt door de aanwezigheid van de termw 2

in de integraal (63).

De gevoeligheid van de gehele apparatuur voor hoogfrequent storingen

van buitenaf is vr~ groote Commerci~le korte golf zenders kunnen

storing veroorzaken. B~ een nieuwe instrl~entatie van de apparatuur
moet dit beslist verbeterd worden.

5.Correctie van het uitgangssignaal van de flowmeter.

Om het uitgan€ssignaal van de flowmeter te corrigeren moet het ge

deeld worden door cos ex. Di t kan oak c:~ebeuren door in bet s~'s ~.EHjm
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ontwikkeld door ir.Arts (ref.2),de noemer van het signaal te
vermenigvuldigen met cos~. Om op het uitgangssignaal van de flow
meter niet een onnodige ruiscomponent te veroorzaken is de correctie
spanning die van de nulpuntentellers verkregen wordt eerst gefil
terd in een laagdoorlaatfilter met een afsn~frequentie 0,1 Hz en
een demping van 12 dB/oct (fig.6.4). Omdat de ingangsimpedantie
van de operationele versterker 709 niet hoog genoeg is,z~n twee
FET's als sourcevolgers voorgeschakeld. De overshoot van het filter
b~ blokfuncties,is Minder dan 5%.

IN

.2.211

IIlonF

I,(?IW.

20} J 1/1
l{/Jl

IO.¥.

2,2fF"l
1201 120.1 1..1 '5

100"/

! -1'5/

fig.6.4

Het signaal van de dopplerflowmeter dat de noemp,r representeert
wordt gemeten en versterkt met een niet inverterende versterker
volgens fig.6.5.

h9o."i

t>---l..--l..---_

j.#S

fig.6.S.
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Het totale schema ziet er nu als volgt uit (fig.6.6):

oIlRIGEEl?IJE

~
/II WlJZ ING

TELLER ~

GEC

~
- r---

~R

NOO1ER

~

X

HOEK -
C co1« n 5

... ----e MO V- HETER
, ,

FIt T£ R.

fig.6.6.

De schakelaar S kan gebruikt worden om een gecorrigeerde en een
ongecorrigeerde aanw~zing te verkr~gen. Een spanning van 7,70 volt
komt overeen met een hoek van de kristallen t.o.v.het bloedvat van
45° resp. 135° .
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