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I Inleiding

Reeds lang bestaan methoden voor het uitwendig meten van de

hoeveelheid vloeistof die zich per tijdseenheid door een pijp

voortbeweegt. Omdat de meeste methoden een speciale configuratie

van de vloeistofgeleider vereisen zijn die minder geschikt voor

medische toepassingen. Daar een bloedstroommeting met behulp van

het Doppler-effect op volkomen onbloedige wijze vrij betrouwbare

resultaten geeft is deze methode bijzonder geschikt.

In de groep Meten en Regelen werd aan een dergelijke opstelling

gewerkt. Dit verslag geeft een beschrijving van het elektronische

aspect van deze opstelling.

In het verslag van de heer W. Holland wordt een meer uitgebreide

beschrijving gegeven van de voorkomende variaties in de Doppler

lIflow"-metingen en in het bijzonder van de gebruikte opstelling.
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II Vloeistofstroom-meting met behulp van het DODuler-effect

Stuurt men een acoustische golf met een bepaalde frequentie

door een bewegend medium waarin zich deeltjes bevinden dan zal

net daarin gereflecteerde signaal in frequentie verschoven

componenten bevatten. Deze frequentieverschuiving is o.a. af

nankelijk van de stand van de zender en de ontvanger ten op

zichte van de vloeistofstroomrichting en van de stroomsnelheid

en voldoet aan de vergelijking:

f V
Af = 7(cOS e 1 + cos 92 )

V

waarin f = zenderfrequentie
o

V = stroomsnelheid

A = acoustische golflengte

in medium

c = acoustische voort-

plantingssnelheid in

het medium (zie fig. 1) •

. oor medische toepassingen bestaat de zender normaal uit een

~.Z.T. kristal dat door een H.F. wisselspanning in mechanische

~esonantie wordt gebracht. Eenzelfde P.Z.T. kristalplaatje dat

~oor de gereflecteerde acoustische golf in trilling raakt en

~eze trillingen omzet in een Kleine wisselspanning vormt de ont

"a~~er. Om voldoende reflectie tegen bloeddeeltjes te krijgen

~02~ A niet groot zijn ten opzichte van de afmetingen van deze

.Jaarom

3:' j cle

worden frequenties van 0,1 tot 10 MHz toegepast bij ver

tot 0,3 W/cm2 • Dit laatste uit gezondheidsoverwegingen.

grootste bloedsnelheid in het lichaam is de frequen~ie-

verschuiving maximaal =5 KHz bij een zenderfrequentie van 5 MHz.

O:~dat de snelheidsverdeling in de ader niet homogeen is bevat

tat Joppler spectrum vele frequentiecomponenten. Zoals blijkt uit de

verGelijking (vgl. 1) berust de stroommeting feitelijk op een

sl-.elheidsme ting.
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Voor een bekende aderdoorsnede blijkt er tussen deze snelheid

(~ hoogste frequentie met grote vermogensdichtheid in het

Doppler-spectrum) en de flow een lineair verband te bestaan tot

een zekere bovengrens waar de stroming turbulent wordt. Bet is

gebleken dat de bloeddeeltjes zich concentreren in het midden

van de aderen. Voor een bekende snelheidsverdeling in de ader

is door integratie de flow te berekenen als enkele andere ge

gevens beschikbaar zijn. Daarom is dit in principe ook mogelijk

wanneer het Doppler-spectrum bekend is.

Omdat de amplitude van het Doppler signaal sterk afhankelijk is

van parameters als aderdiepte, huidtype, deeltjes dichtheid,

enz., terwijl het vanwege de hartpulsaties niet stationair en

dus moeilijk meetbaar is, wordt deze berekening in de literatuur

nog niet toegepast. Toch is het interessant iets meer hierover

te weten te kOffien. De aderwandbeweging loodrecht op de stroom

richting veroorzaakt hier een storend betrekkelijk laagfrequent

spectrum. Afhankelijk van de momentane aderwandbeweging ligt

deze spectrumbijdrage in de boven- of onderzijband. Uit vgl. 1

clijkt immers dat het teken van de frequentieverschuiving af

h~n~elijk is van de stroomrichting.

~amenvattend moet een goede ontvanger in staat zijn het Doppler

~~ec~rum gevoelig (en ruisarm) te scheiden van het veel gro~ere

direct gereflecteerde zendersignaal waarbij de richtingsinformatie

niet verloren mag gaan. Stoorsignalen zoals bijvoorbeeld van

de aderwandbewegingen moeten zo min mogelijk invloed op de

uit~omst uitoefenen.
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III Detectie mogelijkheden.

Omdat het gewenste Doppler signaal in verhouding tot het totaal

ontvangen signaal van 500;UV tot 2 mV zeer klein is, is dit enkel

zijbandsignaal op te vatten als een A.M. gemoduleerd signaal.

Hierop kunnen wij zonder grote vervorming omhullende detectie

toepassen hetgeen vaak wordt gedaan:

V. = A cos C.J t + B cos (w 0 + AQ) t met A » B
1. 0

= (A + B cos l:i. G..>t)cos cv t - B sin w t sin tlowt.
o 0

Een omhullende detector maakt hiervan

\Vu \ 2 (A 2
+ B

2 . 2
= + B cos Awt) sJ.n /J. w t

.2 + B
2

(sin
2

Ac.:>t
2

= .ii. + 2 AB cos D..wt + cos Awt)

,2
B2

2 AB cos d wt.= ,... ;- +

H~ercoor gaat de richtingsinformatie verloren. Door het tellen van

ce n~ldoorgangen verkrijgt men de hoogste frequentie met grote

v0r~cgensdichtneid.

~en fraaiere detectiemethode is wel de synchrone detectie.

_.G~vou~ige richtingsdetectie verkrijgt men door toepassing van een

ratio-detector. Bij een goede instelling levert deze een gelijk

s~rocllisignaal waarvan het teken de stroomrichting en de grootte bij

o~~ad~rinG de inhoud van het spectrum vermenigvuldigd met een

~eegf&ctor aangeeft. (Zie appendix).

~O~ ~oeilijker, in de literatuur genoemde methode is de 2 x 45
0

~0~hode welke neerkomt op een fase-meting.

ie~ bezwaar dat deze frequentiemeting (~snelheid) sterk afnankelijk

~3 van de ~iet in de hand te houden hoeken $1 en G
2

(vgl. 1) is

~e ondervangen door gebruik te maken van 2 ontvangers.

~ocr de hoeken van de 3 kristalplaatjes ten opzichte van elkaar

va3~ te leggen ontstaat immers een relatie tussen de hoogste ge

~le~en frequenties in beide ontvangers. Voor de drie plaatjes die

~n ~e richting van de ader zijn opgesteld gelden de volgende

vergelijkingen (fig. 2).
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Fig. 2
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) sin 1 ( 6 A== + "2
C
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(2 e1 + 0( - ~ - "It)

( "IT. - ex) == sin -t ('TC - 0<..+ /-»

Je verhouQi~g van de te meten hoogste frequenties in beide

o~~va~gers is dan 8e1ijk aan de verhouding van de termen

e1': Ci...lS vall

+ 0(.- K) en sin ~-(2 61 + 0<. - j-> - -n: )

cos( 81 +~) en cos( 81 + ~ - ~)

cas( 8'1 <X ~) cas( e
1

~) f:. sine e1
<X. \ sin .e+ - + cos + + 2)

is:
I 2 2 2 2 2

~" 1.1 ==
cos( e

1 + ~) cos( 17
1 + ~)

2 2

== C03 E. + tan( 8
1 + ~) sin f: Jeze verhouding volgt uit de gemeteY'.:.

2 .:::: 2·

hoogste frequentiewaarden en hieruit is e
1

te berekenen waarmee

~eer de re~le hoogste snelheid kan worden bepaald.
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Ret elimineren van het stoorspectrum door de aderbeweging kan

gedeeltelijk met een ratiodetector geschieden. Rierbij is de

weegfactor klein voor deze betrekkelijk lage frequenties; de

adervoor- en achterwand leveren bij juiste ins telling twee tegen

gesteld gerichte bijdragen. Vaak verwijdert men eenvoudig de lage

frequenties tot ZOO Rz met een filter. Een andere methode is

die waarbij men de functie van het zend- en ontvangkristal

periodiek omwisselt. Bij juiste opstelling van de kristallen

(fig. 3) zal het gewenste spectrum van onderzijband naar boven

zijband en omgekeerd wisselen terwijl het stoorspectrum op zijn

plaats blijft.

I als zender

f o
Spectrum door II ontvangen t.g.v.
snelheden V1 en VzV

1

II

~
II als zender

f -- f(Rz)o
Spectrum door I ontvangen t.g.v.
de snelheden V1 en Vz

Fig. 3

~~erdoor is ook de plaats van de zijband eenvoudiger te bepalen

c,~Qat de oscillator frequentiedrift binnen ruimere grenzen ge-

~:ixineerd kan worden.
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IV Uitvoering

det onderzoek heeft geleid tot drie verschillende ontwerpen voor

een ontvanger welke berusten op de volgende principes:

4.1. Synchrone detectie gevolgd door het tellen van nuldoorgangen.

4.2.a. Ratiodetector als richtingsdetector.

b. Idem met eliminatie van de aderwandbeweging door het periodiek

omschakelen van de functie van zend- en ontvangkristal.

4.3. Spectrum analyse met behoud van richtingsinformatie.

Aangezien de zender aanwezig is, is synchrone detectie eenvoudig

toe te passen. In fig. 4 is de meest eenvoudige schakeling daarvoor

weergegeven.

Door een voldoende groot sinusvormig

i
: I

n _L
......., -r-

L-.J
~r 11 ' ~0.s (w_ -;* c~): ),'1

..,. u~""''''1

• '"1 I

I

signaal uit de zender in tegenfase

aan de bases van T1 en T
2

toe te

1/ (t ~)voeren schakelen wij de gehele s~room
,- 4cOS W o + •

van de stroombron periodiek door een
tak van de verschilversterker. Joor

het signaal van het ontvangkristal

aan de basis van de s~roombron-

'T

,_.coc "'_"----~
-= \~,- ~w) -~ OT

Fi:e. 4
transistor T

3
toe te voeren

stroom daarmee gemoduleerd.

wordt de

=~ de gelijkstroom component ten gevolge Van de instelling

~~~ ~e transistor, 1
2

de wisselstroom ten gevolge van de

~2~~flecteerde carrier en 1
3

de wisselstroom ten gevolge

jO))l3r frequentie verschuiving in het ontvangen signaal

va~ de

is.

Je s~room door de collectorimpedantie van T1 zal nu gelijk zijn aan

,,- ~c; {1+ Cas( ",ot +Cf)} en bevat dus een component Iscos(wot +ep).

J~~ product bevat naast een gelijkspanningscomponent en enkele

~oo6frequent componenten ook

+ sin wo t cos (.,)0 t sin 4 w t sin 'f + ••••••• }

hetgeen eer. laagfrequent signaal met de h~ekfrequentie~wbevat.
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Jit is het signaal dat wij wensen. Door de condensator parallel

aan de collectorweerstand worden alle hoogfrequentdelen verwijderd

en houden wij alleen het gewenste signaal over. De carrier en de
I

richtingsinformatie vallen hierbij weg.

Na voldoende versterking wordt dit laagfrequent signaal toegevoerd

aan een Schmitt-trigger waardoor het blokvormig wordt.

Differentiatie van dit blokvormig signaal levert positieve en

ne[;atieve pulsen. Door de negatieve pulsen wordt een "one-shot ll

- dit is een monostabiele multivibrator - getriggerd. Telkens als

het ingangssignaal van de Schmitt-trigger de nullijn in positieve

richting passeert komt uit de one-shot een puIs van constan~e duur

en amplitude. De gemiddelde stroom die door een meter loopt ten

gevolge van deze pUlsen is recht evenredig met de hoogste frequentie

die met grote amplitude in het ingangssignaal voorkomt. In de

practij~ blijkt dat deze hoogste frequentie een maat is voor de

stroo~. Jeze, in de appendix geheel geschetste, schakeling voldoet

veer eenvcudige metingen uitstekend. Door de heer Holland zijn

richtingsinformatie te behouden moet men deze Or'.l tva~'1ger in

(~~]lo uitvoeren waarbij de mengtrap van de eerste geschakeld wordt

..• 0 C cos w .~ terwi jl de tweede met cos ( w t + ~2) gescr.akeld word t.
o 0

~~ 2erste verschijnt bijvoorbeeld het Doppler signaal

si:J.( <.v",t + 'f) cos w t =
I 0

r

~ si:"l \ ( w1 + + -t sin {C w 1 -

~) ..... v de

sir.( w:'c + '1') cosC ""ot + ~) ==

"l Sl;.'"l {c w 1 + wo)t + ep +~} + -t sin {C w 1 - '0o )t,.. 'f - %}
~a n~~ verwijderen van de hoge frequenties blijven de termen

r

si:1 \ ( w 1 -

in de tV/eede schakeling over.

iGor uu", > ~ Czijband aan de bovenzijde) ijlt de tweede term
" I 0

90'" in fase na op de eerste, voor (..;) 1 < "'0 juist omgekeerd.

:~ierdoor zullen de Schmitt-triggers in de twee schakelingen

niet 6elijktijdig omklappen. De volgorde waarin dit gebeurt is

afhankelijk van de stroomrichting. Met een poort en een flip-flop
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(fig. 5). De flip-flop mag immers

aIleen reageren op de eerste flank

van 2 elkaar gedeeltelijk over

lappende blokken. Door het gelijk

spanningsniveau van de eerste blok moet

de tweede (re-) set-puIs onder-

drukt worden. Deze schakeling voor

richtingsdetectie is in zoverre on

aantrekkelijk dat twee precies gelijke

~, ·tt·~~C:lm~ .:r r~ -

trigger
I

is deze volgorde te detecteren. Dat kan bijvoorbeeld met de

nevenstaande schakeling gebeuren.

.~, .. t I

.:>c~mlt; -I
t rl g g e r 1------4::

II

ontvangers voor dit doel gebouwd moeten worden. Daar tegenover

staat dat hiermee op de eerder beschreven wijze met twee ontvang

kristallen een kwantitatieve snelheidsbepaling kan geschieden.

ian voor de hand liggende oplossing van het beschreven probleem

j.s ~e ~oe~as3ing van een ratiodetector. Als de carrier-frequentie

?~ecies op de nUldoorgang van de ratio-filters ligt zullen aIleen

~2 J~i~ ~leine zijbanden invloed uitoefenen op het gelijkspannings-

~~v~a~ van de middentak.Hieruit is direct de plaats van de grootste

~~~~and ~e bepalen. Omdat; de Doppler frequentieverschuiving relatief

_~~r ~lein is - gemiddeld ± 2 kHz voor de gebruikte kristallen 

cj.c 2en resonantiefrequentie van ± 5 MHz hebben, kan deze ratio

dS~2c~or niet zonder meer op dezelfde frequentie gedimensioneerd

~crdan. ~aarvoor zouden immers kringen met een kwaliteitsfactor van

~ ,v0u ge~ruikt moeten worden om redelijk gevoelig te kunnen detecteren.

~~aro= werd het H.F.signaal in cen mengtrap omgezet in een signaal

van ~ 500 kHz. Na M.F. versterking is hierbij eenvoudig een ge

schikte ratiodetector te verwezenlijken (Q-factor ~iOO). Jeze op-

_osslng komt dan neer op een normale korte golf-ont;vanger waarin

de~etectietrapmet een ratiodetector is uitgebreid. De a.f. ver

s:oTker kan gebruikt worden om de Doppler-signalen hoorbaar te

~a~on. De 9 kHz bandbreedte van de M.F. versterker is uitermate

~~~chikt voor de Doppler signalen. Toevoeging van een nuldoor

6~n;enteller completeert deze ontvangerj het is dan een volwaa~dige

~o~pler-flowmeter. De uitslag van het metertje in het ratiodetector

circuitgeeft een in~icatie voor de richting en de flow; de uitslag

van het metertje in de frequentieteller aIleen de flow. In fig. 6
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is het blokschema eeschetst.

O'n"\ 'no

Idel:.

Fig. 6

~2 ~~OrQale~ hiervan zijn de eenvoudige afstembaarheid - dit in

Ver0&nC ~e~ het gebruik van verschillende kristallen met de daarbij

~cr2~de op~~male wer~ingsgebieden - en de lage kosten voor directe

~~~~3c~e toepassingen. Het nadeel is de D.C. drift van de ratio-

~c-~08~cr ~en gevolge van de frequentiedrift van de locale oscillator

JpZ~C:l:8 van de zendfrequentie. Alleen een gesleutelde A.F.C.

zc~ hierin verbetering kunnen brengen. Daarbij krijgt de ontvanger

pcr~O~~2~ a::een het zendersignaal toegevoerd waarbij het gelijk-

s~ati~~;:~3-signaal op de ratiodetector uitgang door bijregeling van

Ce :cca:e oscillator met behulp van een capaciteitsdiode op nul

:ere~elQ moet worden (fig. 7). Hierdoor wordt de carrier zo goed

~o:v_~~~ 0) de nuldoargang van het ratiofilter gehouden en ~a de

~.c. ~i~gang hiervan buiten de regelperiode representatief voor het

~e ~c~en spectrum (zowel voor richting als voor inhoud).

~oor di~ doel hebben wij een op de afdeling aanwezige radio met

~artegolf bereik beproefd. Met een zeer eenvoudige aanpassing van

net ~:ristal op de antenne-ingang van het toestel lukte het Doppler

sicnalen hoorbaar te maken. Het ruisniveau hierbij was echter be

d~~dend hager dan dat van de eerder beschreven ontvanger. Omdat

geen ander, mogelijk beter gedimensioneerd, toestel beschikbaar

W&3, hebben wij het bij dit experiment moeten laten. Toch is ee~
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Q!>~ .......... -

__------1mu \ I: i - I----_-...l

~·\by.

Fig. 7

~~~2~ o~derzGek aan een betere radio-ontvanger vanwege de daaraan

verjorrden voordelen aan te bevelen.

J2 ~rr ~~~ voorgaande beschreven oplossing Ie vert slechts enige

_,.}2G~~~ie van het effect van de aderwandbeweging doordat de

s?eotruob~jdrage van de adervoorzijde (ten opzichte van de zender)

:2oo~)e;.seerd wordt door die van de in tegengestelde richting be-

O~Cc,t Q2 ~derachterzijde normaal verder van de zender en de ont-

7~G~2: ~f iigt is de bijdrage hiervan aanzienlijk verzwakt ten

~~;~ic~te van die van de voorzijde waardoor slechts gedeeltel~jke

ca~)~nsatie optreedt. Het is nog de vraag of het D.C. niveau van

2~G :~~~Qdetector waaraan signalen met verschillende frequenties

~~ri2n toe;evoerd gelijk is aan de som van de D.C. responsies 0)

elj si;na~l afzonderlijk. Bij het lineair verband wordt door het

snel - ten opzichte van de aderbeweging - omschakelen van de functies

van het zend- en ontvangkristal de aderbewegingsbijdrage volkomen

;0co~}enseerd. Is dit verband niet lineair dan zal weer slechts

~2~22~~01ijke compensatie optreden. Een voorwaarde hierbij is dat

,:'~ ,::c:::'3~allen ZQ opgesteld worden dat de componenten van cle

c,co~s~ische golf in de stroombewegingsrichting voor beide zend

s~~~aties ongelijk en tegengesteld zijn. Hierdoor is er een zijband
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ten gevolge van de bloedstroom die van plaats verandert (zie vgl 1)

en een zijbandje ten gevolge van de aderwandbeweging cat op zijn

plaats blijft voor een aderwandbewegingsrichting (zie fig. 2). Door

het aftrekken resp. optellen van de D.C. niveaus voor be ide zend

situaties verkrijgt men het Dopplerspectrum ten gevolge van de

bloedstroom resp. de aderwandbeweging. Nu is ook veel gevoeliger

de richting van de bloedstroom te be palen zonder dat de frequentie-

drift van de locale oscillator ten opzichte van de zendfrequentie

binnen ruimere grenzen invloed op de uitkomst uitoefent. (Fig. 8).

V
:v,

i
I
V'

Izender1

L~
I
I
V

~·I=")'trl.'\ ucnake·
r-l1aar

meng
tran
" ~~+
jI'l • .t •
verst

'ratioj
det.

o

.. 2e~ ~ordt de eerder beschreven K.G.ontvanger toegepas~ ~2~ enkele

a~d~~e toevoegingen. De vrij gecompliceerde schakelaar die tevens

8:on ward van vele storingen, maakt deze schakeling iets minder aan

~:2~~elijk. Als men juist gernteresseerd is in de aderwandbewegings

2::8cten dan is dit een oplossing. De werking van de synchrone

~0~8ctor achter de ratiodetector (fig. 9) berust op een st:oom

~~rdeling over de transistoren T
1

en T
Z

' Voor de ene zendsituatia

loopt de stroom van de stroombron die op een constante na evenredig

is met het D.C. niveau uit de ratio-detector geheel door T
1

; voor de
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andere zendsituatie geheel door T2 •

~e gemiddelde stroom die door de meter loopt zal evenredig zijn met

het stroomverschil tussen beide

periodehelften en daarmee ook met het

D.C. niveauverschil van de ratio

detector. Frequentiedrift van de zender

en de locale oscillator zal, als de

zijbanden nog binnen de M.F. bandbreedte

liggen,alleen een extra constanta

bijdrage aan de stroom tot gevolg heeeen.

Door de aftrekprocedure valt deze weg.

Zoals eerder opgemerkt is leverde de

schakelaar veel moeilijkheden. Hierin moeten twee H.F. wissel

spanningen die in amplitude een factor 1000 verschillen geschakeld

wo~cen zon~er dat ze elkaar bernvloeden. Kleine verschillen in de

ei~e~schap?e~ van onderdelen in de twee toevoerwegen van de kristallen

v2~oorzaken een aanzienlijk stoorniveauverschil van de carrier-

~~e~u~~~ie ~ussen beide schakelfasen. Hierdoor kornt'bij onjuiste in-

st,":l.:l.in6 van de ratiodetector eenllD.C .lIblokspanning ui t deze

~0~0Ct0~ t8voorschijn die op zich al veel groter is dan de mogelijke

~)a~~inb van het Doppler-signaal. De carrier precies op de nul-

.~~~~a~~ bijregelen is een zware opgave! Ook ontstond in de gebouwde

sc~akeling tijdens het omschakelen een grote in- of uitschakelpiek

~~~ vocral storend is als de ontvanger afgestemde kringen bevat. De

3c~akQ:l.i~6 die de heer Adamczijk als stage-opdracht bouwde vertoont

~.e3e ;ebreken misschien minder omdat daarbij geen grote gelijkstroom

~~:~a~~:~ wordt (zie appendix). ~e pieken op de voedingslijnen zijn

~~~~~00~ ge~limineerd ~aar het eerstgenoemde bezwaar blijf~ oak hier

JJJ: goe~e scheiding van de voedingslijnen en nauwkeurige s·vroom-

i::stelli~;en is het stoorniveau voor beide schakelfasen even groat

00 ~rij~0n. ~en verschil in versterking voor beide schakelfasen

~:~~ft dan nog makkelijk bestaan. Vij zijn er dus niet in geslaagd

0C~ a~e~uate schakelaar te bouwen ondanks de aanzienlijke ~ijd Qie

~~.~.ra&n bes~eed is.

~en mogelijke schakeling om de Doppler-spectrumcomponenten expliciet

te ~eten wordt in het blokschema van fig. 10 gegeven. Hierin wordt
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het ontvangen signaal in een mengtrap met een frequentie_gemoQuleerde

locale oscillator omgezet in een signaal met een frequentie rond

de 20 kHz. Hierm~e blijft de zijbandrichtingsinformatie behouden.

net ten gevolge van de hartslag snel wisselende Doppler spectrum

moet in een zo korte tijd afgetast worden dat het gedurende die tijd

constant verondersteld mag worden. Door de frequentie van de locale

oscillator gedurende een periode van ± 30 m sec. lineair met de tijd

te laten verlopen (zaagtandvormige frequentiemodulatie) over een

interval van + 10 kHz, verschuift ook het mengproduct op de frequentie-

schaal over hetzelfde interval. Stel dat de carriercomponent tijdens

deze slag van 15 kHz naar 25 kHz verschuift dan zullen alle mogelij~e

~oppler fr2~uentiecomponenten (~ en - 5 kHz) tijdens deze slag

momentaan 20 kHz zijn. Door achter de laagfrequentversterker een

ba~~~oo:laa~filtermet Kleine bandbreedte rond 20 kHz te plaatsen

~~~~en onder bepaalde voorwaarden alle aanwezige frequentie-

cc~?oncn~en achtereenvolgens op een oscillograaf zichtbaar worden

G~~aakt. O~ driftverschijnselen te elimineren wordt met een regel

CJS~0e~ uc carrier op zijn plaats in het midden van de slag gehouden.

~2 ca:r~er :~s immers de enige component die constant aanwezig is

ZQ groat aat met zekerheid daarop geregeld kan worden. Ret

:~~e:srs~eem werkt als voIgt:

::~~ ~e:~jk~ericht en aangepast signaal uit het filter wordt toe

gevoerd aan de ingang van de Schmitt-trigger I. Deze kla)c alleen

:ij jet door het filter schuiven van de carrier. Hierbij levert

~~ 3cj~.~~~-trigger I een setpuls aan de daarachter geplaatste flip

:lo~ I ~aarvan het uitgangsniveau verandert van 0 naar + 6 v.
~~~2:i:Kertijd hoort flip-flop II door een setpuls van Schmitt

~~~~;2~ := em te schakelen waarbij de uitgang van 0 naar - 6 Vc:t

;_~~~. ~c~~~tt-trigger II schakelt om op een ins~elb&ar niveG~ vafi

~~ 2&~;~&~dspanning die de loc&le oscillator moduleert. 3chaxe~en

~2ide fli:;-flops niet tegelijkertijd om dan zal afhankelijk v&n de

c!cl;orde van omklappen tijdelijk een niet gecompenseerd positief

of nega~ief signaal aan de regelversterker toegevoerd worden.

~~~rdoor wordt de voorspanning op een capaciteitsdiode in het

~~cale o~cillatorcircuit zo geregeld dat het omklappen tijdens de

~cl~e~de slag samenvalt. op deze voorspanning is het regelbare

~~~~&~L van de zaagtand-generator gesuperponeerd waardoor de zaag

ta~dvorrnige frequentiemodulatie ontstaat. De resetpuls voor beide

fli~-flops wordt door deterugslag van de zaagtand geleverd. Ret

gelijxgerichte signaal uit net filter wordt ook toegevoerd aan de
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6&~e van een stroombron in een verschiltrap. Hierin gaat de gehele stroo~

ter. gevolge van de signalen uit het filter vear het passeren van de

carrier door de ene take Tijdens het passeren van de carrier door het

oscillograaf

t

zijband f

comparatbr

I
I

o

- 6 V

+ 6 V

o
hI I
I I

~II

l____
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r
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die pte
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i
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~ ,

. I I

l--,----'! I I
I
I,"i
I
!

I
I regel-
; ve:::s'c.

......,. ....,,....

.:: 19. iU

~~:t0: .:~~~t ~e stroombron door de uitgangsspanning van SchDit~-~ri6zer -

~_c::v,; ;csc:-.c:..;':eld terwijl door de ui-cgangsspanning van Flip-F2.CJ) =
_~ c~~e2.e stroom van de stroombron naar de andere tak wordt omgescha~sld•

.:~ ~~ carrier het filter gepasseerd is gaat de stroom ten gevolge van

si;~~:en uit het filter n~ de carrier door de andere take Bestaat er

8C~ ,erschil tussen de spectrum inhoud veer en n~ de carrier (ondsr

jC':c~=ijband of omgekeerd) dan zal een meter tussen de collectoron

" __ ~~ verschiltrap een gemiddelde stroom aangeven waarvan het te~~n de

,"_~a,;s, en de grootte het verschil in inhoud van de zijbanden aangeeft.

=n~ien dat gewenst is kan men door net volgens een bepaald patroon

_~ ~~en van de versterking tijdens de slag een weegfactor aan de spectrale
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componenten toevoegen. De flip-flops kunnen hiervoor blokken leveren

die door integratie tot eenvoudige patronen omgevormd kunnen worden

(~riehoeksvorm of wig). Door de stroominstelling van een daarvoor ge-

schik~e transistor hiermee te regelen kan eenvoudig de versterkings

factor van de betreffende trap geregeld worden.

C~dat wij voor de zaagtandvormige frequentiezwaai slechts te maken

~8bben r~et een relatief kleine frequentie variatie (10 kHz op 5 MEz)

kan volstaan viorden met een eenvoudige zaagtandgenerator. Om de

fre~uentiezwaai lineariteit toch enigzins te kunnen regelen ter

corupensatie van de niet-lineaire diodekarakteristiek e.d. werd een

~2rugkoppeling toegepast. De amplitude van de oscillatorspanning mag

constant verondersteld worden bij daze Kleine frequentiezwaai. De voor-

waardcn waaraan het filter moet vOldoen zijn aanzienlijk zwaarder: om

scn rsi2:ijk scheidend vermogen te bereiken moet de bandbreedte hiervan

~ ~e~~ _~~~. 0Ddat het spec~rum zo snel door het fil~er moet worden ge-

~:oete~ zijne Cmdat

dynamiek van het signaal, zal
1

deze tijd volgens r
s

= B sec.

de inslingertijd klein

afhangt van de band-

compror~is worden gevonden.

~~.: de spec~rumcomponentensneller door het filter dan overeenkomt

~C ~nslin;ertijd dan ontstaan naast de mogelijke extra frequentie

J: ..~0~~~~2n ten gevolge van de frequentiemodulatie, aanzienlijk in

.~~ .. :~~~ verzwakte signal en aan de uitgang. Door naast de klokvormige

~~or:aatkromme van een afgestemde Kring ook van de daarbij horende fase-

_,:.~··D"_~,:,c;::"istie};: gebruik te mal'\:er.!. is het gelukt met een klei:le inslinger-

~_"d (~GGr esn filter met een relatief grote bandbreedte) toch een

~d0~~~e sc~eidend vermogen te krijgen. Dit filter is in fig. 1~ geschetst •

. , ~ ~~:~ ~iervan wordt weer gevormd door een verschilversterker. Het

~_~~~ ~~:2ctie~ versterkt en aangepast signaal wordt aan de Fet 7, toe-

.Jeze or;;

_~:oo~:oos is. (basis positief

-, .. , .. --: -: I aa"(1 er ..... 11 '.'10 Y' Q' -I-
v ........ "-'-...;..... ....1. ....

3
. ....( _ ....

~ .. J""" -. loopt gemiddeld grater

T1 wordt de stroombron TZ Gemoduleerd met

toegevoerd. Hierdoor zal de stroom die

;~ te !1andhaven. J001'"'

zijn dan de stroom door T
3

ten opzichte van emitter).

waardoo::.~ T_
:;;

(Zie afleiding

i~ ~~)2~dix). AIleen als er op de basis van T4 een spanning sta&t met

~:o~ere amplitude en in fase met + V1 zal deze situatie veranderen.

~et geval zijn als de spanning over de Kring in de collector-

van T,... in
o

fase is met de stroom erdoor, dus bij de resonantie-

~reauen~ie hiervan.

~&~,r~i~ zal ten gevolge van de versterking in deze trap (T6) de ampli~ude
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,~~. net siGnaal over de Kring groter zijn dan V1 • Door ins telling van

doze versterking wordt verkregen dat slechts in een zeer beperkt

frequentiegebied aan de fase- en amplitude-voorwaarde voldaan is.

Voor doze frequentie verschijnen 1120 kH z ll piekjes aan de collector van
n
.l r- •

:J
Voor de goede werking van dit filter moeten de amplitudes van de eraan

toegevoerde frequentiecomponenten niet te veel van elkaar verschillen.

~it is beslist niet het geval voor het Doppler signaal dat sterk door

de carrier overheerst wordt. Daarom wordt het reeds selectief versterkte

5ig~aal in een in de aanvulling te bespreken schakeling op het filter

aD.n.gepast.

Voor een stabiele vast ingestelde zenderfrequentie kan hetzelfde be

reikt worden door he~ toepassen van een kristalfilter veer de ontvanger-

Q voord~e: va~ deze ontvanger is dat hiermee bij voldoende scheidend

vc:~oGe~ e2~ vc~ledige spectrum-analyse mogelijk is door het filme~

van de o3c~=_lograafbeeldenvan het filteruitgangssignaal. Het metertje

;..:i~;)a,.c.-co..::~)arator'l levert een direct bruikbare ui tslag (richting

-~co~t2) terwijl ook het oscillograafbeeld instructief is. Eon nadeel

C~C ~a~3~ ~eze op zioh reeds uitgebreide schakeling nog meer

~_Ja_~~~~r nood~akelijk is zodat de toepassing ervan weI beperkt zal

~~~: ~o~ ~et experimentele onderzoek".



'J iT
---'I

L_

B<../.

12 )(

, n f- r- ..,r.le :,1

,'(",1 I r
r 1 " i 1. I -~
I J i '/ i I' . , <ill

1001"

Synchrone detector met nuldoorgangenteller.

IS'

I /I: .
i

J

18K

1- --H-
11(8

17.. K

o ,.:----I~-

2. fop



- 19 -
! I

II

I
i
1

t::::::::-'--- Ir-='-=--,

TT
I I

~~ T3~I

I I

t 1 I
....ll- 0

I -'-I

V..,... i
T~l

-u-
0 i ~ .3 T(1 ,, f'l

U
I

(
I

1

I

!
i II

II
II
I

I

~JI:I~T
T~r~A-, j

I
I
II

90
I
•

Fi;; 0 12

{,v

o

c' s 1'1 Hz.

=----=!r--t' I + I~V
..i., I

if T



- 20 -

5.1

=J~C~ouwt men de karaktcristiek van een ratiodetector dan zal duidelijk

z::.jn dat r~:en hiermee een weegfunctie aan het Doppler-spectrum kan toe-

veesen: ~n cen bepcrkt gebied geldt immers voor het uitgangsniveau:

v =
"LA

v.
1

~

• v •
r ...
\.1.

o
- f)

,-,~3 ;;;8::-. tie carrier frequentie precies f 0 maakt dan is het ui tgangssignaal

evenredig met de frequentie van het Doppler-signaal.

~2~ principesc~ema van de gebouwde schakelaars is in fig. 12 en Ilg. 13

?~s. 12 tOO;lt ae schakeling van de heer Adamczijk waarvan of de streom

'l.,,..~.~;.-::. c:..e ge::'j~~:stroor~tl"'O~'1 I o:~ d.e stream van Stroombron II \vaarop 5 I1Ez is

:·;~:3l:1:C2."pc:.:cc~::~r~_ ,:.. =,_-3 ';,)asiss~room van de eindtransistoren T? en. TS client.

;~C:'~ rT:..::;t""l .~a;:. oc,;\: in r.et cellectorketen van deze traY'J.sistoren opgenomen

~~~0~- 2~ oen ~~~0re transistor-impedantie als parallel-impedantie van

~et ~r::"~Gal Ge verkrijgen (zie het verslag Hr. Adamczijk) •

. ~ ~oont de schakeling waarmee door mij de beste resultaten werucn

~2~ -:(;~beteri~g hierin verkrijgt men door het vervange~ van de

T
2

door cen semod~leerde stroombron.

_.~~~ sc~~~eling wordt door het (dubbele) uitgangssignaal van een

.::~C~~~rator ~~~ van de transistoren (T
1

, T
2

) wisselstroom voarend.

_.. __ :'~_,,_~_·o:·c.;: 2::::n eincitransistor (T
3

, T
4

) uitgestuurd wa.s.rGoor he;:;

:_.~~~~_ ~11 :le~ c~itterketen daarva~ als zender fungeert. Joor de gelijk-

o~er ce e~i.tterweerstand van de transistor die uitgestuurd wordto

oasis geschakelde transistor T~
)

net gezamenlijke collectorketen. -. '-.. , .. ..; '-'" -.. .!.'-
~ .. :..,. ,.'.. - ............ c _ .....

of T,... gesperd.
o

va~ (T ~) S~-~S~ dan
... J. 5 1 ....... 0 ............... v

het niet als zender fungerenQ2 ~ristal.

~~ ~;:ss~:0nde dynamische weerstanden van de diodes in de basi3ke~ens

1'~~ is e~nd~ransistoren vormen samen met de kleine on~kep~elings-

c:~d0n~~~cren ~n de niet-zendende situatie een E.? cntkoppeling.
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r--+---" lJ iT

3~·~~~ varee::vc~digd kunnen wij voar de aangegeven sctakeling de

vO:Ge~~G ve~gelijkingen opschrijven:

v, cos cv t
o

= I o

V~
I

~
o

cos w t
o

de stroom van de stroombron.

=
Vr , -1-51--. =

D'-j- :;

~-u ~en verschi: in spanning tussen VB
3

~ ... S T fj, I z i j n t (3 r ,"vi j l I 4 = -~ Is - A I is.

zal "T bijvoor~celQ
~3

Nu is 1::.1 = S(V.,...,
b

3
V1

t. I = ~-. 40 (I --;;-o 11.
o

VB ) = t.40.1 (VB VB)
4 s 3 4

cosG.:>ot){V1 coswot - V2 (w)cos(wo t

.....·<)c:...... de stroomverdeling ontstaat tussen de collectoren van ~·3
c;:.-~ ~'4 een spanningsverschil van - 2 x A I x R.
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Dus = 40 RCI
°

cos w t
°

=\......4_0_R_I_O---'i'-V_1_C_O_S_W_o_t_-_-=-V_Z_C_W_)_C_O_S_C_W_o_t_+_Cf_)_1"--J/
1

40 i:';V 1 ( }

\~_R--,,-O__i..i..-V_1_C_O_S_Z_W_'O_~--,~=c-::--
V
_Z_

C
_W_)_C_O_S_C_W_o_t_+_'f_)..L.J1

~~ lS te schrijven ala

Z R
o

+ cos

Na het verwijderen van de

ho~dt wen hiervan over:

componenten met een hoekfrequentie Zw
o

c"':'

tui~en de resonantiefrequentie van L
Z

Cz
L V ~I 0) nega~ief is waardoor T~ gesperd staat.
~ /~ r ~

~CS2~~~c~e=:2quentie is deze term positie:. Door de

0;= 0; -
I

',;o=-~ci"G 'Ji" cie: reso:'lantiefrec'.... entie CVZCw) > V~ e:-:
v ~ j

:~ positie: tijdens de nega~ieve periodehelften van cos 4) t
°';;&ardoor T

5
seleidt. Zolang q> % 0 en VZC{,.)) ;;. V

1
is staan piekjes

,,'~~ c~~ herha~ingsfrequentievan ZO kHz over de collectorimpedantie

~~~: ~C: fasedraaiing in het doorlaatgebied van L
Z

Cz kunstmatig te

',._',_~=,-::'C:·l Ll0"t U2t mo[:;e~ijk zijn met dit filter een nog kleinere

Slecr.ts

c~~ f:2Q~en~iegebied van in het totaal ZOO Hz komt enig signaal
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