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1. Inleiding.

1.1. Probleems~lli?d.

Tot deessentieh lichaamsfW10ties Yiln de mens behoort de bloedsoll

loop. De bloQdsomloop v~rzorgt onder meer het transport van zuurstof

naar de diver~e delen van het lichae.m. Karakteristieke grootheden bij

de bloedoircul~tie zijn bloeddruk, bloeddoorstroming (flow) en hart

fraquentie.

De harterequenti. is zonder problemen nauwkeurig te bepalen.

Bij de bepallng van de bloeddrak onderscheidt men kl1nische en abso

lute w&arden, die verkregen worden uit onbloedige resp. bl~edige

meetmethoden. AbsoLlte waarden van de bloeddruk kunnen slechts geme

ten worden door ~en katheter in de bloedbaan aan te brengen.

Ook een directe uitspraak over de flow in de grotere vaten kan alleen

F,edaan .•ord~n met b..hulp van een bloed1ge methode.

Aun de operatieve ingreep, die aan de toepassing van een bloedlge

methode verbonden is, kleven bezwaren, zoalsi

d. het beslag dat op specialist en operatiekamer gelegd wordt

b. de hersteltijd van de patient na de ingreep.

Het is begrijpelijk dat men daarom gezocht heeft ndar onbloedige

meet~ethode8 voor het bepalAn van de bloeddruk en de -flow.

In het algemeen geven de onbloedige methodes slechts indirecte in

forma tie over 1a gezoohte grootheid waardoor 1e interpretatie vaak

moeilijkheden opl.~ert.

Teneinde mear inzieht te verkrijgen in de bloedsomloop kan men e.n

analogon ervan te hulp roapen. De elementen van Ben dergelijk ana

logon dienen voldoende fl~x1bel te zijn om zowel individuele ver

8chillen als bepaalde ziekteprocess.n te kunnen 31muleren.

1.2. Doe19tellingen.

In de eerste plaats zal een model (van een deel) van de bloedeir

culatie gebouwd worden. Daarbij zullen we one rich ten naar een mo

delstudie van de blo.dsoml~op, zoals die is vastgelegd in de disser-
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tatie van de Pater').

In de tweede plaats zullen Ne enkele onbloedige meetmethod~3 aan een

kritische beschouwing onderwerpen. Ie zullen daarbij met name methodes

voor het meten van omtreksvariaties aan extremiteiten onder~oeken,

waarbij nagegaan zal worden of er alternatieven zijn voor de bekende

meetpr1ncipes. Voor dit onderzoek dient een teBtopstelling ontwikkeld

te worden. V.rder zullen we de vraag bezien welke mogelijkheden de on

blo.dige technieken bieden voor continue en niet-continue metingen

van bloeddruk en -flow.

Uit de indrukken die we met de onbloedige meetmethodes opdoen zal ge

tracht worden de praktische betekenis van het analogon in het Kader

van dit onderzoek te beoordelen.
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2. Bet analogon van de bloedcirculatie van een been.

2.1. Overzicht van de totale circulatie.

Een globaal overzioht van de bloedcirculatie wordt gegeven doo~ fig.1.

Het hart, dat in deze figuur oentraal geplaatst is, bestaat uit vier

oompartimenten die met de long- en systeemoirculatie zijn verbonden.

Het zuurstofarme bleed uit de aysteemciroulatie komt in het reohter

atrium (-boezem) en wordt door bet reohter ventrikel (-kamer) in de

longcirculatie geperat. Bet zuurstofrijke bloed uit de longoirculatie

komt in het linker atrium, waarna het door h.t linker ventrikel in de

systeemcirculatie wordt gebracht.

Linker en rechter deel van het hart zijn door een wand gescheiden.

Een viertal kleppen bepaalt de stroomrichting van het bloed. Bij de

instroomopeningen van de atria komen geen kleppen voor.

De po~pwerking van het hart voltrekt zich nu doordat achtereenvolgens

a. de atria contraheren en de ventrikels met bloed vullen

b. de ventrikels sam8ntrekken waardoor het blood in de long- en

systeemcirculatie wordt geperst; ondertussen ontspannen zich de

atria

c. de ventrikels zich ook ontspannen. In deze rustperiode wordt het

hart geleidelijk weer gevuld met bloed ale voorbereid1ng op de

volgende cyclus.

Bij een volwassene wordt door elk van de ventrikels per minuut circa

5 liter bloed rondgepompt, hetgeen ongeveer overeenkomt met de tota-

le bloedhoeveelheid.

Uit het linker ventrikel stroomt het bloed via een aantal grote ar-

terien naar de diverae lichaaasdelen. In de capilaire stelsele van

huid, spierweefsel en organen wordt aan het bloed zuurs·tof onttrokken

waarna het voorzien van afbraakproducten via venen weer naar bet rech-

ter atrium terugstroomt. In de uitsche1dingscentra worden de afbraak-

producten aan het bloed onttrokken.
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linker rechter

linker rechter

atrium atrium

I

A<~~,
~\~1Pf1/

\~J~%steem-
ciroulatie

fig.'. De bloedcirculatie.

2.2. Kotivering van d. keuze van het analogog.

Op het eerste internationale symposium over "Pulsatile Blood Flow"

gehouden te Philadelphia in 196~ zijn enkele studies gepubliceerd

die betrekking hebben op het simuleren van de menselijke bloedsom-

loop met behulp van elektrische schakelingen.

Door Beneken') wordt een analoge rekenmachine g.bruikt om de m&-

them-tisohe besohrijving van de ciroulatie (21 differentiaalverge-

lijkingen) op te lossen. Een belangrijk doel hierbij was om de me-

chani.men te onderzoeken die een regulerende tunc tie vervullen in

de bloedcirculatie. De representatie van de systeemcirculatie is

in deze oplossingsmethode niet gedetailleerd uitgevoerd.

Door Boordergraa(2 ) wordt de mathematische analogi. tus.en stroming

in bloedvaten en elektriciteitstransport in een lange leiding uit-

gewerkt, waardoor een model ontstaat dat opgebouwd is uit pas8ieve

elementen.

Door de pater~) is in zijD proefsobrift een uit.rst gedetailleerd

model van de gehele bloedoirculatie be~ndeld. Qua opbouw van de

s7stee.ciroulatie bestaat er enige overeenkoast tusse. d. modelleD

van de Pater en loordergraat.

Als basi. voor oDze construct!. zal het model volgens de Pater

dienen, omdat de Pater een nauwgezette opsomming geert van de ana-
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tomie van het vatenstelsel. De procedure die de Pater voor de be-

rekening van de elementen van zijn analogon heeft gevolgd zal in de

volgende paragraaf in grote lijnen gesohetst worden.

2.'. Analogiebeschouwing.

2.'.1. B7drodyuam1sohe beschouwing over strom1ng in elastische vaten.

Voor &. be~keB1ngen over de bloedc1rculat1e gaan we uit van de vol-

gende veronders tell ingen I

a. het bloed is niet samendrukbaar

b. ~e soortelijke .ssa r. 1050 kg••-3 (1,05 g.clll-3)

-3 -2 (_? -2)31teit ~ • '.10 N.3ec.m '.10 ~ dyne.sec.cm

zijn oonsta.nten

o. de stroming 18 laainair.

en de visco-

van het bloed

Onder doze voorwaarden laat de beweging van het bloed zich Deschrij-

ven met de vergelijkingen van Navier en Stokes. In vectornotatie sa-

mengevat l~iden deze verge11jkingen

(1 )

Hierin is ~ de snelheidsvector, p de dr\L~ en ! de krachtvector p~r

eenheid van volume.

Voorts Yeronderatellen .e dat het bloed zich bevindt 1n een horizon-

tale elastische bu1s met oirkelvormige door~nede. We maken gebruik van

cyllndercoordinaten (r.~,z), waarbij de z-as samenvalt met de hart

lijn van de buis. Omdat het 8¥steeM rotatiesymmetrie bezit, geldt dat

v~ en alle afgele1den n~ar ~ nul z1jn. De zwaartekracht v.r-aarlo~en

we, zodat ! . o.
Uitdrukking (1) valt nu uiteen in twee s1.ul~an~ n1et-lineaire dif-

rerentiaalvergelijk1ngen

(2b)
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Omdat'het bloed onsamendrukbaar verondersteld is geldt de continul-

teitsverge11jk1ng

v.:! - 0

Voor (~a) schrijven we in cilindercoordinaten

We onderzoeken de harmonische oplossingen van (2a t b) en (~b) .at

v V () jw(t-z/o)r· r r .8

v • V (r).ejw(t-z/c)
z z

Oa)

waarin w is cirkalCrequentie i~ 8en c de oompl~x. voortplantings

snelheid. (Icl= 5 m.sec- 1 ).

Aangetoond kan worden Jat de niet-lineaire termen in (2a t b) van

ondergesohikte betekenis zijn indian

Hieraan wordt in prakti~che gevallen voldaan. Verder geldt ook dat

de tweade-ord.,~ afgele1dan naar z sen geriAge b1jdrage leveran in

vergelljking met de over1&e termen. Door deze verwaarloz1ngen in

t. voeren v1nden w. de 11nealre differentiaalvergelljkingen

?!J2 v 1 ~vr v f. a V r 1 l)p-! r+-- --- • is"r?J ~2 r i:) r ~ tt atr

?Ja v 1 av P c)vz 1 0Pz + _:-l- rfit • 'if»a r2 r ~r

Uit het Itneaire karakter van deze vergelijkingen volgt dat ook

Toor de druk peen oplossing bestaat van de Torm

p() jW( t-z/c)p. r.e

(6&)

(6b)

De aangegeven haraoniache oplos81ngen .ord~n nu ~.s~bst1tu.erd in de

differentiaalvergelijk1ngen (6atb) en (~b). fer wille van de duide-

11jkheid vervangen .e differentiat1e naar r door een accent en stel-

len voorts



-10-

Zodoende vinden we

V" 1
(80

2
- ?) y 1

(Sa)... - VI ... • - pi
r r r r '1.

V" 1
80

2 V - -~p (Sb)... - VI ...z r z z 'te

VI 1 _jW V 0 (Se)... -y •r r r c z

Hierin z1jn de grootheden Vr , Vz en Pall. tuneties van de radius r.

De oplo8singen van het stelael (a,b,e) worden oesebreven met Bessel-

funeties van de eerate soori. De randvoorwaarden bij de oploss1ngen

van (ea,b,c) kunnen atgelaid worden uit een berekening over het ge

drag van de vaatwand. Allereerat blijkt daarbij dat de druk P(r) ~_

genoeg ona(hankelljk is van r zolang de straal r. van het bloedvat

klein is ten opzlehte Tan de gol!lengte ~. Dus

P(r) - P

De uitdrukkingen voor V en V zijn construe ties met Besselfuncties;r z

de belde grootheden Jijn rechtevenredlg met de druk P.

Ua orznrarken ontstaan de volgende uitdrukkingen voor T 9fi Tr z

T • A(ar) ~r 3z

v • B(ar) !R
z C!»z

(1 aa)

( 10b)

A(ar) en B(ar) zijn Tormen waarin naast :Besselfunoties ook complexe

eonstanten voorkomen.

In plaats Tan v kunnen we oyerstappen op de flow I met de relaiiez
r
1I. 2Wr.T .dro z (11 )

Hierdoor vlnden .e 8en ul~drukk1ng die het verband aange.tt tus8en

p en I

- ~ • Z.I

Z is de complexe strominGsimpedant1e per lengte-eenheid van het

( 12)

bloedvat an is samengesteld uit Bessalfuncties. Voor Z kan een reeks-

ont.1kkeling gageTen worden; de eerste twee termen 31jn maatgevevend

en lulden

Z • 1t1)~f ... X
2

• 6'1
4

• jill»1 ... 'Ns1
'IIr. 1fr.
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wsarin K1 en K2 funot1es z1jn Tan lar.l •

Voor de belangr1jkste fre1uent1e (1 Hz) geldt in benadering

K1 ~ 1 ... {9 + (10
3
r.)2}-t

K2 ~ {1 ... (210r.)2}*
(14)

Voor aauwkeur1ger W8.arden Tan Ie1 ea 1t2 wordt verwezen naar de Pater'3).

Afgezien van de correct1efactoren 1:1 en K2 is Z due saaengestel,i ui t

een ~s8atraagheid8term-E; en .en wr1jv1ng8ter~ 8~ die oTereenkomt
rrr. nr.

met de stromingsweerstand Yolgen8 Pois.u1lle.

Combinatie van (12) en (1~) levert

- ~ - M £! ... Ws1 ,Iaa 1 at

We onderzoekan w$rvolgens hoe de elast1sche 81genschappen van de

(16)

vaatwand in rekening gebraoht d1.nen te worden. Het mater1aal Tan

de vaatwand kan onsamendrukbaar verondersteld worden. de dwarscon-

tractiecoeff1c1ent van Poisson i8 due p- 0,5. De relatiev. verlln-

gingen zijn dan

E.r
1

( ... U r - O,5 C1" - 0,5 u ) ( 11a ). -E z

1 (-0,5 U""r ... (Jip - 0,5 U z) (11b)f.,. E

1
(-0,5 (j - 0,5 <If +u) (11c)Ez - E r z

De vaatwand wordt geacht 1n ax1ale r1cht1ng niet t. kunnen ~itaetten,

zodat uit (110) volgt

Vz • 1 (Ur + Uf)

Subst1tutie van (18) in (11b) levert

fo lD- -i «(f1D - (J ), 4& T r

(18)

( 19)

De kracht.nbalana van een stukje

vaatwand (fig.2) leert dat

2Ulf'.dr.s1n~ -{ur+dr(r+dr)- o;.rl'i'f (20).u; , u'f
\~'f:~"/~

,:l. 12/

"\1

f1g.2. krachtenbalans van

de vaatwand.

D1t kan omgewerkt worden tot

du
(ffD- (J ... -..£.r

'l r dr (21 )



-12-

Op de buiten.and van bet Tat heerst geen druks (J" h. 0; in het vat
:-.+

is de druk -0: :8 P (h is de .andd1kte). Omdat de wandd:Ucte kle1n 1s
r.

ten opz1chte Tan de radius Tan het vat mogen we veronderstallen dat

de radiale druk in de wand lineair afneemt naar butten

(22)

r +. tr van de

Ala geTolg van de druk p kODt een punt in de vaatwand, dat oorapron-

ke11jk op een afstand r Tan de as l1gt, te l1ggen op een afstand

as. We kunnen due schr1jven

(r + ~ )dy - rd'f ~_E r LI-r rd~ or r

Comb1nat1. Tan (19), (21), (22) en (2~) leTert

Per lengte-eenhe1d 18 de Toluaetoenamo van hat Tat

}1fr~p

AV • 2Trr. ~.. 2Eh

De hydrau11sche oapaciteit Cg van het "at bedraagt jus per le~te

.enhe1d

(26)

De druk 1n het Tat 1s een per1od1eke funet1e; ook het volume zal dus

periQd1ek var1eren. De flow I door Terschillende doorsneden zal daar-

O~ niet gelijk zijn; in formule geldt de betrekk1ng

at 3P- --c ..-.-
l>z H 3t

Zod,at

(28)

De vaat.and beataat uitelast1sch mater1aal met een visoeuze in.end1-

ela8t1citeits~oduluB complex te veronderstellen

(29)
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Uit (28) en

of

• ~ • C ~p + \If • C aa I
az 10t "p1 1 ~z()t

waarin
~lrr~

°1 • ih1 en .-
:5lT r~

2.:5 .2 Analogie lIle t de lange leiding•

.Gel1jk8oortige uiidrukk1n5en ale (16) en (30) trerfen .e aan bij een

bepaald type lange leidingen. In fig. ~ is het vervangineschema van

een ale_eDt ter lengte Az van deze laage 19i~ing voorgesteld. In li-

1l1etovergang met .aa"O geldt hiervoor

.....1-------- .lI.Z ----......_

6z·B.s1

a

fig.3a Elektriseh vervangingssehema

voor 8en etukje bloedvat ter

lengte .lI.Z.

(}1 )

Op grond 'Ian daze overeenkomst

besluitan we tot de analogie die

in tabel I is aangegeven.

Tabella Analogie tusseD haemodynamiaehe en eltktrische grootheden.

Haemodyn&lIlisch Elektr18ch ,

Groothaid Syabool Eenbe1d Grootheid Symbool Eenhe1:l

druk P -2( -2) spanning VNa dyneom u

YolumestroolD I 3 -1 ( 3 -1) stroom i A• S, CII S_. -- ----- -----

volume V m~ (ca3
) lading q As

---- . . .

weerstand W I1sm- 5(dyne8Ct1-5) weerstand R VA-1
._. -------- _.- --- ------- .. ---- --,----- ----- _.. _- .-- -

Il&ssatraagheid II 2 -5 zelfinduoUe L VA- 1
11Hs m

2 -5
(~es em )

co.pliant1e C B-1• 5(dyne- 1om5) capac! teit C V- 1As
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Voor strom~tn en spanningen die harmon1.ch met:le tijd varieren gaan

(~1) en (32) over in

resp. ai 1
- iZ • Z .u

2

waarin

Zl • Rs1 + j&UL1

1
Z2 • Rp1 + jWC

1

De algemene opl08sing van (33) luidt

i z • Ae-T:& + Be7z

r2 Zl .
met • _ • (~)a

z2 c

Hi.rui t Yalt af te !eiden

i • i o cosh rz
Uo

z - Z sinh yz
0

Uz • u cosh yz - i Z sinh yzo . . 0 0

(34b)

(3S)

waarin

Bij de constructie van het analo-

gon yordt ui tgegaan van lI'-fil tars

die een Beetie ter lengie 1 van de

lange le1d1ng representereD (f1g.4)

HierToor gelden de uitdrukkiog8n

fig.41 If -fil~r t8r v8rYanging

van 8.n atuk lange lei-

diag met lengie 1.

Bu Yolgt uit (31), (~8). (40) en (41)

• Z sinh (Z 2 [1 ill.l
2

] (42)Z3 • z - + 12 •••••
0 cosh rz - 1 o rz

z4 • Z sinh rz .. z o lZ [1 +.u~t .....J (43)0

Voor Irzl «1 g••ft di t

2Zo 2Z2
Z4 ~ Zo·rz • Zl· z (44)Z ~-.- en

3 rz z



(45)

(46)

Voor de 8ec~1e ter lengte 1 1s dit dus

Z4 ~ (Rs1 + jwL1)1 - Rs + jwL

Z, ~ 2(a 1 +~ )1 • a + .\..
P JU"V 1 P J-

Door daze benadering wordt een tout geintroduceerd die relatiet het

groo~st 1s in Z4. Door de Pater 1s als oriter1um 1ngevoerd dat Toor

ede 10 harmonische, die in d. bloedpuls nagenoeg atwez1g is, een re-

lat1eve rout 6 van 10J' in Z. is toegestaan.

6. I~· I(j;~r{ !f(f)2. 0.1

Hieru1t volgt dat 1 < i voor de 10e harmon1sche eompO'Ilent p.• 0,5 m).

De sect1elengte mag dus max1maal 6,25.10-2m (6,25 em) bedragen.

Voor de lagere harmoniseha componentsn is de hierdoor veroorzaakte

tout veel kle1ner.

Zowel in de hae.o~miache ala 1n de elektrisehe beschouw1ngsw1jze

treden dr1e onafhankelijke en een aaatal daarTan afgeleide groothe-

den Ope De seb&.alfactoren tussen ovenenkomstige onathanke11jke

grootheden kunnen naar .eR8 gekozen worden. Argumente. die bij deze

keuze een rol spelea zijn b1jvoorbeeld.

a. praktisehe .aarden Tan de eircuitelementen

b. geringe dissipatie in het netwerk

c. voldoende grote s1gnaal-ruisverhoud1ng

d. omdat in de haemodynamiea veelvuldig het ega-atelsel Yordt ge-

bruikt is het aantrekkelijk Om gelijke getal.aarden te kiezen

voor de haemo~am1sehe stromingsweerstaad (ega-stelsel) en de

analoge elektrieche weerstand.

In tabel II zijn deze schaalfaotoren vermeld.

De waarden van de netwerkelementen Rs ' L, Rp' C kunne. berekead wor-

den met de tormules voor Ws1 ' M1, Wp1 ' C1 , de lengte 1 Tan de sec-

tie en d. sehaaltactoren. Zoals reeds eerder Termeli haagen de waar-

den van -1 en WS1 onder meer at va. de dimens1eloze groothe1d larol.

waarin de frequent1e voorkomt. In de bloeddruk-pulsvors komt naast
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Tabel III Sohaalfactoren tussen haemodynamische en elektrische groot-

heden.

aaemodynaa1:sch Elektrisoh

weerstaad 1 Is.-5 (10-5d.ynesom-5) we.rstaJld 10-5A

tijd 1 s (1 a) Ujd 10-3 s

druk 1 mmBg spanniu.g 0,5 V

Tolwa.stroOIl 1 3 .1 (106
OIl3s·1) strooll 3III S 0,315. 10 A

Tolus. 1 .3 (106 om3) ladiDg 0.'75 As

m&ssatraagh.id 1 I 2 ·5 (1 0-Sd;ynes2011- 5) zeltinduotie 10·~s II

1 .-1 115 (105 dyne -1 c1ll5) oapacltei' 1021'oOllp11a.t1e

d. grondtrequentie e.n &antal haraoniache oomponent•• Toor. 011 d...r-

kelijke aituati. zo goed lIoge1ijk weer te geven zouden Rs ea L dus

eveneena fr.quentieafhankelijk moeten ~ijn. Indien eohter v~or de be.

retening van Rs en L als enige Too~komende fr.quentie de groadfrequen

tie wordt verondersteld (op 1 Hz gesteld), blijkt bet resultaat een

vo1doead. nauwkeurige weergave van de werkelijke situatie te ZijDe

Ter will. Tan het overzioht zijn hieronder nogmaals de uitdrukktngen

venaeld .aaruit d. elektrische clrou1~rootheden herekend kuanen ~or-

den.

L - K1•.eL .10. 8
H (41a)ttr:

Rs
lC 8,1 .10- 5

Jl (41b)- 2·
nr4

0

3Kr' 1 2
C a I' (47c)- 2i:h .2'.10

1
21( h 2 .50 Jl. (41d)R

~ 3wr3 ·1e10p
0

waar1n [pJ- kgm-3, [raJ • [1] • [hJ. m, ['I]. 18.-2 en [I] • 5.-2 •
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~ezien ie ov~an6 ~an net analoBon van d~ gehele bloedcirculatie is

het onmogelijk geblekea o~ in het kader van een af8tudeeron~.rzoek

het gehele model op korte termijm beshikbaar te hebben voor metin-

gen. Omdat in dit onderzoek tevens onbloedige meettechnieken betrok-

ken worden ligt het voor de hand om de bloedcirculatie ill een arm

of een been te simuleren. In overleg met Dr. Eysbouts, ehirurg aan

het R.K.Binnenziekenhuis te Eindhoven, is de keuze bepaald op de

circulatie van het been.

In tabel III zijn de belangrijkste gegevens van de grote arteriele

en veneuze vaten van het been vermeld zoals deze gebruikt zijn door

de Pater. In deze tabel is tevens'de code vermeld waarmee de diverse

seeties in het analogon zijn aangegeven. De kleinere vaten en de ca-

pillairenzijn samengevoegd tot eenheden van spierweefsel- en huid-

doorbloeding. Een spiereenheid komt overeen met 0,25 kg weefselJ

een huideeaheid met 0,02 .2 huid. Op diverse punten hebben de grote

~at.n vertakkingen waarop een aantal van deze spier- en huideenhe-

den parallel zijn aangesloten. Voor een nadere uiteenzetting over

de anatomie van de kleine bloedvaten wordt verwezen naar de disser-

tatie van de Pater.

2.3.4. Elementen van het elektrische analogon.

fig.51 Schema van de n-secties

wand komt tot uiting in de

weerstaad Rp • Over deze vis

cositeit is weiaig bekead,

Ret gehele analogon is opge

bouwd u1t Tl'-llectiea (fig.5).

De viscositeit van de vaat-

RsL

Ii
P FJ T c

0

waarui t he t anal agOIl is overigens is de illvlOed van

opgebouwd. deze viscoeiteit op de druk

en de stroaing in de aderea

erg klein.



Tabsl III. Gegevens van de grote arteri.le en v~~auze bloedvaten van het been.

volgenB de disserta tie van de Pater

benaming code in ra.dius r o van sectieleng- voortpl. snelh. K1 K2analogon bloedvat (mm) te 1 (mm) c (.-')

arteria

iliaca cOlllJllunis Sa1 5,2 60 6 1,17 1,75
l1iaca interna Sa2 3,0 40 6 1,27 1,25
lliaca externa Sa3,4 4,1 45 6 1,21 1,50
femoral is 5&5 3,9 65 6 1,22 1,45
femoralU Sa6,7 3,7 65 6 1,23 1,40
femoral1s Sa8 3,4 65 6 1,25 1,30
remoralis Sa9 },2 65 6 1,26 1,2,
profunda remoris Sa1O,11,12 3,5 50 6 1,24 1,35
popliha S813,14 2,8 65 6 1,29 1,20
poplitea Sa15 2,8 60 6 1,29 1,20
tibialis poatQ1"ior Sa16 ••••20 2,7 65 6 1,29 1 , 1 ~,

tibialis anterior Sa21 •••• 25 1,7 65 6 1,33 1,00
vena
11iaoa communis Sv1 8,0 60 4 1,12 2,40
iliaca in te rna Sv2 4,0 40 4 1,22 1,45
l1iaca externa Sv},4 6,5 45 4 1,14 2,05
femoral is Sv5 •••••• 9 6,0 65 4 1,15 1,95
profunda femoris Sv1O,11,12 5,2 50 4 1,17 1,75
poplitea SV13,14 4,2 65 4 1,21 1,50
popli tea Sv15 4,2 60 4 1,21 1,50

tibialis posterior Sv16 ••••20 4,0 65 4 1,22 1,45
tibialis anterior 5v21 •••• 45 2,6 65 4 1,30 1,15

•--



Voor het gehele aDalogon geldt

-6R .C • 2.10 a
p (48)

hetgeen de schaarse gegevena over de VisC08iteit van de vaatwand re-

delijk benadert.

Van twee opeenvolgende a.ot1es zijn de takke. aet .a', C' resp • .a", C"
p P

samengevoegd tot ••• tak met "n R ea e'n C. Op de plaatse. waar uitp

de ader of slagader een zijtak ontspringt zijD zelfa de drie takken

saaengevoegd. Dit kan 1a alle gevalle. omdat overal u1tdrukk1ng (48)

geldt.

In het voorgaande is uitdrukking (47c) afgeleid voor het berekenea

van de capac1te1t C. Hierin komt oader.eer de elasticiteitsmodulus E1

voor. Ook over de waarde van E
1

bestaan weiaig nauwkeurige gegevens.

Daarom kan C beter berek.nd worden uit de voortplantiagssnelheid c,

die vrij goed"bekend is voor de diverse delea van het bloedvatenstel-

sel. Voor de voortplantingssnelheid geldt

Omgew.rkt levert d1t met inbegrip van de schaalfactoren

(50)

-1Hierin meet c in me ingevuld·worden, 1 in m en L in Henryl C wordt

dan gevollde. 1n Farad.

Ret schema van fig.6 geeft een overzicht van het pasa1eve netwerk

dat de bloedcirculatie van het been representeert. In dit schema 1s

tevens vermeld welke delen gerekend worden tot de grote, kle1•• re of

capillaire vaten.

Ia de tabellen IVa en IVb zijn de nominale waarden vermeld van al1e

pass1eve elektrische elementen van het analogon. Een element gemerkt

Sa of Sv bestaat uit een seriesohakelillg van een weerstand R ell een

zelfiaduct1e L. Elementen gemerkt met Pa, Pv of Pc bevattea een Be-

riesohakeling van een weerBtand i ell een coadensator C. De onderde
p

len aangegeven met Sc zijn weerstanden.
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In een afzonderlijke figuur (fig.7) is het .ervangingsschema gege.en

.an een splereenheid. lietz.lfde schema geldt voor een huidee.held met

dieD Yerstaade dat alle elementen hierin 5x zo groot zija ale in Je

spiereeaheid met uitzondering van de capaoiteiten die 5x zo klein

z1jn. Alle .erbiadingen tuaaen de grote arterien ea yenen zijn saaen-

gesteld uit een combi.atie van deze netwerken. Tabel V geeft aan wel

ke deze coabiaatles zijn.

Met het oog op de aiaulatie van afwijkende toestande. in de bloedcir

culatl. dieneB de eleaenten van de diverse secties variabel te zijn.

De secties, die de grote en klelne arteriele ea veneuze vatea Yoor

stellea, zijn daartoe uitgevoerd met een zestal stekkerbusjes zoala

aangegeve. in fig.8. Deze stekkerbusjes zijn voorzien van twee oon

tactlipjes die doorverboRden kUADen worden door een banaanstekker ia

te brengen.

Dr1e stekkerbusjes dienen voor de i.stelling van L ea Rs ' drie yoor

de 1nstelliag van C. Om een viertal, hieronder veraelae, redenea is

deze constructiewijze .erkoze. boven de toepassing van sohakelaaraJ

a. de kostprijs ~QA zee stekkerbu8jes is aaaziealijk lager dan van

de twee beBodlgde schakelaars

b. door de geringe afmetingell va....de busjes blijft de omvlUg van

de schakellag gerin~

~. stroom- en spaaai_gsmetiagen zija eenvoudig uitvoerbaar ~onder

ingrepen in de schakell_& (voor stroommet1agen kan gebruik ge

aaakt worden yan .en gedeelde stekker)

d. ondertre~ineen, kortsluitinge. en extra verbindl~gen ~ijn eea

voudig t. realieeren.

2.4. Siaal.tie va. z1ekteproc••a•••

De belaagrijkst. afwijkiagen ia de bl,::>edcir,~~h.t1. kwuaeB i. het

model geaiauleerd wordea. Deze afwijkingen hebQen betrekkiag op

a. veraaderiBJen in de doorstrooaopeniag van bet vat (bijv. eteAosa)
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)1>,94

0,099

515

1,42

81

2,13

-=r_,5_8_1°,13

(arteriele zijde)

118 12,2 66 12,1
\.-

f1g.7a VervangiDgsschema voor een spiereenheid.

Weerstanden aangegeven in k~

Zelfinducties aangegeven in ma.

Capaciteiten aangegevsn in nF.

Tabel Va Samenstelling van de verbind1ngstakken tussen arter1en en

venen in het analogon.

netwerk tU8sen aantal sp1er-eenheden aantal hu1d-eenheden

(zie fig.6)

Sa 26 en Sv 26 5 0

Sa 28 en SV 28 2 5

Sa 30 en S., 30 2 2*

Sa 32 en s., 32 4 21-

Sa 34 8n S., 34 2 3!
Sa 36 en Sv 36 3 3i

Sa 38 en Sv 38 2 2*

b • .,eraaderingen i_ de elast1c1te1t van de vaatwand (bij~. arterio-

skleroae)

Bo~e.bedoelie afwijkiagen wordea dUB beheerst door het lumen wr~ va.

het bl~edvat ea ~e elasticite1t8modulus E1 .,~n de vaatwaad.

We gaaa utt van co_staate waarden van de dichtheid r en de viscos1-

tel t 't V/:Ul het bloed, terwijl ook cie sect1elen!~te 1 ala een oonstaa-

te t.e beschouwen' is.

In dat geval voIgt uit do eerder gegeven uitdrukkingen voor 1 en Rs

dat ie38 grootheden geheel bepaald worden door de waardQ va. roo
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De capaciteit C hangt zowel Y.n r o .af ala TAr. E,.
Ala uitgangspunt zullen we voar de aderoppervlakte ~r~ evensls voar

de ela8t1cite1tsmodul~8 E, drie var1atiemoge11jkheden inTo9risnl 2,X,

'x en ix de ncnil1ale waara.e. D.ze getalwaarden hangen same. rae~ oo-

ze probleembenaderingl om een vergelijkiag met bet analogon van de

Pater mogelijk te maken hebben we een overeenstemming met de belang-

rijkete variat1e~ogelijkhedenin dat analogon nagestreetd.

Vie beschouwen nu de 1nstelmogelijlc.hed.9n van achter'tenvolgens t, Rs

en C die uit de bovengenoe~de keuze voor de Tar1atieraogelijkheden

2Tan rrro en 1 1 voIgts

Lz de u1tdrukking voor L bevat de factor K1 , ~1e,zoals eerder ver-

meld, benaderd tan worien met

It, • 1 + {9 + (103r o)2}-i

Voor d. grootst. ader 1n het been (11iac& communis, r o • 8 mm)

kuaaeA •• hi.ra•• ber.k••e. dat K, al.chts 3% oa d. Rominal.

waarde Tari••rt waaae.r wr~ zich b••••gt tUBs.n ix e. 2x d. no

.iaale waarde. 100r aIle aadere bloedTatea is het be•• 1. d.

Tariat1e 1n K, BOg g.ringer. w. tunAe. {us in go.d. b.~1ering

stell•• dat d. Tariatiemog.lijkheden in L bepaald wordeD door

de rest vaa de uitdrukk1ag. Oadat L omg.keerd evear.dig is met

het luaen, voIgt hi.ru1t dat L de waardeA 0,5x, 11 en 1.51 d.

Bom1nal. waarde mo.t k~Be. aaaaemen.

R.tID de uitdrukk1Bg Toor Rs komt de factor 12 Toor, waarToor geldt

De var1ati•• TaD X2 zijn atet verwaarlooabaar Toor de aangegeTe.

T&riat1es TaD r 2
• Aa. de Dotat1. R Toegen w. e.n g.tal toe dato 8

b.trekkiag h••ft op d. ge.1muleerGe Taatop.n1ng wr2 z R (2), R (1),o s s

de lnvlo.d T~D de factor X2 is ••rkbaar doordat d. kroam•• af.ij-
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kea vall de waardea 0,25 reap. 2,25. Uitgaande TaR R (1) lUUlBeR, s

u1t fig.9 ToCr de dlTerse bloedvatope.imgen de waarde. R (2) ea
s

Ra(~) berekead worde••

Omdat Rs ea L uit.luit4ad afbange. van1Tr~ (voor wat betreft de

Tariatiemoge11jkhedea) tunAe. de iastelaogelijkh.dea va. be1de

grootheden elektr1ach gekoppeld worden. De u1tvoeriag_vorm i.

reeds ge.ohetat in rig.8. In de waardell va. Rs (2), Rs (') ea R.(J)

zijn de we.rstaad•• Ta. de bijbehorende zelfinductiea verdiscoa-

teerd.

3C. De waarde T~. C i_ recht eTe.redig met r o e. oageke.rd eTearedig

met E,. Tabel VI geeft de geweaste waarde. vaa C, die oateta..

door de Tariatieaogelljkheden Ta. nr~ ea E1 ia de uitdrukkiag

Toor C te 8ubstituere••

Tabel VI. C als runetie vaD Kr~ en E1 •

C t.o.v. de ao- 2 t.o.v. de Jloainale waarder o
a1nale waarde

~
2 , 2

;

E, t.O.T. 2 1,42 0,50 0,27

de nom1- , 2,83 , ,00 0,54
nale waar-

de 2 4,25 1,50 0,81'3

De cOllstruct1e Tall 0&8 model (zie fig.e en t1g.f~ geert de moge-

lijkheid om met dri. coadeusatore. ter grootte 0,5x, 1x en 2,8x

de aomiaale waarde aU. w..arden ui t tabel VI redelijk te Mna

dere•• De co.densatoren kUBBen afzODderlljk dan w81 in parallel-

schakeli.g gebruikt worden.

De takkea, waarmoe de weefsel- en huiddoorbloeding wordt gesimuleerd

z1jn Tan een enigszins andere oonat'ructiM (flg. 10). Zo.el aan de ar-

ter1~le als aan d. veneuza zljde zijn twee 8ecti~s geplaat8t die be-

trekking hebben op de kleine arterl.1~ reap. klein. veneuze vaten.

In fig.10 is hhrvan aan elke ka.nt sen sect1.!t .eggela.ten. Deze ssc-
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ties zljn van dezelfde opzei ala de eerder omschreven aeetles van de

grote Taten. In het oentrum van !lg.10 treffen .e de simulatie van de

cap1l1aire vaten aan. In verband met je kleine v&atopen1ngen van de

oapl11a1r& vaten is de zel!inductie L van deze seetles verwaarlooa-

baar ten o,.lehte van de .eerstand Rs • De varlatlemogelijkheden Tan

Rs (O,25x, O,45x, 1x, 2,25x en 4x de nominale .aarde) zijn ultgebrei-

der d~n blj de grote vaten omdat de capillalren onder lnvloed van een

regulatiemechanisme in de bloedsomloop aen rel~tief kleinere opening kun

nen aannemen (vasooonstrleiie). Bet regulat1ellecb&.nisme, dat hier ver

der buiten be.chouwlng blijfi, stelt de opening van de bloedvaten

(met nume de capillairen) af op de locale $uurstofbehoerte van het weet

sel;"het regulatlelleohanislle kan ook door psychische factoren bein

vloed worden (eehriLken, blozen).

De genoemde .aarden van Rs zljn lnetelbaar ~.t .en schakelaar. De In

stelmogelljkheden van Rs z1jn voor de drie capl11alre secties mecha

Disoh gekoppeld.

2.5. De vormen van de ingangsspanningen

2.5.1. De arier1~le apanningsvorm.

De spannlngsvorm op de arteriele lngangsklemmen is antleend aan een

publioati8 van de Pater en van de Berg4 ). In deze pub1.icatie worden

o.a. de spanningsvormen vermeld dle 1n het analogon optreden in de

aorta abdomina11s en de l11aca externa. De spann1ngsvoraen op de ge

noemde pla.a.tsen verschillen onder1ing zeer wein1g.

De eerate sacti.s van ons model hebben betr~kk1ng op de 11iac& commu

nis, direct na de ap11tsing van de aorta in de be1de beenarterien.

Dit punt llgt tussen d. aorta abdomina11s en de 111aoa externa. Ala

ingangaspanning voor ODS model is het reksnkund1g gem1ddelde genoaen

van de pulsvormen op de beide laatstgenoemde plaatsen.

De gewenste spanningsvorm 18 benaderd door op de arter1ele 1ngangs

klemaen .en enkelzljd1g gelljkger10hte 8in~svorm1ge hulpspanning

met een frequentie van 1000 Hz aan te s1u1ten. la de ge11jkriohter
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wordt de spanning gedeeltelljk afgevlakt. Op een van de arteriale sec-

ties Tlnden we dan een spanningsyorm dle grote overeenkomst Tertoont

met de gewenste spanning. Het wisselspanningsgedeelte ervan ls met be-

hulp Tan 8en Ampex recorder op de band opgenomen. Het gere~rOduceerde

signaal wordt Tersterkt ln een versterker met aen lage ultgangslmpe-

dantie. Blj dlt versterkte signaal, dat lngesteld wordt op ean top-top

waarde van 30 Volt (.60 mm Hg) wordt een gelijkspanning van 50 Volt

.(-100 mm Hg) opgeteld die de gemiddelda arteriele druk representeert.

Het totale signaal wordt op de arteriele lngangsklemmen gezet (de hulp

spanning is hierblj natuurlljk verwljderd). Dit totale signaal correa-

pondeert met een bloeddrukpuls met een dlastolische en een systolische

waarde van 75 resp. 135 mm Hg. (Zie ook appendix B en appendix D.)

2.5.2. De v.neuze spannlagsvora.

Evenals de arteriele ingangsspanning ls ook de veneu~e lngangsapannlng

ontleend aan het model volgena de Pater. De gegevens over de Teneuze

bloedpuls zljn echter minder gedetailleerd Desohikbaar; ook de lltera-

tuur laat op dlt punt ver8t~k gaan. De pulavor. dle optreedt 1n het

rechter atrium, waarin de venen Tan de sy~teemclrcul~tie ultmon~en, i8

ala ultgangspunt gekozen. Voorts ls Terondersteld dat de drukval over

de a!atand het rechter atrium tot de onderbnik verwaarloosbaar is. De

afstand tussen genoemde punten ls op 0,40 • gesteld, zodat met een

-1voortplantlngssnelheid Tan 4 m8eo de looptijd 100 msec bedraagt.

Doordat de aorta bij het hart ~en booht maakt 1s de lengte van de aorta

tUBsen het hart en de splitslng ln de b4enarterien ongeveer 0,50 m.

6
_1

Met een Yoortplantlngssnelheld van msec' is de looptijd over dit

traject dU8 63 meec. Verge11jken we de situatie tar plaatse van het

hart met de sltuatie blj de aorta-splitslng dan YOlgt uit het boven-

staande dus dat op het beg1npunt Tan het ~odel de veneuze pulsvors

11 msec is vertraagd ten opziohte van de art.rlele pula, Tergeleken

met d. altuatie bij het hart •. Omdat in bet analogon de Terschijnsel-

en 1006 x Teraneld optreden ia het bovenomsohreveu tijdversohll voor
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d. analog••lektrisoh. grootheden dus 17 fsec. Het g.w.nste spannings

patroon wordt gevormd met de sohak.ling van fig.11a. De sobakeling

wordt gevoed met een dubbel-puls generator die getrigg.rd wordt door

de artari.l. puIs.

lig.11b toont d. spanning die door de dubbel-puls generator wordt af~

gegeven. De uttgangsspanning van het netwerk'wordt n&ar ••n verster

ker g.voerd (v.rsterkingsfactor -A). Fig.11c geeft de uttgangsspan

ning van de versterker. De top-top waarde van d. uitgangsspanning

wordt afg.steld op , Volt (.6 am Kg). Bij deze uitgangsspanning wordt

••n g.lijkspanning van 1,5 Volt (., am Hg) opgeteld; het totaal wordt

g.leid naar de ven.uz. ingangskl....n. Ter plaats. van het hart

tr••dt het maximum over••nkomend .. t het .erste maximum van flg.110

25 mseo op ns het minimum van de art.riela druk. Door h.t ••rder be

rekend. looptijdverschil van 17 maec wordt het totale tijdTerschl1

tuss.n het arteriele druk-minimum en het veneuze druk-saxiaua tar

hoogt. Tan de aorta-splitsing due 42 meec (in het model. 42 pe.c).

Dit ijdT.rsch11 k~~ op .de dubbel-p1lls gener~tor ingest.Ii. worden.

2.6. V.rgelijking van bet miS.1 met het analogon Tan de Pater.

Voor d. controle van het mod.l bebben we ons gericht naar de resul

taten Tan het anal~on Tolgena de Pater. Reden hiervoor is het feit

dat utt d. beschikbare medische gegev.Ds (met name over d. optreden

~e pulsTormen) moeilijk een criterium is at te le1den Toor de nomi

nal. toestand. Ind~vidu.le v.rachillen spelen hierin een belangrij

ke role Daze 1ndividu.le verscbillen kunnen reeds optreden ter

plaats. van het beginpunt van ons model. Omdat de ingangsspanningen

ontl~end z1jn aan bet analogon vOlgens de Pater, ligt het voor d.

hand de eigenachappen van ons model te vergelijken met d. resulta

ten Tan de Pat.r.

De vergelijking betreft een tweetal karakteri3tieke ~1genschappenl

a. d. arteriele pulsvormen

b. de impedant1.- ~D f&sekarakterietieken.
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ad.a. Om de arter1ele pu13~ormen (spannine en stroo~) tot dekk1ng te

brengen met de gegevens van de Pater 1s 1n enkele arteriele 8ect1es

een van de nominale toestand afwijkende ins telling der elementen 1n-

gevoerd. (Opm.a ook door de Pater z1jn afwijkende instellingen gebruikt

om het gewenste reaultaat te verkrljgen, echter wordt niet Yermeld

.elke. de ge1ntroduoeerde afwijklngen zijn.) Op de frontplaat van ons

model zijn deze afwijkende instellingen aangegaveD met puntsn.(Zie app. C)

ad.b. Nadat het model i8 ingesteld zoals hierboven omschreven, zijn

op de arteriele ingangaklemmen de lmpedantie- en fasekarakteristlek

gemeten. De veneuze i~gang8klemmeD zijn hierbij kortgesloten. De me

tingen zijn u1tgevoerd met aen impedantie.eeibrug (fabrikaata Radio-

meter; type GB 110) d1e uitwendig gevoed wordt door een oscillator

(fabrikaata Phllips; type GM 2308).

Fig.12 toont de impedantiekarakterist1ek, f1g.13 de fasekarakter1s-

Uek. Ter vergelljking z1jn in beide figuren met onderbroken lijnen

de curven Yolgens de Pater aangegeven.

De gemeten gelijkstroOln'NI9.rstand Ro op de arteriele klemmen, die

vrijwel gehe.l door de capillalre seeties wordt bepaald, bedraagt

b1j nomin~le instelllng van de oapll1alre secties ;500'fi. Dit komt

geed overeen met de tabelwaarden. Door de Pater wordt bij de graf1ek

yoor de ingangslmpedant1e voer R 12 k.n. vermeld. Blj navraag hierom-
, 0

trent werd aangeYoer~ dat deza discrepantie veroorzaakt kon zijn

deor een afwijkende 1nstalling van de capillalre sectles, doch dat

beide waarden fyeiologisch gezlen mogelijk zijn. Om bij de verge-

lijk1ng zoveel mogelijk van overeenkomstige toestanden uit te gaan

zijn voor de met1ngen van de 1mpedantie- en fasekarakter1stiek 1~

ODS model alle eaplllalre stromingsweerstanden ingesteld op 2,25x

de nominal. waarde. Aldus wordt de .aarde van 10,75 kngemeten voor

Ro •

De vorm van de lmpedantiekarakteristiek (£1g.12) 1s vr1jwel gelljk

aan d. ourve volgens de Pater. De verschuiv1ng in de richting van
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ordinaat Rordt gedeeltelijk verklaard door het eer~er genoemde ver-

sehil in de waarden van Ro •

Het optreden van extrema in de impedantiekarakteristiek hangt samen

met het voorkomen van staande golven. Beschouwen .e de grote arteri

ele tak als een buis die aan een zijde is afgesloten, dan v1nden we

.een minimum in de ingangaimpedantie yoor die frequentie, waarvoor de

1engte van de arteriele tak (oa.1m) gelijk is aan tx de golflengte.

Bij een Toortplantingssnelbeid van 6 m.-1 bedraagt deze frequentie

1,; Hz, in het model dus 1,5 kHz. Voor hoger. frequenties wordt d1t

beeld veratoord door de in het systee~ aanwezige demping.

De fasekarakteristiek (fig.13) vertoont in grote lijnen hetzelfde

verloop als de curve volgena de Pater. De afwijkingen k~en veroor-

z~akt worden doordat de afwijkende lnstellingen, voor het verkrijgen

van de ge.enste arteriel. pulsvorM, in ons model niet in dezelfde

seeties zijn aangebracht als in het analogon van de Pater. Zo is de

eerste arteriele sectie in ons model ingesteld met L - O,5x de nom1-

nale waarde. Maken we in deze seetie L gelijk aan de nomin~l. waar-

~e, dan is de disorepantie in de fasekarakteri9tieken bij hog. fre-

quenties grotendeels opgeheven.

2.1. Faoiliteiten voor meti9B!n aan het mOdel.

a. de apanning (druk). De spanningsyora op een bep&alde p18ats in

het model laa~ zieh eenToudig waamemen x.t behulp van een 060i1l03-

ooop. Het analogon van de druk in het bloedvat (-spanning) wordt ge-

meten door de oscilloscoopingang te verbinden met de plug die de in

stelling van de ze1finduetie realiseert (zie fig.e); desge.enst kan

men in plaats hi.rvan ook de spanning afnemen van de doorverbindi~gs-

plug van de condensator in dezelfde seetie. De spanningsvormen op ,ie

beide boYenveraelde punten zijn vrij.el identiek omdat de invloed

Tan R hierop zeer gering ia.
p

b. de stroo•. (flow). Voor het aeten van de stroom wordt g.bruik ge-

maakt van een gedeelde atekker (fig.14). De stekker wGrd~ in een
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zodan1ge stand in bet busje gestoken dat de beide contactstrippen

contaot maken met de lipjes van bet stekkerbusje.Voor het meten yan

de gel1jkstroomooaponent wordt de gedeelde stekker yerbonden met

een gelijkstroommeter. aet Yisselstroomgedeelte yordt gemeten met

een oscilloscoop door tussenkomet van een transformatorschakel1ng

volgenn fig.15. De spanning UAB is voor een voldoende groot frequen

tie interval recht evenredig met de 1ngangs8troom 1 yolgens de rela-

tie

ne ingangsiapedantie van de schakeling Yeroorzaakt geen .erkbare

verTorming van de stroomYorm en de -amplitude. Door het toepassen

van oen transformator is het .eetc1rcuit galvaDisch gesoheiden va.

het analogon. hetgeen geyenat is in yerband met de grote common

mode spanning. De seoundaire zijde is &an e'n zijde goaard.



c. de. geintegreerde capaoitieve stroom (volume). De volumevariaties

van (een deel van) het been als gevolg van drukvariaties in de bloed-

vaten komen in het analogon overeen met ae som van de ladingvariaties

op alle condensatoren van het overeenkomstige netwerkgedeelte. Van

een be.paald deel van het analogo:tl zijn alle capac1 tei ten aan 'en zij

de verbonden met een gemp.enschappelijke draad (zie fig.a). In deze

draad vloeit dUB de som van alle capacitieve stromen in het bltreffen-

de deel. Deze totaalstroom kan gemeten worden door de stroomaeetplug

aan te brengen in een van de stekkerbusjes die geheel reohts in fig.6

zijn getekend. De stroommeetplug is weer verbonden met de Bohakeling

van fig.15. Aan de secunda1re zijde 1s een integrerend netwerk opge-

nomen. De tijdconstante van dit netwerk 1s 0,94 msec. Tussen de klem-

men ontstaat een spanning waarvoor geldt

a,4 Ji 4UCB • _~ .dt • 0,894.10 q
0,94. 10

V(-A.A.s. V).s

waarin q de wisselcomponent is van de lading op alle condensatoren

van het beschouwde gedeelte.

Omdat m3 volumevariatie overeenkomt met een l~dingTariatle van

0,375 CoulOmb berekenen we voor de volumevariatie AV van het beschouw-

de deel van het been

. UCB -4
AV • 4 • 2,98. 10 UCB0,894.10 .~,375

2.8, ~tingen aan het moda"

2.8.1. Algemene indrukken.

Uit metingen &an het model kunnen een aantal conclusies geformuleerd

worden die van nut zijn voor een algemeen 1nzicht in het bloedciroula-

tiestelsel van het been. Niet all~ volgende punten kunnea geverifieerd

worden, omdat in het model f11ngrepen" uitgevoerd kunneft worden die in

vivo niet mogelijk zijn. Ter wille van het overzicht zal hierbij een

gadetailleerde opsoma1ng van meetwaardan acht.rwege blijvea.

a. De druk- en flo.curve in de grote arteriele vaten hangen ~iet
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af van de veneuze drake Dit wordt veroorzaakt door de grote capil

laire stromi~gs.e.r3tanden~aardoor de terugwerking van het veneu

ze op het arteriele 9ysteem zeer ger1ag i~.

b. De gemiddelde waarde van de bloeddruk in de grote arteriele zowel

ala in de grote veneuze vaten is nageRoag onafhankelijk van de

plaats, omdat de stromingsweerstande. gecoDcentreerd zijn in de ca

pillaire secties. De waarde van de oapillaire stromingsweerataad••

heeft nauwelijks invloed op de gemiddelde druk in de grote vatea.

(Hierbij is de hydrostat1sche druk butten De9chouwing gelaten.)

c. De top-top waarde van de wisselcompoaent Tan de art.ri.l~ druk

neemt toe Raarmate de afstand tot het hart toeaeemt. Dit verschija

sel is terug te voeran op reflecties VaR de puIs.

d. De totale arteriele flow is gedurande een deel van d. periode

duur aegatief (terugstroming); hie ria spelen refl.ctles oo~ een

bellUlgrijke role

e. De arteriel. pulsvor~e. hangeR Biet af van de oapillaire atro

ming.weer$tanden.

f. De top-top waarde van de Tolumevariaties van het b.en met en zoa

der veneuze drukvariaties zijn vrijwel gelijk; weliswaar treden

enige Tormverander1ng en faseverschuiving Ope

2.8.2. Enkele spannings- en stroomvormen in h.t model.

Fig.16 heeft betr.~i.g op punt f van par.2.8.1. Beide curven toaen

de variatiea van de in het model aan••zige lading; deze ladingyaria

ties zijn anal~~g aan de volumevariaties van net bean. In het boven

ate geval van fig.16 zijn de veneuze 1ngangsklemmen ~ortgesloten;

voor het onderste geval is een vene~ze ingangsspann1ng aangesl~ten

zoals omschreven in par.2.5.2. Voor beide curven ~~lden dezelfde

schaalfactoren (abeisl 0,2. msec per vakje; ordinaatl 8,94 Coulomb

resp. 2,98 cm3 per vakje). De figuren 17 tot en ~et 22c tonen arte

riele spannings- (boven$te curve) en stroompatronen (onderste curve)

op enkele plaatsen ln het model yoor diverse instell1ngen van de ele-



menton dQr ~rote arteriele vaten. ~e bedoelde plaatsen en inatellingen

zijn gespec1ficeerd in tabel VII.

Fig.17 toont de spanning ~p en de stroo~ in de eerate arteriele seetie.

Voar alle metingen geldt, dat de arteriele ingangsspanning overeenkomt

met de curve van flg.17.

De figuren 18a,b,c geven apanningen en stromen op drie plaatsen, sue-

'cessievelijk afdalend langa het been. Zowel voor fig.17 ala voor fig.

18 is het model nomin&al ingeateld in de zin van par.2.6.a. Fig.18

vormt een illuatratie bij punt 0 uit par.2.8.1. De dicrotiaehe pula

komt alleen voor in fig.18a.

~e !ig.19a,b,c en 20a,b,c tonen de ourven, gemeten op dezelfde plaat-

3en ala bij fig.18 voor gevallen wa~rbij het lumen van de grote arto-

2riele vaten gelijk is aan 2x resp. ;X de nominal. waards. Duidelljk

valt hierbij op, dat door vaatverwijding de opslingerlng van 18 druk

puls toeneemt (let op gevoeligheid van fig.19c), terwijl bij vaatver-

nauwing de opslingering kleiner i8 dan bij de normal. toestanf. Dit

is t. verwachton, omdat b1j een grote vaatopening de stromingsweer-

stand 6n dua de damping gering ls.

De figuren 21a,b,c en 22a,b,e geven de curven, weer op dezelfde plaat-

sen gemeten ala bij rig.18, voor gevallen waarbij de grote arteriele

vaten een stijve (E. 2x de nom. waarde) resp. een slappe (E • ~ de

nom. waarde) wand hebb.n.

Opvalleni 1s bier het ontbreken van dicrotle in fig.21a en bet optre-

den van dicrotie in flg.21b en c.

In de figuren 22b en e trorfen .e geen dierotisohe puls aan. De ar-

varing in de medi50h~ 9raktijk leert echter dat de diorotie op hogero

leettijd meestal verdwijnt. Ala verklaring hiervoor voert men aan dat

op hogere leeftijd de vaatwanden minder elastiaeh worden, hetgeen iua

~.n grotere elasticite1tsmodulus van de vaatwand 1mpliceert. De ourven

uit de figuren 21 en 22 suggereren het tegendeel. Waarachijnlijk worden

op hogere leeftijd niet alleen de Taatwanden stijver, maar neemt t9vena
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Tabel VIII Gegevens behorende bij de tiguren 11 t.e.m. 220.

Fig. Instelling van het modal Plaats van meting ,) Gevoel1gheid ,,)

L t spanning (druk) stroom (flow) spanning stroom

bovenste curve onderste curve (V per vakje) (alA per vakje)

11 aangepast nominaal "~I) PaO ' , , ,) 5a1 10 11,9

18a

}sang.past
Pa6 5&.6 -10 5,95

l8b nominaal Pa14 5814 10 5,95

18c Pa19 Sa19 10 1,19

19a

}
O,5x nom. I 2,83x nom. Pa6 Sa6 10 23,8

19b ("r~ • 2x nominaal) Pa14 5a14 10 23,8

19c (E • nominaal) Pa19 5819 10 5,95

20a

}
1,5x nom. I O,5x nom. Pa6 Sa6 10 5,95

20b ("r~ • ~ nominaal) Pa14 5a,14 ~O 5,95

20c (E • nOllinaal) Pa19 5a19 10 1,19

21a t""epast nom. I 0,5x nom. Pa6 5&6 10 11,9

21b (nr~ • nominaal) Pa14 5a14 10 5,95

210 (E • 2x nomlnaal) Pa19 5a19 10 2,38

22a }sang.past no.. I 1 .5. nom. Pa6 Sa6 10 23,8

22b (rrr2
• nominaal) Pa14 Sa14 10 11 ,9

o 2
Pa19 5a19 20 2,3822c (E .. 3'x nominaal)

I I I )

zie fig.6.

horizontaal. Q2_sec per vakje

zie par.2.6.a.

"~I') nadere plaatsaanduiding. PaO, Sa1 -direct na de aortasplitsing.

Pa6 ,Sa6 boven aan het dijbeen.

Pa14, Sa14 - ter hoogte van de knie.

Pa19. Sa19 - Ca. 5 em boven de enkel.
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de oppervlakte van de dooratroomopening ar. Hierdoor ontataan grotere

strom1ngsweeratanden die de dicroiisoh. puIs kunnen .egdsmpen.

2.8.~. Analogie van de veneuze oeolusieprooedure.

Bij de bespreking yan onbloedige m.ettec~lieken zal de methode van de

veneuze ooolusie aan de orde komen. Een oYereenkomstige meting ~an ook

in het model .orden uitgeToerd.

Bij de meting in vivo wordi uitwendig Op de l.demaat met behulp van s.n

opbla,ubare manohet een zodanige druk ui tgeoefend dat de veneuze takken

in de doorsned. onder de manchet worden afgesnoerd, terwijl de arteri.le

takken in deze dooranede geen invloed van de manchetdruk ondervinden.

In de elastische bloedvaten van het deel van de ledemaat achter de man

chat treadt nu ean opzameling van bleed op, hetgeen zich manifesteert in

een volumetoename van het betrerf~nde deel. Utt de helling van de curve,

die het volume ale funetie van de tijd geeft, direct na hei aanleggen

van de oeolusie kan de gemiddelde arteriele flow door de doorsnede onder

de manchet ber~~~·:l.l worden. Zodra in de veneuze takken een druk i8 opge

bouwd die gelijk is aan de tegendruk van de manchet kan weer een veneu

ze flow optreden.

Voer hat netan van de gemiddelde arteriele stro~en in h~t model is eeD

procedure analoog aan de hterboven besehreven veneuze occlu~ie geheel

misplaatst, omdat op iedere gewenate plaats in het model direct de ge

mtddelde arteriele streom gemeten kan worden. Daarentegen kan echter

~it de simulatie van de occlu9ietec~~iek in het model inzicht verkre

gen worden in de grootheden die bepalend z1jnV'00r het resultaa.t bij

metingen in vivo.

In par.2.S.1 (punt b) is reeds geeonstateerd dat de gemidd~lde spanning

(druk) in de grote arter191e en veneuze takken vr1jwel niet afhangt

van de plaats. Vocr de arter1ale takken betekent dit dat alle conden

satoren opgeladen zijn tot de gemiddelde spanning, wanneer we even

afzien van de wisselcomponent van de arterifll~ gpl~nning. Bij onder-
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breking Tan ~e veneuze tak(ken) in een bepaalde doorsnede, hetgeen

in eerate E-anleg cvereenkomt met een vel~euze occlu.sie, zullen alle

condensatoren zioh opladen. De som van de laadstromen van de conden-

satoren in het deel'na de veneuze onderbreking door de manchet vloeit

door de gemeenschappelijke draad waarop de condensatoren zijn aange-

sloten (fig.6). lntegratie van daze somstroom geeft de toename van

de totale lading van de condensatoren in het beschouwde gedeelte.

Ter orientatie 1s in fig.23 deze lading ala functie van de tijd ge-

schetst. Op de exponentiele curve is een rimpel aanwezig die veroor-

zaakt wordt door de wisselcomponent Tan de arteriele spanning. De ex-

ponentiele curve. gem. ten in het model, heeft een tijdconstante van

de ordegrootte van 10 msec., dus van circa 10x de periodeduur van de

rimpel. Om na te gaan welke weerstanden en condensatoren ~aatgevend

zijn voor de tijdconstante, zijn enkele metingen uitgevoerd waarvan

de conclusie hieronder wordt vermeld. We zullen de~~ conclus1e for-

muleren aan de hand van fig.6.

De weerstanden die bepalend zijn voor de tijdconstante zijn de stro-

mingsweerstanden van de kleine arteriele en capillaire vaten. Eeschou-

wen we de onderste dwarstak in fig.6 (tussen Sa,8 en ST38). dan

wordt de bedoelde weerstand gevormd door de serieschakeling van de

stromingsweerstanden van Sa38. Sa39. Sc19. Sc20 en Sc21. De to-

t~le capaciteit die in dit geval de tijdconstante beheerst treffen

we aan in de condensatoren Van de elementen Pc20. Pv39 en PT38.

We mogen daze condensatoren parallelgeschakeld denken. De oTerige

circuitelementen zijn Tan ondergeschikte betekenis. Komen in het be-

schouwde gebied ook veneuze capaciteiten voor dan mogen we deze paral-

lelgeschakeld denken aan de bovengenoemde capaciteiten van de dwars-

takken. In het geval dat in het beschouwde deel twee dwarstakken aan-

wezig zijn leidt dit tot de constructie van flg.24; de waarden van

de elementen in deze figuur hebben betrekking op een geval van gesi-

muleerde occlusie in het veneuze element Sv14. C be3taat uit de pav
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11g.23a Simulat1e van de veneuze-oeelusie procedure 1n het model.

45 nF

art. tak

a.

ven. tak

b.

Fig.241 Vervang1ngssehema van het deel Tan het model distaal

van 5a14 en Sv14 Toor het geval Tan een gesimuleerde

veneuze oeelusie in Sv14.

rallelsehake11ng van alle Teneuze eapae1te1ten beneden Sv14. Fig.24b

geeft het TerYangingssehema van fig.24a; in iit geval bedraagt d,

tijdeonstant. dua ongeveer 1; meee.

We zlen dun dat bij veneuze oeelusie de belangr1jkste eondensatoren

voorkomen aan de veneuz. zijde van het model. B1j met1ngen 1n vivo

aan normal. peraonen in rust worden doorgaans groter. waarden voor

de t1jdconetant. g.Tonden. Een verklar1ng voor dit versehil kan lig-

gen 1n,bet feit dat de capae1teiten van de grote en kleine veneuze

takken niet lineair v.rondersteld mogen wor1en over een zo groot

drukgebied als dat optr••dt 1n de venen bij een veneuze oeelus!e

(d ••• ~. dat de veneuze eapaeiteiten bij hoge drukken groter worden).



2.9. SDkel. alotoEmerkingan.

Het beschraven model van de bloedsomloop van een been is 8en lineair

passief netwerk, opgebouwd uit zelfinducties, weerotanden en condensa

toren. Oit het lineaire karakter vOlgt, dat men het 8uperpositiebeg1n

sel mag toepassen. lo kan men bijvoorbeeld de wisselcomponent van de

arteriele pul~vor~ op diverse plaatsen meten zonder de gelijkspanning

(. gemiddelde druk) op de arteriele ingangsklemmen aan te sluiten.

Hetgeen voor spanningsmetingen geldt, geldt ook voor stroommetingen.

Zoals reeds aangegeven in par.2.8.1 (punt e) zijn de arteriele pulsvor

men niet afhankelijk van de capillaira stromingsweerstanden, terwijl

verder de gemiddelde arteriale spanning vrijwel onafhankelijk is van

de capillaire stromingsweerstanden (zie par.2.8.1 punt b). De capilla1

re stromingsweerstanden be palen eohter weI de gelijkstroom door de ar

teriele takken. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de vorm van de ar

teriale drukpuls geen uitsluits8l geeft over de gelijkstroom.

In par.3.1.1 zal deze opmerking uitgewerkt worden voor het gaval van

onblo.dige meting.n.

ladat .nkele onbloedige meetmethodes 1e revue gepasseerd zijn zullen

we in hoofdstuk 6 de betekenia van het model in het kader van d1t 00

derzoek nader formuleren.
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3. Mogelijkheden en beperkingen van onbloedige meetmethodes.

3.1. Algemene besohoull'ing.

3.1.1. lijn continu~ bloedflowmetingen mogeltjk met onbloedige me.t-

methodes?

Alvorens t~der in te gaan op de vraag of het mogelijk is een conti-

nue bloedflowmeting uit te voeren lange onbloedige weg, dienen w. te

preois.ren wat w. onder bloedflo. zullen verstaan. We zullen daarbij

uitgaan van een ver.envoudigd model zoals geschetst in !ig.25.

1ig.25& Vereenvoudigd model van de circulatie in een extremiteit.

In een extremit.it E bevinden zioh een arterie a en een veen v. D.

beide bloedvaten, die in een weefeelbed 11' liggen, voorzien het .eef-

sel dat distaal van de doorsnede A ligt van bleed.

De druk in de arterie Pa is opgeboull'd uit een gemiddelde .aarde Pao

en een wisselcompenent Pa J in de arteriele flo. I a ondersch.iden w.
een gemiddelde waarde lao en een wiss.lcomponent 1a • We noemen d.

ven.uz. druk P en de veneuze flow I • De veneuze druk is veel lagerv v
dan de gemiddelde arteriel. druk P en de wisselcomponent.n van Pao v

en I zijn verwaarloosbaar t.n opziohte van p en i • Daarom at.l-
v a a

len .e dat in de veneuze tak geen druk- .n floWYariat1es optreden.

Het model is horizontaal opgesteld, zodat hydrostatische drukken

bu1ten besohouwing blijven.

D. cap1l1aire vaten 0, die de verbinding vormen tussen de arteria

en de veen, hebben .en stromingsweeratand W. De arteriel. en veneu-



-50-

ze stromingsweerstanden zijn klein ten opzichte van W. Bepalend voor

de voeding van het weefsel is de gemiddelde waarde van de flow die

door de capillaire vaten stroomt. Deze gemiddelde flow is gelijk san

de gem1ddelde arteriele flow I J de gemiddelde arteriele flow is naao

tuurlijk ook gelijk aan de veneuze flow als we uitgaan van station-

naire strom1ng. De gemiddelde waarde van de flow voIgt uit de betrek-

king

Met de term "bloedflow" ui t de vraagstell1ng bedoelen we nu de gemid-

delde waarde van de arter1ele flow. De toevoeging "cont1nu" geeit aan

dat we op ieder moment de flow willen kunnen afleiden uit het meetre-

sultaat, dit in tegenstelling tot de veneuze ooclusie-methode die in

par. ~.1.2 besproken zal worden.

Voor het uitvoeren van onbloedige metingen veronderstellen we over

een instrumentarium te beschikken waarmee we metingen met de gewenste

precisie kunnen uitvoeren. Het instrumentarium verdelen we in twee

categorieina

I. instrumenten voor het meten van volumevariaties, omtreksvariaties,

plaatselijke huidbewegingen en dergelijke

II. de overige instrumenten, waaronder instrumenten voor ultrasonore

metingen, fotoelektrische me ti716en , impedantie~t1!lI~en, eto.

De splitsing in de twee bovlngenaemde categorie~n 13 ingevoerd omdat

we bij de beoordeling van de meetresultaten verkregen met instrumen-

ten u1 t groep I v-)oral te maken heb~n me tie lIechanische .igenschap-

pen van het weefsel en de blJedvaten; bij het beoordelen van metingen

verkregen met inat~umenten uit broep II spelen andere u1teenlopende

factoren sen rol.

We 4u11en •• rat nagaan welke fys101ogigche eigenschappen een rol spe-

len bij metingen met instrumenten uit groep I.

Iedere mechanlsche variatie die uitwen1ig aan een extremiteit lean

worden waargenomen ~or1t veroorzaakt door bloeddrukpul~aties; hierbij
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wordt aangenomen dat geen storende mechanische eff~cten optreden zo-

als bijvoorb~eld spierbewegingen.

In fig.26 is schematisch aangegeven welke overgangen tussen de geTraag

de grootheid (in dit gevalz de flow) en de gemet~n grootheid bestaan.

Achtereenvolgens vinden we de Tolgende overgangenz

a. Uitgaande v~n de gemiddelde arteriel. flow dienen we de capillaire

stromingsweerstand in het beschouwde deel Tan de extremiteit te

kennen om tot het g~niddelde arterio-veneuze drukverschil te gera

ken. Bij verschillende personen kan deze stromingsweer3tand uit

eenlopende waarden aannemen; ook bij dezelfde pereoon kan de stro

mingsweerstand van waarde veranderen (vasoconsirictie of -dilatatie).

b. Zowel ~et gemiddelde als de w1sselcomponent van het arterio-veneuze

dru..k:verschll is afhankelijk van d.e hartac Ue; de wisselcompone.t

hangt bovendien af van reflectias die in de arterie optreden. Een

algemeen recept voor de rel~tie tUBsen de drukpu13atie en de gemid

delde druk is niet te geven.

c. Ala gevolg van de drukvariaiies in de bloedvaten zullen de wande.

ritmisoh expanderen. Tussen de drukvariaties in en de radiusvaria

ties Tan het bloedvat bestaat een relatie die beheerst wordt door

de geometrle vr.n het vat (radius an wanddlkte) en de elasti9che

eigensohappen van het vaatwandweefsel. Geen Tan deze grooiheden

kan van buiten af bepaald worden. De Tariatie van de radius is wel

iswaar recht eTenredig met de varia tie van de druk. maar de ~rootte

,Tan d. eYenredi~heid5con8tante1s onbloedig niet te bepalen.

d. D. radiusvariaths Tan het bloedvat worden door het "eefsel;naar de

buitenzijde van de extremiteit overgebracht. De w.efseleigensohap

pen die hierin een rol spel•• zijn demping en elasticiteit. In de

eigenschappen van het weefsel kunnen zich individuele Terschl11en

Toordoen waarover langs onbloedige weg geen uitspraak mogelljk is;

ook blj dezelfde per300n veraohilt de weefselstruotuur op diverse

plaateen langs d. extremiteit.
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e. Bij gebruik van een opnemer die dru£ op de huid van de extreml-

teit uitoefent zal de gemeten omtreksvariatie Kleiner ~ijn dan de

omtreksvariatie Y~n de onbaluate extremiteit. In par.4.2.1 zal dit

verschljnsel be3chr~vsn worden. De belangrijkst8 grootheden zijn

in dit verband de stijfheid van de opnemer en de elastlsche elgen-

3chappen v~n het weefael. In bet algemeen laat nit verschijnsel

zich slechta op statistlsche wijze beachrijven. De hierblj optre-

dende spreidingen kunnen aanzlenliJk zljn.

van de opne-

lnvloed van

de stijfheld

lIervaatwand

e80plllaire

ten

I ; I
stromi~sweer-I relatie tus- ~eometrie leigenschap-

I I I
standen van del sen gem.waar- ,bloedvat en Ipen van het

I I I
v&-, de en wissel- ~la8tlclteltlweefselbed

I I
I comp. bloeddruk
I 1

l ~L_ ~_J__ ~ ~t__
-~ a b c d e

---_.__ ... ~.- .,,-

gellHdelde gemiddeld wisselcompo- radiusvarl- radiusvari-Imeat~aarde

arterhle arterio-o,e- nent van het Iaties van ~ties van Ibij volume-
I I

flow neuze druk- arterio-Vaneu- I het bloed- extremit9it,of omtreks-
I

:metingversch1l ze drllkversohl1, vat zonder op-
t

nemer

Fig.26, Blokschema Tan de .lementen die de overdracht bepalen tussen

gemlddelde flow en meetresultaat bij volume- of oatreksmetingen.

V.e1vuldlg is getracht om 180ngs statistlsche weg eeo correlatie aan

te tonen tUBsen de flow (die bep80ald kan ~orden ~et de veneuze ooclu-

si. methode: ~ie par.3. 1 .2) en de volume- of olltrekspulsaties. D. op-

tredende spreidingen z1jn zo groot dat de statistische methode geen

aanknopingspunten biedt voor de interpretatie van metingen.

Ook Toor de meetmethod.s uit groep II kunnen we st••ds .en keten op-

stellen Bnaloog aan de procedure van flg.26. fe ~ullen dit n1et in

extenso b1handelen. In de keten treffen we steeds elementen uan die

essentieel zijn om de relatie tussen flow en meetr~sultaat te beschrij-



-53-

ven, waarvan echter de overdrachtseigenschappen sterk door individu

ele factoren worden beinvloed en die n1et op onbloedige wijze te meten

zijn.

De~e uiteenzetting leidt tot de conclusie dat het niet mogelijk is om

langs onbloedige weg een continue flowmeting uit te veeren.

3.1.2. Blet-continue onbloedige flowmeting volgens de veneuze ocolusie-

techniek.

Blj de beapreking van het analogon 1s in par.2.8.3 de veneuze oeclusie

procedure reeds uiteengezet. We zullen hier in het kort de gang van za

ken memoreren.

Om de extre.iteit wordt een opblaasbare manch.t geplaatst. Door deze

manohet op te pompen kunnen we uit.endig op de extremiteit een druk aan

leggen. We maken deze druk zo groot (ca. 60 .. Kg) dat de veneuze tak

ken in de doorsnede onder de manchet volledig worden afgesnoerd, ter

w1jl de dooretrooaopeningen van de arteriele takken ongewijzigd blij

ven. D1staal van de manchet treedt een bloedstuwlng op die zioh met

name 1n de veneuze takken concentreert. De arteriele flow stroomt via

de capillaire .eefselvaten (hoge stromingsweerstand) naar de veneuze

takken, waar1n aanvankelijk een lage druk heerst. Onder invloed van

de toenemende drak zullen de veneuze vaten opzwellen; deze volumetoe

name wordt door het weefsel op de huid overgedragen. Voor het deel van

de extremlte1t dat d1staal van de manchet 11gt geldt, dat de volume

toename per tijdseenh.id uirect na het aanleggen van de ooelusie ge

11jk is aan de stationnaire ar,teriele flow.

Het omschreven proces voltrekt zieh analoog aan het opladen van een

condensator die in serie met een weeratand op een gelijkspann1ngsbron

wordt aangesloten; de lad1ngtoename op de condenaator 1s hierb1j ana

loog aan de volumetoename van de extrem1teit.

De volumetoename na veneuze oeclus1e ~aat gepaard met een tijdconstan

te van de orde van 10 seo.

Op de volume-tijd curve 1s een rlmpel gesuperponeerd die veroorzaakt
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wordt door de arteriele drukpulsatie. Deze periodieke volumevariatie

is klein ten opzichte Tan de volumetoename als gevolg van de veneuze

oeclusi••

De volumemeting kan uitgeyoerd worden door het desbetreffende deel van

de extremiteit in een afgesloten ruimte te brengen die gevuld is met

lucht. Uit de drukstijging in deze ruimte kan de volumetoename worden

afgeleid. De druk die hierbij op het .eefsel wordt uitgeoefend is ver-

waarloosbaar klein, z9dat we de volumetoename van het onbelaste wee!-

sel meten.

Een volumemeting in combinatie met veneuze oeelusie is de enige be-

trouwbare methode om langs onbloedige weg de flow te bepalen.

Wanneer de relatieve volumetoename bomogeen over de extremiteit is ver-

deeld kunnen we met 'en omtreksmeting volstaan. Dit is als volgt in te

zien. We verdelen daartoe de extremiteit in n cylindrische schijven

DIet volwaes v 1 ,v2 ••••• vn • Het totale volume bedraagt V.

De relatieve variatie van het totale volume bedraagt

(55)

!!!, . 1 n 1 n dv i- 2: dv • - LV.
V i.1 i V i.l i vi

(56)

Voor cylindrische schijven met radius r i is de relatieve omtreksva

riatie dOi
01

dv.
J.

• 2v i
(57)

Ale de relatieve yolume- en omtreksvariaties homogeen verdeeld zijn

dv dOover de extremiteit en we neemen deze bedragen -y resp. -0' dan Tolgt

uit (56) en (51)

£!Y • 2~
V 0

(58)

Uit metingen, die door de heer Vermey zijn uitgevoerd (zie hat des

betreff'nde stagerapport), is echter gebleken dat de relatieve 011I

treksvariatie geenszins homogeen over de extremiteit (het been) is
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verdeeld. Individuele verschillen zijn aan~ien11jk; zelfs van een ze-

kere regelmaat blijkt geen sprake te zijn wanueer we bij verschillende

personen op een aantal overeenkomstige plaatsen metingen uitvoeren.

We kunnen hieruit dus oonclude~8n dat omtreksmetinger. :n combinat1e

met veneuze ooolusie onbruikbaar zijn om de flow te bepal,n.

3.1.3. Zijn ountinue bloeddrukmet~ngenmogelijk met onbloedige meet-

methodes?

Bij het beantwoorden van deze vraag zullen .e teruggrijpen naar het

vereenvoud1gde model van de circulatie in een extre.iteit zoals ge-

sohetst in fig.25 en toegelicht in par.3. 1 • I. Onder de term "bloed-

druk" verstaan we het arterio- v~neuze drukverschil. hetgeen de drij-

vende kraoht ia Toor de flow door de cap111a1re vaten. De veneuze druk

Pv is veel lager dan de arteri&l~ Jruk Pat zodat we zonder een grote

fout te introduceren net arterio-veneuze drukverschil kunnen vervan-

gen door de arteriele druk P • De wisselcomponent p van de arterielea a

druk doet de radius van de arterie in het ritme v~n de polagolf vari-

.ren. De radiusvariatie wordt door het weefsel op de huid overgebracht.

Op de extremiteit kunncn we met een daartoe geschikt instrument omtreks-

en volumametingen uit'loeren. De afzonderlijke stappen Tan daze proce-

dure kwulen 1n een blokaohema ondergebracht worden. Dit bloksohema is

identiek a.an het blouchema (fig.26) z.oala dat voor onbloedige conti-

nue flowmetingen is opgezet, afgezien van de eerste "black box" (even

tueels de eerste twee "bleck boxes") van fig.26. Voor de toeliohting

op de diverse elementen van het blokschema wordt Qan ook verwezen naar

par.3.1.1. Op grond van de onbekende -en niet op onbloedige wijze te

bepalen- overdrachtseigensohappen van de af.~nderlijk8 elementen 1n

het blokscbema moeten we dus ooncluderen dat een continue bloeddruk-

meting met omtreks- of volumemeetmethodes niet mogelijk ls.

Voor andere onbloedige methodes (eerder in par.3.1. 1 aangeduid als ca-

tegorie II) komen we via een overeenkomstige beschouw1ng ala hierboTen

is gegeven voor omtreke- en v~lumemetingen tot de uitspraak dat een
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onbloedige continue blceddrukmeting niet mogelijk is.

3.1.4. Niet-continu. onbloedig. meting van d~ bloeddruk.

Bij all. onbloediGe met1ngen van de bloeddruk wordt g.bruik gemaakt van

. eon opblaasbare manchet • .De manchet ( ...elbek.nd van h.• t getruik door de

arts) bestaa t 1,11 teen band van oanvaaifeefsel wau"t.gen .en opblaaabare

rubber ka••r is bevestigd. Het g.h.el .ordt om d••xtre.1teit gelegd,

z6 dat de ...and van ~d rubber kam.r tegen de huid 11gt. De ~anvas band

wordt met e.n gesp gesloten. De ... tplaats wordt op barthoogte gekozen

(bovenarz) om hydrostatische ;lrukverschillen t. vermijden, terwijl de

.e.tplaats zo dicht mogelijk bij het hart ~oet liggen om d. druk in het

linker v.ntrikel t. benaderen.

Door de rubber kamer op te pompen kunnen we uit...end1g op de extremiteit

een druk uitoefen.n. De uit....ndige druk wordt door het weefs.l ov.rge

bracht o~ de wanden van de bloedvaten die zich in de doorsnede onder d.

manehet bevinden. De manohet ...ordt opg.pompt tot een druk die ruim bo

ven de systolische bloeddruk ligt. In dat geval zijn zo.el de veneuze

als de arteriele vaten onder de manchet afgesnoerd. N. laten nu de druk

in de manehet le.ngzaam dalen (snelheid ca. 4 mm Hg per sec.).

Op een gegeven moment is de druk op d. vaatwana gedaald tot juist bene

den de systolisehe druk. Een klein deel van de periodeduur van de bleed

drukpuls is nu de druk in de arteria groter dan op de buitenwand van

de arterie, zodat er gedurende deze tijd een arteriele flo... kan optre

den; het doorgestroomde bloed wordt opgezameld in de elastiseh. veneuze

takken, die distaal van de manehet liggen. Daze discontinue flo... veroor

zaakt turbulentie in de arterie; uit....ndig op de extremite~t ken met

een steth08CoOP het geluid ...aargenomen worden waarmee de turbulenti.

gepaard gaat. Wann.er bij ialande manchetdruk dit geluid voor het eerat

optreedt interpreteert men de bij~ehorende manchetdJ~ als d. systoli

sche druk. Lat.n .... de manohetdruk verder dalen dan zal de druk 0$1 de

buit.n...and van d. arterie or .en bepaald moment gelijk zijn aan d. d1a

stolische bloeddruk. De arterie zal dan weer d. normale vorm aannemen;
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'de arteriele tlow is weer continu geworder.. Beneden deze manchetdruk is

geen geluid meer waarneembaar. De manchetdruk waarbij deze overgang op.

treedt wordt geinterpreteerd als de diastolische druk.

net optredende geluid is voor het eerst door Korotkow5) op de bovenver-

melde wijze geinterpreteerd en wordt derhalve vaak Korotkow-geluid ge-

noemd. De aldus bepaalde systolische en diastolische drukken zijn steeds

hoger dan de werkelijke arteriale drukken. Door Vierhout en Vendrik6 )

worden lijnen van oonstante radiale druk gegeven zoals die in een ex-

tremiteit kunnen optreden bij toepassing van een mAnchet. Hieruit valt

at te leiden dat in bepaalde gevallen de druk op de buitenwand Tan de

arterie slechta 8~ van de manchetdruk bedraagt; dit percenta6e hangt

at .van de weetselstructuur en de beenderoontuguratie in de dooranede

onder de manchet. Door de manchet steeds op dezeltde plaats (bovenarm)

aan te leggen zijn de laatstgenoemde tactoren Toor alle gevallen nage-

noeg dezelfde. De bepaling van de systolische en de diastolische druk

heeft daardoor het karakter van een vergelijkende meting.

Soms wordt uit de gemeten waarden p t en Pd' teen gemiddelde bloed-ays 1as

druk p berekend volgens de empirische relatie

In de handel zijn instrumenten verkrijgbaar waarbij met regelmatige

tussenpozen deze meting automatisch wordt uitgevoerd. Bij sommige in-

strumenten worden de systolische ~n diastolische druk afgeleid uit bet

optreden v~ het geluid dat de turbulente stroming begeleid, bij ande-

re instrumenten worden de beide drukwaarden afgeleid uit het optreden

van een 100ptijdvertraging7) ("Haellotonograaf" van De Dobbeleer) als

gevolg Tan discontinue afanoering van de arterie.

3.2. Het toepassingsgebied van onbloedige opnemera.

In het voorgaande is toegelicht dat continue metingen van de absolute

waarden van druk en flow met onbloedige methodes niet kunnen worden

uitgeToerd. Het gebruik van deze opnemers zal derbalve beperkt zijn

tot vergelijkende metingen, zoals vergelijkende metingen tussen tw••



-58-

benen, vergelijkende metingen voor en na een ingreep. Het komt mij ver

der Toor dat onbloedige opnemers, waarmee in dit verband speciaal de

omtreksopnemers worden bedoeld, ook toegepast kunnen worden voor h.t 10

calis.ren van een obstructie in de grote arteriel. take Distaal van een

obstructie is de drukpuls kleiner, tenzij zich een ooll~teraal systeem

heeit ontwikkeld dat de functie van de verstopte arterie volledig heeit

overgenomen. ne laatstgenoemde toepassing is niet onder praktische om

standigheden onderzocht.

Het toepassingsgebied bepaalt ook de criteria die aangelegd worden om

het gedrag van de opnemer te beoordelen. Bij vergelijkende met1ngen 18

de reproduceerbaarheid van belang,terwijl verder amplitude. en faseka

rakterist1eken aan bepaalde eisen moe ten voldoen in verbanj met een

vormgetrouwe weergave van de gemeten grootheid.
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4. Onbloedige .eetmethoden,

4.1. Potoelektrische meting van de weefsel~oorbloeding.

4.1.1. Algemene beschouwing.

Bij de fotoelektrische metingen onderscheiden we transl1luminatle-

en refleotiemetingen. De vroegste experimenten op dit gebied, date-

rend van omstreeks 1935, waren gebaseerd op tranaill~minatie van het

weefsel. Hierbij wordt een hUidplooi of een dun lichaamadeel (oor,

vinger of teen) tussen een lichtbron en een fotoelektrische opnemer

geplaatst. ne gemiddelde belichtingssterkte op de opnemer is gemodu-

leerd door de polagolf, die een variereDde bloedTulling van de capil-

laire Taten veroorzaakt. Later is, onder andere door de geToeliger

fotoopnemers, de reflectlemethode op de Yoorgrond geraakt; l1chtbron

en opnemer 21jn hierbij in een gemeensch.ppelijk huis ondergebracht.

In beginsel is het toepaasingsgebied van de reflectiemethode minder

beperkt dan dat van de transilluminatiemethode. Tr&DSmissie en reflec-

tie van licht door we.fae} kunnen met dezelfde termea beschreven wor-

denf de resaltaten van beide methodes zijn inpriacipe g.lljk~aardig.

ne fotoelektr1sc~e opnemers worden gebruikt op lichaamsdelen met een

homogene weefselstructuur, waarin dUB geen grote bloedYaten liggen

die stor.Ade effecten op het meetre8ultaat kunnen leveren. Daze voor-

waarde is het ~i~Bt kritisch bij de reflectiemethode, omdat hierbij

het meetresuliaat Toornaaelijk bepaald wordt door e8a vr1j dunne op-

pervlaktelaag.

8Ellngs ) verm.ldt enkele punteR die het m•• tr!l3ul taat kunnen beiA-

vloeden.

a. betrekkelijk kleine en langzaae Teranderingen in de doorlaatbaar-

heid Tan de wee!sel3 yoor licht die synchrooa verlopen met de a-

demhaling en met de ritmisch veranderende autonose regulatie van

de kleine arteriel. Tertakkingen.

b. Teranderinge. in de kleur van het bloed ten geYolge van ver&nde-

ringen in de zuuratofTerzadigingsgraad; bij het onderzoek van de
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perifere oirculatle treden deze ver&nderi~en ni.t in hinderlljke

mate Ope ~lttmar9) Yermeldt aangaande dlt punt dat toepasalng van

llcht met een golflenete van ca. 0,6 p. de methode ongevoelig

maakt voor Tarlatiee in de zuurstofverzadigingagraad van het bloed.

In plaats Tan l1cht met een golflengte van 0,8 pm kan men ook Toor

de fotocel een optisch fllter plaatsen; eventueel kan men een to-

toeel ki.zen met een maximal. spectral. gevoeligheld bij 0,8~.

c.' wisseliugen in het haemoglobinegehalte of in het er7trocyteaaantall

deze verander~89n spelen bij kort durende o~derzoekingen een on

dergeschlkte role

~en belangrijk punt vormt verder de druk waarmee de opnemer op de huld

aanligt. Bij een te lage druk is e.n goede aanligglng ni.t yerzekerd

en kaa paras1ta1re reflect1e op de hu1d optreden. Verhog1ng Tan d.

druk doet d. amplitude van de intensiteltsvariatie$ op de fotooel aan-

Tankelljk toenemen. Bij Terdere drukyerhoging neemt de amplitude weer

af omdat dan de circulatie ln de oppervlaktelagen belemme~d wordt.

Een nauwkeurig Yoorschrift voor de aanligdruk 1s moe1l1jk te ge?en;

de ordegrootte bedraagt enkele grammen per cm~ Het is aan te beTelen

de opneJXl$r met een zodanige dru.lc tegen de huid te bev.stigen dat de

waargenomen variatie8 maximaal z1jn. Blj de later te Termelden metin-

gen Baft tenen is om deze reden gebruik gemaakt Tan een klemconstruo-

tie waarmee de aanligdruk lngesteld kan worden.

Het onder~ochte hu1dgedeelte dient ongeveer op harthoogte te ligge.

om lnvlo.den ten gevolge van hydrostatische drukversch111en te e11-

m!Aerlin.

Hoe.el in sommige instrumentea een ijkfacl1iteit 1s aangebracht re-

kent mea de fotoelektrlache methodes in het algemeen tot de kwali-

tatl.ve methodes. Op het gebied van de patlentbewaklng kan deze me-

thode geed. dienetea bewljz.n; de eenvoudige bevestiging van de op-

aemer en de bedrijfszekerheid VaD het instrument zljn Tooral op dit

PUJlt belangrijk.
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4.1.2. Korte beschr1jving van het toegepaste iastrument.

Het gebruikie instrumeat is in de groep ERA ontw1kkeld door de heer

Severs. Lampje ea fotocel zijn ondergebracht in een doosje dai met

. 2
een oppervlakte van ca. 10 x 15 mm aanligi op de h~d.

De fotoop.emer, in dit geval een fotoweerstand, is opgenome. ia het

1ngaag8cirouii van een veraterkeraobakeliag. Het lampje 1s op de uit

gang van de versterker aangesloten. Door de optische koppeling van

lampje en fotoweersiand wordt een tegengekoppeld circuit gevormd.

In dii oircuit word' de voediagaapanning van het laapje automati8ch

zo iagesteld dat de belichtiAgs8terkte van de foioweersiand constant

is. De tegenkoppeling is zo sterk dat over de fo'oweerstaad een con

stante apanniag onistaai; variaiies in de opiiaohe doorlaaibaarheid

van de ••efsels veroorzaken due een varierende epaaniAg op het lamp

je. Deze spanning kan met een oscilloscoop worden gemeien.

Aaa dit instrument is verder .en acouaiisobe indicator gekoppeld die

bij onze ioepassing buiten beschouwing blijft.

4.1.~. Resultaten vaa mettagen.

Proeven met dit i.strumeai hebben geleerd dai slechis een geriag aa.

tal plaatsen op het lichaam zich leent voor meiing vaa de pulsvorm.

De viagers en tenea zijn hiertoe bij uitstek geechikt; ook op de ora.

kaa de opaemer aaagelegd worden. Bij eoma1ge persoRen ontstaai ook

een pulsYorm mei voldoende amplitude W&DAeer de opaemer op de hiel,

in de knie- of elleboogholie word' geplaatai. Het is hierb1j overi

geDs wel de vraag of de pulavorm niet gedeelielijk wordi veroorzaskt

door variatiea in de aaa11gdruk van de opDemer ale gevolg van de

plaatselijke volumevariaties door drukvariaiies i. de grote arteria••

In het algeme9a mogeB we stellen dat het ioepasaingsgebied Tan de fo

toelekirieche methode beperkt blijft toi da viagere eD de teDeA.

De belangrijkate oorzaak hiervan i8 de struciuur van de oppervlakte

lagen van het we.fael l &an de oDderzijd. VaB de 'eneD en aan de bim-
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nenz1jde van de v1ngertoppen is de huidlaag vr1j dun. terw1jl op aa-

dere plaatsen op het been of de arm de dichtheid van de baarvaten aaa

de oppervlakte yael ger1ager is. Dezelfde ervllriag werd opgedull Il8t

de Vasotest, ee. door van den Berg en Vafi1~ ontwikkeld fotoelektriach

aeei1astrument voor de perlfere airculatie.

De &aAvankelijke bedoeling was oa met behulp van eea fotoelektrisohe

opnemer bij versobilleade personea op diverse plaatsea san het been

de perifere pulsvorm te seten ea v8rvolgens te vergelijken met de

spaan1ngevormea in de capilIa,ire sectie8 van het model. Door de be-

venveraelde ervaringen hebben we van dit YOOra$~eA moeten afzien.

We zullen daarom volsiaan .et het ftrlllelden van enIcele pulevormen

zoale daze waargenomen Jijn &an de tanen V&ft normale proefperaonen.

Van deze proefpersonen mog.n w. v.rond.retallen dat zij geen cirou-

laUestoornissen hebb-a.n. In de figuren 27 t.e .11I. 32 .orden de waar-

genomen pulsYormen getoond; tabsl VII~ vermeldt de gegsvens van de

proefpersonen en 18 omstandigheden waaronder de metingen uitgevoerd

2lijn. Individuel. versohillen treden in d. figuren 27 t.e.III.29 (a.

en b) en 30 duidelijk aan de dag; linker en rechter vost van de2lelf-

de peraoon (figuren gem.r~t a reap. b) tonen in deze gevallen een

Tabel VIII. Gegeven3 van de proefper8onen en omstandigheden waar

onder de fotoelektri8cbe metingen zijn uitgevoerd.

fig. naam van de leeftijd, houding pluta v. installing 080.

nr. proe fperaoon geslaoht opnemer veri. hor.

27a 'erJlle,. 24. a. liggend ncbts. 10 mY/em 0,2 s/om
3e teen

27b VerDley 24. m. liggend link. , 10 ai/ea 0.2 s/om
4- i.eD

28& v.d.Grafi 23, m. liggend nohb, 5 ai/em 0,2 a/em
3s t.en

28b v.d.Grafi 23. m. liggen4 links. 5 aV/oa 0,2 s/om
3e ~.en

29a Kramer 24, II. llggend rechts, 2 .'/011 0.2 s/em
3e teen

29b Kramer 24. •• llggend links, 2 .V/cm 0,2 I/om
3e teen

30 Ellenkamp 32, a. liggend noh'., 5 mi/om 0,2 s/oa
38 ieen

mY/rim.31 Ellenkamp, Joke 7. v. liggend reohts, 2 0,2 s/om
1. teen

32 Ellsnkallp, Nina. 4. v. 11ggend nchts, 5 mi/clI 0,2 sica
1e teen
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redelljke OTereenkomat in puls~orm. Om na te gaan of de methode bij

kinderen ook op andere plastseD van het been toegepast kan worden

zijn metingen yerricht aan twee kinderen. Ook h1er i8 gableken dat

alleen de tenen bevredigende resultaten geven (fig.27 en 28).

OverigeDe d1ent opgemerkt te worden dat het testeD van de .ethode

op kinderen nauwelijks relevant ie, omdat stoornlseen in da perife-

re circulatie Toornam.li~k optreden bij volwaa.enen.

4.2. Omtreksmet1ngen aan ledematen volgena \fbi tnez.

4.2.1. InleidiDg.

Aan de .ethode voor het meten van de omtreksvariatie. van ledematen

is onverbreke11jk de naam Whitney11) verbonden. Door Whitney is een

methode ontwikkeld waarbij een dun slangetje van rubber, gevuld .et

kwik, om het te cmderzoeken 11chaamsdeel ..ordt gelegd. In de einden

van het slangetje zijn elektrodes aangebracht. De varierende druk in

de bloedvaten van .en extremiteit veroorzaakt volumevariaties en dUB

ook oatreksvar1aties. Hierdoor veranderen tavenB de lengte en de dia-

meter Tan de kwikdraad. Via meting van de elektrische •••retand van

de kwikdraad kunnen de omtreksvar1atiea benaderd worden.

Door Brakkee en Vandrik12 ) zijn enkele verbeteringen aangebracht in

de methode van Whitney, met name op het punt van de calibratia.

In hun publioatie worden oen aantal theoretisohe en praktische aspec-

ten van de methode belicht. Omdat deze methode in dit afstudeeronder-

zoek is toegepast volgt hier aerst een analyse van het meetprincipe.

In de lengter1chting van een extremiteit treden geen maatveranderingen

op, afgez1en van Yinger- en t.antoppen. Beschouwen ..e een sohijf van

een extra.iteit met volume V en omtrek 0, dan mogen we dUB stallen

dat de relatieve varia ties van V on 0 samenhangen volgens

iY c 2~
V 0 (60)

De kwikdraad, met lengte 1, wordt bevestigd met een mechanisQhe slui-

ting, die een lengte g heeft,

0·1 + g (61)
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De sl~iting is star, zodat ge1dt

(62 )

Door bij een gegeven omtrek 0 Tan de extrelliteit de lengte g van de

.echaniache aluiting te verander.n wordt de .echan1sch. spanning in

de rubber slangetjes ingesteld. Het Tolume Tan het kwik in de slange-

tjes blijft hierbij uiteraard constant,

De kwikdraad, met specifieke weeretwnd r en diameter b, heeft .en

.lektrische weerstand R,

In deze toepassing kan het kwik incompreasibel verondersteld worden.

Voor het volume T van de kwikdraad geldtm

Uit (63) en (64) Tolgt

waarin

geeft

2
R, - a1

('
a .. - een conatanh is. Logari tmisch differentieren Tanv

m

(65)

(65)

(66)dR, 2 g
~. 1

De kwikdraad gedraagt zich d'~s ala een rekstrookje waarvan de k-factor

precies 2 is. De bedradings- en overgangsweerstanden samen hebben .en

vas~e waarde R2, Op de aanslu1tklemmen meten we de totaalw.erstand R:

R - R, + R2• De relatieTe variat1e hiervan bedraagt

~
dR, R, dR,

R • R, +R2• R1+R2 'a:;-
Na ollwerken volgt uit (62). (66 ) en (61)

(61)

dR-R
[

' + f ~dO- 2 ~ 0-
1 + -.

a12

(68)

Uitdrukking (68) wijkt af T~n de vora die Brakkee en Vendr1k geven

voor de relatieve weerstandsvariat1as, De oorzaak hiervan 1s, dat
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genoemde auteurs de onsamendrukbaarheid van het kwlk niet consequent

in hun beschouwtng hebben betrokken.

Bet deel van (6e) tussen haken kunnen we opvatten als een correctiefac-

tor die bij alle metingen bepaald kan worden. ~e lezen hieru1t af dat

de invloed van de lengte van de sluiting tegengesteld is san de invloed

van de tedrad1ngs- an overgangsweeratanden. Een volledige compenaatie

zou optreden ind1en

R2 • a.l.g (69)

In de praktijk zal een Yolledige campeneatie tot de uitzonderingen be-

horen, omdat 1 en g bepaald worden door de amtrek van de extreaiteit.

R2 bedraagt voor de gebruikelijke slangetjes met een lengte van ca.

30 c~ en .en bir~en~iameter van 0,65 ma ongeveer 0,1R1 • Door Brakkee

en Vendrik wordt vermeld dat onder ongunstige omstand1gbeden (korte

slangetjes) de correctiefactor niet meer dAn 5% van de eenheid zal

afwijken.

De genoemde auteurs wijden Yoorts een b~3Chouw1ng san de invloed van

de druk die door de rubber slangetjes op het weefsel wordt ultgeoe-

fend. Dit punt gaat een rol spelen wanneer we de methode van Whitney

willen vergelijken met volumemetingen aan ledematen, die uitgev>erd

worden zonder noeaenswaardige druk op het weefael uit te oefenen.

Hoe"el ecnte Yolumemetingen in dit veralag niet aan de orde komen is

het zinvol het effect van de druk op het weefael te beschrijven, 0.-
dat d1t ook optreedt bij later te beschrijven methodes. Overigens

blijkt net niet mogelijk om de grootte van dit effect langs tbeore-

tische weg aan te geven. De beschou"ing van Brakkee en Vendrik laat

zich in een graf1ek weergeven. In fig.}3 staat lange de ordinaat de

druk P die uitwendig op het weefsel wordt uitgeoefend. Bij p. ° is

de radius van de extremitelt r , de variatie van r be1raagt dr •o 0; 0

Sen constante uitwendige druk P1 doet de radius afne••• tot r 1 ,de

variatie van r 1 als gevolg van de' bloeddrukpulsaties is dr1 ~ d r o.

De hellingshoek ~ wordt bepaald door de atijfheid van het weefsel.
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Fig.3,. De invloed van drukvariaties op het weefsel op de

variaties van de lineaire afmeting.

c

(70)

Fig.34. Constructie van de opnemer volgens Whitney.

Om de extremiteit brengen we een elastische opnemer aan onder een ze-

kare voorspanning. De druk die de elastisohe opnemer op het weefsal

uitoefent wordt voorgesteld door de onderoroken lijn in fig.33. De

hellingshoek ~ van daze lijn is een maat voor de stijfheid van de op-

nemer. Uit de figuur lezen we nu af.dat de door de opnemer ~aargeno-

men variatie van de radius dr2 bedraagt. De variatie dr2 is kleiner

dan dro; het verschil hangt af van ~, ~ en dro • In formulevorm kunnen

we voor dr2 afleiden uit fig.33

( tanp )
dr2 .. dr0 tanO< + tan~

Op een zekere plaats van de extremiteit hebben r en dro bepaalde waar-

den. Le waargenomen variaties van de radius zijn kleiner naarmate de
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opnemer stijvar is. De figuur geeft aan dat dit niet zozeer een gevolg

is van de voorspar.niJ1l{ waarmee de opnemer aanligt, maar hoofdzake lijk

ontstaat door de drukvariaties als gevolg van de optredende variaties

van de radius en de stijfheid van de opnemer.

4.2.2. C~nstruotieve en technologische aspecten van het kwikrekstrookje.

In fig.'4 is de uitvoering~vorm van een kwikrekstrookje geschetst.

Twee met kwik gevulde rubber slangetjes a zijn aan de einden afgesloten

met elektrodes. Van elk slangetje wordt een elektrode in een bevesti

gingsbeugel b geklemd. Op deze inklemmingspunten zijn tevens de draden

c a3ngesloten die met de meetbrug worden verbonden.

De andere elektrodes van de slangetjes worden in een geleidend doorver

bindingsbalkje d geklemd. Op de bevestigingsbeugel b, die uit isolatie

materiaal bestaat, is een uitschuifbare haak e gemonteerd. Wanneer het

kwikrekstrookje am de extremiteit geplaatst wordt komt het doorverbin

dingsbalkje d in de haak e te rusten. De haak e wordt nu zo ingesteld

dat de kwikslangetjes overal goed aanliggen. zonder echter een overma

tige druk op het weefsel uit te oefenen. Ket de klemschroef f wordt de

haak e' nu vastgezet.

Het rekstrookje, dat in een brugschakeling is opgenomen. voert .en

stroom. De weg die deze stroom volgt is in fig.'4 met pijlen aangegeven.

De constructiewijze met de dubbele kwikdraad is te verkiezen boven de

enkele kwikdraad met het oog op de elektrische weerstand van de opnemer.

De originele opnemers, toegepast in dit onderzoek, zijn geleverd door

de fa. Loos te Amsterdam. De slangetjes van deze opnemers worden gefa

briceerd door de rubberindustrie Dunlop te Manchester.

De slangetjes (materiaalr silicone rubber) zijn in drie maten verkrijg

baar te weten met een inwendige diameter van 0.,5 mm, 0.50 mm of 0,65

Mm. De wanddikte bedraagt in alle gevallen 0,8 mm. (In het vervolg zul

len we di t type slang IIdikwandiglt
• neemen.)

Voor metingen aan benen worden door de fa. Loos opnemers geleverd met

slangetjes van 0.65 mm inwendiga diameter.
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Iijdens het onderzoek bleek het wensel1Jk om het assort1ment kwikrek

strookjes uit te breiden. ~m de vrij lange levertijd van de fa. Loos

te vermijden zijn opnemers gemaakt uitgaande van slang met een inwen

dige diameter van 0,9 rom en een wanddikte van ca. 0,2 mm. (In het ver

volg zullen we d1 t type slang "dunwandig" noemen.)

De genormeerde st1jfheid in de lengterichting van een (gevuld) slan

getje kunnen we aangeven met de, kracht d1e een relatieve verlenging

van 1% veroorzaakt. Voor het d1kwandige slangetje met een inwendige

diameter van 0,65 rom bedraagt deze Kracht 8,4. 10-2 N (a8,6 gram), voor

het d'~wand1ge 1s de Kracht 2,2.10-2 N (a2,3 gram).

Voor bet vullen van de slangetjes met kwik kan gebru1k gemaakt worden

van een 1njectienauld. Nadat het slangetje met kwik is doorgespoeld

wordt het gevulde sl~getje aan len zijde met een elettrode afgesloten.

Het 81~getje, dat nog aan de injectienaald zit, wordt nu verticaal

gehouden met het afgesloten einde naar beneden. De kwikkolom veroor

zaakt 1n het alangetje een overdruk waardoor de wand iets wor:lt gerekt.

De inject1enaald wordt nu verwijderd. Het slangetje moet tot de rand

ffevuld zijn, zonod1g kan het slangetje iets samengeqrukt worden om de

kwiksp1egel tot de rand te laten ~t1jgen. Dit is noodzakelijk om lucht

inslui~ingen t. vermijden onder de elektrode die nu wordt aangebraoht.

Lucht1nsluitingen die een volledige ond~rbreking van de kwi~draad ge

yen zijn eenvoudig op te sporen. Koeilijker wordt het wanneer een

luchtinsluiting een plaatsel1jke insnoering van de kwikdraad veroor

zaakt. De laatstgenoemde luchtinsluitingen kunnen zich voordoen wanneer

de binnenwand van de slang n1et schoon is of wanneer vuil kwik gebruikt

wordt. Een plaatael1jke inanoering van de kwikdraad kan zich onbereken

baar gedragen b1j met1ngen met deze opnemers.

De elektrodes bestaan uit messing of koper waarop vooraf met de soldeer

bout een laagje soldeertin is aangebracht. Kwik g.ert een goede bevoch

t1ging van het soldeertin, waardoor de overgangsweerstand laag b11jft.

Om een goede afdicht1ng te verkr1jgen is op de elektrode een ringvormi-
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ge verdikking of insnoering aangebracht waar de rubber slang over wordt

geschoven. (Soldeerpennetjes zijn, mits vooraf vertind met de soldeer

bout, goed bruikbaar ala elektrodes; het dikke einde van het pennetje

wordt in ae slang aangebracht.)

In het gebruik moe ten de kwikrekstrookjea met zorg behandeld worden.

Gebleken is namelijk dat door een onderdruk in de slangetjes lucht kan

worden aangezogen langs de elektrode, *aardoor onderbrekingen in de

kwikdraad ontstaan. De onderdruk kan om twee redenen optredena

a. wanneer een kwikrekstrookje bij het manipuleren verticaal geho~den

wordt veroorzaakt de k.ikkolom aan de onderzijde een druk die de

wand aldaar iets oprekt; aan de bovenzijde treedt dan een onder-

druk op

b. bij het a~nleggen van het kwikrekstrookje om de extremiteit wor-

den de slangetjes lets gerekt; omdat de dwarscontractiecoefficient

van de wand ieta kleiner is dan die van de kwikdraad (dwarscontrac

tlecoefficient w 0,5) zal door het uitrekken een onderdruk veroor-

zaakt worden.

De onderdruk veroorzaakt door het uitrekken (punt b) is doorgaana aan-

~ienlijk minder dan de onderd~ veroorzaakt door het vertioaal houden

(punt a).

In verband met de gesignaleerde teohnologisohe aspecten van het kwik-

rekstrookje is gezooht naar een ander type opnemer voor het meten van

omtreksvariaties, .elke opnemer nader wordt omsohreven in par.4.3.

4.2.5. Korte beachrijving van de meetbrug.

Het sohema van de meetbrug is gegeven 1n fig.35. Daze sohakeling is

Ii d d d h V 1 d d 1 . . t . 15)gerea Beer oor e eer ermey a s on er ee van z1Jn s agewerK •

Later zijn enkele onderdelen van de sohakeling aangepast; deze onder-

delen zijn in fig.35 van een ster voorzien. We zullen op deze plaats

volstaan met een korte besehr1jving van de meetbrug.

De meetbrug bestaat uit een brug van Wheatstone en een gelijkspanninga-

gekoppelde differentiaalversterker. Het geheel wordt gevoed uit een
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symmetrisch v08dingsapparaat (+12V en -12V). De Yoedingsstroom van de

brug wordt begrensd door twee weerstanden van 22n. Omdat twee van de

vier brugtakken zeer laagohmig (enkele ohms) zijn wordt de voedings-

stroom vrij.el geheel bepaald door de begrenzingsweerstanden van 22n.

Bij de aangegeven waarden zal deze stroom dus ongeveer 0,5 A bedragen.

Deze stroom vloeit ook door de kwikdraden Van de opnemer. De d1ssipatie

in de opnemer bedraagt ca. 0,5 W. Noemen we de weerstand van de opnemer

R, dan zal tussen de punten A'-A" van de brug (zie f1g.35) een spanning

Ub staan ter grootte

Ub • O,5(R + 1,65) (v) (71 )

De spanning Ub bepaalt mede de gevoellgheid van de brug. We zien dus

dat in deze sohakeling de gevoeligheid afneemt naarmate R kleiner wordt.

We zouden dit kunnen verhelpen door aanpassing van de begrenzingaweer-

standen voor iedere opnemer. Hierbij zou echter bij vergissing een

overbel~5ting van de kwikdraad kunnen optreden; daarom is een vaste

stroominstelling gekozen die past bij de dunste kwikdraad (in ons geval

met een diameter van 0,65 mm).

Met behulp van R1, R2 en 52 wordt het brugevenw1cht afgeregeld. Met S3

wordt de versterking ingesteld. R
3

bepaalt de voedingsstroom van de

eerste trap van de differentiaalversterker; R4 is de balansinstelling

van deeerste trap. R
5

en R6 zijn resp. de grof- en de fijnregeling

voor de balans van de eindtrap van de differentiaalversterker.

Met de schakelaar S1a of Slb kan een bekende weerstan~8variatie in .en

der brugtakken worden aangebracht, zodat we over een elektrische oali-

bratiemogelijkheid besohlkken. De relatieve grootte van deze weerstands-

variatie bedraagt 0,5% resp. 0,2%.

De uitgangsspanning wordt via een enklevoudig Re-filter met een kantel

frequentie van 36 Hz op een registrerend instrument aangesloten. (Dit

registrerende instrument moet een zodanige bandbreedte bezitten dat

signalen met frequenties tot 10 Hz onverzwakt geregistreerd worden.)

Ret filter heert tot taak om stoorspanningen van 50 Hz enigszins te
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onderdrukken. Met een enkelvoudig RC-filter gelukt dit uiteraard slechta

ten dele. Een dubbel-T netwerk geeit een veel betere cnderdrukking van

de 50 Hz stoorspanning; eeniergelijk netwerk is echter onbruikbaar om

dat de amplitudeverzwakking voor 10 Hz-signalen reeds 20% bedraagt.

Ret enkelvoudig RC-netwerk geeft ~ij 10 Hz een verzwakking van 4%. Bij

kritische toepassingen van de meetbrug dienen we hlermee rekening te

houden.

4.2.4. Resultaten van metingen.

Door de heer Veriley zijn aan een aantal proefpersonen metingen verrlcht

met de beschreven opnemora. Voor de meetresultaten, waarop we hier niet

gedetailleerd zullen Ingaan, wordt verwezen naar het desbetreffende sta

gerapport. De algemene tendens, die uit deze metingen naar voren kwam,

was dat de gemeten omtreksvariaties naar grooite en vorm aanzienlijke

spreidingen vertoonden. Dit stage~erk is aanleiding geweest om een na

der onderzoek in te stellen naar de gedragingen van de kwikrekstrookjes.

4.3. Capacitleve metingen.

4.3.1. Omschrijving van het principe.

ie zullen .erst in het kort de grondgedachte schei~en waaruit de capa

oitiev8 opnemer voor het meten van omtreksvariaties aan extrem1te1ten

is ontwikkeld.

Aequidistant ten opz1chte van de huid brengen we een ringvormige elek

trode aan over de gehele omtrek van de extre~iteit (in het vervolg

"bui tenelektrode tf genoemd); tezamen met de "laUe! geed geleidende

lagen Tan bet weefsel zal deze ring een condensator vormen. De capac1

ieit van deze condensator zal varieren ala gevolg van volumevar1at1es

van de extremiteit. Uit de capaciteitsvarlatle kan de diktevariatie

van de dlelektrlache tusaenlaag berekend worden, waaruit vervolgens de

omtreksvarlatie van de extremiteit gevonden kan worden •

. 4.3.2. Uitvoering van de capacit1eve opnemer.

4.3.2.1. Aanvanke11jke uitvoeringsvorm.

Als buitenelektrode is messing strip gekozen met een 1ikte van ca.

50 pm en een breedte van 10 mm. De lengte van de bui tenelektrode i$
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enkele cm groter dan de omtrek van ie extremiteit op de meetplaats;

bij het plaataen van de buitenelektrode treedt due enige overlapping

Ope De buitenelQktrode wordt, zoals aangageven in fig.36, gesloten

met behulp van een dunne ketting die vast verbonden is met het ene

~.._---- bui tene lektrode

..-haakje

lif-""- ketting

'-------sohuimplastic tU8s8nlaag

-------- extremi te 1t

Fig.36: Montage van de capacitieve opnemer.

einde van de strip. Op enige afstand van bet andere .Inde is op de

bUltenzijde van de strip een haakje gemonteerd tfaaraan een schakel

van de ketting vastgehaakt kan worden. TusBen daze buitenelektrode

en de huid wordt oen laagje schuimplastic aangebracht. In onbel~at.

toestand heeft dit schuimpla.stic een dikte van Oa 2 mm. Het plastic

is zeer poreu8' de porien zijn open zodat bij samendrukken de lucijt

gemakkelijk uit de porien kan ontwijken. De elektrisoh~ verbinding

met het goed geleidende weefsel wordt gevormd door een teenklem.

De capaoite1tsmeetbrug tfordt nu aangesloten op de buitenelektrode en

de teenklem (op aardpotontiaal). Vergeleken met veel andere plaatsen

op hat lichaam is de huidlaag van de tenen vrij goed geleidend, zodat

zonder prepareren reeds een r.ielijk lage overgangsimpedantie wordt

geme t,lOn~. Deze overgangsimpedantie van de teenklem is frequent1eafhan

kelijk. In fig.~1 is in het complexe vlak de impedantie gegeven die

gemeten wordt tussen twee klemmen tfaarvan er op elke grote teen 'In

is geplaatet. (Fig.37 heeft be trekking op metingen die aan mijzelf

uitgevoerd zijn.) We lezen hieruit af dat we niet aIleen te maken

hebben met overgangsweerstanden, maar ook met een capacitieve compo-
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Fig.311 Polaire figuur van de impedantie tussen de twee grote tenen.

nent. Deze capaoiteit wordt gevormd door de teenelektrode en het goed

geleidende teenweefsel waartussen zioh een slecht geleidenje huidlaag

bev1ndt. De impedantie, gemeten tU8sen de beide grete tenant is n1et

const3Ut ma~r varieert in het ritme van de pelsgolf. Daze impedantie-

variatie draagt ook bij tot het meetresultaat van de capacite1tsmeet-

brug en is moeilijk te scheiden v~~ de oapaciteitavariatie onder de ca-

pacitieve opnemer.

We zullen op deze plaats volstaan met te vermelden dat dit effect tot

ca. 15% van de aanwljzing van de meetbrug kan bedragen. Om deze reden

1s de bovenomschreven procedure niet verder toegepast.

4.~.2.2. Verbeterde capacitieve opnemer.
,

em de 1nvloed van de overgangsimpedantie van de teenelektrode te ver-

mijden is tussen de huid en het dielektriqum van de capacitieve opne-

mer een uiterst dunne ~lar folie aangebracht t die opgedampt is met

goud. Dit goudlaagje tungeart als onderelektrode van de capacitieve

opnemer. De mylar folie wordt met enige speling om de huid gelegd;

door het schuimplastic wordt de folie platgedrukt op de huid.

De mylar folie is 25 mm breed, waardoor gegarandeerd wordt dat het ge-

hele oppervlak van de buitenelektrode tegenover de binnenelektrode ligt.
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Fi6-381 Indrukking en dikte Tan de schuimplastic laag als functie

van de vlaktedruk.

De elastische eigenschappen Tan de schuimplastic laag zullen toegelicht

worden aan de hand van fig.38. In deze figuur is de indrukking (resp.

dikte) uitgezet tegen de Tlaktedruk. De karakteristiek is gemeten aan

een plaat schuimplastlc met een oppervlak ~an 24 cm2 en, in onbelaste

toestand, een dikte Tan 2 mm. De nauwkeurigheid van deze meting is niet

groot, omdat bij statische belastlng enige nawerking en hysterese op-

treden; de gemeten curve geeft dan ook niet meer dan een orientatie om-

trent de stijfhe1d van de achuimplastic laag. De helling van de raaklijn

in een bepaald punt aan de curve komt over.en met de reoiproke waarde

Tan de differe.tiele st1jfheid Tan de laag.

We dienen te bedenken dat het begrip stijfheid (radiale stijfheid) hier

anders gehanteerd is dan bij de kwikrekstrookjes (tangentielestifheid);

een vergelijking is dus zonder meer niet mogelijk. Dit punt is van be-

lang wanneer .e metingen aan extremiteiten met het kwikrekstrookje en

de capacitieTe opnemer onderling willen Tergelijken_

Van groot belang is verder de dielektrische constante van het schuim-

plastic. Aanvankelijk is deze dielektriache constante bepaald door san



een testcondensator, bestaande uit twee vlakke platen, de capacite1t

te mete'n

a. wanneer tussen de platen gedeeltelijk samengedrukte sohuimplastic

is aange bracht

b. wanneer zich tussen de platen lucht bevindt.

De verhouding tussen de beide capaciteitswaarden is dan gelijk aan de

relatieve dielektrische constante £ van het schuimplastic. Op deze wij
r

ze werd Toor £r een bedrag gemeten dat niet noemenswaard van 1 afweek.

Later 1s deze meting gecontroleerd met een brug van Schering met speci

ale faciliteiten voor het meten van dielektrische constanten (afd. Na-

tuurkunde; drs. Terhell). Tabel IX geeft de gevonden .aarden van £r

voor verschillende indrukkingen (resp. diktes) van de schuimplastic

laag, die in onbelaste toestand 2 mm dik is.

Tabel IX: De relatieve dielektrische constante £r van het toegepaste

schuimplast1c ~oor diverse indrukkingen resp. diktes.

indrukking (mm) ° 0,2 0,4 0,6 0,8 1 ,0 1 ,2 1 .4 1 ,6

dikte (mm) 2,0 1 ,8 1 ,6 1 ,4 1 ,2 1,0 e,8 0,6 0,4

re 1. die 1. cons t. £Or 1 ,045 1,040 1 ,'J45 1,045 1,050 1,045 1,080 1,085 1 , 11 5

De dikte van de schuimplastic laag zal. bij gebruik ala dielektri~um

van de capacitieve opnemer, doorgaans tussen 1 en '.5 mm liggen. In het

vervolg zullen we 'derhalve voor E sen bedrag van 1,05 in reken1ng brenr

gen.

Bet feit dat aanvankelijk een te lage waarde voor £ werd gemeten vindt
r

zijn oor~a~k in de druk die door het schuimplastic op de condeneator-

platen wordt uitgeoefend; hierdoor buigen de condensatorplaten iets uit.

t..ennelijk 1s de inv loed van di t (capaci tei tsverh.gende) effect van de-

~elfd~ orde ala de cGpaciteitstoename door het aanbrengen van 8chuim-

pL'istic.

4.).,. Bet meten van capaciteit3v~riaties.

Ret meten van de capaciteit3variaties van de capacitieve opnemer vindt
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Fig.39a Schakellng van de uitwendige taLken v~n de capaciteitsmeetor~.

plaat3 met een H~ttinger meetb~, type KWS II-50. Daze brug, die in

faite bedoeld is met rekstrookjes of Inductieve verpla~tsingsopnemers,

is ook geschikt geblek~n voor oupacitieve opnamers. De twee uitwendige

brugtakken, zie fig.39, worden in dat gev~l gevormd door ~en saoenatal

van condensatoren C1 waarin ook de capacitleve opnemer voorkomt en een

instelbare condensator C2 • De overige twee b:ugt~kken zijn (meetbrug

ingesteld op "halve brug") in de meetbrug aanwezlg. De meetbrug werkt

volgens een draaggolfprincipe (50 kHz). Asymmetrie in de brugtakken

veroor~aakt in de diagonaaltak een spanning die n~ar een seleotieve

versterker g~Leid wordt en vervolgens naar een synchrone detector.

Periodieke v!:U"iatie van eer. dar '3lementan van de brugtakken levert een

diagonaalspanning waarvan ie amplitude gemoduleerd is in het ritme van

1e variatie. Op de uitgang ontstaat een spanning die qua vorm en groot-

te een maat is voor de variat1e in de brugtak.

In fig.39 zijn een aantal parasitaire capaciteiten getekend waarvan de

waarde moeilijk te bepalen valt; dit geldt met name voor de parasitai-

re capacitaiten in de meetbrug die ten dele bepaald worden door de in-

stelling van de interne brugtakken. Bij het zoeken naar een calibratie-

mogelijkheid voor metingen met capacitieve opnemers moet voorop staan

dat de parasitaire capacit~iten geen invloed uitoefenen op de calibra-

tieprocedure. Dit heart gelaid tot de ~chakeling van fig.39

In serie met de capacitieve opnemer C , die samengesteld is uit de cam

paciteit Ck van de aansluitdraden en de capaciteit Cb In.n d.e feitelijke
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opnemer (Cm• Ck -+ Cb en AC m• ~Cb)' is een 1 jkcondensator Cijk aange

oracht die in normale toestand kortgesloten is (Cijk)}Cm). Parallel aan

dit geheel staat een condensator C • waarvan de funotie later wordt ver-
g

meld. Voorts stallen w~ in deze brugtak ~en parasitaire capaciteit ter

groot to Cp1 •

Door het indrukken van de schakelaar S brangan we in d93e tak een capa-

citeitsvariatie AC, aan waarvan de absolute grootte bedraagt

C .C 0 ok
(

, _ (m lJ
AC 1 • em -+ Cg -+ Cp11 C C

m-+ ijk

C2

-+ C + C ). m
g p1 C -+ C. 'k

In lJ

Afgezien van Cm en Cijk vallen alle capaciteiten dus weg in daze uit

drukking. Op de meetbrug lezen we de b1jbehorende ui tslag f.I af.

De capac1teitsvariatie AC van de opnemer veroorzaakt een uitslag~.
m

Voor de absolute waarde van AC schrijven we nu
m

Uit metingen is gebleken dat de €evoelighe1d van de meetbrug maximaal

is indien de capaciteit in elk van de externe brugtakken ca. 500 pF

bedraagt. Om dit to bereiken is de condensator C aangebracht, die
g

steeds zo wordt in~95teld dat aan de bovenvermelde waarde wordt vol-

daan.

4.3.4. Het berokenen van omtreksvariat1es uit capaoiteitavariaties.

Voor de conoentr1sche elektrodes van de capacitieve opnemer kunnen .e

de capaciteit Cbo berekenen uit

2~Er·b

ln .~
R,

waarin b de breedte van de ringen is, R2 en R1 de radii zijn van de

butten- resp. binnenring en €r de relatieve dielektrische constante is

van het medium tussen de ringen.

De buiten~lektrode kan star verondersteld worden zodat de waarde van R2,

in tegenstelling tot de waarde van R1 , niet kan varieren. Stellen we de

dikte van de 1sol~tielaag d, dan geldt



(76)

-80-

Omdat in praktische gevallen d«R2 mogen we voor (74) de eerate term van

de reeksontwikkeling nemen, zodat

2JfR
2

• b
Cb • E E. .-d~o 0 r

De randcapaciteit Cr stellen we een fractie p van de capacite1t Cbo

C • p.C b
(77)

r 0

zodat

Cb • C + CbO • (1+p)Cbo
(78)

r

Door de variat1es van de dikte van het diel~ktricum zullen zowel Cbo ala

C varieren. ,oor de relat1eve variaties schrijven wer

bC AC bo.-!:
C • q.-c--

r bo

U1 t (77) en (79) volgt

be • pq.bC bor

(19)

(80)

Met de meetbrug meten we een capaciteitavariatie bCb

Volgens (80) en (81) 1s nu

bCb = (1 +pq)AC bo

Door logaritmiach different1eren van (76) vinden we

(81 )

(82 )

AC bo

Cbo

Uit (76) volgt tevens de waarde van d

d •

He drukken nu Ad u1t in de gemeten waerden AC b en Cb

bd • ~
+ 2 bC b

- 1 .-.€£.2nR2 ·b+pq Co2 0 r
b

i ti AO 'd 'tDe relat1eve omtrekavar a e 1) V1n en we nu U1

bO
'0

(86)
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4.3.5. Factoren die de meting kunnen beinvloeden.

4.3.5.1. De parasitaire capaciteit van de buitenelektrode.

In het voorgaande is gebleken dat de capaciteit Cb tussen de elektrode8

van de oapacitieve opnemer een belangrijke grootheid is indien we om-

treksvariatiea willen bepalen. Behalva de capaciteit Cb speelt ook de

parasitaire capaciteit C tU8sen de bUitenel~ktrode en geaarde metalen
a

delen in de omgeving een rolf Verder 18 nog een capaciteit Cc aanwezig

tussen de binnenelektrode en de daaronder liggende geleidende delen; de

capaciteit C is normaliter niet van belang omdat de binnenelektrode opc

aardpotentiaal ligt. Om de capaciteit Cb te vinden moeten we de totale

capaciteit Ctot ' die we op de aansluitpunten van de capacitiev8 opnemer

meten, verminderen met C •
a

In tabel X is schematisch aangegeven hoe we Ca' Cb en Cc kunnen bep~len.

Tabel X: Bepaling van de capacitaiten Ca , Cb en Cc'

C i i ..r...
a - -r -f- -f-bui tenft 1.

Cb -
C

binnen.l. --I- -+- --I----c T ~ ~

tU8sen aan-

sluitklemmen C + Cb Cb -+ C C + Ca c a c

Uit de drie aangegeven mutingen kunnen we de drie onbekenden Ca ' Cb en

C berekent'tn.c

4.3.5.2. De weerstand van de goudlaag op de mylarfolie.

We zullen in daze paragraaf nagaan wat de invloed is van de weerstand

van de goudlaag (op de QYlarfolie) op de impedantie die we tussen de

aanaluitpunten vinden. We kunnen ~e capaciti8ve opnemer in dit geval

beschouwen ala een stuk lange leiding met verdeelde capaciteit en ader-

weerstandl C' en R' zijn resp. de capaciteit en de weerstand per strek-

kenie meter. In fig.40 is een stul;je tor lengte 6~ van deze lange 1ei-

ding geschetst.
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(88)iR'. -

C'.!! 01
ilt • - ~

uit fig.40

In limietovergang met Az - 0 voIgt

z _-

o
R'.6Z

v'NM-----l -<'

v(z,t) v(z+ z,t)

() C ' •.AZ (

i Z '0-0t J~ Z+ z. t)

Fig.40: Stukje l~ge leiding met

de eigenschappen van de

capacitieve opnamer.

~t v(z,t) • Re{V(z).e jwt } en

i(z,t) • Re{I(z).e jwt } volgt uit

(87) en (88)

d2 V( z}
- jwR' C ' • V( z ) 0

dz2

d2 I ( z)
- jwR'C'.I(z) • 0

dz 2

De oploasing van (89) luidt

V(z) • Ae-lz + Be+rz

(90)

A en B zijn hier1n constanten die bepaald worden door de randvoorwaarden,

terwijl 1 de complexe voortplantingsconst~nte is, waarvoor geldt

12
a jwR'C' (92 )

De voortplantingsconatante bestaat ~Jit de dempingsconstant@ ~ en de fa-

secons t~U1 ta p> voll5ens de betnkking

r·o(+j~

Uit (92) en (93) volgt

0( • ~ .. ('.UR~C t)i

De stroom I(z) vinden we uit (88) en (9 1 )

I(z) A -Tz. _... -Z ...
o

waarin Zode karakter1atieke impedantie is

R' R' t
z0 • r · (jWC ' ) (96 )

De randvoorwaarden leveren de waarden van A en B. Hoemen we de spanning

op de aansluitklemmen E dan geldt due V(O) • E, te~ijl verder voor een

opnemer met lengte 1 galdt 1(1) • O. lldus vinden we
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zodat

en B • 1 "
211°X.

1 t-e
(97)

( 98)

De impedantle Z1' die we tussen de aanslultpunten van de capacitieve op-

nemer zien, bedraagt

(101 )

Met (93) kunnen "e na omwerken voor (101) schr1jven

(102 )

Voor de beschreven capaci;ieve opnemer gelden de volgende getalwaardenJ

0' • 60 "m- 1
, C' • 100 F -1 1 0 3 1 '1 kt dt ta ~~ p.m en • , m terw J gewer wor me

een frequentie van 50 kHz. Hieruit volgt ~. ~. 3,Oi. 10-2 , zodat

-22«1 • 2~1 • 1,840 10 0 Omde.t 20cl • 2~1« 1 passen we 1n (102) reeksont-

wlkkellng toe, waarblj we tweede en hogara orde termen verwaarlozen.

We v1nden dan

(103 )

Substltutie van de eerder afgeleide uitdrukkingen voor Zo en « in (103)

levert

1 1
1 ( 1 +j) • j'-'C' 1

(104)

Hi~rmee is dus aangetoond Qat we alleen rekening behoeven te houden met

de capaciteit; de invloed van de weerstand van de goudlaag is in dit

kader ·lrerwaarloosbaar.

4.~.5.3. De invloed van een ongelijkmatige pla~tafstand.

Blj praktische toepausingen van de capacitieveopnemer zal de afstand

tussen binnen- en buitenelektrode niet overal gelijk zijn. In het vol-

gende zullen we nagaan welke fout hlerdoor kan ontstaan in de bepa11ng



van de diktevar1atie van de schu1m-

plastic tusaenlaag. We gaan uit van

d1 d
2

~ _....I-.--_---r-_-----IL.....-._A, _ de veronderstelling dat de diameter

van de extremiteit in alle richtin-

Fig.41: Schematische aandu1ding

van de ongelijkmatige

plaatafstand.

gen even veel varieert. w~: denken de

capacitieve opnemer samengesteld uit

twee parallel geschakelde condensa-

(105 )c ..

toren, een deel met plaatoppervlak A1 en plaatafstand d1 (zie fig.41),

het andere deel met plaatoppervlak A2 en plaatafstand d2 •

Voor de totaalcapaciteit geldt

A1 A2
Eo er(~ -+ tr;)

Bij het berekenen van de plaatafstand uit de gemeten capaciteit, met be-

hulp van uitdrukking (84), wordt een homogene condensator veronder~teld.

Deze effectieve plaatafstand noemen we hier d •e

Het totale plaatoppervlak bedraagt

(106 )

Voor de homogene co~densator geldt dan

A
C :0 e € .(1

ore
(107)

de

U1t (105), (106) en (1J7) volgt

(A
1

+A2)d 1d2..
A,d2 + A

2
d 1

(109 )

Volgens ons uitgangsp~1t varieren d 1 en d
2

met hetzelfde bedrag Ad.

Voor de varia.tie'Ad van d berekenen we nu met (109)
e e

d + Ade e

(A,tA2) (d1+6d) (o2+ 6d )

.. A, (d2+Ad) + A2 (d1-+6d) (110)

Verwaarlozing van tarmen met (Ad)2

(A,+A2)d1d2
A, d2 + A2 d 1

geeft

d,+d2
,.~ d d .Ad

1 2 (111 )
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Voor (111) geld't in goede boanader1ng

d + Ade e (112 )

Hieruit kunnen we afleiden

(A1+A2 )d1d2 d1+d2 A1+A2
A1d2+~dl ( d1d2 - ~ld2+~dl)

Stellen we A1 -«~ (zodat dus A2 & (l-oC)A) en d1-rd met d2 ad, dan gaat

(113) over 1n

In tabel

(114 )

van ~ en ~. Uit de-

ze tabel blijkt dat zelfs bij aanzienlijke ongelijkm~tigheden in de
lld

$geometrie van de condenaator de waarde van ~ niet veel van de eenheid

afwijkt.

Ad
eTabel XI. Ad als funcUe van ex' en ~.

Ad 0<.. "

e
bd

"
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5°

1,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,9 1 ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,8 1,00 1,005 1 ,01 1,015 1 ,01 1 ,01

~ 0,7 1,00 1 ,02 1 ,02 1 ,03 1,035 1,03

0,6 1,00 1,03 1,055 1 ,06 1,065 1 ,06

0,5 1,00 1 ,07 1 ,11 1 ,12 1,12 1 , 11,

Een deel van het onderzoek van de capacitieve opnemer is uitgevoerd in

samenverk1ng met de heer Horstink. In zijn stagerapport 16)zullea Bog en-

kele andere foutmogelijkheden genoemd worden. In het algemeen kan ge-

steld worden dat de voorgaande uiteenzetting het praktisch gedrag van

de capaoit1eve opnem~r voldoende gedetailleerd weergeeft.



4.~.6. Resultatenvan metingen.

Aan enkele proefpersonen zijn met de capacitieve opnemer metingen aan

benen uitgevoerd. Bij de uitwerking van deze metingen is de correctie

factor voor de randoapaciteiten in uitdrukk1ng (86):~1+2 gelijk aann+PV
1 gesteld. Dit is gedaan omdat bij metingen in vivo de invloed van de

randeffecten niet goed benaderd kan worden.

De aldus berekende relatieve omtreksvariatie bl~ek in alle gevallen

aanzienlijk lager (3 a 5 maal) dan volgens metingen met kwikrekstrook-

jes. Omdat hiervoor geen passende verklaring gevonden kon worden is be-

sloten om met een daartoe geschikte testopstelling de oapaoitieve op-

nemer nader te analyseren.

4.4. Andere vormen van rekstrookjes voor het meten van omtreksvariaties.

4.4.1. Met goud opgedampte mylar-folie als rekstrookje.

Bij de in par.4.~ besproken capacitieve opnemers is voor ~~n van de

elektrodes mylar-folie gebruikt dat enkelzijdig met goud is opgedampt.

Onderzocht is of dit materiaal geschikt is om als rekstrookje te die-

nen voor het opnemen van omtreksvariaties. Daartoe is uit de mylar-folie

strip gesneden met een breedte van ca. 2 mm. De lengte van de strip

wordt aangepast aan de omtrek van de extremiteit. Nadat de strip onder

geringe voorspanning om de extremiteit is gelegd worden de einden in

een bevestigingsblokje geklemd. De inklemmingsplaatsen fungeren tevens

als overgangscontacten van de aansluitdraden naar de goudlaag op de

folie.

De vierkantsweerstaDd RD van de goudlaag is 1s ongeveer 1,~jl, zodat

aan een strip met breedte· bs .. 2 mm en een lengte 1s " ~50 DUD tussen de

aansluitpunten een weerstand Rs wordt gemeten van ca.

Rs .. Rc.~ .. 1,~)~O.a .. 230.n (~;; ..n.)
s

Opnemers met een dergelijke weerstand kunnen zonder speciale voorzor-

gen sangesloten worden op rekstrookjesmeetbruggen.

Voor bet berekenen van lengtevariaties uit de waargenomen weerstands-
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var1at1es mOeten we de k-factor van de goudlaag kennen. Bet 1s echter

1n dit geval niet verantwoord om de k-factor van goud 1n rekening te

brengen, omdat het gele1d1ngsmechanisme b1j dunne lagen wezen11jk an-

ders is dan' b1j mass1eve gele1ders. We zullen daarom de gezochte k-fac-

tor lange exper1mentele weg bepalen. Dit experiment 1s u1tgevoerd in de

testopstelling die in par.5.1wordt beschreven. We zullen volstaan m~t

het geven van de gemeten k-factor, u1t een aantal waarnem1ngen is ge-

bleken dat de k-factor van de mylar-fo11e tussen 1,8 en 1,9 l1gt.

Evenals b1j de kw1krekstrookjes kunne~ we voor de ~lar-strip een genor-

meerde st1jfhe1d opgevent de kracht d1e aan een str1p ter breedte van

2 am een relatieve verlenging van 1% geeft bedraagt 0,14 I (15 gram).

In verge11jking met de or1g1nele kWikrekstrookjes 1s deze st1jfhe1d

b1jna lOx groter. Nanneer we globaal stellen dat een ~lar-str1p van

2 am breed over een twee aaal zo groot oppervlak op de extremite1t aan-

l1gt als een kw1kreketrookje, dan zullen we - gereduceerd op ge11jke

aanrak1ngsoppervlakken - b1j de mylar-str1p met een 5x zo grote st1jf-

he1d moeten rekenen als bij het kw1krekstrookje.

Volgens uitdrukk1ng (10) zal daardoor de optredende radiusvar1at1e b1j

gebruik van mylar-str1p kleiner z1jn dan b1j gebru1k van het kwikrek-

strookje.

Voor omtreksmetingen aan de kuit met kw1krekstrookjes wordt door Brak

12kee en Vendr1k ) vermeld, dat als gevolg van de st1jfheid van het

slangetje (d1kwand1ge type) de gemeten omtreksvar1at1e gem1ddeld 84%

bedraagt van de omtreksvar1atie 1n onbelaste toestand van de extremi-

teit. B1j gebru1k van de mylar-strip als opnemer zal het genoeade per-

centage aanzien11jk lager z1jn ten gevolge van de grotere stijfhe1d.

Een ander bezwaar van het mylar-rekstrookje 1s dat de strip n1et vlak

op de hu1d l1gt. In het m1dden van de breedte 1s de 1nanoer1ng van de

extremite1t sterker dan aan de randen, hetgeen eedeelte11jk veroor-

zaakt wordt door weefselverdring1ng. Ook zal hierdoor n1et 1eder breed-

te-element eenzelfde relat1eve rek ondervinden, zodat de gemeten weer-

standsvar1at1e moe1lijk te 1nterpreteren is 1n de zin van een lengte-



variatie. Deze eigensohappen hebben ons doen afzien van het gebruik van

opgedampte ~lar-strip als opnemer voor omtreksvariaties van extremitei-

ten.

4.4.2. Geleidend rubber als rekstrookje.

In het kort zullen we hier enkele eigenschappen van geleidend rubber ver

melden die van belang zijn als we dit materlaal willen gebru1ken als rek-

opnemer.

Geleldend rubber was sl.~ht8 besohlkbaar in de vor. van buls met af~etin-

gen en eigensohappen 80ala vermeld in tabel XII.

Tabel XIII Afmetingen en eigensohappen van het onderzoohte

geleldende rubber.

bl.li tendia:ae te r

blnnendiameter

speoifieke ••eratand

2,5 IIDl

1,5 mm

0,045 II.

genorme~rde stijfheid (aXial. kracht voor 1% verl.nging) 0,09 N

k-factor

chemische samensteIllng

ca. 5

onbekenri

aet ond.r~o~ht. Mster1aal is om de volgende redenen ala rekopnemer

onbr~lkbaar geblekens

a. de temperatuur3coeffici.nt van d. weeretand is zeer groot

b. het oateriaal vertoont, elektrisoh gezien, grote nawerklng (kruip)

en hy-aterase

o. de meohanische ster~te is gering.
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5. Onder;",oek !!e.ar het t<edrag van opaellers voor het .ehn van olltreks-

var1at1e3.

5.1. De testopstelligg.

Ale stageonder••rp is door d. heer Horstlnk een testopstel11ng ont.ik

keld voor het ondsr6oek van opne~~rs voor het lIeten van omtreksvar1a

ties aan extre.1teiten. De bedo.l~. opneNers zijn reeds behandeld in de

paragrafen 4.2, 4.3 en 4.4. Ter will. van het overzicht volgt hi.r een

korte omschrijving van d. teatopst.lling, waarTan h.' elektromechani

sohe deel in f1g.42 is gesob.tat,·

7 a 10 wind,lngen

plateau

'i5.421 Meobanlsohe opbouw van de testapstelling.

Op een plateau is een motor geaont••rd. De 8S van 1e aotor draagt een

schljf waarop een excentriek is geplsatst. Dit excentriek is via een

driJ!atang gekoppeld met de bodea van een polyaethyl.en fl.s, die aet

water 1s g.vuld. De hala van de fles is star met het plateau verbond.n.

n. hoekYeriraai1Dg van de motoras veroor~aakt .en excursie van de bodea

Tan d. fles. De motor&s voert, harmonlsch in de tljd, in e.n laagfre

quent rit.e klein. boekverdraai1ngen uit rond de evenwiohtsstaad. Als

gevolg h1ervan varieert de omtr4k van de wand van de fl.s harllonisoh

in de tijd. De harmonisohe omtreksvariati.s kunnen e~n amplitude van

30 pm aannellen; de diameter van de fles is 96 am. De relatieve a.treks

variaties h.bb.n dU8 ••n amplitude van 0.1~••
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Op het cy11ndr1sche deel van de fles, .aarop .e de opnemars zullen tea-
.

ten, zijn 1 .ikkellngen van constantaandraad (dikte 60pm) aangebracht.

Elke wlkkeling heeft 10 .in1ingen dle op de flea.and zljn gepl.~t. De

spatie Tan de .indingen 1s 1,2 ma, zodat iedere wikkeling een breedte

van 04. 11 .. bealaat. Oadat van constantaan de k-factor nau.keur1g be

tend 1s 13 ) (k -2,1) kwmen .e deze .1kkellngen gebruiken all ref.Notle-

opneaers voor het meten van de oatrek8Tar1at1es Tan de .and. De .eer-

stand Tan een w1kke11ng bedraagt ongeveer 550~, .aardoor deze .1kkelln-

gea zonder aeer op een rekstrQokJes-aeetbrug aangealoten kunnen .orden.

De gebrulkte meetbrug (fabrikaata Hottinger; type. KWS 11/5) .erkt Tol-

gens een draaggolfprtno1pe; de draaggolttrequentie 1s 5 kHz. Voor dyDa-

.1eche ~etlngen kan de brug gebrulkt worden tot 1000 Hz. Op het freque.

tleinterval 1-10 Hz 1s de frequ.ntiekarakterist1ek van de br~ dus zeker

Tlak. De brug heeft uitgangsklemmen waarvan een spann1ng argeno2e. kan

~orden die reoht ev~nredig 1s met d. variatle van de .eerstand (in dit

gevals de oonstantaan.ikke11ng) in de brugtak.

Bij de interpretaUe van deze lIetingen aoeten '(fllj rek.ning houden IIltt de

.eerstand R Tan de u1tlopers van de constantaanw1kke11ag. De .erkzame
u

leAgte van elke con~tantaan.ikkelingis 3,01 m. De cODstantaandraad

heert .en .eerst&nd van 180.n. per meter, zodat het ..et'kza.e deel een

weeratand Re heert Tan 542Jt. De totaal.eeratand Rt bedraagt

Rt - R. + Ru

Met de meetbr~ .. ten we e8n relai1eve .eerstandSTariatie

(116)

dR. d(R +R )
~. ~....:..~u~
Rt R +R• u

dR R dR
e e--!

• -R-.-R- • R +R ·R
• u • u e

('11)

Verder geldt met 0 ala omtr&k van de fles

zodat

dR
--!. •a e

k gQ
• 0

( 118)

(119 )
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R
In tabsl XIII zijn de waarden van de' correotiefactor e voor de di

R +Re u
verae oODatantaanw1kkellngen gegeven. De nummering van de wikkellngen

Yolgens tabel XIII begint met de wikkellng die het dichtst blj de bo-

dem van de tles ligt.

!abel XIII. correcti.factoren voor de constantaanwikkelingen.

"ikkeling no. 1 2 ~ 4 5 6 7

correettefaotor

R 0,99 0,98 0,97 0,96 0,96 0,98 0,99
e

R +R
8 u

osoillato

1-10 Hz

osoillato

300 Hz

Tersterker

servomotor

atroom

bron

'ig.43. Elektriache opbouw van de testopstalling.

Ret elektriscb schema van de teatopstelling i8 gageven in fig.43. De

8erTOmotor beTat twee .,.eldwikkelingen die aangesloten zijn op de 08-

lansuitgang van een servoversterker. Het anker van de motor voert een

constant. gelijkstroom. De aenovars terkar \'f~l"it gestuurd door twee

oscillatoren.

Evn van de oscillatoren geett een laagtrequent spanning af (frequen

tiegeb1ed 1-10 az) waardoor de harmonische verdraai1Dg van de motor-

as wordt veroor~aakt. De andere osoillator levert een 300 Hz-spanning

aan de servoversterkar. Met de laatst6enoemde oscillator wordt de in-

vloed van de stilstand-wrijving in de motor ge~duce.rd; zonder deze

oscillator treedt vervorming op in de harmon1sche verdraailng van de

motoras. De ~OO Hz-spanning veroorzaakt geen meetbare omtreksvariat1e

omdat de bandbreedt. van het eysteam daarvoor ~ gering is (z1. "fre-

quentiekarakteriat1ek").



De omt~kavariatles op diverse plaatsen van de fleswand blijken te ver-

Boh111en. Dit 1s een gevolg van de krachten die door de drijfstang op

de bode. van de fles reap. door de inklemming op de hals van de fles

worden uitgeoefend. Als we de randen van de fles ala een kniehefboomme-

ohanisme opvatten, zullen de bovengenoemde krachten 8eft o.t~ksvar1ati8

van de cylinde~.and veroorzaken. Deze omtreksvariatie zal het grootst

z1jn in de oageving van de randen. Hierop wordt de de oatreksvarlat1e

gesuperponeerd die ontstaat onder 1nvloed van de drukvariatie in de fles.

Een ongelijkmatige wanddikt8 van de fles zou zede van invloed kunnen

~1jn op de amplitudeverdeling van de o.trekBvaria~ie langs de fleswand.

Ook over de breedt. van eJu Ooftstuntaanwlkkellng treden versch11len in

omtreksvarlat1es Ope ~e mogen 8cbter de omtreksvariatle, gemeten met

een constantaanwikkeling, gelijk stellen san de omtreksvar1atie in het

midden van de wikteling zonder een ernsti8e fout te introducer.n.

In fig.44 1s de aldus gemeten azplitudev8rd.11ng van de oatreksvari~ti.

langs de fleswand gegeven. Op het frequentieinterval van 1 Hz tot 10 Hz

hangt de amp11tudeverdallng niei at Tan de frequent!e waarm.e •• meten.

I

14 (cm)

\.
.............__ ,f--- ./---.

We lazen h1eruit een kant.lire-

varierende kracht ui~geoefend.

Op de bodem van de fles wordt

van de harmonlsche omtreksvari-

De frequ.ntieafhankelijkheld

quentie van ca. 4 Hz af en yoor

d. fles.and is gegeven in fig.45.

hogere frequentiea een amplitu

deafname van 6 dB per" octaaf.

door de motor 8en haraonisch

atie op een bepaalde plaats op

7
flea

I I
6 8 10 12

2 ~ 4 5 (6
tpt b~dem van de

4

9

1ig.44, Amplitudeverdeling van de omtreks-

varlat1es langs de fleswand_



Ala .e een harmon1sch varierende kracht K u1toetenen op een 51steem met

visceuze demplng (demplngscoiffic1ent F) en .en veer (veeroonstante s)

dan kunnen we met de ver.plaatsing x ala u1tgangsgrootheid voor de over-

drach tSf'UIV~ti. H afle iden

(120)

Een dergelijk 81steem heeft een frequentiekarakteristiek waarvan de ge-

daante overeenkomt met de curve uit Cig.45. De kanteltrequentle f_}dB

bedraagt 1n di t geval

" -6 dB per,
"

..
'2 0•
I~
0s: •• or4
~ ...

0.. §"0
\.4
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> oJ::
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l1.I
~~
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t
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~
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i
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i

0.2 I I

(121)

octaat

1 2

----- frequent1e

3 4 5 6 1 8 10 Hz

Flg.45& Frequentiekarakterist1ek van de testopstelllng.

Op deze gronden kunnen we besluiten dat het gedrag Tan de testopstel-

ling op het frequentieint.rTal Tan 1 Hz tot 10 Hz beschreven kan wor-

den met een demping-Teer-aysteem. Zowel de d.~ping ala het veerkarakter

kunnen we verklaren uit de eigenschappen van de fles.

Voor de testopst~lllng geldt als overdrachtsfunctie dU8 Tolgena f1g.45

H

H' • 1+.1'J :0,04 (122 )

Hierin is H' het quotient van de omtr.ksvariatie van de flea en de in-

gangsspanning van de aerToversterker; Toor rrequentiea die v,el lager



zijn dan de kantelfrequent1. nadert H' tot Ho•

De freqaenti8afhankel1jkheid Tan de testopatelling kunnen we op het in-

naar 1ngang

serToversterker

--_._.~

0------..- ..... - ...----..

[
"_'_~ 0,16 pF

<>-.. '---J~V 220 k~
laagfrequent

oscillator

van

Fig.46. Correctienetwerk oa de frequentiekarakter1stiek Tan de

t~r7al 1-10 Hz oorrigeren ~et een netwerk zoals geaeh.tat in fig.46. Dit

net.ark wordt aangebraoht tUBsen de laagfrequeni o.eill~tor en de 1ngang

van de servoversterker. Met U1 als ingangsspann1ng en U
2

als uitgangs

spanning van het netw~rk geldt

(123 )

Invullen Tan de in fig.46 vermelde waarden der element~n leveri

( 124)

Voor het gehele syste.a geldt DU ala overdracht~funct1e

(125)

De kantelfrequent1e i8 door het netwerk dUB verschoven naar f~3dB

1 (126 )

Volgena (125) treedi bovendien een amplitudever~wakkingop aet een fae-

tor 0,097. Deze Ter~wakk1ng van de a~p11tude heffen we op door de laag-

frequente o3cillatorapann1ng hoger in ts atellen.
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5.2. H.t gedrag van de kwikr~k8trookjes in de testopst.l\iag.

5.2.1. D. amplitud.- ftn fasekarakteri8tlek.

Van transduoers die in de plethysmografie gebruikt worden eist men door

gaans e.n reohte aaplltudekarakteristiek tot 10 Hz. Hor.aan14 ) l10bt de-

ze eia als vol6t toe. Bij e.n fr.qu.ntieanalyse van Yoluaepulsatl.s

blljkt dat de lnTlo.d van componenten met e~n hog.r. fr.qu.nt1e dan d.

1. har-onisoh. praktlsch v.rwaarloosbaar 1s. De grondfr.qu.ntle van d.

Yoluaepulsat1.s ov.rachrljdt zeld.n .en waard. Tan 1,5 Hz. Voor een gO!-

de weergave dlent de opne3.r dUB een r.ohte karakterlst1.k t. h.bben tot

oa. 10 Hz. Ala toelaatbare arwijking van de r.chte karakt.r1st1ek noeat

Horeman een bedrag van 1~ voor frequentles in d. buurt van 10 Hz.

Blj het onder30.k van de dlverse opnemers zullen we ons derhalve beper-

ken tot het gebled van' tot 10 Hz.

In verband met v.rvorming in d. overdraoht van de te meten grooth.1d is

h.t ook van belang dat d. fasekarakteristiek san bepaald••isen Toldoet.

Horeman at.lt in dit v.rband dat het fasev.rloop tot 10 Hz ni.t m.er dan

100 mag b.drag.n.

Voor net b.scnriJven van de frequentleafhank.lijkheld van d. kwikr.k-

strookj'8 zullen we gereduce.rd. waarden Q van de we.rstandsTar1at1es

hantor~A. Voor ie d1vers. frequent1.s f zullen we d. gemeten ampl1tude

dRvan de weerstandsvar1ati. (if)f ate.ds reduc.ren op d. w•• rstandsvar1a-

tie b1j 1 HZI (~)1. In !ormul.

(~)R f
Q(f). dR

(T)1

De 0.t~k8var1at1e van de fleswand heeft Toor alle frequent1es (tuBsen

1 en 10 HZ) dezelide waarde. Tabel XIV geeft de gemeten waard.n van Q(f)

van opnem.rs met dikwandige en dunwandlge slangetjes.

Tab.l XlV, Frequ.ntisafhank.lljkhe1d van de k.ikrekstroo~je8.

frequentie f (Hz) 1 2 3 4,5 6 8 10

dikwandige slang 1,00 1,02 1,00 0,98 1,00 0,96 1,00
Q(f) dunwandige sla.ng 1,00 1 ,01 1,01 1,02 0,99 1,00 1,00



Uit tabel XIV kunnen we concluderen dat de amplitudekarakterieti~k TaB

de kwikrekstrooKjes aan de bovenomaohreTen eie Toldoet. Van systemat1-

~ohe verscn:Ultn tUBsen dik- en dunwand1ge slang blijkt ui deze tabel

nietS.

Xetingen betreffenie de tasekarakteriet1ek van de kwikrekstrookjes heb-

ben uitgewezen dat ook in dit opzicbt het kwikrekatrookje aan de gestel-

de e18 voldoet.

5.2.2. Reproduc~erbaarh~iden amplltudeweergave TAn de kw1krekstrookjea.

La de algemeDe beschouwing over onbloedige methodes 1s toegelioht dat

deze methodes bij continue metingen slechta vergel1jkende waarde bez1t-

ten. In verband hieraee 1s voor de beoorde11ng van het kw1krekstrookje

de reproduceerbaarheid Tan belang.

Bij de kwikrekstrookjes kunnen we op eenvoud1ge w1jze met u1tdrukk1ng

Aft(68).uit de gemeten relat1eve weerstandsvar1at1e 1r de relat1eve omtreka-

laO
variatie --0 b k ~ d 1 ti t k 1 t1 tere enen. fte noemen e re a eve om re svar a e geme en

60met het kwikrekstrookje (1»)m en de relat1eve omtreksvariat1e gemeten

laO.et de corresponderende conetantaanw1kkeling (iQ)w en def1nieren verder

een verhoud1ngs~etalG volgenem

G
m

( 128)

Voor een frequentie van 1 Hz 1s dit verhoud1ngsget&1 gemeten bij ver-

schillende uitrekkingen van het kwikrekstrookje. De uitrekk1ng van het

kwikrekstrookje kan beinvloed worden door de instelling Tan de beveat1-

gingsbeugel (zie tig.~4)z d1t kan worden gerealiseerd .et de u1tschu1f-

bare haak.

In tabel XV zijn de meetresultaten veraeld voor het d1kwaadige en het

dunwandige type rekstrookje. Hierin is de uitrekk1ng van het slangetje

het verscbil van de lengte in meetpoaitie en de ongespannen lengte.

11i t deze tabel zien we dat set het dunwandige kwikrekstrookje het best

de werkelijke omtreksvariatie van de fles wordt benaderd. Bij het dikwan-
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Tabel XV, Reproduceerbaarheid en amplitudeweergave van het

kwikrekstrookje.

soort rekstrookje dikwandige type dunwandige type

ongespannen lengte

van de kwikdraad ca.260 l1li Ca. 250 l1li

uitrekking van de

kwikdraad (_) ; 11 19 12 20 26

{ gelliddelde 0,89 0,91 0,93 0,95 0,98 0,97'

Gil standaardafwijking 0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 0,04

aantal l1etingen 11 11 11 9 9 9

dige kwikrekstrookje bestaat de tendens om de werkelijke omtreksvariatie

beter te benaderen naarmate de uitrekking groter is en de spanning in

het slangetje dus ook groter is. Als oorzaak voor dit verschil kan ver-

meld worden dat het dunwandige slangetje op de harde fleswand iets wordt

afgeplat, waardoor het slangetje een groter aanrakingsoppervlak met de

fles heeft dan het dikwandige slangetje; naarmate de spanning in het

dikwandige slangetje toeneemt zal ook een zekere afplatting optreden.

Door dit afplattingseffect zal het contact met de fleswand beter worden,

waardoor de overdracbt van de omtreksvariatie op de kwikdraad beter wordt.

Alle gemiddelde waarden van G liggen lager dan 1 hetgeen er op kan dui
m

den dat een gedeelte van de omtreksvariatie van de fles resulteert in

een vormverandering (zafplatting) van het slangetje, waardoor de effec-

tieve lengte van de kwikdraad niet even veel varieert ala de omtrek van

de fles.

Onder gebruiksomstandigheden zal dit afplattingseffect van minder bete-

kenis zijn omdat de rubberslangetjes een ger1nge inanoering van het weet-

sel Van het te onderzoeken lichaamsdeel veroorzaken met name bij het dik-

wandige type kwikrekstrookje. Het aanrakingsoppervlak zal daar dan ook

aanmerkelijk groter zijn dan op de fles van de testopstelling.

5.~. Het gedrag van de capacitieve opnemer in de testopstell1ng.

5.3.1. De amplitude- en fasekarakteristiek.

In par.5.2.1 zijn reeds de aisen omsohreven waaraan de amplitude- en



fasekarakteristieken van onbloedige opnemers moeten voldoen. Uit metin-

gen in de testopstelling is gebleken dat de capaoitieve opnemer volle-

dig aan deze eisen beantwoordt.

5.~.2. Reproduceerbaarheid en amplitudeweergave van de oapacit1eve

opnemer.

3ij de beapraking van de oapacit1eve opnemer is in par.4.~.~ een uitdruk

king (86) afgeleld waarmee de relatieve omtreksvariatie berekend kan wor-

~
+ 2

den. Hierin komt de correctiefactor 1 voor wsarmee de invloed van+pq

de randcapaciteiten wordt besohreven.

De invloed van de randcapaciteiten verschilt sterk wanneer we de toepas-

sing van de capacitleve opnemer op extremiteiten vergelijken met de s1-

tuatie in de testopstelling. Dit komt voort uit het feit dat in de test-

opstelling de opnemer op d~ vrij starre fleswand wordt geplaatst, ter-

wijl de extremiteit sen tamelijk zachte ondergrond vormt. Door de aan-

ligdruk van de capacltleve opnemer treedt een ~.kere weefselver~ringing

op die zich met nam. aan de randen van de buitenelektrode ooncentreert.

Deze weefselverdringing veroorzaakt grotere randcapac1teiten die boven-

dien in een andere mate varieren dan de randcapaoiteiten in de testop-

stelling. Ret heeft dUB we1nig zin om de reproduceerbaarheid en de am-

plitudeweergave in de testopstelling te onderzoeken.

Om een indruk te krijgen van de waarden van p en q zijn in de tastopstel

ling met de capaciti8ve opnemer enkele metingen uitgevoerd.

Als buitenelektrode is hlerbij .en starre ring (messing: dik 1 am, breed

10 mm) genomen. ten eerste Om een zo goed mogelijke conoentrische op-

atelling van binnen- en buitenelektrode te verkrijgen, ten tweede om er

van verzekard t. zijn dat de diameter van d~ buitenelektrode niet mee va-

rieert in het ritze van de fleswand.

Om de gem.ten omtr.ksvariatie volgens de capacitieve opnemer in overeen-

atemming te brengen met die volgens de constantaanw1kkeling moet de cor

rectiefactor ~1+2 ong~veer 1,65 bedragen. Uit inleidende proeven is
~

gebleken dat de factor p O,~ a 0.~5 kan bedragen. Nellen we p. 0,35 da.n

volgt hieruit q. 0,3. Daze waarde kan redelijk geaoht worden. Bij een
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iets grotere waarde van p neemt, bij dezelfde waarde van de correct1e

factor, q Nlatief sterk toel b1jv. p.O,38 dan q.O,42.

In principe zou men de capac1tieve opnemer met de kwikrekstroakjes tuR

nen vergelijken b1j met1ngen aan extremite1ten. De moe11ijkheid hierbij

is echter dat de drukvariaties die als gevolg van de omtreksvariaties

en de opnemerstijfheid op de extrem1teit optreden sleoht vergelijkbaar

zijn omdat het aanl1goppervlak van het kwikrekstrookje niet goed bepaald

kan worden. De uitwendige mechanische belasting heeft direct consequen

ties voar de optredende omtreksvariatie, zoals eerder toegelioht 1n par.

4.2.1. Verder is het aanligoppervlak van de capacitieve opnemer veel

groter dan dat van het kwikrekstrookje, de 1nvloed h1ervan op de optre

dende omtreksvariatie is niet bekend.

Het geheel wordt nag slechter toegankelijk als we bedenken dat de extre

miteit doorgaans een con1sche vorm heeft. Om een gelijkmatige dikte van

de schuimplastic tussenlaag te verkrijgen mOlt de buitenelektrade zich

kunnen aanpassen aan de coniciteit. Op details van de construct1e van

een zichzelf instellende buitenelektrode zullen we niet ingaan. De spe

ciale constructie van de buitenelektrode zal ook invloed hebben op de

waarde van de randcapaciteit en de variaties er van.

Absolute meting van de amtreksvariatie met de capacitieve opnemer stuit

dus af op de bovenomschreven problemen.

5.4. De bruikbaarneid van het kwikrekstrookje en de capacitieve opneler.

Over het toepassingsgebied van onbloedige opnemere is reeds in par.3.2

gesproken. Om de bruikbaarhe1d van de bovengenoemde opnemers te beoor

delen zullen .e enkele voor- en nadelen re$umerana

a. kwikrekstrookje.

voordelen& 1. gemakkelijke bevestiging van de opnemer op de extre

mi tei t.

2. eenvoudige relatie tussen .eerst&nds- en omtreksva

riatie.

3. geen problemen bij coniciteit van de ledemaat.

4. redelijke reproduoeerbaarhe1J.
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1. kana op ond.rbr~k1ng Tan de k_ikdraad door aanzuigea

Tan lucht 19.ngs de elektrodes.

2. kans op lekkage van het k_tk uit de rubber slaagstjes.

3. geToeligheid van de beschreven gelijkspannillgsverster

ker ~rginaal, verbetering moge1ijk door h"t kwikrek

strookje in een w1sselstroomsysteem op te nemeD.

b. capaoitieve opnemer.

yoorde1enr 1. eenvoudige constructie van de opnemer voor niet oOAi

sche delen van de extremiteit.

nadelent

2. grote gevoe1igheid, mede door het to.gepaste 50 kHz

meetsysteem.

1. invloed van randcapaciieiten moei1ijk te bepalen,

waardoor terugwerken Tan de capaciteitsvariaiie Daar

een omtrekSTariatie problematisch is.

2. opnemerconstructie gecomp11ceerd voor conische delen

van de extremite1t.

Als we de yoor- en naielen tegen elk~ar afwegen moeten we tot de conclu

s1. komen dat het kwikrekstrookje te prerereren 1s Doven de capacitieve

opnemer.
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6, Ret nut van het ana-logon.

6.1. De betekeni~ van het model voor het Ond!fZOek van onbloed1ge

meet.ethodes.

Wanneer we ona afvragen in hoeverre het model steun biedt bij het inter

preteren van onbloedig verkregen meetresultaten, moeten we ons ~en aan

tal punten realiseren waarvan de voornaamste hieronder genoemd worden.

a. De passieve elementen van het model komen in nominale installing

overeen met een "gemiddelde" toestand. In hoeverre het bloedvaten

stelsel van een proefpersoon afwijkt van deze "gemiddelde" toestand

is op onbloedige wijze moeilijk te beoordelen.

b. De ingangsspanningen van het model zullen in het algemeen afwijken

van de drukcurve op de overeenkomstige plaats bij de proefpersoon.

Om deze drukcurve vast te stellen zou een bloedige meting noodzake

l1jk zijn.

e. Op onbloedige w1jze kan niet beoordeeld worden wat de bijdrage 1s

van de kleinere vaten in de desbetreffende doorsnede tot de geme

ten pulsvorm (bijv. bij omtreksmet1ngen).

d. Weefseleigensohappen zijn uiteraard niet in het model verdiscon

.teerd. (Zie ook par.3.1.1 en fig.26.)

e. Wanneer we ergens in het model een bepaalde pulsTorm (wisselcompo

nent) willen real1seren kunnen we dit doorgaans op meeriere manie

ren verwezen11jken. Dit betekent dus ~at een bepaalde pulsvorm

niet eenduidig afhangt van de instellingen van de seetles v66r en

aehter de meetplaats. Om de werkelijke situatie te benaderen moe

ten dus vrij gedetailleerde gegevens over het betreffende bloed

vatenatelsel beschikbaar zijn.

Het geheel overziende moeten we eoneluderen dat de praktisehe beteke

nts van hetmodel voor de interpretatie van onbloedige metingen gering

is.

6.2, De inzicht-bevorderende waarde van het model.

Om de inzicht-bevorderende waarde van het model te beoordelen meeten we



ons op een geheel ander gez1chtspunt plaatsen. Van belang 1s in dit ge.al

onder andere of we na kunnen gaan w.lke 1nvloed afw1jk1ngen en z1ektepro

cessen hebben op grootheden als druk en flo-. Zoals reeds eerder is ge

bleken bij de besprek1ng van het model 1s d1t gemakke11jk u1tvoerbaar.

Deze tunctie van het model zou nog aanz1enlijk 1nwaarde toenemen 1ndien

de 1ngangsspann1ngen gemakk.11jke~ te var1eren zouden z1jn dan 1& de be

staande u1tvoeringsvorm; b1j deze var1at1emoge11jkheden van de ingangs-·

spann1ngen meet vooral gedacht worden aan frequent1e en pulsTorm.



Appendix Aa Toelicht1ge bij enkele gebezigde spoc1fieke termen.

In dit rapport zijn enkele termen gehanteerd die betrekking hebben op de

bloedcirculatie of op onbloedige meetmethodes. Om begripsverwarring te

varmijden zullen we hieronder een korte toelichting op deze termen geven.

a, plethysmografielverzamelnaam voor de meetmethodes .om de volu.everan

deringen van (een deel van) een ledemaat te bepalen. Deze volumeverande

ringen worden veroorzaakt door de bloeddrukpulsaties in de bloedvaten,

waarvan de wanden zekere elastische eigenschappen bezitten.

In de ontwikkeling van instrumenten voor onbloedige metingen san het pe

rifere vatenatelsel hebben volumemetingen lange tijd een dominerend. rol

gespeeld. Door het beachikbaar komen van elektronisohe hulpmiddelen zijn

in de laatste decennia gehesl andere principes toegepast. Hieronder val

len bijvoorbeeldl impedantiemetingen aan het weefsel, fotoelektrische

meting van de reflectie of de transmissie van licht door het weefsel,

etc. Voor het aanduiden van deze methodes werden termen geintroduceerd

zoals impedantie- en fotoplet~smografie.

Uit etymologisch oogpunt zijn dergelijke woordconstructies verwerpelijk;

deze woordconstructies zijn in de tekst van dit rapport dan ook niet ge

bruikt.

b. haemogynam1cal de beschrijv1ng van druk- en stromingsverschijnselen

in de bloedcirculatie.

c. arte~ie (arterien; arterieel)1 slagader.

d. veen (venen; veneus)I ader.

e. veneuze oeelusiel het afsnoeren van de veneuze bloedvaten door uit

wendig op het weefsel druk uit te oefenen.

f. systolische bloeddrukl maximale waarde van de arteriele bloeddruk op

een bepaalde plaats in het lichaam. (zie fig.47)

g. diasto11sehe bloeddruka minimale waarde van de arteriele bloeddruk op

een bepaalde plaats in het lichaam. (zie fig.47)

h. dicrotisehe pulsl (vaak kortweg dicrotie genoemd) het tweede maximum

in de dalende tak van de arteriele bloeddrukcurve. De waarde van dit

tweede maximum ligt lager dan de systolische druk; soma is de diorotische
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puls gereduceerd tot een plateau of een bUigpunt, some ontbreekt de di-

crotlsche puls 1n het geheel.(zie fig.47)

1. vasoconstrictie. vaatvernauwing.

j, vasodilatatiel vaatverwijding.

k. erytrocytenl rode bloedlichaampjes.

1. haemoglobin•• rode bloedkl.urstof.

arteriel.

I periodeduur I
....1......----=--------...1

~ systolische druk

puls

dias tol1soh.

,.~druk

---_._-- --- ._------- -------------

-tijd

F1g.41. Schematische toel1chting b1j de term.n waarm•• de arteriel.

drukpuls wordt beschreven.
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Appendi~ 81 Bet opwekken van d. arteriele l~aggsspanning.

In par.2.?1 is globaal aangegeven op welke wijze de arteriele lngangs-

spanning is gerealiseerd. In de~e appendix zullen we de procedure nader

toelichten aan de hand van een Bchakel,chema en de instelling van het

model. In fig.48 i3 het scnakelschema gegeven.

Door sen oscillator 0 (fabrikaatl Philips, type:GM 2~08) wordt een sinus-

veneus

Model

---1
R ....

:
:=:0

"*"

__O_~,------_A_~tit!rle'l
- OWn. II 0 Sal

~---_"":"'----Ot2Pa11

Fig.481 Schakelschema voor het opwekken van de art~riele ingangsspanning.

vormige spanning met een frequentie van 1 kHz afgegeven aan een verster-

ker A met een maximaal uitgangsvermogen van 140 • (fabrikaat. Philips,

type: EL 6435). Op de uitgang van de veraterker is een enkelzljdige ge-

lijkrlchhr aangesloten. De gelijkgerlchte spanning word.t f'edeeltelijk

afgevl~t en aangesloten op de arteriel, 1ngangsklemmen. De veneuze in-

gangsklemmen zijn kortgesloten.

In tabel XVI is de ins telling van het model gegeven voor zover deze af-

«ijkt van de nominale inst!lling. De elamenten van het model zljn 1n ta-

bel XVI gecodeerd in overeanstemming met f1g.6. De extra weerst~ van

3oo.n. in Sa.3 wordt aangesloten met behulp van een gedeelde meetpen (z1e

fig.14). Op de doorverbindingsplug in Pall (instelling volgens tabel XVI)

treffen we een spann1ngsvorm aan die de gewenste arter1ele ingangsspan-

ning goed benadert. De wisselcomponent Vein deze spanning 'it'or:lt via een

potentiomet~r aa.ngeslot~n op de Ampex record~r R. De recorder achrijtt
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Tab.l XVI, Instelling van het modol Toor het opn4men van de ~ewen3te

arteriele ingangsspanning.

~lement van hat ins tel- opmerking element Tan het instel- opmerking

model (zie fig. 6) ling model (2Oie fig.6) ling

Sal 0,5 Sa23 1 ,5
Sa3 1,5 +300.0. Sa24 1 ,5

3&5 1,5 3a25 1 ,5
Sa6 1 ,5 Sa32 1 ,5
;5a8 1 , ') Sa33 1,5

.:3a9 1 ,5 Sa34 1 ,5
3a10 0,5 Sa35 1,5
Sa 11 0" Sa36 1,5
Sa13 1 ,5 :3a37 1 ,5
Sa14 1.5 Sa38 1,5
Sa 15 I ,5 Sa39 1,5
Sa16 1 , , Pa5 1 ,5
:3a11 1,5 Pa6 0,5
Sa18 1 ,5 Pa? 1 ,5
Sa1 9 1,5 Pa9 , ,5

5a20 1 ,5 Pa 11 0,5 meetpen

Sa21 1,5 Pa~~ 0,5
Sa22 1 ,5 Pa14 0

het si~naal op een eindloze band. De potentiometer dient zo ingesteld

te worden dat d.e ingangsveraterker van de recorder niet o.,erstuurd wordt.
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Appendix Ca Instelling van het model voor "aangepaat nominale" toestand.

Bij de vergel1jking van de arteriele pulsvormen in ons model met de ar

teriel~ pulsvormen volgene het analogon van de Pater (zie par.2.6) is

vermeld dat in bepaalde arteriele seeties instellingen zijn aangearaoht

die afwijken van de nominale waarde. Dit is gedaan om de gewenete arteri

ele pulsvormen te verkrijgen.

In de g~noemde paragra.af hebben w. voor deze instellingen de term "aan

gepast nominaal" ingevoerd. In tabel XVII zijn deze instellingen vermeld

voor zover ze afwijken van de nominale waarde. De coder1Dg van de elemen

ten 1s in overeenstemming met fig.6

Tabel XVII, Afwijkende 1nstell1ngen in het model yoor "aangepast nomi-

nale" toestand.

element van h~t mod~l instelling element van het model instelling

(zie flg.6) (zie flg.6)

Sa1 0,5 Pa6 0,5

Sa6 0,5 Pa13 0.5

Sa13 0,5 Pa16 0,5

Sa16 0,5 Pa11 0,5

Sa11 0,5 Pa20 0,5

Sa20 0,5



triggersignaal

I

0 0 r--- [> ~~ . 0- <l -- -- JlJL
I II I I VI V IV

art ven

--- -t-- '-- ---
III VII

Model

maratuura

I l Tape recorder, Ampex type FR 1300.

II Versterker; Philips type EL 6435.
IlIa Gelijkspanningsvoedings&pparaat, v.d.H.em type 8619.

IV a Dubbel-puls generator, Nagard type 5002C.

V l PUlse-ahaper, zie fig. 1 1a.

VI a Tweetraps lu1dsprekerversterker met transformatoru1tgang.
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I • Laagfrequent osoillator, Feedbaok type TWG100.

II • Osoillator, Philips type GM 2308.

III. Dubbel gel1jksp.voedingsapparaat, TH ER PS90

IV • Correotienet.erk, zie f1g.46.

V • Servoversterker, Servomex Controls type 61.

VI • Gelijksp.voedingsapparaat, Delta Elektronika 0-30 Volt.

VII. Servomotor, EMI type SMG2.

VIII. Polyaethyleen fles, zie f1g.42.

IXa. Rekstrookjesmee tbrug , Hottinger type KWS II/50 IXb& Uitwendige brugtak bij IXa, zie fig.39.

X • Meetbrug voor kwikrekstrookjes, zie fig.35.

Xla. Rekstrookjesmeetbrug, Hottinger type KWS/II-5. Xlb. Uitwendige brugtak bij Xla (weeratand).

XII. Registreren~...~instruaent, Hellige type He-If,~.
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Teetopstelliag voor plethysmografiacbe opnemere

Detail vaa de teatopatelling (zie ook fig. 42)
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