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This report gives the results of a master's thesis work done in the

field of ultrasonic doppler flow measurement.

It is a continuation of the work of Ir. Arts.

In his report (lit. 1) Arts describes in the frequency domain the

theoretical backgrounds of an instantaneous ultrasonic doppler blood

flow meter based on the determination of the average frequency shift

of the receiver signal.

This report deals with the original electronic instrumentation of

that system and some improvements of it.

Moreover, the theory of the system is described in the time domain,

an approach which is better accessible for error considerations and

which leads to some test methods.
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Inleiding en overzicht

fig. 1

----.....~ v

·,ontv.kr. I
,~ I

~" , I

~
j9 I

zendh:r. ~ I

...'~, I d

~'~----

Bij Doppler bloedflowmeting wordt ultra

geluid met een frekwentie tussen 0,1 en

10 MHz (in onze opstelling 3,8 MHz) op

een bloedvat gestraald, een situatie die

schematisch is weergegeven in fig. 1.

Het signaal dat door het ontvangkristal

wordt afgegeven, bevat ten gevolge van

kapacitieve overspraak van zendkristal

op ontvangkristal en ten gevolge van

reflektie tegen stilstaande weefsel-

overgangen een komponent met frekwentie f (3,8 MHz). Bovendien bevat heto
ten gevolge van verstrooiing door de bewegende bloedlichaampjes een spek-

trum; in de situatie van fig. 1 bevat dit spektrum frekwenties die lager

dan f o zijn. Een deeltje met snelheid v geeft een frekwentieverschuiving

d i, waarvoor geldt:

Deze formule volgt rechtstreeks uit formule

::
/,W

211
::

2Wo v I a
271' c • cos'" cos fr

C :: geluidssnelheid
v :: deeltjessnelheid
Wo = zendfrekwentie (in
of J j9 zie fig. 1

(2) van lit. 1.

rad/s)

In het ontvangen signaal is de amplitude van het dopplersignaal in de

grootte-orde van 0,1 % van het draaggolfsignaal; deze waarde is sterk

afhankelijk van de opstelling van de opnemer en van de konstruktie

(overspraak).

Bij een zuiver parabolisch snelheidsprofie1 in het bloedvat ontstaat een

rechthoekig dopplerspektrum (lit. 3, bldz. 19 tm 23). Ten gevolge van een

aantal afwijkingen van de daar veronderstelde ideale situatie met o.a.

een parabolisch snelheidsprofiel, ontstaat een spektrum dat sterke afwij

kingen van de rechthoekige vorm vertoont (zie lit. 1 fig. 4 en lit. 3

bldz. 44 en 45).
In de meeste kommercieel verkrijgbare Doppler bloedflowmeters is het ge

bruikelijk het ontvangen signaal na synchrone demodulatie met f o door

een zogenaamde nulpuntenteller te sturen. De nulpuntenteller geeft na

filtering een uitgangssignaal dat evenredig is met de bloedsnelheid ge

middeld over de doorsnede van het bloedvat, onder voorwaarde dat de vorm

van het stromingsprofiel - en dus ook de vorm van het dopplerspektrum
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onafhankelijk is van de gemiddelde snelheid. De ijking van een dergelijk

apparaat geldt slechts voor e~n vorm van het spektrum en dus ook voor

een stromingsprofiel.

Uit fig. 4 van lit. 1 blijkt dat de vorm van het spektrum verandert;

bij verhogen van de gemiddelde snelheid wordt het spektrum in de rich

ting van de frekwentie-as uitgerekt, terwijl het oppervlak onder het

spektrum konstant blijft. Dit oppervlak is namelijk evenredig met het

totale vermogen van het spektrum. Bij konstant zendvermogen en konetante

opstelling van de opnemer is dit totale vermogen slechts afhankelijk van

het aantal verstrooiende deeltjes in het meetvolume, dus in principe on

afhankelijk van de gemiddelde snelheid.

Het nulpuntentelsysteem heeft daarom, afhankelijk van het stromingspro

fiel, een essentiele fout, die echter in de meeste gevallen kleiner zal

zijn dan ca. 10 % (lit. 4).

Arts heeft in lit. 1, bldz. 5 aangetoond dat de gemiddelde frekwentie

verschuiving van het spektrum ten opzichte van de draaggolf - dat wil

zeggen de gemiddelde frekwentie van het gedemoduleerde signaal - onder

bepaalde voorwaarden evenredig is met de bloedsnelheid gemiddeld over

de doorsnede van het bloedvat. Deze voorwaarden en de daaruit volgende

beperkingen zijn uitgewerkt in lit. 2.

Zowel met de nUlpuntentelmethode als met de gemiddelde frekwentie methode

probeert men de snelheid gemiddeld over de doorsnede van het bloedvat (v)

te meten; deze v vermenigvuldigd met de doorsnede van het bloedvat le

vert de flow.

Vooruitlopend op enkele uitwerkingen in dit verslag voIgt hier een verge

lijking van de voor- en nadelen van beide meetmethoden.

a) Ten gevolge van de afhankelijkheid van het stromingsprofiel geeft de

nulpuntentelmethode een essentiele fout die de gemiddelde frekwentie

methode niet heeft; de beperkingen van de gemiddelde frekwentie me

thode zoals in lit. 2 beschreven gelden voor beide methoden.

b) Bij juiste dimensionering en afregeling kan de gemiddelde frekwentie

methode een groot deel van de ruis die voor de demodulatoren ontstaat,

onderdrukken. Bij de nulpuntentelmethode veroorzaakt deze ruis een

fout die afhankelijk is van de amplituden van ruisspektrum en doppler

spektrum.
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c) De instrumentatie van de gemiddelde frekwentie methode is ingewikkel

der dan die van de nulpuntentelmethode, onder andere door het gebruik

van vermenigvuldigers (die een gebrekkige temperatuurstabiliteit heb

ben) en door de noodzaak van een automatische volumeregeling, die moet

voorkomen dat het dopplersignaal te groot wordt (oversturing van de

differentiator) of te klein (waardoor de vermenigvuldigers en de deler

niet betrouwbaar zouden werken).

In de nulpuntenteller mag het ontvangsignaal na demodulatie door een

begrenzer gestuurd worden, omdat toch alleen de nuldoorgangen gemeten

worden. Door begrenzing ontstaat tevens een signaal dat een konstante

amplitude heeft voor een groot variatiegebied van de ingangsspanning.

d) De gemiddelde frekwentie methode levert bij afwezigheid van een doppler

signaal een sterk ruissignaal; dit ruissignaal ontstaat door deling van

twee kleine ruisspanningen, in principe nul gedeeld door nul.

Deze situatie komt onder andere even voor wanneer de gemeten flow van

richting verandert.
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Beschrijving van het oorspronkelijke systeem

Ret blokschema van het systeem zoals het gerealiseerd werd door Arts, is

weergegeven in fig. 2. De theoretische achtergronden van dit systeem zijn

door Arts uitvoerig beschreven in lit. 1.

Ret instrumentatieschema van het oorspronkelijke systeem - met enige

kleine veranderingen - is weergegeven in fig. 3 en 4. De belangrijkste

onderdelen van dit systeem zullen in dit hoofdstuk besproken worden.

2.1 Hoogfrekwentversterker fasedraaier en demodulatoren______________________ L _

Het signaal van het ontvangkristal passeert een aanpassingstransformator

en een verschilversterker (L 103 = luA 703). Omdat de ruis in het uit

gangssignaal gedeeltelijk uit de demodulatoren afkomstig is en de demo

dulatorruis niet uit te middelen is (zie 4.5 en 5.6), is het nuttig om

de hoogfrekwentversterking zo ver mogelijk op te voeren, zonder uiter

aard de h.f. trap of de demodulatoren te oversturen.

In het oorspronkelijke ontwerp was de spanningsversterking van transfor

mator met versterker 10 keerj deze versterkingsfaktor is opgevoerd tot

120. De h.f. trap kan nu ookgrotere spanningen afleveren dan in de oude

toestand, terwijl de ingangsspanning waarbij de h.f. trap overstuurd

wordt, vrijwel onveranderd is.

Het versterkte h.f. signaal wordt naar twee synchrone demodulatoren

(type Me 1596) gestuurd; deze demodulatoren worden beide met de zendfre

kwentie f geschakeld, met een onderling faseverschil van 90·.o
Door gebruik te maken van dit dubbele demodulatiesysteem blijft de rich-

tingsinformatie van de snelheid behouden. Het uitgangssignaal van de ene

demodulator is namelijk - afhankelijk van het teken van de dopplerver

schuiving - 90· in fase veer of achter ten opzichte van het uitgangs

signaal van de andere demodulator.

Het faseverschil van 90· in de draag

golffrekwenties wordt verkregen met

behulp van een fasedraaier vol gens

het principe van fig. 5.
·0 1- s

fig. 5
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impedanties levert de formules:

j~R2C2

Voor RlCl = R2C2 hebben beide noemers gelijke argumenten; de ene teller

is reeel, de andere zuiver imaginair. Voor RlCl = R2C2 hebben de signalen

e l en e2 daarom een faseverschil van 90·, onafhankelijk van "'0 ;

e l = Al sin~t en e2 = A2 cos~ t.

De amplituden van el en e2 zijn in het algemeen niet gelijk; de amplitude

van e 2 stijgt bij toenemende frekwentie van eo' terwijl de amplitude van

el daarbij daalt. Voor ~o = ic zijn beide amplituden gelijk; bij de dimen

sionering van de fasedraaier in fig. 3 komt deze frekwentie overeen met

ca. 4 MHz.

Over de draaggolfingangen van de demodulatoren staan twee dioden anti

parallel geschakeld; deze beschermen de basis-emitterovergangen van de

schakeltransistoren tegen te hoge spanning in sperrichting. De diodes

maken tevens de stuurspanningen voor de demodulatoren aan elkaar gelijk

onder voorwaarde dat beide open uitgangsspanningen van de fasedraaier

groter zijn dan de kniespanningen van de diodes resp. basis-emitter

overgangen van de schakeltransistoren.

In dat geval wordt echter het h.f. ontvangsignaal niet meer met een sinus

vormige, maar met een trapeziumvormige draaggolfspanning vermenigvuldigd.

Dit heeft tot gevolg dat in het laagfrekwent uitgangssignaal van de demo

dulatoren, naast het signaal dat afkomstig is van de band rond f o in het

h.f. ontvangsignaal, ook signalen te vinden zijn die afkomstig zlJn van

banden rond 3f , 5f ,7f •••••• in het ontvangsignaal; deze banden le-
000

veren aIleen ruisbijdragen. Bij verhoging van de draaggolfamplitude wor-

den de stuursignalen voor de demodulatoren steeds meer blokvormig (meer

harmonischen), terwijl de komponent f in deze signalen konstant blijft.
o

Het door de demodulatoren afgeleverde dopplersignaal blijft daarbij kon-

stant, terwijl de ruisbijdrage toeneemt. Dit blijkt duidelijk uit de

metingen van 5.1.2 en 5.1.3.

De demodulatoren hebben differentiaaluitgangen; twee kondensatoren van

220 pF in beide kanalen onderdrukken de resterende hoogfrekwente kompo

nenten van het uitgangssignaal (kantelfrekwentie voor R = 5k6 en

C = 220 pF: f = 130 kHz).c
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De tamelijk sterke draaggolfkomponent in het hoogfrekwent ontvangsignaal

wordt in de demodulatoren omgezet in gelijkspanningen; deze gelijkspan

ningen worden geblokkeerd door koppelkondensatoren tussen de demodulato

ren en de daarop volgende aktieve bandfilters.

2.2 De bandfilters

Het laagdoorlaatgedeelte van de bandfilters (kantelfrekwentie ca. 10 kH20

blokkeert het frekwentiegebied waarin ten gevolge van de beperkte snel

heid van het bloed geen dopplersignaal en dUB uitsluitend ruis te ver

wachten is. Op het aktieve laagdoorlaatfilter voIgt een aktief hoogdoor

laatfilter (kantelfrekwentie ca. 200 Hz). Dit filter blokkeert de doppler

signalen die afkomstig zijn van langzaam bewegende objekten, bijvoorbeeld

de wand van het bloedvat waaraan gemeten wordt. De hoogdoorlaatfilters

bestaan uit een deel dat gekoppeld is aan een operationele versterker

(type 709) en een deel dat gekoppeld is aan een transistor 2N 3904. In

dit laatste deel is ook het overspraakfilter verwerkt; de funktie van het

overspraakfilter wordt toegelicht in lit. 1, bldz. 12-13.

De laagdoorlaatfilters en de hoogdoorlaatfilters sarnen vormen bandfilters

van 200 - 10.000 Hz, die in het doorlaatgebied een versterkingsfaktor van

ruim 100 hebben.

De bandfilters leveren signalen die respektievelijk "spektrum 1" en "spek

trum 2" genoemd worden; ui t "spektrum I" (gedemoduleerd met sin Wo t) word t

volgens lit. 1 de "teller" afgeleid en uit "spektrum 2" (gedemoduleerd met

cos tv" t) word t de "noemer" afgeleid. "Spektrum 1" in fig. 3 is verbonden

met "teller ingang" van fig. 4, "spektrum 2" met "noemer ingang".

Eerst passeren beide signalen de automatische volumeregeling (AVR) , die

bestaat uit een langzaam deel (lampje + twee lichtgevoelige weerstanden

+ twee versterkers 709) en een snel deel (vermenigvuldigers A en B).
Het regelsignaal wordt via een integrator afgeleid uit een kwadrateerder

(zie later) en is afhanlcelijk van het vermogen van spektrml' 2.

Vooral de lichtgevoelige weerstanden vormen een grote beperking voor de

nauwkeurigheid en de temperatuurstabiliteit van de AVR; voor een goede

nauwkeurigheid moe ten de weerstanden geselekteerd worden op gelijkloop

(konstante weerstandsverhouding bij verschillende lichtsterkten van het
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lampje). We kunnen beter spreken over een minimum "ongelijkloop".

Met de potentiometers van 2k en 200k in het tellerkanaal kunnen twee pun

ten van de liehtsterkte-versterkingskarakteristiek van beide kanalen aan

elkaar gelijk gemaakt worden vol gens de procedure die in 5.3 beschreven

wordtj buiten deze twee punten kunnen nog aanzienlijke afwijkingen ont

staan.

Bij vergelijking van de offsetspanningen met en zonder AVR (zie 5.5) kan

gekonkludeerd worden dat de AVR nogal temperatuur en/of tijdafhankelijk

werkt.

2.4 Differentiator en deler

----+ f

I
I
I
I

I I
I I

f If
I cl I c2

differen-: propor-; inte
tierend I tioneel i grerend

In het tellerkanaal voIgt op de AVR de differentiatorj de theoretische

amplitudekarakteristiek van de differentiator is weergegeven in fig. 6.

Hierbij is verondersteld dat de versterker zelf een oneindige bandbreedte

heeft.

Het eerste kantelpunt wordt bepaald

door de kombinatie 220.n. -15 nF 55 dB

(fel = 48 kHz), het tweede door de

kombinatie 120 k - 10 pF (fe2 = 130 kHz).

De kondensator van 10 pF is noodzw~e-

lijk om de schw{.eling stabiel te hou-

den. De versterking in het horizon-

tale deel van de karwcteristiek

wordt bepaald door de verhouding

120 k / 220 (versterking volgens het

"virtuele aarde" principe, 55 dB).

fig. 6

Door het kantelpunt bij f el ontstaan al ver onder f el afwijkingen van de

gewenste 90· fasedraaiing. Om dit effekt te kompenseren is in de verster

ker die in het noemerkanaal achter de AVR staat, een kondensator van

150 a 180 pF aangebraeht.

Wanneer "teller"- en "noemer"ingang hetzelfde signaal aangeboden krijgen,

moet de uitgang van de deler nul leveren (zie 4.4j lit. 1, bldz. 13);

door fasefouten ontstaat eehter een frekwentieafhankelijke offsetfout

die "offsetkaralcteristiek" genoemd zal worden. Met de kondensator van

150-180 pF kan de offsetkarakteristiek gedeeltelijk reeht gema~~t worden,

doordat de fase fou t ten gevolge van kan telpun t f el gekompenseerd wordt.



-11-

Er ontstaan ook nog fasefouten door f e2 en door het kantelpunt van de

versterker zelf. Uit de gegevens van de 709 blijkt dat het kantelpunt

van de versterker tussen 20 kHz en 50 kHz ligt; de lijn van de open 

Ius versterking bij een frekwentiekompensatie van lk5/500p en 20p snijdt

de 55 dB lijn namelijk bij 20 kHz. Het kantelpunt zou 20 kHz zijn als

20 kHz in het proportionele gedeelte van de karakteristiek zou liggen;

in werkelijkheid wordt bij 20 kHz Minder dan 55 dB versterking gevraagd,

zodat het kantelpunt hoger zal liggen (maar niet hoger dan 50 kHz, want

daar wordt 55 dB gevraagd terwijl de versterker daar Minder dan 50 dB

kan leveren).

Door de kompensatie van het oorspronkelijke ontwerp te vervangen door

lk5/120p en 3p wordt het versterkerkantelpunt verschoven tot 100 kHz;

daardoor'heeft het kantelpunt van de versterker zelf veel Minder invloed

en is de offsetkarakteristiek veel beter recht te krijgen (zie 5.5).

Tevens verdwijnen bij deze nieuwe kompensatie de hysteresisneigingen

van de differentiator bij begrenzing (gedrag bij toenemend en afnemend

signaal niet gelijk).

Nadeel van de nieuwe kompensatie is het feit dat de differentiator bij

open ingang gaat oseilleren; bij open ingang is de versterker namelijk

totaal tegengekoppeld omdat de kombinatie 220n-15 nF "in de lueht

hangt". In praktijk komt deze situatie eehter niet voor.

Achter de differentiator wordt het gedifferentieerde tellersignaal met

het noemersignaal vermenigvuldigd; de gelijkspanningskomponent van het

uitgangssignaal van deze vermenigvuldiger levert de teller (laagdoor

laatfilter 221~-0,33/u; kantelfrekwentie 22 Hz). Analoog wordt het noe

mersignaal gekwadrateerd en gefilterd en levert zo de noerner.

Een deler, bestaande uit een vermenigvuldiger en een versterker, levert

het gewenste uitgangssignaalj de werking van de deler wordt in A.3 toe

gelicht. Het uitgangssignaal wordt gefilterd door een drievoudige R-C

kombtnatie (kantelfrekwentie per sektie ca. 20 Hz).

Het schema en de afregeling van de vermenigvuldigers zijn vermeld in 5.2.
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Wijzigingen en aanvullingen

Na de bouw van het prototype zlJn betere vermenigvuldigers ter beschik

king gekomen. Deze nieuwe vermenigvuldigers inverteren niet en zijn sta

bieler dan het oude type. V
l

, V2 en V
3

uit fig. 4 zijn vervangen door

nieuwe typen, omdat de offsetspanningen van deze vermenigvuldigers grote

invloed hebben op de nauwkeurigheid en de stabiliteit van de flowmeter.

VA en VB zijn nog van het oude type, omdat de eisen die aan deze verme

nigvuldigers gesteld moeten worden niet zo hoog zijn als bij Vl , V2 en V
3

•

VA en VB kunnen echter zonder verdere wijzigingen door nieuwe typen ver

vangen worden; bij de wijzigingen die in de volgende paragraaf worden

besproken, worden VA en VB overbodig. Daarom zijn onder 5.2 alleen de

gegevens van het nieuwe type vermeld.

In het gewijzigde apparaat zijn weerstanden van 47 Jl in de ui tgangen van

de versterkers 709 en 741 opgenomen. Deze worden door de fabrikant aanbe

volen om instabiliteit bij kapacitieve belasting te vermijden. De wee~

standen worden samen met de uitgangsweerstand van het Ie (ca. l50!t)

tegengekoppeld en hebben daarom een verwaarloosbare invloed op de pres

taties van de versterkers.

Fig. 6 toont de nieuwe versie van het verwerkingsgedeelte.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

a) De automatische volumeregeling is verwijderd.

b) Veor de deler zijn in teller- en noemerkanaal versterkers opgenomen.

c) Ve6r de differentiator is een impedantietransformator geplaatst.

d) Ret laagdoorlaatfilter aan de uitgang wordt gevolgd door een

impedantietransformator.

e) Er is een extra uitgang gemam~t voor het meten van de gemiddelde flow.

Voor deze wijzigingen zijn de volgende argumenten aan te voeren:

ad a) De afregelj.ng van de gelijkloop van de automatische volumerege

ling ~et de LDR's is lastig en slechts voor twee waarden precies

in te stellen, zodat de nauwkeurigheid van de metingen erdoor be-
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perkt wordt. De AVR veroorzaakt bovendien rUis, waardoor de afre

geling van het verwerkingsgedeelte (vooral de definitieve afrege

ling van de vermenigvuldigers) wordt bemoeilijkt. Een AVR in het

gemeenschappelijke hoogfrekwentdeel van het systeem zal de nauw

keurigheid verbeteren en kan bovendien voordelen bieden ten aan

zien van de ruis, zie 4.5 en 5.6.
ad b) Bij flowmetingen staan aan de uitgangen van de vermenigvuldigers

VI en V2 signalen met een grote topwaarde, maar een ldeine gelijk

spanningskomponent. De eelijkspanningen die uit de laagdoorlaat

filters komen en die als ingangsspanningen voor de deler gebruikt

worden zijn daardoor tamelijk klein (10 - 50 mV). Bij deze kleine

signalen werkt de deler niet betrouwbaar; daarom zijn achter deze

laagdoorlaatfilters DC-versterkers geplaatst met een versterkings

faktor 10. Wanneer een nieuwe AVR in het hoogfrekwentdeel is aan

gebracht, kan deze versterking waarschijnlijk nag opgevoerd worden

(weerstanden van 220 k vergroten).

ad c) Omdat de differentiator bij hoge frekwenties een lage ingangsimpe

dantie heeft en de inwendige weerstand van de stuurbron bij de

220.!2.-weerstand moet worden opgeteld (dus invloed heeft op kan tel

punt en offsetkarakteristiek) is voor de differentiator een impe

dantietransformator geplaatst.

ad d) Achter het hoogohrnige drievoudige R-C filter is ook een irnpedan

tietransforrnator geplaatst. De uitgang heeft daardoor een lage

impedantie en kan betrekkelijk grote stromen leveren (6 rnA aan

2 kJl). Op deze uitgang kan dus registratieapparatuur met een

betrekkelijk lage ingangsimpedantie gebruikt worden. Bovendien

is deze uitgang kortsluitvast.

ad e) Voor stationaire rnetingen is een uitgang met een zeer lage afsnij

frekwentie (ca. i Hz) gema~~t. Spanningsvariaties ten gevolge van

ruis of onrecelmatigheden (klonters, luchtbellen) in het "bloed"

van de proefopstelling worden door dit filter onderdrukt. Op het

filter voIgt een impedantietransformator; de uitgang mag belast

worden met een universeelmeter en is kortsluitvast.

De print met het nieuwe verwerkingsgedeelte is zodanig uitgevoerd dat

hij zonder meer met de oude verwisseld kan worden; bij gebruik van de

oude versie moet echter oak de print met de vermenigvuldigers VA en VB

aangesloten zijn en krijgt de ~ Hz -uitgang geen signaal.



Omdat het nieuwe verwerkingsgedeelte geen automatische volumeregeling

heeft, bestaat de mogelijkheid dat de differentiator overstuurd wordt;

een automatische volumeregeling is dus wenselijk. Om de nadelen van de

oude AVR te vermijden zal deze AVR daar moe ten werken waar beide kanalen

nog gekombineerd zijn, dus in het hoogfrekwentgedeelte. De regeling zal

er in eerste instantie voor moe ten zorgen dat de demodulatoren een zo

groot mogelijk h.f. signaal aangeboden krijgen, zodat de ruis van de

demodulatoren zo weinie; mogelijk invloed heeft; ruis ult de dernodulato

ren is namelijk niet te onderdrul~en (zie ook 4.5).
Als in deze situatie de signaaIampIitude te groot is (oversturing van het

verwerkingsgedeelte), is het met het oog op de ruis gunstiger het draag

golfsignaal van de demodulatoren te verminderen, zodat de ruis van de

demodulatoren ook kleiner wordt (vergelijk metingen in 5.1.2).

Figuur 7 op de volgende bladzijde brenGt deze suggesties in beeld.

De draage;olfspanning moet zodanig zijn dat de uitgangsspanningen van de

fasedraaier ofwel a) be ide groter of b) beide kleiner zijn dan de knie

spannine;en van de diodes resp. basis-emitterovergangen van de schw~el

transistoren in de demodulatoren. In die gevallen is namelijk de uit

gangsspanning van de flowmeter onafhankelijk van de draaggolf~E!!!~~~,

terwijl in het tussenliggende gebied de schaalfw~tor van het uitgangs

signaal weI afharu~elijk is van de amplitude van de draaggolf. Dit tus

sengebied is kleiner naarmate de niet begrensde uitgangsspanningen van

de fasedraaier beter aan elkaar gelijk zijn; de verhouding van deze uit

gangsspanningen wordt bepaald door de draaggolffrekwentie (verg. 2.1).

In geval a) zijn de uitgangsspanningen van de fasedraaier ten gevolge

van de begrenzing door de diodes aan elkaar gelijk en konstant; dit ge

val is voor automatische volumeregeling onbruikbaar. Geval b) (geen be

grenzing) is weI geschikt voor toepassing van AVR; in dit geval is ech

ter de amplitudeverhouding van de uitgangssignalen van de fasedraaier

afhankelijk van de draaggolf!E~~~~~!~. De amplitudeverhouding van spek

trut:J. 1 en speL..trum 2 is dan ook afhonkelijk van de draaggolfrekwentie;

resultaat hiervan is een draaggolfrekwentieafhankelijke faktor in de

schaalfwttor van de flo\~eter. Dit vorrot echter geen bezwaar, omdat de

schaalfw~tor al een andere fw~tor bevat die ook afhalli~elijk is van de

draaggolffrekwentie; elke dopplerfrekwentie, dus ook de gemiddelde fre

:~wentie van het spektrum, is evenredig met de draaggolffrekwentie.
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Wiskundige beschrijving en foutbeschouwing

In lit. 1, bldz. 8 tm 11 wordt via berekening in het frekwentiedomein

(Fourierfntegralen) aan~etoond dat het verwerkingsgedeelte van het sys

teem de gemiddelde frekwentie van het vermogensspel~trum bepaal t. Bij in

voering van fase- en amplitudeafwijkingen in deze berekening ontstaan

zeer bewerkelijke en slecht doorzichtige afleidingen. Daarom zal in dit

hoofdstuk een rekenmethode met goniometrische funkties (tijddomein) ge

bruikt worden; deze methode is eenvoudiger en geeft een beter inzicht

in de werking van het systeem.

De invloed van fase- en amplitudefouten op de nauwkeurigheid en de line

ariteit van het systeem zijn bij deze methode direkt te zien; de bereke

ningen geven bovendien aanleiding tot een aantal testmethoden.

De volgende formules zullen in de berekeningen meerdere malen gebruikt

worden:

sin ~. sin j3 = ~[cos(a' -;1 ) cos(<< +;d )J
cos oc'. sin j3 = i[sin(<< + jJ ) - sin(<< -~ )J
sin tJ' • cos ~ = ~(sin( a + jJ ) + sin(a -~)1

cos IX. cos ;A = i[cos( eX -"A) + cos( IX" +~ ) J

sin eX + sin (.3 :: 2.sini (tx' + jf).cosi (t¥ - j1) }cos ()( + cos;1 = 2.cosi(o!+~)'cosi«()( -~)

worden alleen

in 4.5 gebruikt

We beschouwen in eerste instantie een h.f. doppler"spektrum" dat uit een

°frekwentie We + W bestaat. De dopplerverschuiving mag positief of nega-

tie f zijn. van ontv.
kristal 0----+

h.f.verst.
fasedr. I__~--.

draaggolf

fig. 8

'-----+----:M demod.
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De fasedraaier, die de draaggolven voor de demodulatoren levert, geeft

twee h.f. signalen die 90 - JP graden verschoven zijn ten opzichte van

elkaar; JP is de afwijking ten opzichte van het ideale geval met 90· fa

sedraaiing.

In het kanaal waarin de teller wordt afgeleid wordt gedemoduleerd met

sin(4'o t +1'); hierbij on tstaat achter de demodulator spektrum 1, aange

duid met 31 • De demodulator van het noemerkanaal demoduleert met cos~t

en levert spektrum 2 ($2). $1 en 32 zullen nu berekend worden zowel voor

een positieve als voor een negatieve dopplerverschuiving.

Bijdrage van zijband cos(telot +wt) aan 31 : cos(UI..t + wt).sin(lVot +y)

= tI:_~~~~~~_:~_l_~_~~~~~~!_~_~!_!~2!

Bijdrage van zijband cos(w"t + wt) aan $2: cos(w"t + Ult).cosUf,t

= t'~~~~!_:_~~~~~~!_~_~!2J

Bij substitutie van - w in plaats van 4J in deze resultaten volgen

direkt de bijdragen van de frekwentie ~ - w •

Bijdrage van zijband cos( tv., t - tv t) aan 31 :

*I~~~~~_~_!~2_!_~~~~~_~~_:_~!_!~_2~

Bijdrage van zijband cos(w" t - tV t) aan 52:

ib~~~!~~~~M!_~~)]

De komponenten met frekwenties in de buurt van 2 IV,) worden door de band

filters geblokkeerdj fasefouten die door de bandfilters veroorzaakt wor

den zullen we later onderzoeken.

In grafieken kunnen we de bijdragen van cos(w" t + tV t) en cos(W"t - tv t)

met elkaar vergelijken; in eerste instantie nemen we f = O.

Uit deze grafieken (fig. 9, z.o.z.) blijkt dat positieve dopplerverschui

vingen in 31 een signaal geven dat 90· in fase voor is op hun bi jdrage

in 32 ; negatieve dopplerverschuivingen geven in $1 een signaal dat 90·

in fase !£~!~E is op hun bijdrage in 52.

Als we y van nul tot 90· laten verschuiven, verschuiven de erafieken in

de richting die door de pijlen wordt Rangegeven; bij positieve doppler

verschniving is 51 dan (90" - Y ) in fase voor op 5,>, bij negatieve
c:..
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I b""dI ~J rage •••
__ 1__ - _

I

I - sin ( tv t -.Y)

coswt

t

cos(w" t - tV t) .... Sl sin(Wt + .y) 51

t
52

cos( IV" t - ~ t) - Sz cos lei t

fig. 9

dopplerverschuiving (90· -)0) in fase achter.

Voor JP = 90· krijgen beide demodulatoren hetzelfde draaggolfsignaal toe

/jevoerd ( sin(u" t + ~) = cos",t ); 51 en Sz zijn dan gelijk.

Konklusie: als de fasedraaier een faseverschil pC levert, is 51 bij posi

tieve en negatieve dopplerverschuiving ~ positief resp. nega

tief in fase ten opzichte van 5Z verschoven, ~~~!~~~!!jk

van de grootte van de dopplerverschuiving U/.

Als twee sinusvormige signalen A en B !~~~!~J~ in het h.f. signaal aan

wezig zijn, geldt: (A + B) cos U{,t = Acos ~t + Bcos~ t; analoog 'loor

drie of meer si/jnalen. De spektra bevatten dan dus de som van de bijdra

/jen die elk signaal afzonderlijk geleverd zou hebben; demodulatie van

een komponent is onafhankelijk van de aanwezigheid van and~re komponen

ten. De bovenstaande iwnlclusie geldt dem voor elk van de ~omponenten

afzonderlijk.

De bijdrage van een dopp]erverschuiving W aan beide spektra lean alge

meen c;eschreven worden als resp. Al cos(4; t - y) en AZsin wt, waarbij



in het ideale geval )p nul of 180· is en Al en A2 gelijk zijn.

Een fasefout uit de fasedraaier veroorzaakt voor alle frekwenties dezelf

de fou t y (dus Y of Y (lV». Als de bandfil ters achter de demodulatoren

geen gelijke fasekarmcteristiek hebben, kan een afwijking )p ontstaan die

weI afhankelijk is van LV.

De amplituden van beide spektra kunnen bovendien ongelijk zijn; dit effekt

kan frekwentieonafharu{elijk zijn (ongelijke amplituden van

de demodulerende draaggolven uit de fasedraaier en/of ongelijke verster

king van de versterkers in de bandfilters) of frekwentieafhankelijk

(ongelijke a'Ilpli tudekarakteristiek van de bandfil ters) •

De konsekwenties van deze afwijkingen voor het uitgangsiGnaal van het ver

werkingsgedeelte zullen in de volgende paragraaf besproken worden.

De verdere verwerking van de signalen uit de bandfilters ten gevolge van

een zijbandfrekwentie vindt plaats volgens fig. 10.

Al cos( UI t - y )

A..,sin wt
c:..

fig. 10

d
dt

x t---~ Idf~-__

1-----* 1 dfl---_~

Teller: 1...1 cos( Wt - y) differentieren: - Al W sine w t - Y') ;

vermenigvuldigen met A2sin w t: -AI A2wsin(loV't -y).sinWt

= - A1A2W [cos.y - cos(2U1t - Y')]

A 2
Noemer A . d't k d t A

2
2s1'n2"Jt -_:2-

2
[cos 0 - cos2 .. 't]: 2s1n- wa ra eren: ~ ~

De termen met cos 2tut worden door de laagdoorlaatfil ters onderdrukt; als

de onderdrukking in de laagdoorlaatfilters onvoldoende is, doet de deler

de rest en weI beter naarmate )P dichter bij nul ligt.
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Kleine waarden van ~ hebben weinig invloed op cos)p en benadelen de onder

drukking in de deler dus ook niet sterk.

Voor de gelijkspanning die de deler levert geldt dus:

Al .
A2 w cos y

Bet verwerkingsgedeelte geeft dus een spanning af die evenredig is met UJ.

In het normale geval (Sl en 52 90· faseverschil, )p = 0) ZlJn de ingarigs

spanningen van VI in fase of in tegenfase doordat de differentiator het

signaal 51 90· in fase verschuift. Het in fase of in tegenfase zijn hangt

af van het teken van de dopplerverschuiving ~. Dit teken komt ook in het

uitgangssignaal tot uiting. VI werkt als fasegevoelige detektor en haalt

de richtingsinformatie uit het faseverschil tussen de signalen 51 en 52.

De fasefout ~ blijkt in het uitgangssignaal voor te komen als schaalfak

tor. De fasefout van de fasedraaier is onafhankelijk van ~ en kan in de

ijking verdiskonteerd worden; de fout van de bandfilters en de differen

tiator/versterkerkombtnatie is frekwentieafhankelijk en zal een frekwen

tieafhankelijke schnalfaktor, dus niet-linearitieit van de overdrachts

karakteristiek V = f(W) veroorzaken.
u

Frekwentieonafhanke1ijke amplitudeafwijkingen (ongelijke draaggolfampli-

tudes uit de fasedraaier, ongelijke versterking van de versterkers in de

bandfilters) kunnen in de ijkfaktor verwerkt worden; frekwentieafhanke

lijke amplitudeverhoudingen ~ (ongelijke amplitudekar~~teristiekenvan

de bandfilters) veroorzaken niet-lineariteit in de overdrachtskarakteris

tiek.

De voorgaande beschouwingen over het verwerkingsgedeelte, gestuurd met

een frekwentie, geven aanleiding tot een aantal testmethoden voor het

verwerkingsgedeelte en voor de bandfilters.

I) Lineariteitstest verwerkingsgedeelte.

Bij sturing van teller- en noemeringang met twee signalen van dezelf

de frekwentie (ZOO Hz ~ f f 10 kHz) en gelijke amplitude, maar met 90·

faseverschil, moet de uitgangsspanning van de deler lineair met de fre

kwentie verlopen (zie formule (1); Al = AZ ' Y' = 0).

II) Offset test verwerkingsgedeelte.

Bij sturing van teller- en noemeringang met gelijke signalen van

variabele frekwentie moet het uitgangssignaal onafhankelijk van de fre
71'

kwentie nul zijn (zie formule (1); ~ = A2 ' )P = 2).
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III) Lineariteitstest verwerkingsgedeelte en bandfilters.

Bij sturing van de h.f. signaalingang met een signaal van frekwentie

f l (ca 4 MHz) en de ingang van de fasedraaier met f 2 (ca 4 MHz) moet de

uitgangss~anning van de deler lineair met f l - f 2 verlopen

(200 Hz {fl - f 2 " 10 kHz).

IV) Offset test verwerkingsgedeelte en bandfilters.

Bij deze meting worden dezelfde signaalbronnen als bij meting III

gebruikt; bovendien moeten de uitgangen van de fasedraaier met elkaar ver

bonden worden. Voor aIle frekwentieverschillen f l - f 2 tussen 200 Hz en

10 kHz moet het uitgangssignaal nul zijn.

Kontrole van het systeem met behulp van offsetmetingen is nauwkeuriger

dan kontrole met lineariteitsmetingen. De gevoeligheid van het uitgangs

signaal voor variaties in de fasefout Jf wordt n~ilelijk bepaald door

(vergelijk formule (1»

Bij offsetmetingen geldt f ~ .i ' bij linearitei tsmetingen is y ~ O.

Wanneer er twee dopplerverschuivingssignalen in het h.f. signaal aanwe

zig zijn, zien Sl en S2 er in hun meest algemene vorm als voIgt uit:

Sl Al cos(4I, t +JP,) + Bl cos ( "i t + .S1 )

S2 A2sin~t + B2sin~t,
V- I ,

~
I

I II

(bijdragen van "" ) (bijdragen van~)

N.B. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 'W, I ~ 1'-"21. Ala Iw/l = 11.4121
kunnen namelijk beide komponenten van Sl sarneneevoegd worden

evenals die van S2; daarbij ontstaat de situatie die onder 4.3 is be

schreven.

De produktfrekwenties van ~, met H1 leveren som- en verschiltermen met

frekwenties ~ 0 die door de laagdoorlaatfilters worden afgesnedeu; teller

en noemer van de te vormen breuk zijn dan gelijk aan de som van datgene

wat de bijdragen I en II afzonderlijk volgens 4.3 geleverd zouden hebben.
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Dit blijkt ook uit de volgende berekening.

Teller 51 differentieren:

vermenigvu1digen met 52:

- ~A2~ sine tv, t + ~ ) sin l(I, t

na laagdoorlaatfilter:

Noemer S2 kwadrateren:

A 2
= --L (1 - cos2~t)

2

+
2A?B?

2 [cos(W, - tvi)t

B22
+ "2 (1 - cos2i1 t )

cos(W, + W;l)t]

na 1aaedoorlaatfi1ter:
A 2
--L +

2

B 2
--L

2

Resultaat deling:---------------- v
u = teller

noemer = ( 2.)
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Opmerldng In het ideale geval met Al := A2 = A J Bl
_. B2 = B en.

~= }4 = 0 gaat formule ( 2) over in.

V
A2 41, + B2 wr, • tv:

=
A2

+ p,2
:=

U +

Vu is dus de gemiddelde frekwentie van het signaal als de vermogensdicht

heid als weegfunktie gebruikt wordt.

Dit leidt in het algemene geval (zie lit.l) tot v
u

fw ¢>{wj d w
:= -=--~----f ~IIV)dw

Als de laagdoorlaatfilters de frekwenties ~ 0 onvoldoende onderdrukken,

kan de deler de bijdrage van deze komponenten in het uitgangssignaal ver

der verzwakken ..

Bij Hm frekwentie bleek volledige onderdrukking mogelijk voor y = 0 ..

Bij twee frekwenties is geen volledige onderdrukking meer mogelijk, omdat

de stoortermen in teller en noemer niet buiten haakjes te halen zijn en

elk een andere koefficient hebben. WeI geldt da t optimale onderdrukking

bereikt wordt voor ~ = ~ := 0 , omdat de stoortermen in teller en noemer

dan precies in fase zijn.

Als }P, = ~ (dus y onafhankelijk van tV) komt cos y in formule (2) in

de (gemeenschappelijke) schaalfaktor te staan. Bij ~ ~ ;q is de schaal

faktor frekwentieafhankel~jk(~ en ~A hebben elk een aparte schaalfaktor);

de overdrachtskarakteristiek zal dan niet lineair zijn. De overdrachtska

rakteristiek is dan zelfs niet eenduidig bepaald door de gemiddelde fre

kwentie; de uitgangsspanning zal behalve van W ook van de samenstel.-
gem

ling (breedte, verdeling) van het spektrum afhankelijk zijn.

Ook met twee frekwenties geldt dat de uitgangsspanning nul moet zijn als

de afzonderlijke komponenten van beide spektra in rase of in tegenfase

zijn; voor de afregeling heeft dit geen speciale betekenis. WeI blijkt

hieruit dat de uitgangsspanning nul moet zijn wanneer Sl en S2 aan elkaar

gelijk gemaakt worden (verbinden met behulp van de offset-schakelaar),

hetgeen gebruikt kan worden om bij flowmetingen de nullijn te schrijven.

De afleiding van de vorige bladzijde kan ook uitgevoerd worden met drie

of meer frekwenties en levert dan volkomen analoge resultaten.
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Wo gaan ult van een h.f. signaal met

bovenband cos( ( Wu + LV) t +yn

onderband cos( ( We - w) t +pj)
-",,-w WQ IV", 'loW

demoduleren met sin(Wot + Y ) (-+ SI)

fig. 11 cos~t (~ S2)

Door invoering van de fasehoeken ~ en ~ is de fase van de zijbanden ten

opzichte van de demodulerende draaggolven volkomen "vrijtt. De fasedraaier

heeft een fasefout y 0

Sl: sin(wot + y )[cos«Wc + w)t + 11) + cos«(""~ - i4.J)t + ~)]

= -t [sin ( (2 41" + IV ) t + if, + y) + sin (- IV t - JI{ + Y) +

sin( (2 ~ - IV ) t + ft +)P) + sin (+ JP + W t - ~) ]

Bij filtering vervallen de komponenten om 2U1o ; de resterende termen

leveren

cos(wt + ~(W + ~ )).sin(- -t( If; + Y:Z) +.Y')

= 1[coS«2 w., + w ) t + $tI)
cos( (2 % - 11/) t + y., )

Na filtering:

+ cos( - W t - ~) +

+ COS(Ult -~) ]

cos(w t + -H ~ + Yl )) .cos -t( t;; + }Ij )

Sl en 52 zi jn dus in fase, onafhankelijk van W, ~ en r; aIleen de an

r1i tudefal·::toren zijn afhankelijk van de fasehoeken.

:Sij verwerking leveren deze signalen nul, tenzij de bandfilters niet de

zelfde fasekar~~teristieken hebben of de differentiator en de versterker

(in het andere kanaal) niet een konstant faseverschil van 90· hebben.

Hierop beru8t een methode om de schakeling af te regelen op fasegelijk

loop, namelijk het optimaliseren van de offsetkar~~teristiekbij h.f.

sturing met een anplitudege:noduleerd signaal (zie 5.6.2).
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Een belangrijk gevolg van de middelende werking is het feit dat ruis uit

het hoogfrekwentdeel (v66r de demodulatoren) uitgemiddeld kan worden;

voorwaarden hiervoor zijn dat het vermogensspektrum van de ruis in een

band van enkele tientallen kilohetz om w symmetrisch is ten opzichte
o

van w en dat beide kanalen een goede fasegelijkloop hebben. Onder dezeo
voorwaarden geeft de h.f.ruis geen bijdrage in de teller, maar weI in de

noemer. In de noemer wordt namelijk het ruisvermogen bij het signaalvermo

gen opgeteld; sterke ruis verkleint dus de schaalfaktor.

Ruis die in de demodulatoren en verderop in de schakeling ontstaat is in

beide kanalen niet gekorreleerd en kan daarom niet uitgemiddeld worden.
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Metingen en afregelingen

Bij bloedflowmetingen moet het gelnstrumenteerde systeem uit het doppler

spektrum dat het via het ontvangkristal krijgt aangeboden, de gemiddelde

frekwentie bepalen. Dit moet gebeuren met behoud van de tekeninformatie,

ook ala er positieve en negatieve frekwentieverschuivingen tegelijk aan

wezig zijn.

Dat het aysteem dit l~an is door Arts in lit. 1 bewezen, terwijl in hoofd

stuk 4 van dit verslag een ander bewijs werd gegeven dat beter toeganke

lijk is voor foutbeschouwingen.

In dit hoofdstuk worden onder andere eru~ele meetmethoden besproken waar

mee, zonder eebruik te maken van zend- en ontvangkristal, kan worden na

gegaan in hoeverre het systeem aan de gestelde eisen voldoet.

5.1 H.f. versterker en demodulatoren

5.1.1 Spanningsversterking van h. f. versterker met transformator

colI. weerstand 300.n.

coIl. weerstand 2k2

1,5

40

120

3,0

40

120

6,0

40

80

8,0

40

~.o

10,0

20

20

f in HHz

verster
king

Gemeten via verzwakker (kapaciteit 7 pF; kantelpunt 7 pF - 2k2: ca 10 XHz.)

Ruis van de demodulatoren

Generator:

Buisvol tr:leter:

Rohde und Schwartz type SMFA

Hewlett Packard type 400 D

BN 41300

Gel~eten spannineen: e ffektieve ruisepnnningen spektrum 1 en 2.

Zie tabel volGende bladzijde.

De ~eMeten ruls bestaat in het algemeen uit drie komponenten:

a) ruis uit de h.f. versterker (in beide spektra !~!!!~!~ gekorreleerd)

b) ruis uit de de~odulatoren (in beide spektra ~!!~ gekorreleerd)

c) he t produkt va.'} beide voorgaande soorten (in betde spektra ~!~~~~

~~l~1!E- c;ekorreleerd; nu1doorgangen van de ruis uit het

h.f. deel moeten in beide spektra terug te vinden zijn).
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0,8 1,2 1,6 2,0 3,0

metinG , 1,5 1, I, ~ 1 -z;c) 1,25 1, Lt 1,6 1,9 2,7 3,3 mV.1. , - ~ erf
meting 2 1,5 1,65 2,1 2,8 3, Lt 3,9 Lf,3 5,4 6,LJ mVeff
meting 3 ],5 3,0 5,4 8,9 11 12,5 11+ 17 21 mVeff,

Horizontaal is de draaggolfspanning uitgezet (ingangsspanning van de fase

draaier, ° - 4,0 Vtt )

meting 1 zander het I.C. LM 103

meting 2 LM 103 met collectorweerstand 300 fl
meting 3 LM 103 met collectorweerstand 2k2

De ruis van meting 1 is uits1uitend uit de demodulatoren afkomstig en dus

in beide kanalen niet gekorreleerd; dat deze ruis bij verhogen van de draag

golfamplitude aanvankelijk afneemt is misschien het gevolg van een verschui

ving van het inste1punt.

De ruis van de metingen 2 en 3 bestaat uit de som van de bijdragen a), b)

en c) (zie vorige bladzijde) en is dUB in beide kanalen gedeeltelijk ge

korreleerd.

De ruiskomponent die in beide kana1en vol1edig gekorreleerd is, ',\:Rn ten

gevolge van de ~iet-ideale werking van het systeem niet volledig onder

drukt worden; wanneer de bijdrage van deze ruis aan het uitgangssignaal

van de f1o~neter ongeveer ge1ijk is aan de bijdrage van de ongekorreleer

de ruis, dan heeft opvoeren van de h. f. versterl~ing geen voordelen meer.

Versterking van h.f.trap) demodulatoren en bandfilters

]'.f.vf'rst.

banrlf.lgenerator 1 (Rohde und Sch~artz)
type SMFA EN 41300) - --

t 2 (Rohde und Schwartz,cpnara or -
type SHLR EN Lt1001)

fasedr.

fig. 12
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DraaggQlffrekwentie: 3,8 MHz

H. r. "zijband" : 3,8 HHz + ca. 1000 Hz

(generator 2)

(generator 1)

N.B. Deze meting is aIleen uit te voeren wanneer bei.de generatoren onge

veer ~ uur ingeschakeld zijn; kort na het inschakelen verloopt de

verschilfrekwentie nog te snel.

Bij opvoeren van de draaggolfamplitude boven 1,2 Vtt neemt de amplitude

van de verschilfrekwentie niet toe, de ruisamplitude weI (zichtbaar op

de oscil1ograaf). De amp1:i.tude van beide "spektra" bedraagt onder deze

omstandigheden ca 0,7 Vtt (ca 0,25 Veff)' de amplitude van het h.f. sig

naal is 10~Veff.

Tussen h.f. ingang en de uitgangen van de bandfilters worden de doppler

signalen dus ca 25000 keer versterkt.

5.2 Laagfrekwent vermenigvuldigers (nieuwe versie)---------------------------------------------

+ 15 V

uit

AIle andere weerst~nden 0,33 ~

5 %

- 15 v

Rl en R2 metaalfilm, sepaard 01'
0,1 01 gelijkheid.'0

R
3

en R
4

idem

R
5

, R6 , R
7

en RS : ~O-slagen

lnst.potm.

R3 R,.. 10k
lo;.~ 'i

2r--~~__f_-____l

14r------II--.........-...--l
He 1595

,..-_.........j12 ~

- 15 v

fig. 13
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De offsetspanning van de vermenigvuldigers is sterk afhankelijk van de

voedingsspanningen, vooral van veranderingen in het versehil tussen beide

voedingsspanningen. De voedingsspanningen bij het afregelen en die bij

het eigenlijke gebruik moeten dus aan elkaar gelijk zijn.

Dit is te bereiken door tussen de + 15 V en de - 15 V aansluitingen twee

op gelijkheid uitgezoehte weerstanden van ea 10 k in serie te schakelen.

De ene voedingsspanning wordt met behulp van een universeelmeter op 15 V
afgeree;eld; daarna wendt de universeclmeter tussen het knooppunt van beide

weerstanden en aarde c;eschakeld. De andere voedingsspanning wordt dan z6

ingesteld dat de meter op nul staat.

Het verdient aal1beveling deze weerstanden permanent in ~e sehakelj_ng or

te nemen, zodat de spffi1ningen altijd snel gekontroleerd kunnen worden.

I X en Y aan <tarde; uitgang op 0 V afregelen :'!l.b.v. R5
II X aan aarde, Y aan 1000 Hz, 2 Vt; ui tgang op nul instellen met R

III Y aan aarde, X aan 1000 Hz, 2 Vt; uitgang op nul instellen met R

IV X en Y aan 1000 Hz, 2 Vt j uitgang op 0,4 V~instellen met R6

I tm IV herhalen tot geen korre!cties meer noodzakelijk zijn.

N.B. De basisstroom van de ingangstransistoren moet door de generatoruit-

gang kunnen lopen; eventueel eenerator met uitgangstransformator ge

bruiken.

a) De vermenigvuldigers kunnen buiten de sehakeling afgeregeld worden,

zie 5.2.

b) Automatische vDlumeregeling.

Potentiometers van 50 k, 2 k en 200 k in de middenstand.

"Teller"- en "noemer"ingan;~en beide 1000 Hz, ea 0,1 Vtt •

De rotentiometer van 10 It wordt zodanig ingesteld (vanuit 3ardpoten

tiaal) dat arm de ingang van de di_fferen tiator 250 mVt t geleverd word t;

bij frekwenties onder 10 kHz kan de differentiator dan niet overstuurd

worden, terwijl hogere frelcwenties door de bandfilters worden afgesne

den.

Bij een ingangsspanning van 0,5 Vtt worden met behulp van de potentio

!:leter van 200 k de uitgangen van beide AVR-versterkers op gelijke am

pli tude afgereeeld. Bij een ingangsspanning van 0,01 Vt t idem :net
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de potentiometer van 2 k.

Beide procedures worden herhaald totdat geen verandering meer optreedt.

c) Fasekarakteristiek en offset deler.

Vervolgens wordt de kondensator van 150-180 pF zodanig bepaald dat

de offsetspanning aan de uitgang (achter de deler) voor frekwenties

tussen 200 Hz en 10 kHz onafhankelijk is van de frekwentie. Deze kon

densator bevindt zich in het noemerkanaal op de plaats die overeen

komt met de differentiator in het tellerkanaal en dient om de fase

fout van de differentiator te kompenseren.

Tenslotte wordt bij een lage frekwentie (ca 200 Hz) de uitgangsspan

ning van de deler met behulp van de offset-instelling van de 709 op

nul afgeregeld.

De ver~enigvuldigers worden buiten de schakeling afgeregeld (zie 5.2).

De basisstromen van de ingangstransistoren van de vermenigvuldigers

moeten door de voorgaande trap (differentiator) of door een weerstand

naar aarde (3k9) geleverd worden; hierdoor ontstaan kleine ingangsoff

setfouten wanneer de buiten de schakeling afgeregelde vermenigvuldigers

zander meer in de schrtl\.elinc gebruikt worden. Bij Vl heeft de ene in

gang op bepaalde ogenblikl-;::en een betrekkelijk hoge spanning, terwijl

de andere al1een een foutspanning heeft; onder die omstandigheden komt

de foutspanning versterkt in het uitgangssignaal tevoorschijn. Bij V2
is de invloed van deze fout verwaarloosbaar omdat beide ingangen van

V2 hetzelfde signaal krijgen; de - vrij kleine - foutspanning wordt ge

kwadrateerd en wordt dus verwaarloosbaar. Bovendien is Vl in de schake

ling moeilijk af te regelen (verbonden ingangen).

VI kan en moet in de schakeling bijgeregeld worden, met uitzondering

van de k-faktor. Voor de afregeling van de uitgangsoffset van Vl worden

teller- en noemeringang geaard; voor de afregeling van de ingangsoffset

wordt wordt een van beide ingangen geaard terwijl de andere een wissel

spanningsignaal van 1000 Hz, ca 0,1 Vtt l-;::rijgt.

Vervolgens krijgen beide ingangen hetzelfde s:i.gnaal (ca 0,1 Vtt , vari

abele frekwentie); parallel met de kondensator van 10 pF in de eerste

versterker van het noerrlerkanaal wordt een zodanige kondensator geplaatst

dat de offsetspanning aan de uitgang van de deler zo goed mogelij;c fre

],wentie-onafhankclijk is (rechte lIoffset-karakteristiek lt
). Wanneer de
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restcrendc frekwentie-onafhankelijke offsetspanning te eroot is, lean

eventueel ('en offsetl:ec;c1ine a:.m/jebrtlcht worden in de 7LI1 van de deler.

Af en toe fTlnct. oe uLtc;anesoffsct van VI en V
2

bijeereeeld worden; de

uiteane van de DC-versterker van de teller wordt met behulp van 1e off

seti.nstelline van VIall nul afgeregeld; de ui tgang van de DC-versterl{er

van de noemer wordt met behulp van de offsetinstelling van V2 op ea

+ 20 mV geli.jkspannine afgereeeld. Bij deze afregelingen moe ten teller 

en noemeringang ~eaard zijn.

De noemer moet een kleine posi tieve spanning hebben, orndat de deler ni.et

stabiel is bij noemerspanningen ~ ° V (zie A.l).

De voorspanning van 20 rnV in de noerner heeft een kleine invloed op de

schaalfaktor, maar in principe niet op de lineariteit; de noemer wordt

namelijk bepaald door het vermogen van het dopplersignaal en kan boven

dten door een automatische volumeregeling konstant gehouden worden.

N.B. Het bijregelen van de uitgangsoffset van VI en V
2

moet bi.j voorkeur

pas gebeuren wanneer het apparaat minstens een half uur ingescha

keld is.

SignaalniveRus op verschillende punten in het verwerkingsgedeelte

De differentiator van het nieuwe verwerkingsgedeelte wordt overstuurd wan-

neer de ingangsspanning (teller) groter is dan 0,2 Vtt bij 10 kHz.

De DC-versterker in het noemerkanaal wordt overstuurd wanneer de ingangs

spanning (noemer) groter is dan 0,4 Vtt , onafhankelijk van de frekwentie.

Signaalniveaus spektrum 1 en 2 ca 0,1-0,2 Vtt
It ui tgang VI 0,1-1,0 Vtt

uiteang V2 0,1-1,0 V
tt

metingen op
pols en in

DC-verst. 1 0,2-0,5 V model
=

I, .. DC-verst. 2 0,2-1,5 V=
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Offsetkarakteristieken verwerkingsgedeelte

De offsetkarakteristieken van het nieuwe verwerkingsgedeelte zijn in

grafiek 1 opgenomen; de gestippeldelijnen gelden voor een frekwentie

kompensatie in de differentiator van lk5/560 p en 22 p, de getrokken

lijnen voor een frekwentiekompensatie van lk5/120 p en 3 p (zie 2.4).

De bij de lijnen aangegeven kondensatorwaarden zijn de waarden die paral

lel met de kondensator van 10 pF in de eerste versterker van het noemer

kanaal geplaatst zijn.

Ter vergelijking toont grafiek 2 een aantal karakteristieken van het

oude verwerkingsgedeelte; hierin is duidelijk de instabiliteit van de

offsetspanning te zien (lage frekwenties).

Overdrachtskarakteristieken verwerkingsgedeel~e

De overdrachtskarakteristieken van het oude en het nieuwe verwerkings

gedeelte zijn weergegeven in grafiek 3; een aantal metingen aan het nieuwe

verwerkingagedeelte zijn opgenomen in de onderstaande tabel. Voor deze me

tingen is een Hewlett-Packard Variable Phase generator model 203 A gebruikt.

Deze generator levert twee signalen met een kontinu instelbaar faseverschil;

voor negatieve resp. positieve frekwenties wordt het faseverschil tussen

teller- en noemersignaal + 90· resp. - 90·. Bij enkele metingen is het tel

lersignaal gehalveerd om over een groter frekwentiegebied te kunnen meten

zonder dat de deler vastloopt.

Tabel: zie volgende bladzijde.

5.6

5.6.1

Meetresultaten totale systeem-----------------------------

Overdrachtskarakteristiek via h.f. deel en bandfilters

De overdracht van het totale systeem met het nieuwe verwerkingsgedeelte

is weergegeven in grafiek 4. De meting is ui tgevoerd volgens het principe

van fig. 12, dus met "spektra" die uit slechts ~~n frekwentie bestaan.

5.6.2 Middelende werking; faseafregeling bandfilters

Een speciaal voordeel van de gemiddelde frekwentie methode is het feit

dat de gemiddelde frekwentie van het ~££~!E!~~!~! signaal ten opzichte
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0,2 Vtt 0,1 Vtt 40 mVtt 40 mVtt 40 mVtt
teller

0,2 Vtt 0,2 Vtt 80 mVtt 80 mVtt 80 mVtt
I noemer

15 mV 15 mV ° mV 20 mV 40 mV offset
= ::: = ::: noemer

- 5,0 kHz - 11,8 - 12,0 - 12,0 - 11,0 ru
- 4,0 kHz - 9,4 - 9,5 - 9,4 - 9,0

- 3,0 kHz - 7,2 - 7,6 - 7,2 - 7,0

- 2,0 kHz - 10 - 4,8 - 5,2 - 5,0 - 4,8

- 1,0 kHz - 5 - 2,45 - 2,8 - 2,6 - 2,55

- 500 Hz - 2,6 - 1,25 - 1,5 - 1,45 - 1,4

- 250 Hz - 1,3 - 0,62 - 0,80 - 0,80 - 0,80

- 100 Hz - 0,55 - 0,25 - 0,50 - 0,50 - 0,50

+ 100 Hz + 0,50 + 0,23 + 0,10 + 0,10 °
+ 250 Hz + 1,25 + 0,62 + 0,44 + 0,37 + 0,35

+ 500 Hz + 2,6 + 1,2 + 1,1 + 1,0 + 0,95

+ 1,0 kHz + 5,2 + 2,4 + 2,4 + 2,3 + 2,1

+ 2,0 kHz + 10,5 + 4,9 + 5,0 + 4,8 + 4,4

+ 3,0 kHz + 7,4 + 7,8 + 7,4 + 6,9

+ 4,0 kHz + 9,9 + 10,5 + 10,0 + 9,3

+ 5,0 kHz

---------------------------------------------------------------------------------.

van de draaggolf bepaald wordt; als deze middeline l~orrekt wordt uitge

voerd en het ruisspektrum in de buurt van f recht is, dan moet de ruis
o

boven de frekwentie f de ruis onder f kompenseren (vergelijk 4.5).
o 0

Hierbij echter nog een aantal opmerkingen.

a) De ruis die in de demodulatoren en verderop in de scha~eling ontstaat

is in beide kanalen niet uitgemiddeld; de konsekwenties hiervan voor

de gewenste hoogfrekwent versterking zijn reeds in 5.1.2 vermeld.

b) De offsetkarakteristiek van het verwerkingsgedeelte moet recht zijn,

dat wil z,egcen aIle frekwenties worden onderdrukt.

c) De fasekara1;:t eristieken van de bandfil ters moeten zo goed mogelijk

ann elkaar gelijk zijn.

Afwijkingen in de amplitudekar~tteristieken hebben geen invloed op

(~e offsetkarakteristiek, maar weI op de schaalfaktor (bij freltwentie

onafhankelijke amplitudeverhouding van beide kanalen) en op de linea

ri tei t (frel{wentieafhankelijke allpli tudeverhouding van beide kanalen),
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vergelijk 4.3 en 4.4.
De nauwkeurigheid van de fasedraaier heeft geen invloed op de onder

drukking van rUis, maar weI op de schaalfaktorj zie 4.5.
d) De ruis beinvloedt de schaalfaktor; in het noemersignaal wordt het

ruisvermogen bij het signaalvermogen opgeteld.

Net zoals in het verwerkingsgedeel te de fasekaralcteristieken door verge

lijkende metingen aan te passen zijn, zo kunnen ook de fasekar~~teristie

ken van de bandfilters aan elkaar aangepast worden. Hiervoor bieden zich

twee methoden aan.

I) Meting met signalen alleen in de bovenzijband (f + f, f positiefo
en variabel), ~f alleen in de onderzijband (fo - f), waarbij de uit-

gangen van de fasedraaier zijn verbonden; de signalen die uit de band

filters komen moeten dan in fase of in tegenfase zijn en na verwerking

in het verwerkingsgedeelte - dat natuurlijk a1 eerder afgeregeld moet

zijn - nul opleveren, onafhankelijl~ van f voor 200 Hz ~ f ~ 10 kEz.

II) Heting met een AH-signaal (boven- en onderzijband symmetrisch ten 01'

zichte van f , modulatiefrel~wentie variabel; fasedraaier in normale
o -------

toestand). Uit 4.5 blijkt dat bij een juiste fasekar~deristiekhet

ui tgangssignaal nul moet zijn, onafhankelijk ven een fou t in de fase

draaier en onafhan1~elijk van de rase van de zijbanden.

N.B. "Zijbanden" niet verwarren met "sl1ektrum 1" en "spektrum 2".

Voor de uitvoering van deze metingen VJordt de opstelling van fig. 12 ge

bruiktj bij '~leting II v'ord t generator 1 door generator 2 r;esynchroniseerd.

Het faseverschil tussen beide generatoren in de gesynchroniseerde toestand

kan veranderd worden door voorzichtig aan een van beide frekwentieinstel

lingen te draaien; het faseverschil moet zodanig ingesteld worden dat de

ronplituden van beide spektra gelijk zijn (tijdens metingen af en toe kon

troleren).

r:eting II ble()k veel grotere offsetspanningen te seven dan meting I en

lijkt daarom 'neer geschikt om de bandfil ters "ar te regelen".

Bij lage frel<:wenties (ea 200 Hz) is geen offset meetbaar, ondanks de vier

lage kantelpunten; doordat het systeem de gemiddelde frekwentie bepaalt

hebben lage frekwenties een relatief kleinere invloed op de uitgangs

::>panning dan hoee frekwentie::>.

Twee "hoce" ~'-"mtelpunten zi jn gekombineerd met de versterker van het

L,acdo0 rla:ttfil ter; verder zijn over de kollektorweerstanden van de
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t rnnsis t,oren 2N3904 lwnc'enslltoren nnnr;osloten (knn tel frekwen tie 15kHz)

on -I n ,lo dornndul atoren l'vpneons (1.:,0 ldIz, ()nderelrul~klne; van de rlraur;r;olf

pn :,;1.ln harmontschen).

Het verdtent nanbevelLng om in ieder geval voor de kondensatoren in de

laagdoorlaatfil ters I % - typen te gebruiken; in de gebruikte print is eli t

helaas door plantsgebrek onmogelijk.

Afregelirtg vindt plaats door parallel met een van de kondensatoren die

over de kollektorweerstanden van de transistoren 2N 3904 geschakeld zijn,

een zodanige kondensator te plaatsen dat de offsetkarakteristiek zo recht

mogelijk is. Het eenvoudigste is een kondensator van ca 470 pF over een

van beide kondensatoren te plaatsen; als de offsetspanningen hetzelfde

teken houden, maar groter worden dan is men het verkeerde kanaal aan het

kompenseren. Keren de offsetspanningen in polariteit om, dan heeft men

het goede kanaal, maar een te grote kompensatiekondensator.

De afregeling met het AH-signaal blijkt afhankelijk te zijn van de draag

gol fspanning en de modulatiediepte van het AM-signaal; waarschi jnlijk

zi,4n beide zijba..'1den niet even sterk (parasitaire frekwentiemodulatie),

het~een misschien ook de reden is waarom methode II een grotere offset

spanning levert.

Op de volgende twee bladzijden bevinden zich een aantal registraties van

het uitgangssignaal van de flowmeter.

De eerste groep bevat opnamen van de polsslagader van drie personen.

De vorm van de kromme is afhankelijk van de persoon en van het gebruik

van de opnemer (plaats, druk).

De papiersnelheid is 20 mm/s, de gevoeligheid ea 2 V/cm.

De tweede groep bevat vergelijkingen tussen de dopplerflowmeter met het

nieuwe verwerkingsgedeelte en een elektromagnetische flowmeter Trans

flow 600 van Skalar Instruments; bij deze meting registreren beide appa

raten dezelfde flow in de proefopstelling. Papiersnelheid 5 mm/s; gevoe

ligheid dopplerkanaal 5 V/em; gevoeligheid el. magn. kanaal 0,5 V/em,

gevoeligheid (gain) el. magn. flowmeter: 25C-, bandbreedte 18 Hz.

De dopplerflowmeter levert meer ruis (indirekte meting!), vooral bij de

nuldoorgal'J.gen van de snelheid. Bij het laagste niveau van de eerste se

rie vergelijkende 'Tletingen (blokgolven) is de slang dichtgeknepen.
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Appendix 1 De de1er

De werking van de deler blijkt uit fig. 14 en de bijbehorende berekening.

(1) R z)v spanningsde1ing: v = e l - 2R (el -

,".-¥ ( 2) versterker: x = A.v (A< 0)
R ,

I I.. - I

Z ( 3) vermenigvuldiger: z = a.e2·x

(1), (2)

(3), (4)

x
x

fig. 14

Ael + Azx = 2 2

x =
Ae] + Aae?x

2 2

x =
tAe]

1 - t aAe2

x( 1 - aA;,z) = -tAel

1
x ~ - a

Deze deler inverteert; een andere bijzonderheid is dat de deler aIleen

stabiel is als de noemersparming posi tief is. Di t is als voIgt in te zien:

de versterker is teruggekoppe1d via de vermenigvu1diger; als de noerner

sp31lning e2 positief is, zal de vermenigvuldiger niet inverteren. De

versterker is dan via de vermenigvuldiger !~~~~.2~~~EE~~~ (A negatief).

Bij negatieve noemerspanningen inverteert de vermenigvuldiger en is de

versterker ~~~§~~~EE~!~;de schakeling gedraagt zich dan als schmitt

trigger met el als ingang en x als uitgang.

Voor toepassing van de schw{eling van fig. 14 in de flowmeter vormt de

u~tslu:Lting van necatieve noemerspanningen geen beperking; de noemerspan

ning wordt door de kwadrateerder geleverd (via het laagdoorlaatfilter)

en is dus steeds positief, of - in het grensgeval - nul.

~e deler kan voor negatieve noemerspanningen gebruikt worden wanneer

ergens in het teruggeko'Ppelde circuit (aangegeven door de gestiprelde

pi jl) cen inverter Geplaa.tst wordt; dan Imnnen natuurlijk geen negatieve

noerrerspanninGen meer eebruikt worden.

Opm. De deler werkt volc;ens het "virtuele aarde"-principej de spanninc x

is zodanic dat v vr;jwel nul is.



Appcndtx 2

Pig. "5 (hoClgfreLwen tdeel, demociulatoren en bandfil ters) :Ls op M~n prin t

r,e bouwd; de ze prj_n t \'Jord t in deze paraeraa! kortweg "h. f. deel" [Scnoe·nd.

Fig. 4 (het oude verwerkingsgedeelte) staat - met uitzondering van de

vermenigvuldigers - op een print. Op drie aparte prints bevinden zich

respektievelijk VA en VB (AVR vermenigvuldigers), VI en Vz (kwadrateerder

en kruiselings-vermenigvuldiger) en V3 (vermenigvu1diger in de deler).

Op de la8.tstgenoemde pri.n t· is dus Mm vermenigvuldiger niet in gebruik •.

Fig. 6 (het nieuwe verwerkingsgedeelte) is op een print gebouwd, echter

ook met uitzondering van de vermenigvuldigers.

FiS. 15 toont een symbolisch overzicht van het oude verwerkingsgedeelte;

g

AVR
verst.

AVR
verm.

(VA'VB)

x

x

diff. Ikruis. verrn.
verst. I kWRdr.

(VI' V2)

h i

laagdoorl.:
filters deler

j

laagdoorl.
filters

V
II

fig. 15

x

x

n !
.' , .

V
u

cliff.
verst.

I kru:Ls. verm.
lcwaclr.

l.d.f.
I

DCverst.1 deler
I
I

fig. 16
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bij de diverse aansluitpunten ZlJn letters geplaatst. Fig. 16 toont de

zelfde letterkode voor het nieuwe verwerkingsgedeelte. De letterkode

wordt gebruikt in fie. 17, waarin een overzicht staat van de aansh'i t

l'unten in de least. Deze ficuur geeft een aanzicht op het vlak van de

bedrading tussen de verschillende prints; de prints bevinden zich achter

het vlak van tekening met de onderdelenzijde links.

Fig. 18 toont de achterkant van de kast; aan deze kant worden de prints

in en uit de kast geschoven. In deze figuur zijn tevens de belangrijkste

afregelpunten zichtbaar.

Tussen de diverse prints zlJn in de kast afschermplaten aangebracht;

deze afschermplaten zijn z5 gemonteerd dat de prints niet verkeerd in

de kast geschoven kunnen worden. E~n punt van de kast is via een soldeer

lip met de aardrail verbonden.

.
'0 .

<J) S H. H 0.... <J) . 0
fig. 13 o 1 > H k1 > H kl..s:: .'0 <J)

h: 1.
co m ·rl

G) ® ·rl ;;: yl s <J) v () ffset 1en > ;:l~ H'd ...
yl H xl <J) x offset 1

afrec:elpnllten ~ + >
xl - 01 ut t g. offs. 1

teller en @--
nopmer

02 1\:2 k2
k2 y2 Y o ffset 2
y2 x2 x offset 2
x2 @--- 02 ul tg. offs. 2

+ 15 V •

•

•

lmooPl'un t.
lOL-weerst.

,
aan/ujt

o-ffset drClasgolf

S 0 , 0 0
1

0
:,:cndltrtst ~.. , + 15· 0 0.J2

0 •
ontvQkrist.

V 0 , -15 • 0 0
U 1 Hz...

overspr.
fil t~

•o

fig. 1 <J
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Fig. I') toont een aan7,:i cht van de frontplaat met de diverse aanslutt

bussen.

Om terugwerking via de zelfinduktie van de gemeenschappelijke voedings

lijnen te vermijden zijn op iedere print centrale voedingspunten en een

centraal aardpunt gekozen, dicht bij de ingang of bij het deel met de

hoogste versterking en/of frekwenties; de centrale voedingspunten zijn

naar het centrale aardpunt ontkoppeld met kondensatoren van ca 10 nF.

Vanaf de centrale voedings- en aardpunten lopen de voedingslijnen ster

vormig naarde diverse versterkertrappen (fig. 20a). Versterl~ers die

hoge frekwenties (hoger dan 1 a. 10 HHz) kunnen versterken, worden nog

eens extra ontkoppeld (in fig. 20a gestipl'eld aangeceven). Deze extra

ontkoppelinc is ook wenselijIt wanneer gemeenschappelijl~e voedingslijnen

of aardlijnen onvermijdelijk zijn (fig. 20b). De bedradingswijze van

fig. 20e vraagt deste meer om moeilijkheden naarmate hij op e;rotere

schaal wordt toegepast en naarmate de gebruikte verster!<.:ers een grotere

versterki_ng hebben en/of hosere frelnventies kunnen versterken.

+ 15 j • ± T. + 15
_1 - I.

I
, -,., ,

• ,
(' • T 0I,

-'- -'-

T
-,-

I
,

-15 • • ; - 15,
I,
I

\ I ,
, I ' fig. 20 b
I

I
~

H
V) <I>

15till m ~ + • • • •
~ ~, H ~ I

er·- 4-' <I> <I> ,
'd ~

+> Po
(J) Po -i-

ill (1) H coC (J I

~.
<I> H 0 I

::- +> • • • •~ I

Q) Q) 4-'
,

rl $::l
,

cu ~ ;:l ---,
H (LJ H I+-, 4-' 'd - 15 • • • •~ ~ ~,

Q' ~ ~

L' ~)! m

fie; • 20 a ~. 20 CJ.lg.
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1) 00\\. 7.0nrlor npvolc;ine vnn cie op de vorl !~e bladzij<ie C;ronnomoo

r0i",,,lr: !amnon ::tllhtole ncll:1lcl'11ngen t:ernnakt worden; do kann

() lli n r; tilbill tol ti G linn (' ell te r L:ro tel'.

(2) Behalve door terugwerlcillg via de voedingslijnen kan instabi-

liteit ook ontstaan door lange draden aem ingangen. Remedie

wanneer aIleen lage frekwenties gebruikt worden: stopweerstandjes

dieht bij de basisaansluiting van de desbetreffende transistor(en).

3) Elektrolytische kondensatoren zijn onbruikbaar voor het ontltop-

pelen van hoge frekwenties. Wanneer behalve hoge frekwenties

ook zeer lage frekwentiesontkoppeld moe ten worden en dus erote

l{apaciteiten gebruikt moeten worden, moeten parallelschakelingen

van elektrolytisehe kondensatoren met polyester- of keramische

l~ondensatoren eebruikt worden.

Voor frekwenties van ca 50 HHz en h08er zijn keramisehe- en poly

esterkondensatoren ontoereikend en moeten speciale h.f. kondensa

toren e;ebruikt worden.

De bedoeling van deze maatrecelen is te vermijden dat stoorspanningen

op de voedingslijnen versehijnen; in de eerste plaats wordt ervoor ge

zorgd dat de h.f. stromen door zo weinig mogelijk draad lopen. De h.f.

stroom wordt als het ware geleverd door de ontkoppelkondensatoren en

niet door het voedin8sapparaat.

Het belang van een juiste keuze van de aardpunten blijkt uit het volgen

de voorbeeld.

+ 15

o

I
fasedr.

A

u
centraal aardpunt

(::;tY.y

¢O
f'>-~ fig. 2la

fJ'lt:'
"t~"

De draaegolfstro~m voor de fasedraaier doorloopt de volgende weg: kern

afGccchermde kabel - T - fasedraaier - A - centraal aardpunt - 0 -

afscher~ing ~abel.

Over de zelfindu~die van de verbinding centraal 8:1.rdpunt - 0 veroor

zaakt deze stroom een 4 ~mz-spanning. Doordat de spektra die naar het

verwer1dngscedeel te en naar bi jvoorbeeld de oscillograaf gaan, geaard
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zijn via punt 0, verschijnt in deze spektra een 4 MHz komponent.

De 4 MHz komponent is ruim 10 keel' te verzwakken door de bedrading te

wi.jzie;en volgens fJe;. 21 b.

draae;
golf

+ 15-

o

I
,.....---+ fasedr.

A

fig. 21b

centro aardpunt

In de nieuwe situatie lwmt de 4 HHz-stroom niet meer in het centrale

aardpunt en punt 0; tussen 0 en het centrale aardpunt loopt geen h.f.

stroom meer.

Roewel di t probleem makh:elijk oplosbaar was, wordt n:len in praktijk vaal<;:

voor de volgende ~euze eesteld:

a) aardlussen vermijden, met als :-;:onsekwentie dat aIle signaalstromen

door de aard(-voedings-)lijn lopen;

b) aardlussen toelaten, zodat elke signaalstroom z1.Jn eigen aardlijn

kan hebben (afgeschcrmde l-cabel); de signaalstroom kan dan echter

via de aardlussen toch nag een andere weg zoeken, bijvoorbeeld de

voedingsaa.rdlijn. In dat geval is het dus nodig smoorspoeltjes of

stopweerstandjes in de aardlijn op te nemen en de - vanuit het

voedingsapparaat gezien - daarachter gelegen delen met kondensatoren

te on tl:oppelen.

N.B. De gemakkelijke oplossing van fig. 21b is slechts r.Jogelijk door

dat de generator die de draaggolfspanning levert, op e~n punt

geaard is, namelijk op het centrale aardpunt van fig. 21b.

AlB de draaggolfsranning door een schakeling in de flow:neter zelf

seleverd zou moe ten worden, dan zou men met de problemen a) en b)

~ekonfronteerd worden.

De stoorsrannins over de verbincting centraal aardpunt - 0 in

fig. 21a is betrekkelijk groat omdat de fasedraaier passief en

1 aasohlnig is.
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Appendix 3

1) Bij de afreGelinstrukties van het nieuwe verwerkingseedeelte is vcr-

meld dat VI in de Gcha:~eling bijgereeeld moet worden; in het aude

verwerkingsgedeelte is dit welliswaar oak nodig, maar niet zonderneer

mogelijk ten gevolge van de ruis uit het AVR-gedeelte. Om deze ruis uit

te schal~elen moet de print met de AVR-vermenigvuJ.digers ui t de schake

ling genomen worden en moe ten verbindingen gemaaltt worden met de ingang

van de differentiator en met de ingang van de versterker in het noe:ael'

kanaal.

2) ~anneer bij meting van de offsetkarakteristiek de a~plitude van het

ingangssignaal langzamn opgevoerd wordt van nul tot net voor het

begin van oversturing van de differentiator, dan is de gelijkspa.'1nings

komponent van het llitgangssignaal van de differentiator onmeetbaar

(d.w.z. Ideiner dan 1 mV).

Dit geldt echter niet voor de uitgangsspanning van VI' die aanvankelijk

vanuit nul steeds meer nesatief wardt en uiteindelijk via nul positieve

waarden bereikt. In llet ideale c;eval is deze gelijkspanningskomponent

nul; ten gevolge van -fase fou ten lean een c;elijkspaIminGskomponen t ontstaan

elie evenre<Hg is met het 1:.wadraat VEm de armpli tude van het ingangssigna.3.l.

0mdat amplitudeafhanltelijke fasefouten erg onwaarschijnlijk :::i jn, ~~al deze

~ou tspanning wel i.n de venleni gvuldi[cr ontstaan.

Het effeltt is niet te onderdru];:~<:.en met de ingangsoffsets van de vermenig

vuldiger.

N. B. De fabrikan t 6eeft voar beide ingangen afwijkende lineari tei ten aa.'1,

namelijk 1 % en 2 %; ~isschien is dit de oorzarut van de gekonstateer

de fou tspannjne;. Ret is mogel ijk dat het afwijl,ende gedrag van de

deler bij beerenztng nan positieve en negatieve 1.,;:ant oak hiermee

samenhangt.

3) De rrimaire \':ikl\:e1 ing van het transformntortje jn de h. f. incang is

zwevend, tenzLj .in de apnemer de aardaanslni t-1.ngen van zend- en

,~n tvangJtrista.l verbon;~en zj jn. hls deze verbj.nding niet aanwezic:; is)

clOet de :J.fsch('r~ning vnYl de le:Ldi':lg !"lila:,:, het ont.vang1<:ristal geaard 'worden

tel' vc'r"Jijdjng van st0ri.ngen.
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4) Tijdens dit afstudeerwerk zijn nog twee sch~telingen gebouwd:

a) :Sen nu]puntenteller; deze nulpuntenteller is niet gehandhilafd

omdFlt hij veel "'leer ruis leverde dan het gemiddelde frekwentie

systeem;

b) Een "phase-Iocked-loop"systeern, dat een signaal kan leveren met

de7.elfde frekwentie als de draaggolf in het h.f. signaal; Met

behulp van dit systeem moet het mogelijk zijn de draaggolf in

het h.f. signaal te verzwakken. De experimenten zijn uiteindelijk

eestaal<::t omdat een voldoend c;rote fasenauwkeurj.gheid niet haal

baar is in een redelijk frekwentiegebied (3-5 MHz). Voor een onder

drukldng van 20 dB is een fo.senau wkeurigheid van 5· nodig.

Een phase-locl,;:ed-loop systeem in 1. C. vorm (Signetics N: 562 B)

leverde vrijwel dezelfde resultaten als het met diskrete kompo

nenten Cebouwde systeem.
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