Validatiemetingen aan een transonic flowprobe
Citation for published version (APA):
Kuipers, A. (1996). Validatiemetingen aan een transonic flowprobe. (DCT rapporten; Vol. 1996.123). Technische
Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1996
Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record
Please check the document version of this publication:
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 08. Jan. 2023

Stageverslag van Astrid Kuipers
Begeleiders : Maarten Drost en René van Dankelaar

1

Samenvattìng.
In het kader van het projekt ’mechanische effecten van tetanische contractie op
doorbloeding van een skeletspier’ is dit onderzoek gedaan. Het doel van dit project is
’het functioneren en Plet disfunctioneren van skeletspierweefsel bepalen’. Daarvoor
wGï&

de b1:oedSow gemeten in bloedvaten van de mannelijke Lewis-ratten, die de

kuitspier voorzien van bloed, met een ultrageluid flowprobe van de firma Transonic.
Tijdens de experimenten bij de Lewis-rat, die uitgevoerd zijn binnen dit projekt,
bleek dat, na een tetanische contractie van de skeletspier, de flowprobe in positie
veranderde ten opzichte van de ader, waarin de flow gemeten werd. Als gevolg van
de positieverandering van de probe ten opzichte van de ader, veranderde de gemeten

flow door die ader. Nu werd verondersteld dat er een positieafhankelijke gevoeligheid
in de probe was. Dit diende onderzocht te worden.

Om te beginnen is de theoretische werkingswijze van de flowprobe nagegaan. Hierna
is een eenvoudige opstelling verzonnen, waarmee de experimenten gedaan konden
worden. Net deze opstelling zijn simpele experimenten uitgevoerd. Op drie verschillende manieren is de flow gemeten. Deze flows zijn : a de computerflow (flow
gemeten na AD-conversie), b de flowmeterflow (flow die afgelezen werd van de
display van de flowmeter) en c de infuuspompflow (flow die opgegeven werd aan de
infùuspomp). Eerst is de infuuspomp geijkt. De gemeten flow bleek na de ijking 20%
hoger te Biggen dan de flow die uit de iaifaspomp kwam. De flows zijn door twee
verschillende soorten buizen gemeten, de polytheen buis en de silastic buis.

De drie verschillende verkregen flows werden met elkaar vergeleken. Uit de experimenten bleek tevens dat er een ruis op het verkregen signaal zat.

Uit de experimenten blijkt dat de flowprobe bij beide buizen slechte resultaten weergeeft, maar dat de metingen met de silastic buis betere resultaten opleveren dan met
de polytheen buis.

Ook blijkt dat, zoals verwacht werd, de computerflow ongeveer gelijk was aan de

2

flowmeterflow.
Verder blijkt dat de computerflow ten alle tijden lager ligt dan de infùuspompflow.
Verder is er een grote variabiliteit in de metingen terug te vinden.
De vergelijking tussen de flows leverde op, dat er inderdaad een positieafhankelijke
gevoeligheid is in een flowprobe, maar welke afhankelijkheid er is, is met deze
experimenten niet te zeggen.
Tevens zijn er manieren gevonden om de grootte van de ruis op het signaal te verminderen. Zo is gekeken of de filterfrequentie van het signaal en de mate waarin
geluidsweerkaatsing, in de omgeving waarin gemeten wordt, mogelijk is, van invloed
is op de grootte van de ruis op het signaal. Dit bleek het geval te zijn. Er bleek
namelijk dat een lagere filterfrequentie van het signaal een kleinere grootte van de
ruis op het signaal tot gevolg had. Verder bleek dat als er minder geluidsweerkaatsing
mogelijk is in de omgeving waarin gemeten wordt, dat dan ook de grootte van de
ruis op het signaal minder wordt.
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Inleiding

1. Inleiding
Dit onderzoek is gedaan in het kader van een groter projekt. Dit projekt is 'mechanische effecten van tetanische contractie op de doorbloeding van een skeletspier'
genaamd. Het doel van dit project Is 'het functioneren en het disfunctioneren van
skeletspierweefsel bepalen'. Daarvoor wordt de bloedflow gemeten in bloedvaten van
de mannelijke Lewis-ratten, die de kuitspier voorzien van bloed, met een ultrageluid
flowprobe van de firma Transonic. In de eerste geslaagde experimenten blijkt de flow
tamelijk variabel te zijn. Een kleine verandering in positie van de probe leidt soms al
tot een grote verandering in de gemeten flow.

Het doel van dit onderzoek is dan ook deze positieafhankelijke gevoeligheid van de
probe te onderzoeken. Hiertoe moet eerst de theoretische werkingswijze van de probe
achterhaald worden. Hierna zal een eenvoudige meetopstelling opgesteld worden,
waarin het mogelijk is zowel de positie van de probe ten opzichte van het vat als de
opgelegde flow te variëren. De opgelegde en gemeten flow worden vervolgens met
elkaar vergeleken. Uit deze vergelijkingen zullen conclusies getrokken worden met
betrekking tot onder andere de positieafhankelijke gevoeligheid van de flowprobe.
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2. De flowprobe
Alvorens in te gaan op de flowprobe en de theoretische werkingswijze hiervan zal ter
verduidelijking ingegaan worden op de gebruikte opstelling. Hier wordt volstaan met
de vermelding van de verschillende onderdelen van de opstelling. In hoofdstuk 3
daarentegen wordt dieper ingegaan op de gebruikte opstelling.
De opstelling bestaat uit een flowprobe, welke een klein apparaat is wat geluidssignalen door een buis uitzendt en ontvangt, een flowmeter, die de binnengekomen signalen omzet in een flow, een micromanipulator, die de positie van de probe ten opzichte van de buis bepaalt en een infuuspomp, waarmee een bepaalde flow opgelegd kan
worden (zie figuur 10).

2.1. Wat is een flowprobe?
Een flowprobe Is een klein apparaat wat de stroming Tan een vloeistof (de flow)
bepaalt door een buisje. De Transonic flowprobe (zie figuur 1) bestaat uit 2 transducers en een reflector en werkt als volgt :
De flow wordt bepaald door geluidssignalen uit te zenden en weer te ontvangen met
behulp van transducers, door een flowgevoelig raam, het akoestische raam. De transducers bemerken de volumeflow van alle vloeistoffen die het raam passeren. De
Transonic flowprobe kan volumeflow meten in waterachtige, gasvrije vloeistoffen.
Gassen blokkeren de geluidssignalen en ten gevolge daarvan zal er een akoestische
fout optreden.
De tijd dat het geluid erover doet om van de ene transducer naar de andere te komen
wordt de transit-time genoemd. Deze transit-time is afhankelijk van de snelheid van
de vloeistof waar de geluidssignalen doorheen gaan (zie tj 2.2.1.), alleen in de rich7
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ting van het geluid, niet loodrecht erop, en is daardoor intern om te rekenen naar een
flow.

Probe

Bidirectional
Wide beam @urnination

Probe
Reflector

Side View

End View

guur 1. Schematische weergave van de Transonic flowprobe.

2.2. De werkiktg van een flowprobe.
In de paragraaf hiervoor is al vermeld dat door middel van geluidssignalen uit te
zenden en weer te ontvangen er een flow bepaald kan worden. Om uiteindelijk van
een geluidssignaal naar een flow te komen moeten er verschillende stappen genomen
worden. Dit gebeurt intern, in de flowmeter.
Om uit te leggen wat intern gebeurt [i], gaan we uit van een eenvoudige flowprobe
(figuur 2) waarbij het geluid van transducerl(tr1) naar transducer2 (tr2), met de
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stroom mee, gezonden wordt. Tevens wordt het geluid van transducer2 (tr2) naar
transducerl (tri), tegen de stroom in, gezonden. Voor de duidelijkheid worden beide
gevallen apart bekeken, waarna ze weer samengevoegd worden om tot een flow te
kunnen komen.

a
\

va : de axiale snelheid van de vloeistof door de buis [m/s]
vx(x) : de plaatsafhankelijke snelheid van de stroming in x-richting
[m/sl
L : de afstand van trl naar tr2 [m]
a : de hoek tussen vx(x) en va [rad]

Figuur 2. Schematische weergave van een eenvoudige flowprobe.

2.2.1. Theorie achter de omzetting van geluidssignalen naar een flow.

2.2.1.1. Geluidssignalen met de stroom mee.
In dit geval worden de geluidssignalen van transducerl naar transducer2 gezonden
(figuur 2). De tijd die deze signalen nodig hebben om de afstand tussen transducerl
en transducer2 te overbruggen is afhankelijk van het feit of de signalen wel of niet de
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buis passeren.
Passeren de signalen niet de buis dan is de snelheid van de signalen gelijk aan de
geluidssnelheid c, in een waterig medium.
Passeren de signalen wel de buis dan is de snelheid van de signalen gelijk aan de
geluidssnelheid c vermeerderd met de snelheid van de stroming in x-richting van de
vloeistof v,(x).
Nu is de transit-time T, de tijd dat een geluidssignaal erover doet om van transducer1
naar transducer2 te komen, omgekeerd evenredig met de snelheid van het geluid,
betrokken op de af te leggen afstand (1).

T,,,, : transit-time bij een geluidssignaal die met de stroming mee is gericht [s].
c : de geluidssnelheid [mis].

dx : de afstand waarover geïntegreerd moet worden [m].
(1) Kan omgeschreven worden naar een gedeelte wat langs de buis afgaat en een
gedeelte wat door de buis heen gaat. Dat gebeurt als volgt.

Er geldt c»v,(x)

en dus c2»v,2(x>. Nu verwaarlozen we v,"(x) ten opzichte van c2.

We krijgen dan :

I
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anders geschreven :

(4)

met

T, : het gedeelte van de transit-time wat aflankelijk is van de plaatsaflankelijke
snelheid van de stroming.
volgt nu voor (4) :

Nu kan voor een geluidsgolf van een bepaalde frequentie deze transit-time T,,,
omgezet worden in een faseachterstand. Dit gebeurt in de formule waarin het signaal
voor een klein deeloppervlakte van de transducer gegeven wordt, formule (7).

dU,,,,, : het deel van de signaal betrokken op het opppervlak dy.dz [*]

'

: De dimensie van het signaal U is onbekend. Er zal verder gegaan worden met

[*l. Bij het uiteindelijk resultaat is [*] van ondergeschikt belang.

De flowprobe

G,(Y,z) : geleiding betrokken op de plaats y,z van het transmitteroppervlak [*/m2]
w : hoeksnelheid [radh]

t : tijd [s]

dy.dz : deeloppervlak van transducer waarover geïntegreerd moet worden[m2] (Zie
figuur 3)

Figuur 3. 3D-weergave van een eenvoudige flowprobe met een rechthoekige straal.

Om nu het signaal U,, te verkrijgen wat de hele transducer ontvangt, zal (7) geintegreerd moeten worden over het gehele transmitter oppervlak S,. Verder wordt uitgegaan van een constante plaatsonafhankelijke geleiding :

G*iJ=9=
G*r

(8)

Het gehele transmitteroppervlak S, bestaat uit een oppervlak waar de buis doorheen
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gaat S, en een oppervlak waar de buis niet doorheen gaat S,.

U,,

zal gesplitst worden in een gedeelte wat door de buis heen gaat en een gedeelte

wat langs de buis afgaat :

umee

=e
+uZan@
mee

mee

>>

=G .//sin( o .(t-Tmee .dy .dz+G,.//sin( o .@-gee
>).dy .dz

De twee gedeelten van het signaal zullen nu apart uitgewerkt worden.

Umeelangs de buis.
Als de geluidsgolven langs de buis gaan, zal de geluidssnelheid niet versneld worden
door de snelheid van de stroming, daar langs de buis geen stroming plaatsvindt. Dit
heeft tot gevolg dat de transit-time alleen afiankelijk is van de geluidssnelheid.
Hierdoor kan dit gedeelte van de integraal eenvoudig berekend worden. Er geldt nu
voor het geluidssignaal langs de buis :

en dus :

Aangezien sin(w.(t-Uc)) onafhankelijk is van zowel y als z valt te concluderen dat
voor het gedeelte van

Urne?gs

het volgende moet gelden :

flngs=
mee G,sin(

L
o.(t--)) .Sd
C

Umeedoor de buis.
13

(9)
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Nu wordt de geluidssnelheid wel versneld door de snelheid van de stroming in xrichting (zie figuur 4).

Q : de volumeflow van de vloeistof die door de buis heengaat [ml/min]
A V :de oppervlakte van de interne buis [ m y
AV* : de oppervlakte van de interne buis, maar dan gekanteld over een hoe
van a n[my
Vvb : de inhoud van de buis waar de gehuidsstraal door heen gaat [m.mT
w de breedte van de geluidsstraal [m]
*-

guur 4. Schematischeweergave van een eenvoudige flowprobe met daarin de geometrische
grootheden.

Voor het geluidssignaal door de buis geldt nu :

Daar T, afhankelijk is van x, schrijven we (13) om met behulp van de volgende
gonioformule :

sh(x-3 =sin(4.cosCy)-cos(4.sinCy)
14
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De integraal die hierdoor verkregen wordt zal te integreren zijn. Nemen we nu

L
x=o.(t--)
C

y=o.TV

dan geldt voor Ume*

:

udoor =G,.//(sin( o.(t -))
L
-

mee

C

C

S”

Daar c»v,(x)

.cos( o.Tv)
-COS ( o.
(t--)
L ) .sin ( 0.
Tv))
.dy .dZ (15 )

zal T, zeer klein zijn ( 5 ) en mogen we aannemen dat de volgende

relaties gelden.

cos(0. TJ=l
Door deze aannamen is (15) te vereenvoudigen naar

L 1-cos( o .(t--)).
L o TJ.dy dz
mee Gtf//(sin( o .(t--)).
C
C

(18)

S”

Zowel sin(w.(t-Uc)) als cos(w.(t-Uc)) zijn onafhankelijk van y en z. Voor U m e p
krijgen we nu :

L .S; Gwcos(o.(t--))//o
L
udoor=
Gtfsin(o.(t--))
.Tfdy dz
mee
C

C

(19)

S”

In (19) staat nu nog een kleine integraal die we nog verder moeten uitwerken, name-

lijk
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A =/[o.Tv.dy.dz
s,

Met ( 5 ) volgt voor A :

Uit figuur 4 zijn de volgende relaties te halen :

*

Vvb=A.w
Y

V
A * =- A
Y cos(a)
Nu geldt voor (21)

v,sina is onafhankelijk van x,y of z en A kan nu als volgt geschreven worden

o

A = - . Y , . S ~ (Vvb
~).

(23)

C2

Met gebruikmaking van de relaties die uit figuur 4 verkregen zijn, volgt uiteindelijk
voor A :

o sin(a)
o
A=-..y.A, w-.tan(a).
c2

cos(a)

c2

Q. w
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Vullen we (24) in in (19) dan volgt voor Urn,?

&m,Y

mee

:

T
l u i
=G, (sin( O (t-=))Sv
-COS ( O (t- e)).
-.tan (a).Q .w)

c

C

De totale Umee:

Voor de totale U,,

geldt :

jotaal=jangs+&oor
mee
mee mee
en met gebruikmaking van

met

x=o.(t-A)
c

17
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2.2.1.2. Geluidssignalen tegen de stroom in.
In dit geval worden de geluidssignalen van transducer2 (tr2) naar transducer1 (tri)
gezonden (figuur2). De tijd die deze signalen nodig hebben om de afstand tussen
transducer2 en transducer1 te overbruggen is afhankelijk van het feit of de signalen
we! of niet de buis passeren.

Passeren de signalen niet de buis dan is de snelheid van de signalen gelijk aan de
geluidssnelheid c van waterig medium, zoals bij het andere signaal ook het geval is.
Passeren de signalen wel de buis dan is de snelheid van de signalen gelijk aan de
geluidssnelheid c verminderd met de snelheid van de stroming in x-richting van de
vloeistof v,(x).
Nu is de transit-time T, de tijd dat een geluidssignaal erover doet om van transducer2
naar transducer1 te komen, omgekeerd evenredig met de snelheid van het geluid,
betrokken op de af te leggen afstand (28).

Ttegen: transit-time bij een geluidssignaal wat in tegengestelde richting is gericht als
de stroming

[SI.

Analoog aan $2.2.1.1 kan nu met deze transit-time het totale signaal bepaald worden
e

die verkregen wordt als de geluidssignalen tegen de stroom in gaan.Vergelijken we
nu (28) met (1) dan blijkt dat een minteken het verschil is. Dit minteken werkt door
tot in het totale signaal wat, na berekeningen die analoog zijn aan die uit &L2.B.B., er
als volgt uitziet :

18
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met

x=o.(t-L)
C

2.2.1.3 De Flow.
Het totale signaal bestaat nu uit het signaal wat tegen de stroming in is gegaan
verminderd met het signaal dat met de stroming mee is gegaan. Dit totale signaal
bevat nu enkel nog het buisafhankelijk gedeelte van het signaal. Hieruit is de flow Q
makkelijk te ontlenen.

utotaal -utotaal -Utotaal =2.Gty.Sty.
lp .cos(x)
-

tegen

mee

met :

x=o.(t-4)
C

lp=

o.tan(a). Q

2.h

Nu is Q te verkrijgen door (30) om te schrijven naar :

utofaal 2

@

.C

.ó

E
2. GtfSffo.tan(a) .cos(o.(t--))
C

De volumeflow Q die nu verkregen is (31), is afhankelijk van het totale signaal IJtot,
welke ontstaan is door geluidssignalen met de stroom mee en tegen de stroom in te
sturen. Q is tevens afhankelijk van de gebruikte transducers en dan met name van de
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breedte van de transducers, h, het transducer-oppervlak, S,, en de geleiding betrokken
op het transducer-oppervlak, G,. Daarnaast spelen de tijd, t, de hoeksnelheid,w, de af
te leggen afstand door de geluidssignalen, L, en de geluidssnelheid in een waterig
medium, c, ook een kleine rol bij het bepalen van de volumeflow, daar van een
bepaalde samenstelling van deze grootheden de cosinus genomen dient te worden. De
volumeflow Q bij deze eenvoudige probe is onderhevig aan scheefstand. Verandert de
hoek tussen de axiale (v3 en plaatsafhankelijke snelheid (v,(x)), a, dan verandert ook
de gemeten flow. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een probe welke twee
transducers en een reflector bezit. Hierdoor is de invloed van de scheefstand van de
buis ten opzichte van de probe niet meer van invloed op de flow. Dit is uitgelegd in

52.3.
Naast dat de geluidssnelheid in waterig medium, c, en de hoeksnelheid w in combinatie met andere grootheden van invloed zijn op Q zijn ze ook individueel van invloed
op de flow. C is rechtevenredig en w is omgekeerd rechtevenredig met de volumeflow Q.
Opgemerkt dient nog te worden dat de flow onafhankelijk is van het snelheidsprofiel.
Bij hemodynamica gaat men uit van een laminaire Poiseuille stroming. Deze stroming
is parabolisch. Aangezien hier de snelheid geïntegreerd wordt over het hele gebied
waar de stroming door heen gaat, valt de afhankelijkheid van het snelheidsprofiel
voor de flow weg.
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2.3. De gebruikte flowprobe.
2.3.1. De 0.W-flowprobe.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de O.5V-probe. Deze is zo genaamd vanwege zijn V-vormige reflector en vanwege de maximale buitendiameter van de buis die
met deze probe gemeten kan worden. De O.5V-probe is te zien in figuur 5. De
specificaties van de O.5V-probe zijn in bijlage 1 te vinden.

vooraanzicht van de O.%-probe
zijaanzichtvan de 0.W-probe

Figuur 5. De û.5V-flowprobe, het voor- en zijaanzicht.

De stippellijn in figuur 5 bij het zijaanzicht van de O.5V-flowprobe geeft aan wat de
grens is van het akoestisch raam, waarbinnen de flow van alle vloeistoffen, daar
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aanwezig, bepaald kunnen worden.

2.3.2. De flow van de 0.5V-flowprobe.
De gebruikte probe is er een met een reflector. Ook nu kan op dezelfde manier als in
fj 2.2. de Bow Qsvbepaald worden. Alvorens Qo,5vte bepalen, kurìnen er eerst een

paar vereenvoudigingen gedaan worden.
In dit onderzoek is speciaal voor 0.W-flowprobe gekozen zodat scheefstand van de
buis ten opzichte van de probe een te verwaarlozen invloed zou hebben op de flow.
Dit is als volgt in te zien. In figuur 6 zijn twee schematische tekeningen van de probe
met een buis daarin weergegeven. In de onderste tekening is de positie van de buis
ten opzichte van de probe ’scheef. Tevens is het snelheidsverloop van de vloeistof
weergegeven, zowel de plaatsafhankelijke (vl en v2) als de axiale (v3.
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R

Figuur 6. Schematischeweergave van de invloed van de scheefstand van de O.5V-flowgrobe met
daarin het snelheidsverloop.

In de bovenste probe geldt voor het snelheidsverloop : v1+ v2= va. In de onderste
probe geldt : v1 + v,

N

va. Omdat het verschil, wat optreedt door scheefstand, te

verwaarlozen is , gaan we in alle gevallen uit van het volgende :
VI + V2= va

(32)

Nu we van (32) uitgaan kan uit figuur 7 gehaald worden dat in alle gevallen (scheefstand of niet) Avl=Av,en dus Vbl=vb2 moet gelden. Het ideale geval treedt natuurlijk
op als a=45". Nu deze vereenvoudigingen gemaakt zijn kan de methode van 52.2.

doorlopen worden om Q0,5V
te berekenen. Deze methode zal uitgebreid doorlopen
worden voor geluidssignalen met de stroom mee en minder uitgebreid voor geluidssignalen tegen de stroom in, daar het significante verschil tussen de twee berekenin-
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gen enkel een minteken is.

Figuur 7. Schematischeweergave van de O.5V-flowprobe met de geometrische grootheden.

2 3-2.1. Geluidssignalen mei de stroom meee
De geluidssignalen worden van trl naar de reflector en dan naar tr2 gezonden (zie
figuur 7). Ook nu is de tijd dat de signalen erover doen om van trl naar tr2 te komen
afhankelijk van het feit of ze wel of niet de buis passeren. Passeren de signalen niet
de buis dan is de snelheid van de signalen gelijk aan de geluidssnelheid c, in waterig
medium. Passeren de signalen wel de buis dan is de snelheid van de signalen afhankelijk van de geluidssnelheid c vermeerderd met de snelheid van de stroming van de
24
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vloeistof in x-richting. De transit-time, T, de tijd dat een geluidssignaal erover doet
om van trl naar tr2 te komen omgekeerd evenredig met de snelheid van het geluid
betrokken op de af te leggen afstand. Hier geldt nu voor T,,,

het volgende :

(33)

Worden de rekentechnieken van $2.2. toegepast, dan volgt uiteindelijk voor T,,

2.L

=--

mee

(34)

TV*

C

:

met

Voor het signaal wat langs de buis afgaat,

U,,:mgs,

Voor het signaal wat nu door de buis gaat, U,,?,

geldt nu dan :

geldt nu dan :

2L
udo"T=
GfrS
,sin( o.( t -2AL ) ) G,,cos(
o .(t - A ) ) o
. .JJTv.dy dz
mee
C

In Urn,?

C

(37)

S"

is nog een integraal terug te vinden die verder uitgewerkt dient te worden.

Namelijk de volgende :
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v +v
B=//T',,*.dy.dz=// 2 . d x . d y . d z
SV

vvb

C2

M&en we gebruik van de eerder vemeldde vereenvoudigingen en van het feit dat
dan voor de totale inhoud V, in het ideale geval (a=45")geldt,

dan volgt voor B :

C2

(39)

Hiermee volgt voor Urneedoor:

2 .
duo'=
mee Gtf(S, sin(o.(t--))

c

~ o .2@.A, va.w
2.L
.cos(o.( t--)))
c2
c2

-

(40)

Met (36) en (40) volgt nu voor het totale signaal wat met de stroming meegaat,
Ume>faal:

met :
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2L
x=o.(t--)
C
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2.3.2.2. Geluidssignalen tegen de stroom in.
Nu geldt dat de transit-time, T, omgekeerd evenredig is met de geluidssnelheid, c, in
waterig medium (wanneer de buis niet gepasseerd wordt) of omgekeerd evenredig
met de geluidssnelheid c verminderd met de snelheid van de stroming van de vloeistof in x-richting. Voor de transit-time geldt nu :

Het enige verschil met de transit-time uit 82.3.2.1. is het minteken onder de deelstreep in de integraal. Dit minteken werkt in de hele berekening door. Utege$M ziet
daarom er als volgt uit :

met :

2.3.2.3. De flow bij de 0.W-Jlowprobe.
Het totale signaal bestaat nu uit het signaal wat tegen de stroming in is gegaan
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verminderd met het signaal dat met de stroming mee is gegaan. Dit totale signaal
bevat nu enkel nog Biet buisafharikelijk gedeelte van het signaal. Hieruit is de flow
Q0,5vmakkelijk te ontlenen.

met :

x= o .(r--)2.L
C

Nu is

Q0.5v

te verkrijgen door (30) om te schrijven naar :

Qo.5

v=

utota?
c2.b
A

T

2. GtyStf2&.o .cos(o.(F E ) )

(44)

C

De volumeflow Q0,5v die nu verkregen is (44), is afhankelijk van het totale signaal

Utot,welke ontstaan is door geluidssignalen met de stroom mee en tegen de stroom in
te sturen. Q0.5v is tevens afhankelijk van de gebruikte transducers en dan met name
van de breedte van de transducers, h, het transducer-oppervlak, S,, en de geleiding
betrokken op het transducer-oppervlak, G,. Daarnaast spelen de tijd, t, de hoeksnelheid,w, de af te leggen afstand door de geluidssignalen, hier de afstand van trl naar
de reflector en van de refiector naar tr2, 2*L dus, en de geluidssnelheid in een
waterig medium, c, ook een kleine rol bij het bepalen van de volumeflow van de
0.5V-flowprobe, daar van een bepaalde samenstelling van deze grootheden de cosinus
genomen dient te worden.
De Qo.5v is omgekeerd evenredig met de factor 242, die verkregen is doordat scheefstand niet van invloed is op de flow. De inhoud waarover geïntegreerd moet worden,
bestaat uit deze factor 242 maal de oppervlakte van de buis maal de breedte van de
29

De flowprobe

straal (zie(39)), in plaats van dat er een afhankelijkheid van

CY

in zit (zie (24)).

Naast dat de geluidssnelheid in waterig medium, c, en de hoeksnelheid w in combinatie met andere grootheden van invloed zijn op Qo,5vzijn ze ook individueel van
invloed op de flow. C is rechtevenredig en w is omgekeerd rechtevenredig met de
volumeflow Q0.5v.
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3. De opstelling.
3.1. Inleìdìng.
Om de 0.W-flowprobe te kunnen valideren, diende er een eenvoudige opstelling

bedacht te worden, waarbij een ader met daardoorheen een flow nagebootst werd.
Daarnaast moest rekening gehouden worden met het feit dat de O. 5V-flowprobe
alleen in waterige, luchtvrije vloeistoffen metingen kan verrichten.
Nu is in de opstelling gebruik gemaakt van een infuuspomp om een flow op te
leggen. Middels de infuuspomg wordt men in staat gesteld een gewenste, constante
flow op te leggen. In de infuuspomp werd een 50 ml Terumo spuit, met koud kraanwater erin, gelegd. Deze staat in verbinding, door middel van een injectienaald met
Luerlock sluiting, met de nagebootste ader. Voor de nabootsing van de ader is gekozen voor twee verschillende buizen, namelijk een sterile polythene tube, de onrekbare
buis, met een inwendige diameter van 0.28 [mm] en een uitwendige diarneter van
0.61 [mm] en een silastic tube, de rekbare buis, van Dow Medical met een inwendige
diameter var, f 0.35 [mm] en een uitwendige diameter van + Q.70 [mm]. Wameer
welke buk gebruikt wordt, wordt vermeld bij de validatie-experimenten aan de
flowprobe (H4).
De buis diende door een waterig medium te gaan, opdat metingen met de flowprobe
mogelijk waren. Hiertoe is gekozen voor een zwarte kleine plastic deksel met twee
gaatjes erin, waardoorheen de buis loopt. In de deksel bevond zich als waterig medium fysiologisch zout, Ter afdichting van de gaatjes in de deksel is gebruik gemaakt
van medicotest electrode paste, een zeer dikke electrode gel. Aan het uiteinde van de
buis bevond zich een bekerglas die de uitgestroomde flow opving.
De O.5V-flowgrobe werd aan de micromanipulator gehangen en om de buis in het
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waterige medium gehangen. De O.5V-flowprobe staat middels de flowprobekabel in
verbinding met de flowmeter die de geregistreerde signalen omschrijft naar een flow.
De flowmeter staat weer in verbinding met een computer die nauwkeurig de gemeten
flows registreert.
Deze opstelling is terug te vinden in figuur 8.

5

-0

6

I 3

1 :De OSV-flowprobe
2 :Deflowmeter
3 :De infuuspomp
4 :De micromanigulator
5 :De flowprobekabel
6 :De Terumo 50 ml spuit
7 :Het bekerglas
8 :Het buisj,

Figuur 8. Schematische weergave van de gebruikte opstelling.

Met deze simpele opstelling is het mogelijk om de positie van de flowprobe ten
opzichte van de buis te veranderen, alsmede drie flows te verkrijgen. Deze drie flows
zijn : - de infuuspompflow, de flow die opgelegd wordt aan de infuuspomp, - de
flowmeterflow, de flow die afgelezen wordt van de display van de flowmeter, en - de
computerflow, de flow die door de computer geregistreerd wordt.
In de volgende paragrafen zal dieper ingegaan worden op de flowmeter, de infuuspomp en de micromanipulator. De flowprobe is al uitvoerig ter sprake gekomen.
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3.2. De flowmeter.

Een flowmeter is een meetinstrument, die uitgezonden geluidssignalen ontvangt en
urnzei, na een cur~~plexe
weg ie dûûr:opea hebben, nmï een flow.

3.2.1. De werking van de flowmeter.
De flowmeter zendt een geluidssignaal uit en daarna ontvangt hij deze weer. Deze
signalen worden intern omgezet tot een flow. De theorie hierachter is terug te vinden
in

5

2.2. In de praktijk komt het erop neer dat er een electronische schakeling doorgelo-

pen moet worden voordat er een flow op de display verschijnt, nadat er een geluidssignaal is uitgezonden. Die electronische schakeling ziet er als volgt uit. (figuur 9)
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ie electr onische schakeling

ill

1 :H.F. Oscillator
2 :gatedpower amplifer
3 :receiver amplijïïr
4 :sychroon detector
5 :integrator
ó :translogic
7 :upstream sample holder
8: downstream sample holder
9 :subtractor
10:buis
a :FET

v

+4

a,
1I

I

I

a

-

6

I

I

I

I

a
bl

al

-

I

I

I

iguur 9. Blokdiagram van de electronische schakeling van de flowmeter.

De weg die het geluidssignaal intern aflegt is de volgende :
Vanuit de 'H.F.oscillator' { i } wordt een sinussignaal via de 'gated power amplifier'
(2}, waar het signaal versterkt wordt naar transducer1 gezonden. Tevens wordt
ditzelfde signaal naar de 'synchroon detector' (4) gestuurd.
Bij transducer1 aangekomen wordt het signaal door de buis {lo}, met de stroom
mee, naar transducer2 gestuurd. Het signaal wat nu ontstaat, omdat de geluidssnelheid
nu wordt vermeederd met de snelheid van de vloeistof in axiale richting en er
daardoor een faseverschil optreedt, wordt gezonden naar de 'receiver amplifier' { 3).
De 'receiver amplifier' (3) versterkt het ontvangen signaal en stuurt dit signaal door
naar de 'synchroon detector' {4}, waar dit signaal vergeleken wordt met het oorspronkelijk uitgezonden signaal. Het verschil tussen deze twee signalen wordt doorgestuurd naar de 'integrator' f 5 1, waar dit signaal ge'i'ntegreerd wordt. Het geintegreerde signaal wordt doorgezonden naar de 'downstream sample and holder' {8), waar
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dit signaal even wordt opgeslagen totdat er een signaal binnenkomt bij de 'upsteam
sample and holder' (7).
Dit signaal volgt de volgende weg. Via de 'H.F.oscillator (1) gaat het signaal,
versterkt door de 'gated power amplifier' {2), naar transduced. Van hieruit wordt
het signaal door de buis naar transducerl, tegen de stroming in, gezonden. Ook nu
treedt er een faseachterstand op die, nadat het signaal ers sterkt is In de 'receiver
amplifier' (3 ), gedetecteerd wordt bij de 'synchroon detector' (4). Het verschil tussen
het ontvangen en het uitgezonden signaal wordt geïntegreerd in de 'integrator' ( 5 ) en
daarna opgeslagen in de 'up- stream sample and holder' (7).
Bevatten zowel de 'upstream' (7) als de 'downstream sample and holder' (8) een
signaal dan wordt het 'downstream'signaal van het 'upstream'signaal afgetrokken in
de 'subtractor' (9). Tevens komt dan uit de 'subtractor' (9) de flow te voorschijn.
De 'translogic' (6) is een logische poort. Deze logische poort stuurt de FET's (a)
zodanig aan dat het mogelijk is om eerst een signaal dat tegen de stroom ingaat te
bewerken en daarna een signaal dat met de stroom mee gaat te bewerken.
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3.2.2. De twee-kanaalsflowmeter.
In deze studie wordt een twee-kanaals flowmeter, de T206, bekeken. Van deze
flowmeter wordt gebruik gemaakt bij de validatie-experimenten van de flowprobe.
Dit is een flowmeter speciaal voor kleinere dieren en dus kleine flowprobes, namelijk
flowprobes van 0.5 [mm] tot 20 [mm]. Deze flowmeters geven onderzoekers de
mogelijkheid om een flowprobe te gebruiken om meerdere dierenmodellen te bestuderen.
De transit-time ultrasound flowmetingen zijn niet afhankelijk van hematocriet of
electrische conductiviteit en dus kan de flow gemeten worden in een grote variatie
van vloeistoffen die verschillen van bloed.

De flowmeter heeft de volgende afmetingen en gewicht :

I Gewicht
1 Afmetingen

I Hoogte
bedte

I Diepte

1482.6 [mm]

I

1406.4 [mm]
I

kabel 1. Afmetingen en gewicht van de flowmeter.

De meterkast bevat verschillende knoppen die gebruikt kunnen worden.
De 'invert'-knop stelt de gebruiker in gelegenheid om een positieve flow te creëren
indien er een negatieve flow op de display verschijnt. In dit onderzoek verscheen er
een positieve flow als de flow gericht was zoals in figuur %O.
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Figuur 10. Schematische weergave van de flowprobe met daarin de positief gerichte flow.

De 'Lofl0'-knop kan ingedrukt worden als een lage flow bepaald moet worden, in het
geval van een 0.W-flowprobe is een lage maximale flow 2.5 [ml/min] en een hoge
maximale flow 10 [ml/min]. De specificaties hierbij zijn terug te vinden in bijlage 1.
Tevens bestaat de mogelijkheid dat de output gefilterd wordt met verschillende
frequenties. Deze fiequenties zijn : 0.1, 10, 30 en 100 [Hz].
De 'mea'-knop dient ingedrukt te worden als metingen gedaan moeten worden.
De 'test'-knop toont, indien ingedrukt, met welke probe gewerkt wordt. Als geen
probe aangesloten is, staat op de display 'nopr'.
Tevens zijn er twee knoppen aanwezig om te kalibreren. Eén voor het nulniveau
('calibrate zero') en één voor het maximale niveau ('calibrate scale'). Het nulniveau
geeft een spanning van O [VI en het maximale niveau een spanning van 5 [VI.
De meterkast bevat zowel een analoge als digitale display.
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De twee-kanaals flowmeter kan tegelijkertijd de metingen van twee probes tonen.
Indien er geen flow aanwezig is en de display meldt dat er wel een flow is, dan kan
deze aangepast worden met de 'offset adjustment'-knop. Daarnaast levert in vivo
kalibratie een verhoging van de absolute nauwkeurigheid op.
De flowmeter is geaard. Mocht het toch per ongeluk niet geaard zijn, dan is de

axd!ekstmûm minder dzr, 50 [mA].
Mocht tijdens de meting een akoestische fout' optreden, dan verschijnt er op de
display 'ac.er' en gaat het 'test' lampje branden. Het testlampje gaat branden indien
het akoestische signaal en de flow-outputsignalen niet aan de door de fabrikant
opgegeven nauwkeurigheidsspecificaties voldoen.

3.3. De infuuspomp.
Een infuuspomp, ook wel een spuitpomp genoemd, is een pomp waarmee een flow
opgelegd kan worden. Dit toestel wordt voornamelijk gebruikt in ziekenhuizen bij
patiënten die een continue, zelf op te leggen vloeistofstroom tot zich moeten krijgen.

33.6. De werking van de infuuspomp.
De infuuspomp werkt met een intern hydraulisch systeem. Een spuit wordt in de
pomp geklemd. Hierna zal een flow opgegeven worden. Aan de hand van de spgegeven flow zorgt het hydraulisch systeem ervoor dat de spuit met de juiste snelheid, en
dus de juiste flow, leeggedrukt wordt. De ingebruikname van de inhuspomp is
afhankelijk van het soort infuuspomp. Vandaar dat daar verder op ingegaan zal
worden in de volgende paragraaf. De infuuspomp die hier gebruikt is, is een 'BectonDickinson' spuitpomp.

: Een akoestische fout treedt op als er geen akoestisch signaal ontvangen wordt
door de transducers. Dit is het gevolg van lucht in het akoestisch raam. Want er moet
altijd gemeten worden in een luchtvrije, waterige omgeving. Hier wordt gemeten in
een kleine deksel met daarin îysiologisch zout.
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3.3.2. De 'Becton-Dickinson' spuitpomp.
Alvorens de spuitpomp in gebruik genomen kan worden, dienen er eerst een paar
stappen gevolgd te worden.
In eerste instantie dient er op gelet te worden dat het toestel uiterst stabiel staat.
Hierna dient de netsnoer aangesloten te worden op een stopcontact (22OV-50 Hz). Er
verschijnt dan een stekker op de display ter bevestiging van de aansluiting. Hierna
dient de spuit op de juiste wijze in de hiervoor bestemde bedding gelegd te worden
en vastgeklemd te worden met de spuithouderklep en de zuigerkop. Hierna kan de
spuitpomp ingeschakeld worden.
Alvorens met de perfusie (het spuiten) begonnen kan worden, dienen het spuittype,
de occlusiedrempel en de gewenste flow ingesteld te worden. Nu kan de perfusie
gestart worden. Tijdens de perfusie zijn er nog een aantal handelingen die verricht
kunnen worden, zoals hier gedaan is, het veranderen van de flow of het stopzetten
van de perfusie.
Bij de Becton-Dickinson spuitpomp kan gebruik gemaakt worden van zes voorgeprogrammeerde spuiten. Daar deze spuiten niet tot de beschikking waren, is gewerkt met
een Terumo 50 ml spuit en ingesteld is de Monoject 50 ml spuit. Dit daar eerdere
ijkingen met een Terumo 50 ml spuit en bij een instelling van de Monoject 50 ml
spuit de beste resultaten opleverden. Zij kwamen het meest overeen.
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De specificaties van de Becton-Dickinson spuitpomp zijn de volgende :

Afietingen
Hoogte

120 [mm]

Bereik van de flow

I

Flowpreclsie

f3

)[%I2

Occlusiedetectie

1 0.4 [bar]
I 0.7 [bar]

Alarmdrempel laag
Alarmdrempel medium
Alarmdrempel hoog

1.2 [bar]

rabel 2. Specificaties van de Becton-Dickinson spuitpomp.

3.3.3. De ijking van de Becton-Dickinson spuitpomp.
Alvorens de Becton-Dickinson spuitpomp in de opstelling werd gebruikt, zijn er
ijkmetingen aan uitgevoerd.

Opzet/uitvoering Ejking.
Bij deze ijkmetingen is gebruik gemaakt van een 50 ml Terumo spuit, gevuld met 50
ml koud kraanwater, een perfusiesysteem van het type Luerlock met een naald van
0.4x0.26 en twee soorten materialen, waardoorheen de flow gebracht werd. Deze
twee materialen waren sterile poythene tubing, een onrekbare buis, met een inwendi-

: Dit geldt als er gebruik is gemaakt van spuiten die in overeenstemming zijn met

de norm NF 90.251.
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ge diameter van 0.28 [mm] en een uitwendige diameter van 0.61 [mm], en een
elastisch materiaal, de 'silastic tube' met een inwendige diameter van h 0.35 [mm] en
een uitwendige diameter van % 0.70 [mm]. Verder is gebruik gemaakt van een weegschaal en een stopwatch om de uitgestoten flow te kunnen bepalen.
Er is als volgt te werk gegaan. De spuitpomp werd ingesteld op een gewenste realistische Bow. Bi. deze gewenste flow werd een volle spuit keggednkt ei, gedmende het
leegdrukken is om de twee minuten het gewicht van het uitgedrukte water opgenomen. Deze procedure is per flow viermaal doorlopen, met driemaal de elastische tube
en eenmaal de polythene tube waar de flow door heen liep.
Er is gekozen voor een flow van 1.5 [ml/min], 0.6 [ml/min] en 0.1 [ml/min].

Resultaten.
Uit de metingen kon een flow berekend worden door de massatoename van het
uitgestoten water te delen door de tijdsduur waarin deze massatoename plaatsvond.
Deze berekende/gemeten flow is vergeleken met de opgegeven flow. In figuren 11,
12 en 13 zijn deze resultaten uiteengezet.
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iiken van de infuuspomp, flow =lS[ml/rnin], gemeten +opgegeven flow versus tijd
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- : de opgegeven floi
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iguur li. Resultaten van de ijking van de infuuspomp bij een opgegeven flow van 1.5 [mi/min].

ijken van de infuuspomp, flow=0.6[ml/min], gemeten+opgegeven flow versus tijd
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Figuur 12. Resultaten van de ijking van de infuuspomp bij een opgegeven flow van 0.6 [ml/min].
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iiken van de infuuspomp, flow=O.l[ml/min], gemeten+opgegeven flow versus tijd
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Figuur 13. Resultaten van de ijking van de infuuspomp bij een opgegeven flow van 0.1 [ml/min].

Discussie
Uit figuren 11, 12 en 13 blijkt dat bij de drie verschillende flows, dezelfde verschijnselen optreden. Zowel bij 1.5 [ml/min] (figuur 1i), 0.6 [ml/min] (figuur 12), en 0.1
[ml/min] (figuur 13) blijkt dat, na een inschakelperiode van ongeveer vijf minuten,
het niveau van de uitgestoten flow hoger ligt dan de opgegeven flow. Aangezien dit
in alle drie de gevallen hetzelfde is, zal alleen het geval van de flow van 1.5 [ml/
min] nader toegelicht worden. De andere gevallen zijn niet tot nauwelijks toegelicht. Gekeken is naar het percentage van de afkijking van de opgegeven flow.
Figuur 14 laat zien dat de gemeten flow, na de inschakelperiode van vijf minuten, 20

[“h]afwijkt van de opgegeven flow.
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trompetcurves tov opgegeven flow van de infuuspomp, flow= 1.5 [ml/min]
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Figuur 14. Afwijkingen van de gemeten flow ten opzichte van de opgegeven flow (1.5 [ml/min]),
uitgezet tegen de tijd.

Deze 20 [“hl afwijking treedt ook op bij de opgegeven flow van 0.6 [ml/min] en 0.1
[ml/min]. Deze afwijking is het gevolg van het feit dat er een type spuit is gebruikt,
die niet voorgeschreven is door de makers van de gebruikte spuitpomp.
Figuur 15 laat duidelijk zien dat er een inschakelverschijnsel aanwezig is. Deze duurt
zo’n vijf minuten.
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trompetcurves tov gem.flow van de infuuspomp, flow= 1.5 [ml/min]
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Figuur 15. Afwijkingen van de gemeten flow ten opzichte van de gemiddelde gemeten flow, bij
een opgegeven flow van 1.5 [ml/min], uitgezet tegen de tijd.

Dit inschakelverschijnsel is te wijten aan de statische wrijving tussen de spuitwand en
het rubber wat de vloeistof uit de spuit druk. De statische wrijving is die wrijving
die overwonnen moet worden voordat er een constante beweging op kan treden.
Bij een flow van 0.1 [ml/min] blijkt dat het inschakelverschijnsel langer duurt (figuur
16) en dat er een grotere variatie in de afwijkingen is.
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trompetcurves tov gem.flow van de infuuspomp, flow =0.1 [ml/min]
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Figuur 16. Afwijkingen van de gemeten flow ten opzichte van de gemiddelde gemeten flow, bij
een opgegeven flow van 0.1 [ml/min], uitgezet tegen de tijd.

Dit alles is het gevolg van het feit dat in dit geval met een zeer lage flow gewerkt is.
Nu door deze ijking bekend is geworden dat de gemeten flow 20

[“A]hoger is dan de

opgegeven flow, zal hier in het vervolg rekening meegehouden worden.

3.4. De micromanipulator.
Een micromanipulator is een toestel waarmee positieveranderingen van voorwerpen,
toot op de micrometer nauwkeurig, bewerkstelligd kunnen worden.

3.4.1. De zelf ontworpen micromanipulator.
Daar het doel van dit onderzoek de positieafhankelijke gevoeligheid van de probe te
onderzoeken is, is hiertoe een speciale micromanipulator ontworpen. Deze micromanipulator is In staat de positieverandering van de probe ten opzichte van de referen-
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tiepositie geheel vast te leggen. Door middel van een professorische constructie zijn
de zes vrijheidsgraden van de probe volledig vastgelegd door micrometers en dergelijke. Deze micromanipulator is terug te vinden op de Rijksuniversiteit Limburg bij
de faculteit Bewegingswetenschappen te Maastricht.
In het verdere onderzoek is geen gebruik gemaakt van deze zelf ontworpen micromaaiplztoï, daaï problemen optïaden met de metingen van de flow en deze eerst
opgelost dienden te worden, alvorens met een complexe meetopstelling te meten.

3.4.2. De gebruikte micromanigulator.
In de vorige paragraaf is duidelijk gemaakt dat in eerste instantie een eenvoudige
opstelling noodzakelijk was om tot resultaten te komen. Hierbij is dan ook gebruik
gemaakt van een eenvoudige micromanipulator. Bij deze micromanipulator is, ten
opzichte van de referentiepositie, de positieverandering in twee richtingen vast te
leggen, namelijk in de hoogte en in de diepte. Bij andere 'rat'-experimenten wordt
ook gebruik gemaakt van deze micromanipulator. Ook deze is terug te vinden in
Maastricht.
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4. De experimenten.
4.1. Opzet/uitvoering van de experimenten.
Het doel van de experimenten is te achterhalen wat de invloed is van de positieverandering van de flowprobe ten opzichte van de buis op de gemeten flow. Hiertoe is een
eenvoudige doch resultaten halende opstelling verzonnen. Deze opstelling is in hoofdstuk 3 uiteengezet. De flowmeter is aangesloten op een computer, zodat de verkregen
data eenvoudig verwerkt kan worden. Hierdoor werden drie verschillende flows
verkregen, namelijk de computerflow (de flow geregistreerd door de computer), de
flowmeterflow (afgelezen van de display van de flowmeter) en de infuuspompflow
(de opgegeven flow). In eerste instantie werd bij een bepaalde positie van de flowprobe de opgegeven flow gevarieerd. Hierna werd de positie van de flowprobe ten
opzichte van de buis een fractie veranderd en werd wederom de opgegeven flow
gevarieerd. Sommige van de experimenten mislukten, waardoor nieuwe ideëen voor
andere experimenten verkregen werden. Deze zijn grotendeels uitgevoerd en in de
volgende paragraaf uiteengezet.

4.2. De resultaten.
Gebruik gemaakt is van de eenvoudige opstelling, uiteengezet in hoofdstuk 3. Figuur

17 geeft de resultaten van de eerste twee experimenten weer.
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ïguur 17. Resultaten van de eerste twee experimenten. Hierbij zijn de volgende flows opgelegd :
A: 0.5 [ml/min], B : 1 [ml/min], C : 1.5 [mi/min], D : 2 [ml/min], E : O [ml/min], F : 0.75 [ml/min],
G : 1.75 [ml/min], H : 0.25 [ml/min] en I : 1.25 [ml/min]. Na k 40 minuten is de positie van de
flowprobe ten opzichte van de polytheen buis een fractie veranderd.

In figuur 17 is duidelijk te zien wat gedaan is. Er is een bepaalde flow opgelegd (zie
figuur 17). Deze is een langere tijd aangehouden, waarna de flow Veranderd is. De
uitsteeksels in de grafiek stellen de kalibraties van de flowmeter voor. Na ongeveer
40 minuten was spuit I leeg en is die vervangen door een volle spuit. Hierbij is de
postie van de flowprobe ten opzichte van de buis een fractie veranderd. Bij spuit 2
zijn ook bepaalde flows opgelegd (zie figuur 17), een tijdje aangehouden en dan
veranderd. Na deze meting was het de bedoeling om eenzelfde soort experiment te
doen, maar dan met de positie van de flowprobe wederom een fractie veranderd ten
opzicht van de buis. In figuur 17 valt verder te zien dat er een ruis op het bimengekomen signaal staat. Daarna is opvallend bij spuit 1 dat, zodra de flow vergroot
wordt, het binnengekomen signaal stijgt naar een maximum, waarna het langzaam
terugloopt naar een min of meer constante waarde. Dit is niet het geval bij spuit 2.
Figuur 18 geeft de resultaten van het derde experiment weer.
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Figuur 18. Resultaten van het derde experiment. Hierbij zijn de volgende flows opgelegd : A : 1
[ml/min], B : 1.5 [ml/min] en bij C traden akoestische fouten en testsignalen op.

In dit experiment traden niet gewenste verschijnselen op. Zo trad er in de eerste paar
minuten occlusie op. Occlusie houdt in dat de druk in de buis te hoog is opgelopen,
hoger dan de ingestelde maximale drukwaardg van 1.2 [bar]. Nadat het tien minuten
goed was gegaan, traden er akoestische fouten en testsignalen op. De positie van de
buis ten opzichte van de flowprobe is toen wederom een fractie veranderd. Na ongeveer twintig minuten traden er weer akoestische fouten en testsignalen op. Dit experiment was mislukt. Twee vervolgexperimenten gaven dezelfde slechte resultaten.
Om nu te controleren of het probleem bij de infuuspomp, of bij de Wowprobe lag, is
gebruik gemaakt van een infuuszak, om een flow op te leggen bij de meting. Deze
werd opgehangen op 81 [cm] hoogte en aangesloten aan de buis in plaats van de
infuuspomp. Figuur 19 laat hiervan het resultaat zien.
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infuuszak op 81 [cm] hoogte, flow ontstaat oiv. het hoogteverschil
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ïguur 19. Resultaten van het zesde experiment met de infuuszak als flowoplegger.

Te zien valt dat er door de computer een flow van ongeveer O [ml/min] wordt weergegeven (de pieken zijn weer kalibraties). Dit kon niet juist zijn, daar er wel degelijk
een flow
werd waargenomen. Ter controle werd de massa gemeten van het water wat uitgestoten werd. Dit leverde een gemiddelde flow van 0.15 [mumin] op.
Met deze gegevens werd duidelijk dat het probleem niet bij de infuuspomp, maar
ergens anders lag. Er is toen gekozen voor een andere buis en een andere naald,
waardoorheen de flow gaat, namelijk de elastische buis, de silastic tube van Dow
Medical en een microlance 0 . 5 ~ 1 6naald. Nu zijn weer dezelfde soort experimenten
uitgevoerd.
Daar in de eerste twee en in de andere experimenten een grote ruis op het signaal
werd waargenomen en gedacht werd dat dit te maken had met het druppelen (de flow
druppelde uit de buis in een bekerglas en de loskomende druppels veroorzaakten
trillingen in de buis). De samplefrequentie was 0.5 [Hz] ( dat wil zeggen 1 meting
per 2 seconde) en kwam ongeveer overeen met de druppelfrequentie (h 1 druppel per
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seconde bij een bepaalde flow). Verwacht werd dat als de samplefrequentie verhoogd

zou worden en de ruis het gevolg was van de druppeling, dat er dan een periodiek
signaal zou ontstaan in het verkregen signaal. Nu is er gebruik gemaakt van een
samplefrequentie van 50 [Hz]. Daarnaast is gekeken wat de invloed van de filterfrequentie van de flowmeter op de amplitude van het signaal was. Bit is in figuur 20 in

i e t begin terug te vinden.

Figuur 20. Resultaten van het zevende experiment. De volgende flows zijn opgelegd : A 0.66
D: 0.66
[ml/min] en 30 [Hz], B: 0.66 [ml/min] en 100 [Hz], C : 0.66 [ml/min] en 0.10 [Hz],
[ml/min] en 10 [Hz], E: 2 [ml/min], F: 1.5 [milmin], G: 1.83 [ml/min], H: 0.25 [mUmin], I: 0.75
[mi/min], J: 1.67 [ml/minn],K 0.17 [mi/min], L: 1.75 [ml/min], M: O [ml/min], N: O [mihin].
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meting 2 met de silastic buis
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'iguur 21. Resultaten van het achtste experiment. Hierbij zijn de volgende flows opgelegd: A: O
[mi/ min], B: 2 [ml/min], C: 0.33 [ml/min], D: 1.58 [ml/ min], E: 0.08 [mi/min], F: 1.33 [ml/min],
G: 0.42 [mi /min], H: 1.92 [ml/min], I: 1 [ml/min], J: 0.5 [ml/ min], K 1.42 [ml/min], L: O [ml/min

I.
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meting 3 met de silastic buis
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iiguur 22. Resultaten van het negende experiment. Hierin zijn de volgende flows opgelegd : A O
[mi/ min], B: 1.25 [ml/min], C : 0.66 [ml/min], D: 1.08 [ml/ min], E: 0.83 [ml/min], F: 0.92 [ml/min
1, G: 1.17 [ml/ min], H: 1.17 [ml/min], I: 0.58 [ml/min], J: 2 [ml/ min], K 1, 0.5, 1 [ml/min], L O
[ml/min].

Figuur 20, 21 en 22 zijn tot stand gekomen met een testsignaal, daar geen normaal
signaal verkregen kon worden. De resultaten dienen met de nodige voorzichtigheid
bekeken worden.
Ook nu is de opgegeven flow een periode aangehouden en verandert bij een bepaalde
positie van de flowprobe ten opzichte van de buis. In figuur 20, 21 en 22 is dit te
zien naast de ruis die nog op het signaal zit. In elk figuur wordt een andere positie
van de flowprobe ten opzichte van de buis toegepast.
Nu met een samplefrequentie van 50 [Hz] nog een ruis wordt terug gevonden op het
signaal, is er gekeken of de omgeving waarbinnen is gemeten, niet van invloed is op
de ruis. Als naar de omgeving, waarbinnen gemeten is, wordt gekeken, dan wordt
met name gekeken naar de geluidsweerkaatsing die binnen deze omgeving plaats kan
vinden. Hiertoe zijn zeven verschillende omgevingen gemaakt, waarin de nul-flow is
gemeten, door de flowprobe stil in de omgeving te hangen. Figuur 23 geeft de resul
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metingen tbv de geluidsweerkaatsing in de omgeving.
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:iguur 23. Resultaten van het tiende experiment, waar de invloed van de omgeving op de ruis is
bekeken. De zeven verschillende omgevingen zijn in tabel 3 terug te vinden.
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taten van dit experiment weer, de pieken zijn wederom de kalibraties.

De zeven verschillende omgevingen zijn de volgende :

Omgeving
Groot bekerglas (1000 mi) gevuld met water
Plastic bekerglas gevuld met water
Plastic deksel gevuld met met lichtgevende vloeisof

E

Grote zwarte plastic deksel gevuld met water

Bekerglas met Edet-papier tegen de kant gevuld met water

Kleine zwarte plastic deksel gevuld met water
Plastic spuit gevuld met endogel

I

Tabel 3. De verschillende omgevingen toegepast om de invloed van de geluidsweerkaatsingop de ruis

te bekijken.
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5. De discussie.
5.1. Vergelìjkìng van de flows.
Tijdens elk experiment zijn drie verschillende flows gemeten. Deze zullen met elkaar
vergeleken worden. Daar telkens dezelfde soort grafiek te voorschijn komt bij de
vergelijking van de flows met daarin een rechte voor de verwachting, de meetpunten
en een rechte als fitting voor de meetpunten, zal hier alleen voor het eerste experiment, met spuit 1, de verschillende grafieken te zien zijn. De grafieken van de andere
experimenten zijn terug te vinden in de bijlage 2. Voor alle experimenten zal hier
gebruik gemaakt worden van de richtingscoëfficiënt en de beginvoorwaarde van
zowel de verwachting als de fitting van de meetpunten, om de resultaten te kunnen
bediscussiëren. Per experiment zijn er drie grafieken te produceren. Zo is er één
grafiek, waarin de flowmeterflow tegen de infuuspompflow is uitgezet, één waarin de
computerflow tegen de infuuspompflow is uitgezet en één waarin de computerflow
tegen de flowmeterflow is uitgezet. In de eerste twee gevallen is de verwachting een
rechte met een richtingscoëfficiënt van 1.2 en een beginvoorwaarde van O. Dit komt
doordat de uitgestoten flow ongeveer 20 % hoger ligt dan de opgegeven flow (=de
infuuspompflow). De laatste grafiek heeft voor de verwachting een rechte met richtingscoëfficiënt 1 en een beginvoorwaarde van O, omdat verwacht wordt dat deze
flows identiek aan elkaar zijn.
Figuur 24 laat voor het eerste experiment (spuit I) zien wat het verband is tussen de
flowmeterflow en de infuuspompflow.
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metingen spuit1 (*), verwachting (-), fitting (--),"flowmeter/infuuspomp" flow
2.5

2

1.5

1

0.5

O

I

O

0.5

1
1.5
"infuuspomp" flow [ml/min]

2

guur 24. Experiment 1 : Het verband tussen de flowmeterflow en de infuuspompflow.

Er valt op dat de metingen erg afwijken van de verwachting. Dit is ook terug te
vinden in tabel 4. Figuur 25 laat zien wat bij spuit 1 het verband tussen de computerflow en de infuuspompflow is. De metingen wijken nog meer af van de verwachting dan in figuur 24 het geval was.
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metingen spuit1 (*), verwachting (-), fitting (--),"computer/infuuspomp" flow
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Iguur 25. Experiment 1 : Het verband tussen de computerflow en de infuuspompflow.

Figuur 26 geeft het verband weer tussen de computerflow en de flowmeterflow van
het eerste gedeelte van het eerste experiment. Hierin valt op dat de verwachting en
meting dichter bij elkaar liggen dan in de voorgaande figuren. In principe zouden de
computer- flow en de flowmeterflow hetzelfde moeten zijn. Maar omdat de display
van de flowmeter maar

OP

twee cijfers nauwkeurig de flow weergeeft en de computer

veel nauwkeuriger werkt, treden er afwijkingen op tussen deze twee flows.
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metingen spuit1 (*), Verwachting (-), fitting (--),"computer/flowmeter" flow
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iguur 26. Experiment 1 : Het verband tussen de computerflow en de flowmeterflow.

Tabel 4 laat zien wat het verband is tussen de verschillende flows in termen van de
richtingscoëfficiënt en beginvoorwaarde van zowel de fitting van de metingen als van
de verwachtingen. Daarnaast zal aangegeven worden hoeveel procent de richtingscoëfficiënt van de fitting ten opzichte van de richtingscoëfficiënt van de verwachting

is. De computerflow uitgezet tegen de flowmeterflow is achterwege gelaten, daar
deze in alle gevallen hetzelfde is.
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abel 4. Vergelijkingen tussen de verschillende flows mbv. de richtingscoëfficiënten (Re), de beginvoorwaarden (BVW) van zowel de verwachtingen (V) als de fittingen (F). Tevens zijn de regressiecoefficiënt (R) en het percentage van de richtingscoëfficiënt van de fitting ten opzichte van de richtingscoëfficiënt van de verwachting (A).
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Uit tabel 4 blijkt dat de afwijkingen van elk experiment anders zijn, de metingen
liggen dus elke keer op een andere rechte. Uit de regressiecoëfficiënt blijkt dat de
afwijkingen van de meetpunten ten opzichte van de gefitte rechte minimaal zijn (R N
1). Dit houdt in dat er telkens een lineair verband is tussen de metingen. Daarnaast
blijkt dat de computerflow en de flowmeterflow redelijk dicht bij elkaar in de buurt
liggen. Ook blijkt dat bijna nmit de qgegeven flew (inclusief de 20 o/o afwijking ten
gevolge van een andere gebruikte spuit dan voorgeschreven) in de buurt van de
andere twee flows ligt. Het is zelfs zo dat de metingen, waarbij de infuuspomp
betrokken is, onder de verwachtingen liggen. Het blijkt namelijk dat de metingen met
de polytheen buis op rt 35% van de verwachtingen liggen en dat de metingen met de
silastic buis op f 70% van de verwachtingen liggen.

Be ruis.
Uit experimenten bleek dat er een ruis op de ontvangen signaal aanwezig was. In
eerste instantie werd gedacht dat deze ruis het gevolg van de druppeling was, daar de
druppelfrequentie ongeveer overeenkwam met de samplefrequentie van O .5 [Hz] en
het druppelen een trilling van de buis veroorzaakte. Nu werd de samplefrequentie
verhoogd naar 50 [Hz]. Nu bleek dat de ruis niet veroorzaakt werd door de druppels,
daar geen periodiek (druppel) signaal verscheen en de ruis op het signaal bleef
bestaan.
Nu is gekeken naar de invloed van de filterfrequentie op de ruis. Figuur 27 geeft de
resultaten hiervan weer.
A geeft de amplitude weer bij een filterfrequentie van 30 [Hz], B geeft de amplitude
weer bij een filterfrequentie van 100 [Hz], C bij 0.1 [Hz] en D bij 10 [Hz]. Uit
figuur 27 blijkt dat de belangrijkste ruisfrequentie tussen de 10 en de 30 [Hz] ligt.
Hierna is nog gekeken of de geluidsweerkaatsing van enig invloed was op de amplitude. Hierbij zijn zeven verschillende omgevingen gebruikt. Deze zijn terug te vinden
in tabel 3. Figuur 28 laat het resultaat hiervan zien. Hieruit blijkt dat de amplitude
ook afhankelijk is van de geluidsweerkaatsing. Tevens valt op dat de amplitude niet
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d e invloed van een andere filterfrequentie op de bandruis, maxima(*), minima(o)
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Figuur 27. Invloed van de verschillende filterfrequenties van de flowmeter op de amplitude van
de ruis. De opgegeven flow is 0.55 [ml/min]. De verschillende frequenties zijn : A : 30 [Hz], B :
100 [Hz], C : 0.1 [Hz], D : 10 [Hz].

symmetrisch om de nul-as ligt, terwijl toch de nul-flow is gemeten. Wat hier de
oorzaak van is, is onduidelijk.
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de invloed van een andere omgeving op de nul-flow, maxima(*), minima(o)
0.2

0.15

-

u.î

E:

3
.4

0.05

E

Y

G

.-

B

s

o
ooocccc

-0.05

-0.1

c o O 0 00 o

o 000 o cc

nnnnnn

-0.15

A

B

C

D

E

F

G

de perioden waarin een andere omgeving is gebruikt

Figuur 28. Invloed van de Verschillende omgevingen, waarin met de flowprobe gemeten wordt, op
de amplitude van de ruis. De opgegeven flow is O [ml/min]. De verschillende omgevingen zijn de
volgende : A : Bekerglas gevuld met water, B : Plastic bekerglas gevuld met water, C : Plastic
deksel gevuld met lichtgevende vloeistof, D : Grote zwarte plastic deksel gevuld met water, E :
Bekerglas met Edet-papier tegen de kant, gevuld met water, F : Kleine zwarte plastic deksel
gevuld met water, G : Plastic spuit gevuld met endogel.
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Aan de hand van de gedane experimenten kunnen conclusies getrokken worden.
Conclusies kunnen getrokken worden ten aanzien van verschillende onderwerpen.

Zo is er gekeken naar de verschillende soorten gebruikte buizen, de metingen, de
verkregen flows, de vergelijkingen van de flows met elkaar, de positieafhankelijke
gevoeligheid van de flowprobe ten opzichte van de buis en de ruis op het signaal.

Ten aanzien van het soort buis.
Er zijn twee verschillende soorten buizen gebruikt bij de experimenten, de silastic
buis en de polytheen buis. Uit de experimenten blijkt dat de flowprobe bij beide
buizen slechte resultaten weergeeft. Tevens blijkt dat de metingen met de silastic buis
beter zijn dan met de polytheen buis, daar de resultaten daarvan dichter bij de verwachtingen liggen.

Ten aanzien van de metingen.
Tabel 4 , de laatste kolom, laat zien dat er een grote variabiliteit in de metingen zit.
Geen enkele meting resulteert in dezelfde resultaten.

Ten aanzien van deflows.
Uit experimenten blijkt dat, zoals verwacht was, dat de computerflow ongeveer gelijk
was aan de flowmeterflow. Tevens blijkt ten alle tijden dat de computerflow lager

ligt dan de ir,fuuspompflow. Er is d ~ sprake
s
var, onderschatting van de flows. Ook
valt te concluderen dat de flow altijd lineair is (R N 1). Verder is te concluderen dat
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de nul-flow variabel is, daar in het experiment waarbij de invloed van de geluidsweerkaatsing op de ruis is bekeken, een variabele nul-flow werd gemeten.

Ten aanzien van de positieafiankelijke gevoeligheid van de flowprobe ten opzichte
van de buis.
Tabel 4 laat zien dat de flow, die verkregen wordt, afhankelijk is van de positie van
de flowprobe ten opzichte van de buis. Welke afhankelijkheid er is, is niet duidelijk,
daar de positie verandering in de opstelling niet bepaald kon worden. In experiment 5
is halverwege de positie veranderd, daar er een akoestische fout optrad en die verholpen moest worden. Figuur 29 laat zien dat er na een positieverandering van de
flowprobe ten opzichte van de buis, tevens een verandering optreedt tussen de opgegeven flow en de gemeten flow. De richtingscoëfficiënten en de beginvoorwaarden
van a en b zijn respectievelijk : a : RC

=

0.8567, BVW = 0.0379 en b: RC

=

0.4560,

BVW = 0.1309.

invloed van positieverandering probe op de now,"compueer"/"infuus"flow
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Figuur 29. Invloed van de positieverandering van de flowprobe op de verschillende flows. Met a
een rechte met een richtingscoëfficiënt van 0.8567 en een beginvoorwaarde van 0.0379 en b de
rechte nadat de positie van de flowprobe bij a ten opzichte van de buis een fractie veranderd is.
De richtingscoëfficiënt van b is 0.4560 en de beginvoorwaarde van b is 8.1309.
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Ten aanzien van de ruis op het signaal.
Ten aanzien van de ruis op het signaal kan geconcludeerd worden, dat die zowel
be'i'r,v!oed werdt door de fi!terfreqrieritie d s de omgeving waarin gerrieten vmdt e11
dan met name de geluidsweerkaatsing. Hoe lager de filterfrequentie, hoe minder groot
de amplitude van de ruis is. Daarnaast geldt ten aanzien van de omgeving waarin
gemeten wordt, dat als er minder geluidsweerkaatsing mogelijk is, dat dan de amplitude van de ruis minder groot is.
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7. Aanbevelingen.
Gezien de conclusies die getrokken zijn, kunnen er meerdere aanbevelingen gedaan
worden voor volgende onderzoeken. De punten die in de volgende onderzoeken nader
bekeken zouden kunnen worden zijn :

- De invloed van de precieze positieverandering van de flowprobe ten opzichte

van de buis, met gebruik making van de zelf ontworpen micromanipulator.

-De invloed van de infuuspomp, door een ander mechanisme of toestel te
nemen waarmee een bekende, constant flow opgelegd kan worden.

-De realiteitswaarde van de experimenten, door de omgeving waarin gemeten
wordt te vervangen door een weefsel, de buis te vervangen door een echte ader
en het water te vervangen door bloed. Deze veranderingen zullen ook ten
gevolg hebben dat de ruis op het ontvangen signaal verminderd wordt, daar
geluidsweerkaatsing binnen een weefsel minder zal zijn dan in het hier gebruikte bakje water.

-De nul-flow, door die in vivo te ijken.

-De invloed van de grootte van de buitendiameter van de gebruikte buis. Nu is
gewerkt met een buitendiameter van 0.61[mm] en 0.70[m]. De maximale
buitendiameter bij de 0.W-flowprobe zou maar 0.5[mm] mogen zijn. Vandaar
dat de resultaten waarschijnlijk afivijken ten opzichte van de verwachtingen.
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Bijlagen

Bijlage 1 :De specificaties van de 0.PV-

De specificaties van de O.5V-flowprobe zijn in de volgende :

Minimale buitendiameter

0.25 [mm]

Maximale buitendiameter

0.5 [mm]

~~

Ultrageluidsfrequency
Absolute nauwkeurigheid

1

1

7.2 [MHz]
h15 %

Relatieve nauwkeurigheid

*3%

Zero offset

0.2 [ml/min]

Schaling voor bidirectionele flow

2.5 [ml/min]

bij lage flow :
Schaling voor bidirectionele flow

10 [ml/min]

bij normale flow :

50 [ml/min]

Maximale bereik bij bidirectionele flow :
Resolutie bij bidirectionele flow :

1

0.05 [mumin]
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Probe lichaam @guur I )
gewicht :
lengte :

6.5 [mm]

wijdte

4.0 [mm]

Reflector figuur I )
hoogte 1 :

1.1 [mm]

hoogte2 :

1.5 [mm]

wijdte :

Kabel (mag niet verlengd warden)
lengte :

0.6 [m]

diameter :

1.5 [m]

Tabel I . Specificaties van de O.5V-flowprobe.

Er wordt uitgegaan van een lage bidirectionele flow.
Onder minimale / maximale diameter wordt verstaan de minimale / maximale diameter van de buis waardoorheen de geluidssignalen gezonden worden.
Ultrageluidsfrequentie is de frequentie van het toegepaste geluid wat onhoorbaar is
voor de mens.
De absolute nauwkeurigheid en zero-offset samen geven de afwijkingen aan die
optreden als de gemeten flow tegen de echte flow uitgezet wordt. In het ideale geval
geldt er dan y=x. Bij deze probe kan er een afivijking van deze lijn ontstaan. De
vergelijking van de lijn wordt dan y=A.x+B. Hierbij is dan A de absolute nauwkeurigheid en B de zero-offset.
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Onder relatieve nauwkeurigheid wordt de nauwkeurigheid van de probe zelf verstaan,
vaak ook bekend als een lineariteit.
Het maximale bereik geeft de hoogste flow aan die nog verwerkt en op de display
vermeld kan worden.
Met resolutie wordt de kleinste waarneembare verandering in de flow bedoeld.
Resû!u:ie is dus een nauwkeiiigheidsfacfor
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Bijlage 2. Vevgelijkivtgen van de

In onderstaande grafieken zijn de overige verbanden tussen de verschillende flows bij
de verschillende experimenten terug te vinden.

Experiment 2.

metingen spuit2 (*), venvachhting(-),fitting

c-),"compuhtedinf"uuspomp" flow

05~~,~~

m
O

0.5

15
"infuuspamp"now [miimin]

P

?guur B1. Experiment 2. Het verband tussen de computerflow en de infuuspompflow.
Figuur B2. Experiment 2. Het verband tussen de
flowmeterflow en de infuuspompflow.
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metingen spuit2

'

0
0.6
.8

r),
verwachting (-),fitting (-), '"wmputerlflowmeter"flow

j

i

0.5
0.4

0.2

Figuur B3. Experiment 2. Het verband tussen de
computer- flow en de flowmeterflow.

Experiment 3.

metingen spuit1 (*),verwachting(-),fitting (--),''wmputerlinfuusporn~''flow

metingen spuiti (*), venvachting (-),fitting (--), "flowmeteriinfuuspomp" flow

'
"
1.4

1.4

1.2

5J * . 0 .

Y- 1

0.5

"infuuspomp"now [mVmi"]

0.2

15

"inïuuspomp" flow [mümin]

iguur B4. Experiment 3. Het verband tussen de computerflow en de infuuspompflow.

ïguur B5. Experiment 3. Het verband tussen de
flowmeterflow en de infuuspompflow.
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metingen spuit1 (*),verwachting (-), fitting (--), "uimputerlflowmeter" flow
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Figuur B6. Experiment 3. Het verband tussen de
computer- flow en de flowmeterflow.

Experiment 7,

resultaten eerste meting

r),vewachting (-), fitting (--),"flowmeterlinfuuspomp" flow

0.5

iguur B7. Experiment 7. Het verband tussen de computerflow en de infuuspompflow.

1
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Figuur B8. Experiment7. Het verband tussen de flowmeter-flow en de infuuspompflow.
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resultaten eerste meting (*), verwachting (-), fitting (--), "computerlflowmeter" flow
2,

n
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Figuur B9. Experiment 7. Het verband tussen de
computer-flow en de flowmeterflow

Experiment 8.

mp" now

resulaten tweede meting

r),verwachting (-),fitting (--),"flowmeterlinfuuspomp" flow

m

iguur Blo. Experiment 8. Het verband
tussen de computerflow en de infuuspompflow.

ïguur B l î . Experiment 8. Het verband tussen de
flowmeterflow en de infuuspompflow.
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resultaten tweede meting (*),verwachting (-), fitting (--), "wmputerlflowmeter" flow

"

9.

"flowAeter"no\l8tmiimin]

3.

iguur B E . Experiment 8. Het verband tussen de
computerflow en de flowmeterflow.
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Experiment 9.
metingen (*),verwachting (-), fitting (--),"wmputeríinfuuspomp" flow

Figuur B13. Experiment 9. Het verband tussen de
computerflow en de infuuspompflow.
metingen (*), verwachting (-),fitting (--),"flowmeteríinfuuspomp" flow

ïguur B14. Experiment 9. Het verband tussen de
flowmeterflow en de infuuspompflow.

metingen

r),verwachting (-), fitting (--),"wmputerlflowmeter" flow

Figuur B15. Experiment 9. Het verband tussen de
computerflow en de flowmeterflow.
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