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Samenvatting
Ret bestaande systeem dat de bloedsnelheid meet volgens het
Dopplerprincipe met behulp van kontinu ultra-geluid, maakt
gebruik van een zendkristal en een ontvangkristal. In het eerste
deel van dit rapport wordt een methode beschreven om bij dit
systeem het zenden en het ontvangen te laten plaats vinden door
e~n

kristal.

In het tweede deel van het rapport worden de

eig~nschappen

van

het bestaande systeem nagegaan en vergeleken met die van het
systeem dat gebruik maakt van gepulst ultra-geluid. Omdat voor
het meten van een bloedstroom een bloedvatdiameter bekend moet
zijn, een bepaling waar gepulst ultra-geluid zich bij uitstek
voor leent, lijkt het raadzaam om te zien in hoeverre het bestaande systeem kan worden gebruikt voor het meten van een bloedsnelheid met behulp van gepulst ultra-geluid.
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Summary

One, simultaneously transmitting and receiving, crystal in the
contineous wave Doppler-bloodvelocitymeasuringsystem and
evaluation of the existing system.
The eXisting system, measuring the bloodvelocity according to
the Dopplerprincipal by means of continuous waved ultra-sound,
uses one transmitting crystal and one receiving crystal.
In the first part of this report a method is described to transmit and receive by one and the same crystal.
In the second part of the report the properties of the existing
system are traced and compared with those of a system, using
pUlsed ultra-sound. Moreover because for measuring a bloodflow
a bloodvesseldiameter must be known, a determination to which
pUlsed ultra-sound lends itself pre-emintly, it seems to be
advisable to see how far the existing system can be used for
measuring a bloodvelocity by means of pUlsed ultra-sound.
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1. Inl eiding
Wanneer het door een stilstaande bron uitgezonden geluid

~et

een

frekwentie f O wordt teruggekaatst door een bewegend voorwerp dan
ontvangt de stilstaande waarnemer niet geluid met een frekwentie
fa ' maar met een frekwentie fO+~f. Het terugontvangen geluid
is dus iets in frekwentie verschoven; deze verschuiving kan zowel
positief als negatief zijn. In formule:
fO·v

Af

= -c-

waarin: f O
Af

• (cos c/.. + cos

/3

)

(1.1 )

v

de frekwentie van het uitgezonden geluid,
het frekwentieverschil tussen het uitgezonden en
het terugontvangen geluid,
de snelheid van het voorwerp,

c

de voortplantingssnelheid van geluid in het
betreffende medium,

, . zender
I

,I
~

fa

,~

,.' \ontvanger

I
I

I
I

'

.~'1t:....:.-~
~

voorwerp

....~v

Opstelling van zender en ontvanger t.o.v. het kristal
(fig.l-l)
de hoek tussen de zendbundel en de snelheid van
het voorwerp,
de hoek tussen de ontvangbundel en de snelheid
van het voorwerp is.
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Hierbij is aangenomen dat geldt: c»v (lit. 1, page 1-13). Een
en ander is verduidelijkt in fig.l-l.
Op dit effekt, dat bekend staat als het Dopplereffekt, berust het
principe van de Dopplerbloedsnelheidsmeter. Bij deze bloedsnelheidsmeter straalt een piezo-elektrisch kristal kontinu ultrageluid met een frekwentie in een range van 1-10 MHz in een bloedvat. Een deel van het door de bewegende bloedlichaampjes verstrooide
geluid wordt opgevangen door een tweede piezo-elektrisch kristal.
Omdat de bewegende bloedlichaampjes aIle verschillende snelheden
hebben, zal het ontvangen signaal bestaan uit een groot aantal
verschillende frekwenties die liggen in een bandje rond de frekwentie van het uitgezonden geluid. Het spektrum van het terugontvangen signaal kan eruit zien, zoals is geschetst in fig.1-2.

vermogensdichtheid

tI

)

frekwentie
~ektrale

voorstelling van het

ontvan~signaal

(fig.1-2)
Tengevolge van reflekties aan stilstaande delen, b.v. het huidoppervlak, zal de frekwentie f O sterk in het terugontvangen signaal
voorkomen.
Wanneer we nu even aannemen dat de snelheden van aIle deeltjes
dezelfde kant op zijn gericht, zal het spektrum zich aan t~n
zijde, b.v. rechts, van fa bevinden. Dit spektrum kan door syn-

-7-

chrone detektie en filtering worden verschoven naar nul, zodat een
laagfrekwent,spektrum ontstaat. Wanneer we nu aannemen dat:
I de geluidsbundels zodanig begrensd zijn, dat we een cylindrische
meetruimte kunnen vormen met evenwijdige eindvlakken (zie fig.I-3) •

.. ontvanger
zender

"", ,

~

::
,II
,

,

I

"
,
'\

bloedvat

"

I

I
" I
, ,I

'.,

"" II
~ \,

~_ meet~ ruimte

Ideale vorm van de meetruimte
(fig.I-3)
~

de vermogensdichtheid van de straling binnen de meetruimte
overal even groat is,

2 deeltjes binnen de meetruimte
~

al~n

wordengetroffen door geluid

dat direkt van de zender komt,
deeltjes binnen de meetruimte allemaal evenveel vermogen terugzenden en deeltjes buiten de meetruimte niets terugzenden,

2 de deeltjeskoncentratie in het bloedvat homogeen is,
6 de deeltjessnelheid overal gelijk aan de vloeistofsnelheid is,
dan mogen we zeggen dat aIle snelheden evenredig worden vertegenwoordigd in het laagfrekwente vermogensdichtheidspektrum. Uit dit
spektrum kunnen we op verschillende manieren een maat voer de
gemiddelde bloedsnelheid hal en.
De meeste, kommerciiel verkrijgbare Dopplerbloedsnelheidsmeters
maken gebruik van het betrekkelijk eenvoudige principe van de nulpuntenteller. Hierbij werdt het laagfrekwente signaal toegevoerd
aan een nUlpuntenteller. Het uitgangssignaal van de nulpurtten-
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teller is rechtevenredig met de gemiddelde bloedsnelheid, maar de
evenredigheidsfaktor is afhankelijk van het stromingsprofiel in het
bloedvat. Omdat bij meting aan een bloedvat het stromingsprofiel
in het bloedvat onbekend is en zelfs tijdens een hartperiode kan
varieren, zal dit systeem fouten introduceren: bij een laminaire
stroming kan de evenredigheidsfaktor ~ 10% rond een gemiddelde
waarde fluktueren. Dit maakt het systeem voor exakte, kwantitatieve
snelheidsmetingen Minder geschikt; wel is het systeem goed bruikbaar voor het signaleren van snelheidsveranderingen in een bloedvat ten gevolge van hartpulsaties of voor het opsporen van vaatvernauwingen.
Meer komplex is de methode waarbij uit het laagfrekwente vermogensdichtheidspektrum een gemiddelde frekwentie
volgens:

De gemiddelde bloedsnelheid
substitueren in (1.1)

v kan

iI:'f wordt bepaald

nu worden berekend door ~ te

(lit.2). Ter verduidelijking beschouwe men

fig.1-4.
laagfrekwente
vermogensdichtheid

1

t(4f)

o
Ret laagfrekwente vermogensdichtheidspektrum
(fig.1-4)
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Het grote voordeel van dit principe is dat de gemidllelde snelheid

.v

niet afhankelijk is van het stromingsprofiel: hier wordt immers

de gemiddelde snelheid afgeleid van de mathematische verwachtingswaarde van het vermogensdichtheidspektrum van het laagfrekwente
signaal.
In de afgelopen zes jaar werd in de vakgroep Meten en Regelen van
de afdeling Elektrotechniek der T.H.E. een apparaat ontwikkeld,
waarvan de werking berust op het hierboven omschreven principe. De
onderzoeker die hierin van meet af aan de leiding heeft gehad, die
de in het onderzoek betrokken student en coachte en hen, als ook
vele anderen, hielp met zijn waardevolle ideeen, heeft dit onderzoek echter niet mogen voltooien. Jo Roevros overleed op 22 maart
1974 op 32-jarige leeftijd aan de gevolgen van een noodlottig
verkeersongeluk.
In 1970 werd de ontwikkeling van het apparaat gerntegreerd in het
Aorta-projekt. Het streven hierin is om langs onbloedige weg de
elasticiteitsmodulus van een menselijke aorta te bepalen, dit met
de bedoeling om een indikatie te krijgen van mogelijk optredende
aderverkalking. Mocht deze opzet slagen, dan is de weg vrij om
grote bevolkingsgroepen regelmatig te kontroleren.
Voor het bepalen van de elasticiteitsmodulus dient men op een
aantal plaatsen in de aorta het momentane verloop van de bloed~
druk en bloedflow te kennen. Het zal dus dUidelijk zijn dat naast
de onbloedige snelheidsbepaling ook de vaatdiameter en de bloeddruk
onbloedig moeten kunnen worden bepaald.
Een methode om op onbloedige wijze de bloedvatdiameter te bepalen
verkeert binnen de vakgroep nog in een beginstadium, terwijl uit
een recente literatuurstudie (lit.3) blijkt dat een onbloedige
meetmethode ter bepaling van de momentane bloeddruk nog niet bestaat.
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2. Een, gelijktijdig zendend en ontvangend, kristal in het
kontinue systeem

r~arom

2.1

len kristal?

Als meetruimte werd in de inleiding gedefinreerd het volume dat
binnen:
- de uitgezonden geluidsbundel,
- de ontvangen geluidsbundel en
- het bloedvat
ligt. De meetruimte moet cylindervormig zijn en evenwijdige eindvlakken hebben.
In fig.2.1-1 is aangegeven hoe de vorm van de meetruimte afhangt
van de hoek tussen en de afmetingen van de geluidsbundels.
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1
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1
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zender

,,

1
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1

;;~~~.
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''.,.
'~
--~~v

1I

1

'I

,

'

'\
,

I

meetruimte fout

\

'\

~

,,

\

meetruimte goed

Meetruimten bij verschillende konfiguraties
(fig.2.1-1)
Naarmate de hoek tussen de bundels kleiner wordt, wordt het snijvolume van de bundels groter.
Als de kristalJen rechthoekig zijn en we denken ons de geluidsbundels begrensd door vier, loodrecht op elkaar staande vlakken
(fig.2.1-2), zal bij samenvallende kristallen de meetruimte steeds
cylindervormig zijn met evenwijdige eindvlakken, mits een deel van
het bloedvat geheel binnen deze samenvallende bundels ligt.
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Veronderstelde bundelvorm bij een rechthoekig kristal
(fig.2.1-2)
Hoewel het, zeker voor dieper liggende bloedvaten, moeilijk
kontroleerbaar is of aan deze laatste voorwaarde is voldaan,
spreekt het voor zich dat bij niet-samenvallende bundels het
kreeren van een goede meetruimte zeer grote problemen met zich
mee brengt. Dit is dan ook de reden waarom werd onderzocht of het
zenden en ontvangen tegelijk kon plaatsvinden met een en hetzelfde
kristal: dan immers vallen zend- en ontvangbundel precies samen.
2.2 Theoretische beschouwing
Het gelijktijdig zenden en ontvangen met een kristaal en, wat even
belangrijk is, het scheiden van zend- en ontvangsignaal is technisch realiseerbaar met behulp van het principe van de in elk
telefoontoestel toegepaste anti-lokaalschakeling.
Deze schakeling, die kan worden voorgesteld als een drie-poort,
waarop zijn aangesloten: de mikrofoon, de lUidspreker en de
abonneelijn, zorgt ervoor dat het van de mikrofoon afkomstige

Zl:kristalimpedantie
~

g
:

:

Zl
Z"5
Z2

Z2:equivalent van Zl
z3:ingangsimpedantie
van de verwerkinskast
Z4:uitgangsimpedantie
van de generator

Een kristal in kombinatie met de anti-lokaalschakeling
( fig. 2. 2 .. 1 )
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signaal niet kan doordringen in de luidspreker. De kombinatie van
anti-lokaalschakeling en ~~n kristal is aangegeven in fig.2.2-1.
Het is eenvoudig in te zien dat, als de schakeling aan de sekundaire kant van de transformator symetrisch is ten opzichte van
de verwerkingskast, er geen signaal rechtstreeks van de generator
in de verwerkingskast (lit.4) kan komen.
We zullen nu nagaan hoe de overdrachtsfunktie eruit ziet die het
ontvangsignaal bewerkt, voordat het in de verwerkingskast komt.

Z

,
ij:LZ!V1

11 -1 2

Z3

Z4

tLzIvz

V
3

II

•
2

Z2
Het kristal als spanningsbron in de anti-lokaalschakeling
(fig.2.2-2)
Het schema is geschetst in fig.2.2-2. Hierin is:
Zl ::: de kristalimpedantie
Vi ::: de door het kristal afgegeven spanning ten gevolge van het
ontvangen akoestische signaal
Z2

:::

Z3

:::

'7

:::

t.J

een impedantie die gelijk moet zijn aan Zl
de ingangsimpedantie van de verwerkingskast
de uitgangsimpedantie van de hoogfrekwent generator

4
De transformatorvergelijkingen voor een transformator met een
middenaftakking luiden:
VI ::: jw·tL 2.(Il+1 2 ) +
V 2 :::

jW.~L2·(Il+12)

+

jW.~.14
jW.~.14
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(Ter kontrole denke men de middenaftakking aan de sekundaire kant
even weg. Dan geldt: I l =I 2 en het stelsel vergelijkingen gaat over
in de bekende vergelijkingen van een transformator zonder middenaftakkingen.)
We zien dat steeds geldt: Vl =V 2 • Als we bedenken dat:

dan kunnen we met behulp van (2.2.3) en (2.2.4) I
I4

4 schrijven als:

jw .~M. (II +I 2 )

= 'J4'7
•
I
J '" -'1

Substitutie van (2.2.5) in (2.2.1) of (2.2.2) geeft dan:

=
(2.2.6)
Wanneer we de koppelfaktor van de transformator
d.w.z. M2 =L l .L 2 , gaat (2.2.6) over in:
VI

:::

V2

waarin

:::

~~n

K·(Il+I 2 )

K=

jW.-;J:L 2 ·Z
4
Z4- jWL l

We kunnen fig.2.2-2 nu vereenvoudigen tot fig.2.2-3.

stellen,

(2.2.7)
(2.2.8)

2
V1 =K(I 1 +I 2 )

V2 =K(Il+ I 2)

1

2

1

Z~

3

11 -1

II
2

v? •
1

2

Vereenvoudigde voorstelling van de anti-lokaalschakeling
(fig.2.2-3)
Twee keer toepassen van de Kirchhoff-spanningsvergelijking levert
ons:

en

Uit (2.2.10) voIgt:

23 -K

_

12 - I 1 • K
7
23
. +''-'2+

Als we nu (2.2.11) 8ubstitueren in (2.2.9), vinden we een verband
tussen Vi en II:
II

= Vi·

K+2 +Z
2 3
(ZI+K+Z3)(K+Z2+Z3)-(Z3-K)

2

Uit (2.2.10) voIgt dan:
V..
1

_

(Zl+K+Z )(K+2 2 +2 )-(Z3- K)2
3
3
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kunnen we nu door substitutie hierin van (2.2.12) en (2.2.13)
het verband uitrekenen tussen Vi en V :
3

Als we nu in (2.2.15) substitueren Zl=Z2' dan gaat deze formule
over in de zeer eenvoudige betrekking:

Teneinde ervoor te zorgen dat de verhouding V /V i frekwentie3
onafhankelijk wordt, moet gaan gelden: Z3') 2 2 ; dan immersis:

2.3 De technische realisatie
De uitgangsimpedantie van de hoogfrekwent-generator is ca. 50JL;
de impedantie tussen de primaire klemmen van de transformator
moet dus ook ca. 50~ zijn, opdat de aanpassing optimaal is. Om
nu de aantallen windingen op de transformator te kunnen bepalen,
moeten we de impedantie van het kristal bij
-resonantie kennen.
Deze resonantiefrekwentie kunnen we bepalen uit het admittantie-

t-A

diagram.In het in fig.2.3-1 geschetste admitantiediagram is dit
resonantiepunt aangegeven (lit.5, page 51 e.v.). Een nauwkeurig
admitantiediagram, alsmede een summiere theoretische achtergrond
is opgenomen in appendix A.
We gebruiken een rond PXE-5-kristal met een diameter van 1 em en
een dikte van 0,5 mm. Beide kanten van het kristal zenden akoestisch vermogen in water.
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Y

= G +jB

t-A-resonantiefrek.entie
3,66 MHz.

o

G

Bepaling van de resonantiefrekwentie uit het admitantiediagram
(fig.2.3-1)
We kunnen nu uitrekenen dat de kristalimpedantie bij de resonantiefrekwentie van 3,66 MHz ca. ll~bedraagt. Omdat bij deze frekwentie ook impedantie Z2 deze waarde moet hebben, is het duidelijk
(zie fig.2.2-2) dat de totale sekundaire wikkeling een impedantie
ziet van 22 IL ; hierbij is verondersteld dat Z3) Zl en Z2.
We vinden nu:

2
2

Ret absolute aantal primaire windingen n p wordt naar boven begrensd
door optredende verzadigingsverschijnselen en naar bene den begrensd
door de eis dat voor de eigenimpedantie van de primaire wikkeling
moet gelden: CAlLI» 50..n. Bovendien zal het duidelijk zijn dat voor
het krijgen van een echte midden-aftakking het aantal sekundaire
windingen niet te klein mag zijn, waardoor de kans op asymetrie
groter wordt.
Bij gebruik van een ferroxcube kern zonder luchtspleet blijkt
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experimenteel dat voldoet: n p = 6 wnd.en n s = 4 wnd.
De impedantie Z2' die zo goed mogelijk gelijk moet zijn aan de
kristalimpdantie bij de resonantiefrekwentie fa, wordt gevormd
door een RC-parallelschakeling. De kapaciteit en de weerstandswaarde, die binnen zekere grenzen variabel zijn, worden zodanig
gekozen dat de totale impedantie Z2 bij de frekwentie fa in de
buurt van de kristalimpedantie ligt.
Omdat we steeds met admitantiediagrammen hebben gewerkt, is in
fig.2.'-~

in het admitantiediagram aangegeven binnen welk gebied

.•
de admitantie Y2 =Z2-1 k an varieren.

r- - - -

--I
I

I
I
I

., - 1...,.Jr
C
-

Yl = kristaladmitantie
Y2= R-l+jW C = variabele

I

admitantie

I

.!

Y2

G

Variabele admitantie Y2
(fig.2.3-2)
Door variatie van de R en de C kunnen we de anti-lokaalschakeling
in balans brengen. Ret variabele deel van de kapaciteit bestaat uit
een draaibare plaatkondensator met lucht als medium; het variabele
deel van de weerstand bestaat uit een kombinatie van een lichtgevoelige weerstand en een lampje, waarvan de brandspanning kan
worden gevarieerd. De volledige schakeling ziet er nu uit als is
geschetst in fig.2.3Y3.
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De gerealiseerde anti-lokaalschakeligg
(fig.2.3-3 )
2.4 Enige meetresultaten
Allereerst meten we, als de verwerkingskast is vervangen door een
oscilloskoop, de verhouding tussen de generatorspanning Vg en de
spanning aan de middenaftakking V , als de schakeling in balans is.
3

De spanningsverzwakking is minimaal 60 dB.
Vervolgens meten we de verhouding tussen de kristalspanning en de
spanning op de middenaftakking V als funktie van de frekwentie.
3
am de akoestisch-elektrische overdrachtsfunktie van het kristal
hier niet bij te betrekken, maken we gebruik van een

k~tgreep,

welke is toegelicht in fig.2.4-1. In serie met het kristal is een)
in vergelijking met de kristalimpedantie kleine,weerstand opgenomen, waardoor heen We met behulp van een generator een hoogfrekwent stroompje sturen. Met de hierdoor over het weerstandje
opgewekte spanning simuleren We een kristalspanning.
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fO
5'OA

\(ri\\..\.

S6.n.

•.n.

~
~

V,

~

IJlAiSl/fU -

ftt.ter

Simulatie van krista1spanning
(fig.2.4-1)
Om de generator, die een inwendige impedantie heeft van 50 Jl ,
optimaa1 te be1asten, werd in ~erie met de generator een weer stand
van 56Jl opgenomen. De generator die was aanges10ten op de primaire
wikke1ing, mag nu geen vermogen 1everen: we vervangen hem door een
weerstand van 56.n. •
De spanning op de middenaftakking wordt gemeten met een buisvo1tmeter, die de effektieve waarde meet. De frekwentie wordt gevarieerd in een band van 60kHz rond de resonantiefrekwentie van
3,66MHz. Deze band is zeer ruim in verge1ijking met de frekwentieverschuiving die optreedt bij meting aan een b1oedvat.

f

~

3660 kHz

0 i"5 +10 +15 +20 +25 +30
-5
-36 -25 -20 -15 -10
14,2 14,1 14,0 13,8 13,5 13,5 13,5 13,0 1},0 13,0 13,0 12,9 12,6
Deze meetresu1taten staan grafisch weergegeven in fig.2.4-2.
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Variatie van de uitgangsspanning V3 van de anti-lokaalschakeling
bij konstante ingangsspanning

V~

als funktie van de frekwentie

(fig.2.4-2 )
De afleesfout op de buisvoltmeter bedroeg 0,5 mY; op een uitslag
van ca. 13 mV betekent dit een fout van ca. 4%. De overdrachtsverhouding V3/Vg is binnen de band van 2x5 kHz, waarbinnen de
frekwenties liggen bij meting aan een bloedvat, praktisch onafhankelijk van de frekwentie.
De overdrachtsverhouding V3/Vg is vol gens de theorie (formule2.2.17
en fig.2.4-1):

l:b.2. = 0,90.10- 2
\Ve h e b 'oen geme t en: V3 IV g= 1500
De afwijking valt binnen de afleesfout.
Van een ander kristal, dat zich bevindt op een kommetciele probe,
met een resonantiefrekwentie van 5,200 MHz wordt in een soortgelijke
schakeling oak de overdrachtsverhouding V3/Vg als funktie van de
frekwentie bepaald. Tevens wordt deze verhouding bepaald wanneer
parallel aan de buisvoltmeter, die is aangesloten op de middenaftakking, de ingang van de verwerkingskast is aangesloten.
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ve;

=1,50Veff.
f

-20

-10

~

5200kHz

+5 +10 +15 +20
°
12,9 12,8 12,7 12,7 12,7 12,7 12,6 12,6 12,5 V~(mVAff) zander kast
-15

-5

10,2 10,1 10,1 10,0 10,0 10,0 10,0

9,9

9,8 V3 (mV eff ) met kast

Deze meetresultaten staan grafisch weergegeven in fig.2.4-3.

Overdrachtsfunktie V /V g met en zander verwerkin~skast
3
(fig.2.4-3 )
Oak nu is er geen sprake van frekwentieafhankelijkheid, zawel
zander als met verwerkingskast.
De .ingangsimpedantie van de verwerkingskast is gemeten en blijkt
ca. 100Jlte zijn. Er wardt due min af meer valdaan aan de vaarwaarde Z3»Zl en Z2

(2.2.16).
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2.5 Konklusies
De kombinatie van de anti-lokaalschakeling en

~~n,

gelijktijdig

zendend en ontvangend, kristal moet als een goede vervanging
worden beschouwd van het systeem, dat bestaat uit een zendkristal
en een ontvangkristal. Ret grote voordeel is echter dat de gewenste
vorm van de meetruimte nu eenvoudiger realiseerbaar is.
Als nadeel kan worden aangemerkt de signaalverzwakking die optreedt tussen het kristal en de verwerkingskast. Wil men de verzwakking kompenseren dan moet een groter vermogen in het bloedvat worden gestraald. Dit kan echter niet onbeperkt worden opgevoerd, aangezien er over de mogelijke schadelijke inwerking van
ultra-geluid op het menselijk lichaam nog weinig bekend is.
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3. Evaluatie van het bestaande systeem
3.1 Het near-field-effekt
Als we een kristal, dat ultra-geluid uitzendt, opgebouwd denken
uit een groot aantal puntvormige bronnen, dan kunnen we ons voorstellen dat er in de nabije ruimte voor het kristal plaatsafhankelijke inhomogeniteiten in de akoestische vermogensdichtheid
optreden ten gevolge van interferentie.
Dr.El-Sherbini heeft een onderzoek gedaan naar het verloop van de
geluidsdruk langs de as van een kristal dat ultra-geluid in water
z~ndt(lit•.6 ).

In zijn meetopstelling, die schematisch is weergegeven in fig.
3.1-1, wordt periodiek een golftreintje met een frekwentie van

d

~------------<=}---kristal

kogel

Reflektie aan een stalen kogel op verschillende afstanden
van het kristal
(fig.3.1-1)
enkele megahertz door het kristal uitgezonden. Fen langs de as van
het kristal verplaatsbare stalen kogel reflekteert dit signaal ten
dele naar het kristal. De tijd die verloopt tussen het zenden en
het ontvangen van het golftreintje is maatgevend voor de afstand
tussen de kogel en het kristal. Het vermogen van het terugontvangen
golftreintje is een maat voor de vermogensdichtheid op de as ter
plaatse van het reflekterend kogeloppervlak: immers, als de vermogensdichtheid op een bepaalde plaats laag is, zal er ook weinig
vermogen gereflekteerd kunnen worden.
Fen aantal resultaten van het theoretisch deel van het onderzoek
staan grafisch weergegeven in fig.3.1-2.
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Verband tussen gereflekteerd akoestisch vermogen en de afstand
tussen de bolvormige reflektor en het kristal bij een 3-tal
verschillende kristalvormen
(fig.3.l-2 )
Dit betreft het verband tussen het gereflekteerde vermogen en de
afstand d tussen het kristal en de reflektor. De berekening werd
uitgevoerd voor een 3-tal verschillende kristalvormen: rond,
(bijna) vierkant en rechthoekig. De demping van het geluid in
water is hier buiten beschouwing gebleven (praktisch verwaarloosbaar ).
Praktische metingen aan het voornoemde systeem leveren resultaten
die vrij goed in

overeenstemmi~g

zijn met de theoretische waarden.

Ret "near-field" wordt nu gedefinieerd als de ruimte voor het kristal, waarbinnen nog maxima en minima optreden in de vermogensdichtheid op de as van het kristal. Voor een rond kristal wordt de uit-
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gestrektheid van het "near-field" globaal gegeven door de formule
2
d = a / I.. , waarin a de diameter van het kristal, J de golflengte
van het geluid en d de afstand tot het eind van het "near-field"
is. Als extra bijzonderheid is uit fig.3.1-2 de trend waarneembaar, dat de maxima en minima Minder geprononceerd zijn naarmate
het aantal symetrieassen van het kristaloppervlak afneemt.
In de inleiding werd als eis voor een korrekte bloedsnelheidsmeting
aangenomen dat er sprake is van een homogene vermogensdichtheid
binnen de meetruimte. Volgens de "near-field"-theorie is hiervan
echter aIleen sprake als er een zekere minimale afstand wordt bewaard tussen het kristal en het bloedvatj zoniet, dan zal er geen
sprake kunnen zijn van een evenredige vertegenwoordiging van aIle
snelheden van bloedlichaampjes in het vermogensdichtheidspektrum
en zal dus een principiele fout worden geintroduceerd.
Om na te gaan in hoeverre het "near-field"-effekt van invloed is
op de snelheidsaanwijzing door het bestaande Doppler-systeem, werd
aan een model van een bloedvat, waarin de stroomsnelheid altijd
konstant is, gemeten met dit systeem teneinde het verband te bepalen tussen de snelheidsaanwijzing en de afstand tussen het kristal en het bloedvat.
Ret bloedvatmodel en het kristal bevinden zich in een bak met
water, waardoor de verschillen in karakteristieke impedantie van
de verschillende media gering zijn (vergelijk: Zk rls
. t a 1=30 • 106
2
2
2
6
kg/m .sec, Zlucht=450 kg/m .sec en Zwater=1,48.10 kg/m .sec)j
de wanden van de bak zijn bekleed met rubber om reflekties te
dempen. Ret "bloedvat" bestaat uit een perspex-pijpje met een
binnendiameter van 3 mm. Rierdoorheen stroomt een oplossing van
drie volumedelen water en een volumedeel Mowilithj Mowilith is een
witte, stroperige substantie, die zich goed mengt met water en
waarin latex-deeltjes voorkomen die in grootte vergelijkbaar zijn
met bloedlichaampjes. De meetresultaten staan grafisch weergegeven
in fig.3.1-3.
Zonder verder in te gaan op het verloop van het gevonden verband,
kunnen we konkluderen dat de afstand tussen het kristal en het
bloedvat weI degelijk van invloed is op de aanwijzing door het
meetsysteem. Ret lijkt aannemelijk dat het "near-field"-effekt
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Snelheidsaanwijzing bij verschillende afstanden tussen
kristal en bloedvat

hierbij een niet te verwaarlozen rol speelt.
Dit effekt, dat optreedt bij alle Dopplerbloedsnelheidsmeters die
ultra-geluid uitzenden met behulp van een kristal, zal vooral schadelijk werken bij die apparatuur, die beoogt een nauwkeurige, kwantitatieve aanwijzing van de echte bloedsnelheid te geven.
3.2 Enige kenmerken van het bestaande systeem.
Het bestaande Dopplerbloedsnelheidsmeetsysteem bepaalt uit het
laagfrekwente vermogensdichtheidspektrum op mathematisch volkomen
bevredigende wijze een gemiddelde frekwentie, die rechtevenredig
is met de gemiddelde bloedsnelheid, mits aaneen aantal in de inleiding gestelde voorwaarden is voldaan.
Fen van de voorwaarden, te weten het homogeen zijn van de vermogensdichtheid van het ultra-geluid binnen de meetruimte, hangt nauw
samen met het eerder besproken "near-field"-effekt. Omdat het hier
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een systel'm betreft, waarvan
kwantitatieve aanwijzing van
1ijkt het noodzakelijk om de
onder aIle omstandigheden te

wordt geeist dat het een nauwkeurige,
de gemiddelde bloedsnelheid geeft,
invloed van het "near-field"-effekt
kennen en eventueel op te heffen

door de afstand tussen het kristal en het bloedvat groot genoeg
te maken.
Uit formule (1.1) voIgt dat de frekwentieverschuivingA f en daarmee de waargenomen gemiddelde bloedsne1heid afhangt van de hoeken
~ en~

tussen de snelheid en resp. de zendbundel en de ontvang-

bundel. Bij gebruikmaking van

~en

kristal in kombinatie met de

anti-lokaalschakeling gaat formu1e (1.1) over in:
f

==

v.f n
c

2~cosO(

de hoekafhankelijkheid blijft echter bestaan.
Nu is er een systeem ontwikkeld (lit.7) waarbij het eerder beschreven hoekafhankelijke systeem in duplo is uitgevoerd. De beide
helften, die geen gelijke zendfrekwenties mogen hebben, zijn dusdanig gekombineerd dat het uiteindelijke, met de gemiddelde bloedsnelheid rechtevenredige, uitgangssignaal hoekonafhankelijk is.
Dit systeem maakt echter gebruik van vier krista11en: twee zenden twee ontvang kristallen. Dit aantal kan worden teruggebracht
tot twee als gebruik wordt gemaakt van twee anti-lokaalschake1ingen. Dan nog echter blijft, hoewel in mindere mate, het probleem bestaan dat beide kristalbundels hetze1fde stuk bloedvat
moeten omvatten; dit probleem wordt groter naarmate het bloedvat dieper 1igt.
Een ander probleem wordt gevormd door het geringe scheidend vermogen van het bestaande systeem. Als men de b10edsnelheid in een
bloedvat wi1 meten en men bestraalt daartoe het bloedvat met
ultra-geluid, dan moet het niet uitgesloten worden geacht dat ook
andere, in de meetruimte gelegen bloedvaten worden meebestraald.
Wat men dan als bloedsnelheid in dat bloedvat beschouwt, is in
feite de superpositie van de, in de verschi11ende bloedvaten voorkomende, snelheden. WeI werd een systeem ontwikkeld (lit.B) dat de
snelheden in twee, in elkaars nabijheid ge1egen bloedvaten kan
scheiden, mits deze twee snelheden tegengesteld gericht zijn en
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de een pulserend is en de ander konstant is. Dit komt voor als een
ader en een slagader vlak bij elka8r liggen. Hiermee is het probleem
natuurlijk nog maar tot op zekere hoogte opgelost: twee bloedvaten
met gelijkgerichte snelheden zijn door het systeem niet te onderscheiden.
Tot slot nog een aspekt dat niet zozeer te maken heeft met bestaande systeem opzich, maar weI met het plan om dit systeem deel te
laten uitmaken van een bloedflowmeter. Naast de gemiddelde bloedsnelheid moet hiervoor ook de bloedvatdiameter, ter plaatse waar
de snelheid wordt gemeten, worden bepaald.
Voor de bepaling van de bloedvatdiameter is een systeem in ontwikkeling dat gebruik maakt van gepulst ultra-geluid. Golftreintjes
met een frekwentie van enkele megahertz worden periodiek door een
kristal uitgezonden. Diskontinulteiten in het weefsel, zoals de vooren de achterwand van een bloedvat, reflekteren een deel van het
erop gestraalde vermogen. Uit de optredende vertragingstijden kan
de afstand tussen voorwand en achterwand van het bloedvat, dit is
dus de diameter, worden bepaald. Een probleem dat hierbij kan optreden is, dat er een groot aantal diskontinuiteiten in het weefsel voorkomen. Fr kan dan geen onderscheid worden gemaakt tussen
bloedvatwanden en andere diskontinulteiten.

3.3

Het gepulste systeem.

Naast het tot nu toe besproken Dopplerbloedsnelheidsmeetsysteem,
dat gebruik maakt van kontinu ultra-geluid, zijn er ook, elders
op de wereld, systemen ontwikkeld die gebruik maken van gepulst
ultra-geluid (lit.9,IO,II,12). Dit systeem kan alsvolgt worden
omschreven.
Een piezo-elektrisch kristal zendt met een repetitiefrekwentie
van enkele tientallen kilohertz golftreintjes uit met een frekwentie van enkele megahertz; de tijdsduur van de golftreintjes
ligt in de grootte-orde van lJUsec. Gedeelten van deze vermogens"uitbarstingen" worden gereflekteerd door zowel weefseldiskontinUlteiten, zoals huidoppervlak, vaatwanden en botoppervlak, als door
bewegende bloedlichaampjes. Deze reflekties worden door hetzelfde
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!cristal ontvangen in de tijd dat er geen verrnogen wordt uitgezonden. De elektrische spanning op de klernmen van het kristal is geschetst in fig.3.3-l.

t

1
1

2

3
4

5
6

= uitgezonden golftrein
= reflektie aan huidoppervlak
= reflektie aan voor-wand van bloedvat
= reflekties aan bewegende bloedlichaampjes
= reflektie aan achterwand van bloedvat
= reflektie aan botoppervlak

Tijdsverloop van de elektrische kristalspanning in het
gepulste systeem

De hierin genoemde reflekties z1Jn als voorbeeld genornen.
Als de voortplantingssnelheid van ultra-geluid in de verschillende
weefsels bekend is, kan uitde tijdsduur tussen de reflekties een
inzicht worden verkregen in de ligging van diskontinuiteiten in
het weefsel. Weet men welke reflekties afkornstig zijn van de vooren de achterwand van het bloedvat, dan kan men hieruit de bloedvatdiameter bepalen (lit.13) en zo mogelijk de vaatwand beweging
(lit.l4).
Reflekties aan bewegende bloedlichaampjes geven door frekwentieverschuiving informatie over de snelheid en door tijdsvertraging
informatie over de plaats van de bloedlichaampjes. We kunnen dus:

! de plaats van weefseldiskontinuiteiten bepalen en
~

bepalen op welke plaats zich bewegende deeltjes bevinden, alsmede
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de snelheid van de deeltjes.
Door kombinatie van de onder

!

en B gedane bepalingen is het nu

mogelijk om:
- vast te stellen welke diskontinuiteiten overeenkomen met bloedvatwanden,
- vast te stellen wanneer de hoek tussen bundel en bloedvat 90 0 is;
de gemeten afstand tussen de voor- en de achterwand van het bloedvat moet minimaal zijn, terwijl de Dopplerverschuiving nul moet
zijn,
- steeds de hoek tUBsen bundel en bloedvat te kennen: deze hoek moet
bekend zijn, wil men uit de optredende frekwentieverschuiving een
kwantitatieve maat voor de bloedsnelheid halen.
Een en ander is geillustreerd in fig.3.3-Z.

kristal~
I
~l

I
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, , , , bloedvat
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t

Waargenomen bloedvatdiameter en gemiddelde frekwentievershuiving
bij verschillende hoeken tUBsen geluidsbundel en bloedvat
(fig.3.3-Z)
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Ret gelijktijdig lokaliseren van weefseldiskontinuiteiten en het
bepalen van de snelheid van eventueel bewegende deeltjes, alsmede
hun plaats, kan worden vergeleken met het gelijktijdig zien met
twee ogen: de informatie in elk van de twee informatiekanalen is
niet aIleen belangrijk, even belangrijk is de extra informatie
die kan worden verkregen door kombinatie van de informatie in elk
der kanalen.

3.4 Vergelijking van de twee systemen
Wanneer wij het gepulste systeem en het kontinue systeem met elkaar
willen vergelijken, moeten wij redelijkerwijs het in 3.3 beschreven
gepulste systeem vergelijken met het in de inleiding beschreven
Itontinue systeem in kombinatie met een systeem dat met behulp van
gepulst ultra-geluid weefseldiskontinuiteiten, waaronder vaatwanden,
lokaliseert. In onderstaande tabel zijn een aantal aspekten van de
beide systemen naast elkaar gezet.
kontinue snelheidsmeting +
gepulste diameterbepaling

1

door kontinue instraling hoge
vermogensdissipatie in de

gepulste snelheids- en
diameterbepaling
door gepulste instraling lagere
dissipatie in de weefsels

weefsels; schadelijk?

£ kan geen vaatwanden onderscheiden
uit waargenomen weefseldiskon-

kan weI vaatwanden onder scheid en
uit de waargenomen weefseldis-

tinuiteiten

kontinuiteiten

~

kan meerdere vaten maar zeer
beperkt scheiden

kan meerdere vaten scheiden

~

het systeem is minder komplex

het systeem is vrij komplex

2

levert nagenoeg geen beperking

gesamplede meting geeft een extra
principiele beperking t.a.v. de

t.a.v. de nauwkeurigheid

nauwkeurigheid; in hoeverre
speelt dit een rol?
Vergelijking van enige aspekten van het kontinue en het
cepulste systeem
De genoemde aspekten worden ook in een aantal publikaties vermeld (lit.14 en 15).

-32-

4. Konklusie
Om bij het kontinue Dopplerbloedsnelheidsmeetsysteem het zenden
en het ontvangen tegelijkta ;laten plaatsvinden werd een antilokaalschakeling ontworpen. De theorie hiervan stemt goed overeen
met de gedane metingen. De kombinatie van ~en kristal en de antilokaalschakeling is dus een goede vervanging van de kombinatie van
twee aparte kristallen; hierdoor is het mogelijk de vereiste vorm
van de meetruimte gemakkelijker te realiseren.
Het "near-field"-effekt, waar nog weinig onderzoek naar is gedaan,
kan in aIle hier,besproken systemen een fout introduceren. Voor
systemen die slechts een kwalitatieve maat voor de bloedsnelheid
geven, is deze fout Minder belangrijk; systemen die echter een
nauwkeurige, kwantitatieve maat voor de bloedsnelheid moeten geven,
mogen van dit effekt geen hinder ondervinden.
De vergelijking die tot slot wordt gemaakt tussen het kontinue en
het gepulste Dopplersysteem, rechtvaardigt de vraag in hoeverre
het kontinue systeem geschikt is voor het doen van nauwkeurige,
kwantitatieve bloedflowmetingen, alsrnede de vraag in hoeverre het
bestaande, kontinue systeem kan worden opgenomen in het snelheidsbepalende gedeelte van een gepulst systeem.
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A...Ependix A: De l\.ristalimpedantie
De elektrische ingangsimpedantie van een piezo-elektrisch kristal
kan in de buurt van zijn t-A-resonantiefrekwentie worden voorgesteld door het in fig.l geschetste vervangingsschema.
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Zkristal .--.

}

Cl

PI

...

~

cl=elektrische kapaciteit
van het kristal
Rl=dielektrische verliezen
Ll=mechanische traagheid
C2 =mechanische stijfheid
R =mechanische verliezen,
2 o.a. akoestische uitstraling

Kristalimpedantie bij resonantie
(fig.l)
Ret in fig.2 weergegeven admitantiediagram is opgenomen bij het
reeds eerder besproken, ronde kristal. De cirkel in dit diagram
wordt veroorzaakt door het rechter deel van het vervangingsschema (L l , C2 en R 2 ), terwijl de translatie van de cirkel ten
opzichte van de oorsprong wordt veroorzaakt door het link~r'
deel (R I en CI ).
Ret admitantiediagram wordt gemeten met een vektorvoltmeter.
Rierop is bij elke frekwentie de amplitude en de fase van de
admitantie afleesbaar. AanvankeIijk werden deze afgelezen waarden
met de hand uitgezet. Later is een methode ontwikkeld, waarbij
twee elektrische uitgangssignalen van de vektorvoltmeter, na bewerking, worden toegevoerd aan een X-Y-schrijver, waardoor het
admitantiediagram direkt wo~dt opgetekend.
Uit de buurt van de t-~-resonantiefrekwentieis de kristalimpedantie slechts voorstelbaar door een veel komplexer vervangingsschema. AIleen in de buurt van de oneven harmonischen van de t-~
resonantiefrekwentie is de kristalimpedantie weer voorstelbaar
door een soortgelijk,eenvoudig vervangingsschema.
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Opgenomen admitantiediagram van een PXE-5-kristal in water
(fig.2)

