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11.lBLOEDSTRO~rrNGSMETINGEN
E~n

van de onderwerpen die in het medisch-fysiologisch kader in de
groep Meten en Regelen op de afdeling der Elektrotechniek aan de
Technische Hogeschool te Eindhoven ter hand wordt genol1en, betreft
studie en onderzoek naar systeea en gedrag van de bloedstroning in
het ~enselijk lichaarn.
Onder de vele wegen die men kan inslaan om een waardevolle beschrijvi
te geven van deze bloedcirculatie,blijken er verschillende,voor
pr~etisch-medisch gebruik bezwaarlijk ,en voor toepassing op een
Technische Hogeschool ontoegankelijk.
Zo blijft klinisch onderzoek waar men met het ontleedmes chirurchisch
optreedt, taboe. Ook onderzoeksmethoden, waarbij algehele of plaatselijke verdoving wordt opgewekt, hetzij bij de mens, hetzij bij het die
komen voorlopig althans niet in aanmerking. Zelfs die methoden, die
geen enleele bloedige ingreep behoeven,moeten tot een minimum beperkt
worden omdat, anders dan in ziekenzaal of kliniek, het aanbod van
proefpersonen, vrijwel nihil is.
Ondanks deze gesnerde toegangswegen, bestaat er een uitweg, die
genoemde bezwaren omzeilt. Beschrijving van de bloedstroming(en ook
van andere fysiologische mechanismen) kan geleverd worden via
simulatie op een model. Een model dat ,op grond van waargenomen
eigenschappen, in het levende organisme, hiermee zo nauv~eurig mogelij
mee in overeenstemming wo~dt gebracht.Is deze eenmalige arbeid verricht,dan staat het model klaar om ,als het ware "in vitro",verder
onderzoek tee te laten. Metingen aan het model geschieden onbloedig,
vragen geen verdoving en, eenmaal gereed,geen proefpersonen:
het model staat "model" voor de pati~nt.
I

Ter zake van de bloedsomloop ,heeft o.m. de Pater een analogon
geconstrueerd. Deze werd op de afdeling M&R
gedeeltelijk gerealiseer
door Ellenleamp 2 • ~et dit model kunnen drllie-bloedstromingshoeveelheiden de volume verandering van de aderdoorsnede ,van ~en menselijk bee
worden gemeten. An~ere mogelijkheden voor modellen van de bloedsomloop
zijn te ~inden in ~e ve~slagen van de ~nter~~1~9nale Conferentie~
over Medlsche en BS£goglsche Onderzoeklngen
, en van de symposla
over bloedstroming
•
1.1.1. BLOEDSTROMINGSMETINGEN TEN BEHOEVE VAN RET MODEL

De waarde van een model wordt uitgemaakt door de natuurgetrouwheid
ervan. Deze wordt op haar beurt bepaald door de nauwkeurigheid waarmee
de procesgegevens zich laten meten:uit deze gegevens wordt immers het
model gesynthetiseerd,
De waarde van een bloedstromingsmodel wordt dus opgevoerd naarmate
verfijndere en uitgebreidere gegevens vrij komen over bijvoorbeeld:
ader-eigenschappen\zoals doorsnede en dikte, elasticiteit en inwendige
wrijving van de aderwand als functie van de plaats)eigenschappen van
het bloed(viscositeit en hydrodynamische eigenschappen). Deze groepen
van gegevens zullen we als"intrinsiek" aanduiden, daar zij direkt
slaan op eigenschappen van onderdelen ui t het circulatie-systeem. Llet
deze intrinsieke gegevens kan een theoretische analyse van de bloedsomloop worden gegeven, waarna hiermee een analogon kan worden opgebouwd
Bet model van de Pater werd dan oak opgezet met behulp van deze
intrinsieke gegevens.

-2-

Toch kleert er aan deze gegevens-groep een bezwaar. Zij lenen zich
namelijk moeilijk voor direkte, uitwendige en onbloedige bepaling.
Slechts langs secundaire Y'eg(door by. een ader te isoleren enel'dan
de fysische eigenschappen van te meten)laat zich hie rover iets zeggen.
Er bestaat nu echter een tweede groep gegevens, die dit bezVlaar van
ontoegankelijkheid mist. In deze groep vallen gegevens betref:ende
de bloedsnelheid, de bloedflow, de bloeddruk, als functie van de plaats e
Deze extrinsieke grootheden slaan op uiterlijke verschijnselen en
bewegingen van het organisme ,em laten zich makkelijker meten.
Bekendheid van elk van de beide groepen gegevens, naar plaat~ en naar
tijd, bepaalt volledig het circulatie-systeem.De conclusie moet derhalve
zijn dat zowel de intrinsieke groep als de extrinsieke groep ,volledig
het model bepalen.
Deze stellingname impliceert dat kennis over de ene groep grootheden,
kennis verschaft over de andere groep. M.a.w. zijn we in staat om bij
een patient lloeddrllidcen en bloedstromingen te bepalen, dan levert ons
dit bijgevolg tevens kemnis op van de intrinsieke gpootheden van deze
patient. Langs deze weg wordt het mogelijJc om bV. de plaats en omvang
'van een ader-verstopping te bepalen bij trombose of arterio-sklerose.
Ket model fungeert dus als vertaler van de gemeten extrinsieke grootheden in
de onbekende, intrinsieke grootheden,die een arts ,bij
zijn dIagnose behoeft.
~en voorbeeld uit de praJctijk van de telefonie of energietransport langs
kabels kan deze werkwijze verduidelijken: bij kabelbreuk lean een monteur
de kortsluiting of onderbreking lOkaliseren, door op een voorgeschreven
wijze stromen en spanningen aan het begin van de kabel te meten.
Figuur no I mag deze gedachtengang illustreren.

fi~ ~o 1

De cyc~Us start bij het verzamelen van extrinsieke meetgegevens van
de patlent. Duidelijk speelt hier het model de rol van vertaler van
transrorma~or tussen extrinsieke en intrinsiek grootheden. Met behulp
:ran de varlabele transforrnatielllmoppen ll moet overeenstemming worden
Jngesteld tussen mo?el en patient • .in dit geval geven de "nuldetektors"
tussen model en patlent evenwicht aan. De intrinsieke toestand in dit
geval ~ag nu ook op de patient betrokken worden. Hiermee is de cyclus
voltoold.

-3Met bovenstaande werd getracht het belang van een model te verduidelijke
Tevens springt hier het belang in het oog van een zo bevredigend mogelijk functioneren, dus van een z(' natuurgetrouw mogelijk model. Om di t
te bereiken zijn voortdurende vergelijkende metingen nodig tUBsen mens
en model om de overeenstemming steedes meer te perfektioneren, Onontbeerlijk hierbij zijn meetmethoden waarmee dit bereikt kan worden. Dit
levert dus een pleidooi op,deze meetmethoden betreffende bloedsnelheid,
flo etc. te onderzoeken.

1.1.2. BLOEDSTROMINGSMETINGEN TEN BEHOEVE VAN DE PATIENT
Ofschoon het voorgaande hoofdstuk gewijd was aan een zo juist mogelijk
ontwerp en afregeling van het model, mag niet uit het oog worden verloren dat de studie van het model in ~e allereerste plaats dient,om de
patient behulpzaam te zijn en niet om de ingenieur te gerieven. Bij een
patient kan immers,buiten de indirekte weg van het model, ook de direkte
weg van rechtsreeks diagnostiseren gevolg worden. Door ter plaatse zich
over de bloeddruk en flow te informeren, kunnen vaak al vele conclusies
getrokken worden.
Als eerste ,simpele mogelijkheid doet zich voor het signaleren van de
hartslag ,afgenomen bijvoorbeeld aan de polsen. Bier behoeft slechts
kwalitatief gemeten te worden. Verder kunnen vergelijkende metingen
aan twee symmetrische ledematen van de patient worden uitgevoerd ;
hierbij wordt eveneens nog geen topprestatie aan kwantitatieve gegevens
verlangt. Vergelijkende metingen van verschillende soorten opnemers
kunnen de informatievermeerderen, door de resultatery6et elkaar te
correleren:bloedsnelheid met bloeddruk
bloeddruk met plethysmografische verschijnselen
bloedstroming met het elektro-cardiagram.,
terwijl ook bloedstromingsmetingen van diverse typen meters met
elkaar vergeleken kunnen worden.

1.1.3. METHODEN VAN BLOEDSTROMINGSMETING.
Het is mogelijk een groot aantal opnemers ,die allen op een ander
principe berusten, informatie te laten verschaffen over circulatieonbekenden. Elk type bezit zijn specifieke kwaliteiten, met pro's en
contra's. Door elk van de voor- en nadelen van een weegfaktor te
voorzien, zullen de eigenschappen van een of meerdere de doors lag
geven. Deze weegfaktoren ontstaan deels subjectief, deels objectief.
Subjec.tief in de zin dat te voren reeds beperkingen betreffende de
methoden zijn opgesteld zoals:onbloedig, onschadelijk. Objectief is
de weegfaktor waar de mate van prec.isie en betrouwbaarheid in het
gebruik in het geding zijn.
1.1.3.1. Keuzemogelijkheden
Mu voIgt een bloemlezing van hloedstromingsmetingenen. Hiervoor
voornamelijk geraadpleegd de referenties 3-4-en 5.
DnillKT
opnemers die reageren op
volume-veranderingen:

opnemers die gevoelig zijn
voor ~nergie:

-maatglas en stopwatch
-stromingsklok van Ludwig
-bellenstroomrneter

-buisje van Pitot
-rota-meters
-haar-stromingsmeter

-4-druppelteller
-plethysmografische occlusie

-druk-gradient meting

INDlREKT

opnemers die een indicator
transport waarnemen:

-edelgassen in hersenen en hart
-Zuurstof in longen
-stoffen in lever en nieren
-radioisotopen
-kleurstofverdunningsmethoden

opnemers die een uitwendige
warmte-energiebron benutten.
-warmte stromingsklok
-caloriemeting
-isothermische oppervlakte
stromingsmeting

- bloeddruk puIs analyse
opnemers die een uitwendige
stralings-energiebron benutten:
-elektromagnetische stromingsmeting
-magnetische spinresonantie methoden
-ultra sonore stromings metingen
-transcutane ultrasonische meting
-lichtgevoelige stromings methoden
(foto elektrisch).

1.1.3.2. KRITERIA VOOR DE KEUZE
Eisen waaraan de ideale bloedstromingsmeter behoort te voldoen
kunnen globaal in twee groepen gesplitst worden:
de kwaliteitsgroep. lIieronder vallen begrippen als:
reproduceerbaarheid
lineariteit
stabiliteit
samplingssnelheid
,gevo eli $I h ei J
parameter ongevoeligheid
dynamiek
vrijwaarding tegen biologische responties
de hanteerbaarheidsgroep. Ilier worden onderscheiden:
flexibiliteit onder uiteenlopende voorwaarden
toepasbaarheid in vele toestanden en op vele plaatsen
selectiviteit op gescheiden aders
comfort in tijdsbestek en bediening van elke meting
draagbaarheid bij transport, wendbaarheid
kosten van het apparaat, zowel naar materiaal
als naar research kosten
en naar aanverwan te data-registratoren.

1.1.3.3. WEEGFAKTOREN
Als
de
de
de
Aan

drie strikt te vervullen voorwaarden gelden:
onbloedigheid
merkteken
continue meetbaarheid merkteken
momentane registratie merkteken
deze eisen worden aIle andere kriteria ondergeschikt gemaakt.

1.1.3.4. SSLEKTIE

VAN

EEN METHODE

Genoemde eondities worden vervuld door de volgende
de slagaderlijke drukpuls analyse
de iso-theI'lllisehe stromingsmeting
de transcutane ultnason:: f·.ehe
de elektromagnetische m(-ing

methoden:
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de eerste kandidaat-met~ode werd aandacht geschorucen door Ellenk~m
in zij~ studie naar omtreksvariaties. Eij concluQeert dat een sluitend
analyse am hieruit een s~roming of snelheids bepal~ng af te leiden nie
/;,"
1 . '1
••
~oeQ ~oGe_l~~ zou zlJn.
Isothermische oppervl~kte stromingsmeting lijkt slechts mocelijk op
pla2.tsen wae.r de slaGader dicht het huidoppervlak nadert. I::: het been
i s d'l't:' nle ~ I.~,~ sev", I ,en C.Rar
'
,
., t !:loe v ZlJn
o.e
mee ~:ne vIlO d e -'-'
I..ocn gesc_h lK
om het model te steunen met metingen, komt deze methode eveneens r~et
in aamnerking.
I

•

'.J

'"

.L

oJ-'

-'-'

•

De keuze tussen de ultrasonische methode en de magnetisch
methode vrer4 oeslist in het voordeel von eerstgenoemde. Recc::nte
publicaties' wekten hier g:rotere verwachtingen bij op, betre:"fende de
gevoeligheid, en di:rekt bruikbaar resultaat.
1. 2. ULTRASONORE STROMINGSrJ8TING

Alvorens in hoofdstuk 5 typische bloedstromings metingen met gebruikmaking van ultra-geluid aan de orde zullen komen, volgt nu een beknopt
expose over een viertal verscnillende methodes die allen u:tra-geluid
aanwenden om vloeisstof stromingen te meten. Deze ideeen stammen 001'sp1'orucelijk uit het indust1'iele milieu, waa1' men uitzag naB.r een nauwkeu1'ige en unive1'sele debietnete1' 10/.
SCHETS no. 2 is van toepassing op de eerste van de methoden.(/I )
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Rond een buis waa1' vloeistof doorstroomt met snelheid v ZlJn 4 omzetters E;eplaatst. S en S' oevatten een kristal dat in staat is gelui<!strillingen van hoge I1'ekwentie(O,i-10~illz) uit te zenden, en deze twee
omzetters spelen de 1'01 van zender. De andere twee staan diagonaal
hie1' tegenover met een kristal dat de geluidstrillingen omzet in
elektrische stromen van dezelfde frekwentie als van het geluid.
1.2.1. GEPULSTE ULTRASONISCBE

STROMI~~SMETING

UIt de zenders S en S' vert~ekken korte geluidspulsen. Deze be1'eiken
de ontvangers R en R' na

= --~--resp.
c + v
waa1'in d ia de afstand S-R = S'-R' ,
t

1

t

2

:=

d

-----

c - v

sec.

(121.1)

waarin c is de voortplantingssnelheid van geluid in de vloeistof.
Bet ve1'schil in reistijd tl en t 2 ontstaat doordat de pulsen die
stroomafwaartsts reizen, sneller hun ontvangststation bereiken dan
de pulsen die tegen de stroor:t 0:9 ll~oeienl': de ze laatsten worden ve1'traagd.
Eet ve1'schil .1 t bedraagt:

4t

= t2

- tl

-62vd.

=c

(121. 2)

.£>-.q
L
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Ret tijcsverschil ~t kan verkregen worden uit een elektronische
geheugenscllokeliUg die gevoelig is voar het verschil in aa~~omst
tijd van belde pulsen.
1. 2.2. ULTRASONORE

STROlEl~GSMETTNG

VlERICSND OF HET

RO:NI>Zn~GPR~NCIPE

Wederom wordt een puIs uit S en uit S' verzonden. Deze methode verschilt
nu van de vo~ige doordat het tijdstip van vuren van de volgende puls
bepaald wordt door aankomst van de puIs in R resp. R ' • De ontvangen
puIs "triggert" aldus de zender voor de volgende puIs. Er ontstaat nu
een pulsherhalingsfre~7entiedie maatgevend voor de strooircssnelheid
blijkt te zijn.
Ret tijdsinterval tussen vertrektijden van pulsen
At1

stroomafw~arts:

d
= ---;--c
V

(122.1)

-r

De pulsherhalingsfrekwentie die hierbij behoort bedraagt dus:
Af1

= ~2 = ~-~_!

(122.2)

Evenzo bedraagt de pu1sherhalingsfrekwentie van de stroomopwaartse zin:
1

c- v

,..

Ll. f2 = -t2 = -~--
a
Ret verschil in de beide frekwenties
Af =Llfl -Llf2

= .?a

(122.3)
gedraag~:

(122.4)

Het grote voordeel van deze methode t.o.v. de vorige ligt hierin dat
dit frekwentieverschil onafhankelijk ig van de voortplantingssnelheid
in de vloeistof; deze 1aatste kan varieren by. met de temperatuur, of
door verandering in smnenstelling va..'1 de stromende vloeistoL
Genoemde methode kent een variant waarbij in plaats van pu1sen, een
continu signaal wordt ui~gezonden door S en S'. Bereikt het front van
dit signaal de ontvanger R resp HT de~ wordt de bijbehorende zender
geblokkeerd, zola-.'Ylg de ontvanger nog krijgt. De herhalingsfrekwentie
waarrnee in dit systeem de }J'J.lsen worden ontvangen is de helft van
het 11rondzingll-systeem.
1. 2.3. DE

FASE-VERSCH1JIVIl~GSMETHOD:S

men voedt beide zenders Sen S' uit dezelfde bron. Door het verschil
te meten tussen beide ontvancen signalen uit R en R' ligt de stromingssnelheid vast. Dit faseverschil ~edr8agt:

(123.1)
waarin f is de geluidsfrekwentie.
AIle drie genoemde methoden werden aangepast om in fysiologisch milieu
bloedstroming door aderen te met en. I~et n~deel van deze methoden 1igc
in hun bloedig karakter: aan twee 7.ijd.en van de aderomtrek moeten de
omzetters geplaatst kunnen worden. Toc~ zijn op deze principes instrumenten ontwH:keld als tege:':1ho...'1gen' VC::.Yl de tot op he den meest betromv-

-7bare en gevoelige ,doch eveneens bloedige elektromagnetische bloedflowmeters.
Voor de gepulste ultrasonore bloed-flowmeter ,zie ref. 12.
\Vat de fase-gevoelige ultrasonore meter betreft, kan Vlorden opgemerkt
dat Zarnstorff1 3 deze methode verfijnde,doorhet ontvangen signaal
van 1 1lliz naar een lagere frekwentie te mengen,waardoor de fase
eenvoudig te meten valt.
Voor meer gegevens betreffende de ontwikkeling van deze flow-meters
Voor medisch gebruik zie ref.6, page 251 eVe
en ref.l"i, pag 126 eVe
12.4. ULTRASONORE BLOEDS1'lELHEISMETING MET HET DOPPLER-EFFEKT.
Een methode om ultra-geluid aan te wenden zodat ze zich voor onbloedige metingen leent, treft men aan onder de naam Doppler-flow-meting.
Zij wordt hieronder in grote lijnen uiteengezet •
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De Doppler meting berust op een ander principe dan vorige methoden,
Een kristal wordt door een elektrische oscilator van hoge frekwentie
in trilling gebracht. De ontstane geluidstrillingen planten zich door
een akoustisch goed geleidende gelei, door de hUid, het weefsel , en
tenslotte door een ader. Op deze ader is de stralingsbundel gericht.
Ontmoet het geluid bloed, dat treedt verstrooing op aan de blo~ichaamp
jes(scattering). Be neegt het bloed zich niet, dan zal de frekwentie van
het terug-verstrooide gedeelte excact. de frekwentie behouden van de
invallende straling. Beweegt zich echter het bloed, dan wijzigt zich
dit terugverstrooide signaal in frekwentie tgv. het Doppler-effekt,
met een bedrag dat evenredig is aan de snelheid van de bloedlichaampjes
in het plasma. Naar gelang de bewegingsrichting georienteerd is t.o.v.
de plaafsing van zender en ontvanger ,is deze frekwentie verandering
een verhoging of een verlaging. Bier is dus richtings informatie in te
vinden. Door b.v. het terug-verstrooide signaal te mengen met het
invallende signaal behoudt men de frekwentie verschuiving. Het blijkt dat
deze "shift" in het audio-gebied ligt, en dus ook hoorbaar kan worden
gemaakt, hetgeen zeer instruktief is.
Om in hoofdstuk 4 dieper het Doppler-mechanisme te doorgronden, zUllen
nu eerst enkele eigenschappen van bloed en het gedrag van ultra-geluid
hierin~behandeld worden •
1

1.3. EIGENSCHAPPEN VAN DE BLOEDSOMLOOP
Om het verstrooingsmechanisme in bloed te kunnen beschrijven zal eerst
de samenstelling van het bleed bekend moeten zijn. Ook stromingseigenschappen van bloed, te sarnen met de drift van de bloedlichaampjes zijn
bepalend voor het Doppler-effekt. Aangezien dit effekt gevoeligheidd
bezit voor elke beweging en verplaatsing van elk objekt dat door de
invallende bundel wordt getroffen, zal de radiale uitzetting Van de
aderwand, zoals bij slagaders optreedt, een neven-effekt opleveren.
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Al deze punten worden in dit hoofdstuk onder de aandacht gebracht.
1. 3.1. DE SAMENSTELLING VAN RET BLOED(15)

Bloed bestaat uit een vloeistof, het bloedplasma, waarin cellen zweven
de bloedlichaal'v\ pj es.
bloedplasma

- 50

bloed

a

60 volume%

rode bloedlich.}
erytrocyten
bloedcellen

-

4,5 ~ 5.10 6/mm 3
~ = 7,5 ± 0,3 f-<~
d

=

2 ~IM

10.103/mm 3

witte bloedli~h.}
o.a.1eukocyten
lymphocyten

p = 12-18 fv.o. .

5

a.

bloedplaatjes

2

a 500.000/mm 3
= 2- 4 t-<IM

¢

Het leeuwenaandeel van bloedlichaampjes wordt dus gevormd door de
rode bloedlichaampjes, die 40- 50 volumeprocenten uitmaken. Zij
bevinden zich in geldrollen in het plasma. ue vorige en nog te volgen
gegevens stammen uit ref.15.
soortelijk gewicht van bloedserum
soortelijk gewicht van erytrocyten
soortelijk gewicht van bloed

1,026- 1,031 gr/cm 3
1,092- 1,095 gr/cm3
1,048- 1,u66 gr/cm 3

viscositeit van serum
viscositeit van plasma
viscositeit van bloed

1,6- 2,2 dyne sec/cm 2 (Poise)
20 %hoger
3,5) -5,4 (4,5 gemiddeld)

t.o.v.
water
bij 4 C
6

1.3. 2 ~TROMINGSEIGENSCRAPPEN VAN RET BLOED

De stabiliteit van een constante stroom door een buis hangt af van de
gemiddelde snelheid over de doorsnede. Wanneer de waarde van deze snelheid een zekere waarde bereikt, de kritische snelheid, dan verandert
het karakter van de stroming. Bij lage snelheid is de stroming laminair,
en bewegen zich de vloeistofdeeltjes zich in laagjes parallel aan de
wand. Bij grotere snelheden ber'egen de vloeist.ofdeeltjes zich onregelmatig. De snelheid waarbij turbulentie gewoonlijk inzet kan berekent
worden uit het getal van Reynolds Re. Voor eencylindrische bUis, met
inwendige straal ro is He = 2 rOf/ll- waarin r is de dichtheid
~ is de viscositeit
v Is de gem.vloeist.snelh.
De stroming is instabiel voor Re> 2000, maar kan nog laminair zijn
voor veel grotere waarden(b.v.Re = 5000) onder gunstige omstandigheden,
De bloedstroming is hierenboven niet stationair; Er kurmen, speciaal
in grotere aderen, grotere snelheidsvariaties ontstaan. Daarom kan het
getal van Reynold in principe niet worden gebruikt.
Toch nemen de meeste auteurs aan dat de bloedstroom laminair is onder
normale omstandigheden, behalve in he~ hart. Onder de meest ongunstige
omstandigheden(grote aderdiameter, hoge snelheid) ,blijkt het getal
van Reynold 1900 te bedragen. Verder toonde Bennet 16 experimenteel aan
dat de bloedstroming zich bij benadering parabolisch over de straal
verdeel to een verdeling die bij laminaire stroming behoort.

-9Men moet zich echter voor ogen b1ijven houden dat onder bepaa1de
voorwaarden, en op bepaa1de p1aatsen, turbu1entie kan optreden.
Aders kunnen p1aatse1ijk verstopt zijn, waardoor de kritische
sne1heid overschre(en wordt en turbu1entie inzet(zoals o.a. geschiedt
indien de huisarts met een"cuff" de b10eddruk opneemt, en d.m.v.
zijn stethoscoop de Korotkoff geluiden waarneemt.)Ook in de nabijheid
van aftakkingen, waar de geometrie verstoord wordt, treedt turbulentie op, die echter na enige centimeters weer verdwijnt.
1.3.3. DE RADIALE DRIFT VAN ELOEDLICHAM1PJES.
Bekendheid met het snelheidsprofie1 van b10ed in de ader ,sluit nog
niet in dat ook de distributie van de bloedlichaampjes gegeven is.
Kennis van dit laatste echter is van principieel belang voor de
Doppler-meting, daar hier de kern van het verstrooingsmechanisme
zetelt,.
In verband met deze distributie kan men al1ereerst opmerken dat ,
tengevolge van de aanwezigheid van een druk-gradient patroon dat
ontstaat door het. parabolische snelheidsverde1ing, de b.loedlichaampjes in de richting van de as gestuwd ~aan worden. Andere effecten spelen echter ook een rol.
Experimentele onderzoekingen werden verricht door Segr~ en Silberberetl
naar het gedrag van bolletjes van 0,8- 1,6 mm in een stromende
vloeistof. Globaal kan van hun resultaten verme1d worden dat bij
lage vloeistofsnelheid de deeltjes zich eveneens parabolisch verdelen, doch dat bij hogere snelheid de deeltjes zich concentreren
in een smalle cylinder wand, ter hoogte van r ~ O,>~
1==6 em
1=32em
l=lfO em

v= 23 em/sec
v= 46 em/sec
v= 50 em/sec

1 is de weg die de dee1tjes
hebben moeten door1open a1vorens een stationaire verdeling ontstaat.

,.
Fj~.l/Id.4
De~e1fde

L

-

viscositeit ~ = 400 c~H~~.
soort, gew. f = 1,18 voor
v1oeistof en deeltjes beide.

auteurs suggereren ,da~ de deelfjes concentratie op de as
van de eapillair, zoals weI gerapporteerd is, moet worden toegeschreven aan elektrostatische of andere verschijnse1en, tussen de deeltjes
onderling of tussen de deeltjes en de capillair -wand.

,
In een recent ondernomen theoretisch onderzoek door Deakin
naar de stationaire verdeling van rode bloedlichaampjes in de bloedstroming in aders, wordt gebruik gemaakt van het inhomogene
karakter van de bloed-samenstelling in de hydrodynamische vergelijkingen van Navier en Stokes. Met het minimum-energie-prineipe lean dan
een benaderd ver100p van de concentratie van deze bloedlichaampjes
als functie van de straal gegeven worden. Dit verloop is gesplitst in
5 regionen, achtereenvolgens:
a- een centrale buis met constante ~
b- een region waar geldt: f = A ~
(1tJ»
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e- een tussenliggend gebied waa~~aximaal wordt
d- een region waQr geldt: f = CY2/Br
e- een wandlaagj e waarf = 0
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Verder kan Deakin nog aantonen dat de plaats waar het maximum in het
eoneentratie verloop gevonden kan worden, ligt bij r= 0,6 roo
Ook de auteur zelf getuigt van de overeenstemming tussen zijn bereken~verloop van de coneentratie, met het op experimentele gronden
vastgestelde verloop door 3egre' en Silberberg.
Conelusie: Ondanks de minder volledige experimenten en de benaderingen
die in de theorethisehe afleidingen worden toegepast, kan de radiale
drift van erytroeyten als een vaststaand feit worden gesehouwd. De plaats
waar zieh de maximale eoneentratie ervan bevind, ligt waarschijnlijk
bij r=0,5 a 0,5ro.
Gegeven de hoge volume bezetting van de erytroeyten(40 a 50~ en
gegeven hun eoncentratie neiging, moet de stroming ervan gezl~n
worden als een dikke brei, met relatief weinig plasma ertussen.
Onder deze omstandigheden zal van een onafhankelijke voortbeweging
der erytroeyten geen sprake zijn:J~wisselwerking onder hen is groot.

1.3.4. DE RADIALE UITZETTING VAN DE ADERWAND
Ben karakteristieke eigensehap van de bloedsomloop is het pulserend
gebeuren waarmee het hart het bloed door de aderen stuwt. Doordat de
aders elastiseh zijn in radiale riehting, ontstaat een doorsnede
vergroting bij elke drukgolf afkomstig van het pompend hart. Over
kwantitatieve grootheden van deze radiale uitzetting valt het volgehde
op te merken:(9)
De wand van een menselijke aorta die 2 em in diameter is, beweegt zich
oTIgevear 1 mm lateraal als de druk varieert van 80 tot 120 mID Hg.
Als nu de snelste drukverandering ongeveer op 500 mID Hg/see wordt
gesteld, dan zal de snelste aderwand ongeveer 2,5 em/sec zijn.
Bij kleinere (slag)aders zal deze snelheid minder zijn. De radiale
uitzetting is oorzaak van twee soorten snelheidsbewegingen die met
de Doppler-methode gemeten zullen worden.
Kunnen beide richtingen niet onderscheiden worden Jan zullen
meetfouten het gevolg zijn.

I

:
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DE VERSTROOIING VAN ULTRA-GELUID IN DE ADER

1.3.5.(I~.lo)

Verstrooiing is een van de belangrijkste aspekten van de propagatie van ultra-geluid. Het treedt steeds daar op waar de
gelu~sbundel diseontinuiteiten in het mediurnontmoet.
20 doet zieh verstrooiing voor aan grensvlak~en van twee
media, en ool{: bij het passeren van kleine onregelmatigheden.
Van deze laatste eigenschap maa}{:t men gebruik bij het testen
van materialen op inwendige breuken, in staal en gietijzer,
met behulp van ultra-sonore straling.
Treft een bundel ultra-geluid een vloeistof, ~n zijn hierin
deeltjes aanwezig, dan zal er in meerdere of mindere mate
meebeweging van deze deeltjes plaatsvinden met de trillende
vloeistof.
De mate van meebeweging kan berekend worden, en is te vinden
in rt»t.10.
~ -'_
I
waarin : Xp-amplitude van meebeweging
,,~ - \ h':41Y~~;
I
van pa.rtikels,
V\)
~~plitude van beweging
van de vloeisto~
f=frekwentie van de trilling
r:straal van het partikeltje

tJ+

In grafiekvorm, met~
X, en r als coordinaten en f als parameter:

(geldig voor situatie van
bolletjes in water)
ra'

raIl>

r .. 'o0l't""'....

)(

De plaats van de diverse variabelenin de formule ~ is plausibel:
zwaardere deeltes zullen minder meebewegen,
grotere viscositeitsgraad van de vloeistof zal het deeltje
makkelijker doen meenemen.
Om nu veel verstrooiing van de invallende bundel door de partikels

te krijgen, is de eis dat het snelheidsversehil tussen vloeistofdeeltjes en partikels groot is. Immers , in dat geval kan zo 'n
partikeltje opgevat Vlorden-als een trillende bron met grate
amplitude t.o.v. het medium.i.e. de vloeistof.
CONCLUSIE: Ben hogere trillings-frekwentie geeft,-bij eenzelfde

partikel-grootte-,een kleinere
maar verstrooing.

verhouding, dus

In hoof'dstuk 3 zal een berekening ui tgevoerd worden naar het
frekwentie-gebied van ultra-geluid, dat op rode bloedlichaampjes verstrooiing veroorzaakt.

-131.4. BET SPEKTRUM VAN DE DOPPLER-FREKWENTIE-VERSCHUIVING

In dit hoofdstw{ zal het frekwentie-spektrum aan de orde komen zoals
dat tengevolge van het ~oppler-effekt ontstaat. Een analyse van dit
spektrum naar amplitude-dichtheid en frekwentie-inhoud
zal gegevens
verschaffen over b1oedstromingsvolume en bloedstromingssnelheid. Ook
zullen beschouwingen worden gehouden over de achterhaalbaarheid van
deze gewenste gegevens uit het spectrum.
t.g.v.BET DOPPLER-EFFEKT

1.4.1.
2e..ncle",~
I.frlt401

-fr~1·:F

De berekening van de frekwentie-verschuiving van het Doppler-efiekt,
en toegepast op een zich voortbewegend deeltje, is gebaseerd op twee
veranderingen in ge1uidsfrkwenties tussen zendend en ontvangend krista1.
De eerste verandering treedt op als het ge1uid arriveert op het
ref1ecterende of verstrooiende objekt, en de tweede indien het geluid
dat objekt ver1aat.
Beweegt het objekt zich van de zender af, dan is de ontvangen
frekwentie

t'

=

fr~ c - v.co~/c]

(141.1)

met: f = geluidssnelheid in het medium
c = scalaire snelheid van het objekt in het medium
~ = hoek tussen zendend kristal en snelheidsvektor.
Eenzelide frekwentie-verschuiving vindt plaats als het geluid het
objekt ver1aat:
ff' = f'[ c/(c - vcos~)J
met, :

P=hoek

tussen ontvangend kristal en snelheidsvektor.

Bet verschil tussen f en i' '-de verandering in frekwentie t.g.v.
de beweging langs de twee kristallen- is:
lif = f - i' '= f - f(c - v.cosJ.)/c + v.cosr.»)
(i41.3)
Eenzelfde weg leidt naar de frekwentie-verschuiving die ontstaat
ala de enelheid van het objekt zich omkee,rt:

1J.f = f - f(c + v.cosJ./c - v.cos~)
Indien

v~

(141.4)

c, dan vereenvoudigen zich beide ui tdruklcingen tot:
en:

.1f = [2fcoscl'/cil v
tJf =-[2fcosf/~ v

(141. 5)
(141.§)

-14Numeriek vrnorbeeld:
Bij gebruik ven ultra- geluid van een frekwentie van 5 MHz,
en indien als geluidssnelheid in bloed wordt
aangehouden 1500 m/sec,
o
terwijl de hoeken zijn ingesteld op y = 90
dan is bij een maximaal voorkomende bloedsnelheid van ca. 1 m/sec
de verschuivings-frekwentie ± 6666 Hz.
1.4.2. SPEKTRtm PREKVlENTIE-VERSCRUIVING t.g.v. RET DOPPLER-EFFEKT

In bovenstaande bekeken we het Doppler- effekt van een objekt. Bet
resu1taat was een enkele lijn verschuiving. Bij aanwezigheid van
meerdere dee1tjec zal ellfeen aanleiding geven tot zo'n lijn ver schuiving, resulterend bij sommatie in een fre1Gventie-spektrum.
De aanwezige frekwenties in dit spektrum hangel"laf van de J.anwezige
snelheden die de bestraalde objekten bezitten.
De amplitude dichtheid van een aanwezige frekwentie hangt af van het
aantal deeltjes dat de bijbehorende snelheid bezit.
In het a1gemeen za1 de Doppler-frekwentielijn zich dus verbreden
tot een spectrum. Deze spektraL e verbreding vindt zijn oorzaak in
een drietal omstandigheden:
a- de niet uniforme snelheidsverdeling van de deeltjes in de ader
b- de eindige bunde1breedte en aderdoorsnede
c- de uitzetting van de aderwand.
a : Is deze verdeling continu samengesteld uit snelheden van
0 tot v.max.,dan zu11en frekwentie-inhouden ontstaan lopend
van 0 tot f.max. Omgekeerd voIgt hieruit dat bekendheid met het
t)oppler-spektrum gegevens moet kunnen verschaffen over de snelheidsverdeling in het bloed.
zender
~
P//~~~M~~
Ret effekt van eindige bundelad b:
4!Y...(>.
':.v0~ /,' ... Q
breedte wordt in deze·tekening
'/~
geillustreerd.

~

--

"
6 R;i;b
6

Aangezien het. geluid in A verstrooid wordt, bereikt zowel straal A:P
als straal AQ de ontvager. Zowel de frekwentie verschuiving als het
faseverschil van' beide signalen verschillen bij aankomst in P resp. Q.
(t.g.v. het hoekverschil resp.weglengte verschil. Oolc de bijdrage van
punt C, dat met dezelfde snelheid wordt aangenomen te bewegEm,
geeft een andere bijdrage. De punten Ben D ,met eveneens gelijke
snelheden, leverens wegens analage
redenen andere resuLtaten Ope
Door over een bepaalde bundeldiameter en aderdoorsnede te integreren
zou men tot een exacte int.egrale re spon~ie van het ontvangend kristal
kunnen kornen. Dit is echter een zeer complexe oplossing. Rouvast in
dit ge~al wordt slechta gegeven door de aanwezigheid van een maximale
frekwentie-verschui:vring.
ad c:. De uitzetting van de vaatwand bij iedere bloedstoot, levert
rechtstreeks een afVlijking van het ongestoorde Doppler effekt op:
er ontstaat gedwongen een radiale beweging van de deeltjes.
Een ernstiger geVolg van deze radiale ver~aatsing is dat
.u1trageluid ,dat rechtstreeks tegen de aderwand reflekteert, nu ook met
een frekwentie-verschuiving is behept. En aangezien dit direkt
gereflekteerde signaal grate amplitude bezit t.o.v. het verstrooide
signaal, dreigt deze geluidsbijdrage het "ras echte ll Doppler -signaa1
van de radiale bloedstrarning te overstemmen. Hoe tegen moeilijkheden

-15in de praktijk kan worden opgetreden word-tjbehande1d in hfst. L 5.

1.4.3. EEN GEIDEALISEERDE CONFIGURATIE
In een enke1 ,geidealiseerd geval is het mogelijk, onder aanname~
tevens van enkele condities, boven~enoemde klippen te omzei1en en
het spektrum te berekenen. Voornamelijk wegens de instruktieve waarde
za1 deze configurat~worden besproken.

.c)'

,

I

Z;:+===~AJ'f JU'

,

.,.-

,

De volgende voorwaarden moeten zijn vervuld:
1.- De bundeldiameter d moet groter zijn dan de aderdiameter
(hierdoor wordt bij benadering een cylindervormig gedee1te door
ultrage1uid geaktiveerd)
2.- De bunde1diameter is veel kleiner dan de weglengten l' en 1".
(door deze eisen worden weglengteverschillen van de bundelstralen
verwaarloosbaar klein, waardoor weer eventue1e faseverschil1en bij
aankomst te R van geen invloed meer zijn.)
3.- De snelheidsverdeling v'(r) van de vloeistofpartilce1tjes is gel~k
aan de vloeistofsnelheidsverde1ing v(r) z~lf.
4 - De concentratie van de partikeltjes is constant
£ - Deze concentratie is zo gering dat ~nvloeding van elkaars verstrooide straling te verwaarlozen is(geen "buur"-effekten)
In dit bijzondere geval is het Doppler -spektrum eenvoudig te
berekenen. Immers H(w)~ de spektrale dichtheid stelt voor:
B (~) = ~E~!!~~~~~~~!~~!9:_E£~~_fE~kw~E~1:~

eenheld van frekwentie

U,)

en deze uitdrukking is evenredig met:
H(ta) =
=

aantRl partikeltjes in cylinder met snelheid tussen v en v+dv

------------------eenheid-vai1-snelheid-----------------------

211'r1 ofdr
=
--av----

, r
C -----~v

ar
Deze uitdrukking legt de re1atie vast tussen het doppler spectrum
en de snelheidsverdeling. f;teeds mag W door v worden vervangen, bij
gebruik van een evenredicl :ids-faktor tussp.n OP.?P. ~~nn+'hpno~

-16Voorbeeld
Voor een paraboJ.isch snelheidsverloop
wordt:
dv
-vrOgr
(voor 0 v <.v .max. )
dr ::

(143.2)

<

Hiermee wordt het spectrum:
H (tv)

=

C __
2...;;;r~_

-vo2r

= C"

is constant

voor O<,v<v.max.

--rg-

t

J H(,.,l/
o

Is ,aan de andere kant het spektrum H (tu) door meting bekend ,
dan kan de snelheidsverdeling ennee worden berekent:

V[H(V)dV

r(v)(~)

(143.4)

o

Ook de flow kan met hulp van H(",) bereken! worden:
Flow F

= [

I ~;
V-.It

to.

2ltr v dr

( :)

(0)_

v H (v) dr

= 5WH.(~) d e.u

(143.j»

Elektronisch gezien is deze laatste bewerking eenvoudig uit te voeren:
r--or--=:-:--=~ 1M/At
J-I(t.>}
I erelll le\lt.14
f.OH(w)
(1.\ e1"rvt", o~'"
flHlf)Jf t:/ow :hOQV

,It f~{l

:!

~rN'"·I(.uoJtol'\l
I
r

(0,)

H(w\ ~

LIIIlh>"t.reK o~
Hew

~J

~ lOw.
wH(w)dw
D

r

Deze bewerkingen leiden tot een correct resultaat indie~ti(W) constant
is in de tijd.
Varieert de flow, dan varieert H(W)eveneens in de tijd. Stellen we dan
bij benadering dat siedurende het t~dj4!
A.t deze verandering te
verwaar10zen is,dan mag hierbinnen de flow constant worden verondersteld,
Binne~ de2e
tijd moeten ook de elektronische bewerkingen worden uit.gevoerd. Bij bloedstromingsmeting zou dit betekenen dat de "samplings"tijd N l/30 sec. bedraagt.
Bij al deze berekeningen en bij al de gegeven formules bedenke
men wel,dat slechts bij gegeven academische omstandigheden
de af1eidingen geldig zijn. Bij bloedstroming zijn 7ij bijgevolg niet
meer van toepassing.
Waar men weI aan gestelde voorwaarden weet te vo1doen kunnen de
gegeven formules nuttig worden. Men zou kunnen denken aan een
meetmethode in de chemische industrie, waar men met opzet kleine
partikeltjes in een geringe concentratie injecteert en aldus gunstige·
omstandigheden schept.

11. 4. 4.

DE PRAKTISCHE CONFIGURATIE

Doorgaans zal bij een doppler-flow meting de opstelling van fig(S)
worden aangehouden. De sarnenstelling van het spectrum zal dan niet
voor eenvoudige berekening toegankelijlc zijn. De faserelaties

-17worden diffuus, en wat de amplit.ude informatie betreft, hierin zal
zich hoogstens een component met maximale frekwent.ie. laten
ontdekken.
1mpirische evaluatie van dit s~ektrum, vooral gericht op de maximale frekwentie hie~n ,zal een verband met de stroming moeten
opleveren. Deze benaderingsmethode werd met succes toegepast door
een aantal onderzoeksgroepen. Hierover handelt het volgende hoofGstuk,
1.5.

UITVOERINGSVOm~EN VAN

DOPPLER-STROMINGS-METINGEN

1.5.1. HISTORISCHE ONTWIKKELING
~e

ontwikkelin3sstoot van deze meting werd gegeven in de jaren "60
ln de V.S., waar aan de Universiteit van Washington., afdeling der
Ph~siologie en Biofysica, het onderzoek geleid werd door de heren
Franklin D.L., en Rusbmer R.F. Zij konden bogen op een grote ervaring in hetgebruik van ultra-geluid, o.m. staat de ontwikkeling van
de gepulste ultra-sonore stromingsmeting op hun naam 12 •
Enkele jaren nadien slaagden zij er ook in transcutaan(door-de-huid)
met de Doppler-meter te werken2'~,waarbij de ader niet meer bloot
behoefde gelegd te worden, en dus onbloedig
gemeten kon worden.
Deze stap vooruit bevorderde he+ gebruik ervan in de diagnostische
praktijk. 20 waren zij in staat om Doppler-signalen op te vangen
uit de pols, elleboog, oksel, slaap, hals, lies, dij en enkel.
Hiermee werd het mogelijk gemaakt de volgende kwalen op te sporen:
arteriele verstopping (occlusies) van de aderen
en in de nier
trobose in de bovenarm .
stenosis eveneens in de bovenarm
verwaarloosde arterio-sklerose in de benen.
Aangezien de Doppler meetmethode gevoelig is voor iedere beweging
van elk object dat straling verstrooit of reflecteert, kan men dit
instrument ook gebruiken am te onderzoeken: hartslagbewegingen,
spijsverterende organeh in de buik, de slokdarm en hals, ?eristaltische
bewegingen kunnen ermee aangetoond worden.
Een bijna spektaculaire
ontstond bij toepassing
techniek bleek een zeer
aantolt.en van pre-nataal
een apparaat op de mark

toepassing van de Doppler flow methode
voor obstetriektkraam -verloskunde) • Deze
doeltreffend hulpmiddel te zijn bij het
-leven •Verschillende firma's brachten reeds
waarmee dit mogelijk wordt.e",ztP,3o il''')

Een ongeveer simultaan verlopend onderzoek in Japan leidde eveneene
tot een dergelijk resultaat en toepassingsgebied. Myazaki en Kato
onderzochten de afvoer van bloed uit de hersens bij verschillende
ziekten. (2S). Satomura en Kaneko ontwikkelden de Ultrasonic Blood
Rheograph, ,~arover gepubliceerd is o.a. in ref.~~
De opsomming van p~blicaties kan afgesloten worden met de vermelding
van de Doppler-flow-meter zoals die in Frallicrijk werd ontwi~{eld.
Dit artilcel is van belang wegens cl. e volledige opening van elektronische zaken. (1 ~). "1..ie e.lIel1 eel11' vef ('30I-b)

.

1.5.2.

..

UITVOERI1~SVOm~EN

Besproken zullen worden de realisaties van het Doppler-principe,
die door genoemde drie groepen werden opgezet.
§:. ~~o~l2..2-!! j.~ y.!..~

(Rushmer, Ji'ranklin)
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frekwentie geluid: 5 MHz
vermogen geluid
lo-IOOmW/cm 2
kristal plaatjes: PZT-5 opp:O,5 cm 2

'JlU

Het signaal dat de,; 5 MHz- verschil-versterker aangebotden krijgt bevat
twee componenten. Enerzijds een signaal teagevolge van reflektie op
niet-bewegende delen .De frekwentie ervan bedraagt eXdGt 5 MHz. Anderzijds het Doppler-signaal. In dit spectrum hevinden zich signalen
afkomstig van de verstrooingsopbrengst van de bloedlichaampjes, beneYens signalen afkomstig van andere bewegende organeh , zoals de
aderwand, verschuivend weefsel. De frekwentie van dit Doppler'
signaal bevindt zich boven of onder de centrale 5 MHz frekv.entie, afhankelijk van de bewegingsrichting van de bewegende structuren t.o.v.
de orientatie der zend-en ontvang kristallen.
Het complete signaal moet aldus opgevat worden als een modulatie van
een enkel(Doppler)spectrum op de centrale draaggolf van 5 MHz.Deze
modulatie is een enkelzijban.dmodulatie •.
Het signaaL tengevolge van rechtstreekse reflektie, het 5 MHz signaal
zal een veel grotere amplitude bezitten dan het Doppler-s~k~um,
tengevolge waarvan het gemoduleerde signaal een zeer geringe modulatie diepte bezit, volgens ref.~ p. 252 slechts 0,02% •
Zij het met een (geringe) vervorming, kan het enkelzijband signaal
worden yedemoduleerd met een simpele ,conventionele omhullende detektor. De aanwe.zigheid van de diode-detekt or in de ge bruikte schakeling laat zich hierdoor verklaren. (zie
voor een
mathematische behandeling van de demodulatie) (~tICl~ Hr. G'~ert)
Het Doppler- spektrum, dat nu in het audio gebied ligt wordt versterkt,
door een laagdoorlaat filter van 5Icc. gestuurd om het signaal van
overbodige ruis te ontdoen, vervolgens aan een luidspreker toegevoerd,
waar zich de bloedstroming laat beluisteren.
Voor een analoge registratie van de bloedsnelheid is nu nog een
frekwentie-spannings omzetter nodig. Hiervoor kan, zoals t.oegepast
is, een differentiato! worden gebruikt. Mits de amplitude van de
Dopplerverschuiving voor elke bloedstromings snelheid, dus voor elke
frekwentie-verschuiving gelijk is, en dus aan de ingan g van de
differentiator voar elke stramingssnelheid een gelijke amplitude wardt
aangebccl en, zal de uitgang "an de differentiator inderdaad een.
wisselspc1.nning afleveren WI (.rvan de amplitude evenredig groat lS

-19aan de f.:rekwentie. Door gelijkrichting van het sinusvormige signacd
en afvlakking met een filter kan een gelijkspanning worden afgenomen.
Dit filter moet, Vlel de veranderingen in het signaal t .g. v. de
bloedpulsaties kunnen volgen. Een 30 cps filter voldoet hiervoor.
Ofschoon de Doppler verschuiving niet een lijn verschuiving is,
zoals al vroeger bespro ken is, doch een spectrum, verdoezelt
bovenstaande schakeling een deel van de informatie, omdat deze
sch~{eling opgezet is, als was spr8~e yah slechts een frekwentie.
Uit de ijkgrafiek die bij deze uitvoeriflgsvorm wordt gegeven, blijkt
dat het verb and tussen stromings snelheid en uitgangsspanning
lineair is van 4- 80 cm/sec.Emp~risch werd dus aa~etoond dat
de meter zich lineair gedraagt.
b groep in Japan.
-------Deze groep lKomt met een nagenoeg identieke behandeling van het
Doppler-signaal uit de bus. Hun werkfrek\Ventie is 6 MHz. De kristal
houder bevat twee halfronde plaatjes PZT, die als zender en ontvanger
dienst doen •

Zij meten niet transcutaan :de ader moet door een houder~je geleid
worden. Als frekwentie-spannings convertor wordtgeb~uik gemaakt van
de zero-cro~s;ngs- methode, eenschakeling dus die het aantal nuldooIlgangen telt •.

werkfrekwentie:~ill1z

kristal: Bariumtitanaat
vermogem. : 200 mW/cm 2 •

Prit-1c.i p.e

Uall\
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1.5.3. TEKORTKOMINGEN IN DE UITVOERINGSVORMEN
1.5.3glo SlJELHEIDS-r.P.V. FLOW-METII\"G
Het blijkt dat de Doppler-flow-signalen zeer gevoelig zlJn voor
wat betreft veranderingen in plaats en orieht~ie t.o.v. de bloed
kanalen. Hierdoor worden de amplituden van de Dopplersignalen ten
zeerste veranderd 1 Hoewel door zorgvuldige posi tionering deze variatie
bron vermindera of geelimineerd kan worden, en zo dus bij een
meting boven een ader weI een reproduceerbaar signaal verkregen
kan worden, zal deze onzekerheidsbron tach verhinderen dat de
amulitude informatie een betrouwbaar gegeven wordt.Dit houdt in
dat de amplitude informatie niet bruikbaar moet worden geacht om hieruit gegevens te verkrijgen betreffende de bloedstromingshoeveelheid.
Slechts de frekwentie geldt ~ls een betrouwbaar houvast en hoewel
zelf geen informatie bevattend over flow, doch uitsluitend over
de snelheid is dit houVast zo stevig dat de methode waard is
ontwikkeld te worden. Dit des te meer daar de gevoeligheid ervan
groot is vergeleken met andere meetmethoden.
Uit dit alles laat zich concluderen dat de Doppler-stromings meter
eerder een snelheid-meting betreft dan een debiet-meting

20-
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In de uitvoerigsvormen die tot nu toe zijn behandeld gaat de richti~gs-informatie verloren ,ten gevolge V8n de geb~ui~te demodulatie
methode. j)it neeft co~se~(\venties bij meten aan slagaders. Eierin
treedt, voora1 in plaatsen die dicht bij het hart liggen, p p n t.P.i'u.gstroT1j.ng op(diastole) rui de nOYmale voorwaardse richting ($Yst.o\e).
Deze richtings invertatie zal niet worden geconstateerd. Bij net
middelen over langere tijd o~ de gemiddelde bloedsnelheid te berelcenen ,zal de bijdrage van de terugstroming positief i.p.v. negatief
worden verrekend, en aldus ontstaat oak hier een misrekeninG.
1.5.3.3 • .A.AN'NEL..IGEEID

VAN BEN O:NTIERSTE MEBTGRENS

Besproken metingen kennen nog een derde beperkiMg , welke de
onderste meetgrens aantast. Zaal~ besproken oevinden zich in het
Doppler spectrum een aantal frekv!enties die afkamstig zijn van
bewegende aderwanden en weefsels. De snelheden van deze bewegingen
zijn weliswaar klein vergeleken met de maximale bloedsnelheid,
maar toch ste1t de aanwezigheid ervan een onderste meetgrens vast.
De "parasitaire" snelheid ligt bij een uitzettende grote ader
(aorta) op ca. 2,5 em/sec, voor kleinere aders (polsslagader)
op 1, 5 em/sec .Ret frekwentie gedeelte dat tengevolge van dit
parasitaire Doppler-effekt optreedt , zal moeten worden afgesneden.
Di t is nodig omdat de amplitude ervan groot~,en de"echte" Dopplersignalen afgesneden dreigen te worden
Een hoogdoorlaat filter van 100-300 Hz wordt dan ook algemeen toegepast, v~ardoor de onderste gevaeligheidsgrens ligt bij ca~5 ~~p6~~c'
1.5.4. VOORSTELLEN TOT OPHEFFING VAN DE TEKORTKOMINGEN

De volgende voorstellen roogen dienen als een bijdrage om de veelzijdigheid van de Doppler flow-meting op te voeren. Zij zijn deels
al gepubliceerd en als zodanig uit tweede hand, deels nieuw. \leI
moet bij aIle perfektionering steecs de nadelen ervan worden afgewogen naar naar de (wellicht kleine)meer-opbrengst van de verfijning. I3ij te veel perfektionering zal o.a. het voordeel van de
uitzonderlijke eenvolld van bediening bij grote gevoeligheid ,
verloren gaan.
1.5.4.1.

FLOW-I:~FOPJ':1ATIE

Snelheids informatie kan worden omgezet in Flow informatie als
de aderdoorsnede gekend is. Deze dO~nede is niet constant, zij
varieert in de tijd. Voorstelbaar is nu een extra Dopplermeting die
juist deze dikte -variatie meet, eventueel gecombineerd met een
afstandsmeting met ultrasonore straling, waardoor de afstand tussen
voor en achter -]ee-nt, bckend Vlordt, en het verschil de diameter
van betreffende ader oplevert.
1.5.4.2. RICHTINGS INFORJ.lATIE

Richtings gevoeligheid wordt verkregen met een demodulatie methode
waarmee het mogelijk is cen ond.erzi~hand van een bovenzijband te
onderscheiden.
a Frekwentie discrimir...a.tor, zoals gebruikt bij F.M.

-21De spanning die, .een discrimi n ator aflevert is positief of negatief,
afhanke1ijk van de toevoer van een boven of een onder-zijband. \/i1
het scheidend vermogen van de discriminator groot zijn, dan zijn
stei1e f1a~~en een eis.
Indien wegens de geringe "zwaai van het Dopplerspektrum (ca 5 kHz)
de f1anken van een discriminator bij p.'/. 5 MHz niet steil genoeg
kunnen worden gemaakt bij gebruik van spoelen met een haalbare
kwaliteitsfaktor (Q~ 100). kan een oplossing worden gevonden door
eerst naar een lagere frekwentie terug te mengen (b.v 100kHz)
~ Demodu1atie met fasedraaing. \ref 7. p.213)
•
Enkelzijband-modulatie kan verkregen worden door een zgn. 2 x go
graden methode(college diktaat prof. van Zoest ; ) De inverse
methode om te demoduleren wordt toegepast in onderstaande sd,akeling.
\I ~~
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Als resultaten worden erbij verme1d dat bij gebruik van 8 hlliz,
bloedssnelheden van 5.10-3 tot 1 m/sec gemakkelijk kunnen worden
gemeten, met richtingsinformatie • Het systeem is verder vrij
van nUlpunts drift.
1.5.4.3. VERLAGING VAN ONDERSTE HEETGRENS
De onderste sne1heidsgrens kan worden verlaagd door zend en kristal
en ontvan9 - kristal om te schakelen in een tempo dat haog .ligt t.o.v.
de bloeddrukpulsati~
1 sec-I) Door onderstaand systeem (fig. 15)
kan de axiale van de radiale geweging worden gescheiden.
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Het principe van de scheiding berust fundamenteel op het vectorkarakter van~pe snelheden. De radiale beweging levert een Dopplerverschuiving op die , wat irrelevant is van de stand van schakelaarI.
De axiale bewegings richting geeft echter een boven resp onderzijband, weI afhankelijk t.o.v. de schruce1aar I. Schake1aar II.
synchroon met no I J scheidt beide richtingsinformaties.
Door o.tt.reI('K~Yl,resp. op-lellel"l ontstaatLlv' , de bloedsnelheidsinformatie, en .1 v", de aderwandsnelheidsinforrnatie.

,
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2.

UL~RA-GELUID

De frekwenties waarmee zich geluidstrillingen afspelen, worae..,
Slobaal in 3 gebieden onderscheiden:
hypersonische trillingen,
sonische trillingen
,
ultrasonische trillingen,

0-30 Hz ; beneden gehoorgrens,
30-20kHz;

20k-lGRz; boven de gehoorgrens.

Slechts sonische trillingen kunnen door het men3elijk gehoar worden waargenomen. De uitdrukking "supersonisch" -vroeger weI synoniem met ultrasonisch-, wordt thans gereserveerd voor snelheden
hoger dan de geluidssn$lheid in een desbetreffend medium.
Voar II ul trasonische t:i:'illingen" of "ul trasonica", zal de term
ultra-geluid worden gebruikt, met als adjektief: "ul tra-sonoor ll••
In verband met de ont~lckeling van de Doppler-flowmeter wensen we
het gedrag van ultra-geluid te bestuderen. Hiervoor is op de eerate plaats een onderzoek vereist naar een omzettingsmethode van'
elektrische energie in akoustischeenergie.
De elektrische en mechanische "bewegingsvergelijkingen" van de
elektro-akoustische omzetter zUllen hiertoe worden opgesteld, waarmee een vereenvoudigd, doch bruikbaar equivalent-circuit van de
omzetter kan worden afgeleid. Hiermee inaansluiting, zal vanwege
de praktische betekenis, het polaire cir~eldiagram van de omzetter worden geconstrueerd. Hieruit laten zich op eenvoudige wijze
een groot aantal karakteristieken van het omzettingsgedrag aflezen •
Als afsluiting van het theoretische onderzoek worden de optimale
eJaktrische en akoustische aanpassingen onderzocht, hetgeen voor
praktische toepassing van belang is. De invloed van de afsluiting
op
rendement en bandbreedte,komen hier aan de orde
Voor een volledig begrip van de Doppler-flowmeter is het tevens
onontbeerlijk om enige . elementaire zaken als akoustische impedantie, transversale en longitudinale golven, alsmede het gedrag
van de golfvoorplanting t~ be sf'rekel"l
Al deze onderwerpen zullen in het verloap van dit
hoofdstuk, zij het swmnier, aandacht krijgen.

-232.1. INLEIDING
2.1.1. ENIGE EENVOUDIGE

BEGRIPPE~.

Het is hier op de plaats, alvorens ons te begeven op het chapiter
van trillingen en golven, eerst enkele e1ementaire begrippen uit
dit onderwerp te belichten.

Deze wordt door een waarnemer geobserveerd als een in de tijd
verander'end drukverschil, dat door een akoustisch medium
beweegt. Dit drukverschil noernt men de akoustische druk.
De akoustische druk veroorzaakt verdichtingen en verdunningen
in de opeenvolgende gedeelten van het medium waarlangs de
voortplanting geschiedt ,en deeltjes in deze ,omgeving worden
verp1aatst'r; het akoustisch medium moet cornpressibel zijn wil
de voortplanting van het geluid zich vo1trekken. Een plaatselijke verstoring kan niet ogenblikkelijk door het medium verzonden worden, en het geluid reist met eindige snelheid, die
afuangt van de compressibiliteit en de dichtheid van het
medium.

Er bestaan twee categorien van akoustische golven:
homogene golven, die zich voortplanten met dezelfde eigenschappen in iedere richting,en
inhomogene golven, die in ~en vlak zich voortplanten en in
andere vlakken, hier loodrecht op, verzwakt
Vlorden.
Van de laatste groep zijn voorbeelden: oppervlakte golven zoals
Rayleigh golven, aan de oppervlakte van water,
Love golven, aan de oppervlakte van vaste stoffen.
Van de homogene groep golven bestaan twee typen:
de longitudinale golven, van verdichtingen en verdunningen, en
de transversale golven, of schuifgolven, hierbij staat, de
deeltjesbeweging loodrecht op de voortplantingsrichting.
Transversale golven kunnen slechts bestaan daar waar grote sChuifspanningen kunnen optreden, zoals in vaste stoffen en in vloei~
stoffen met een hoge viscociteit. Deze golven bewegen zich niet
voort door gassen en het merendeel van de vloeistoffen

Golven die door een puntbron opgewekt worden(of een bron waarvan
de dirnensies klein zijn vergeleken met de golflengte) zenden,
in een homogeen medium bolvormig symmetrische golffronten uit.
60 bestaan ook eylindrische golven.
Bezit de bron een oneindig uitgestrekte vlakke oppervlakte, dan
vormen de golffronten eveneens een vlak, er ontstaat geen
spreiding, en deze golven staan bekend als vlakke golven.
Ofschoon er geen werkelijke vlakke golven bestaan in de praktijk,
omdat de dirnensies van de straler altijd ieindig moeten blijven,
worden ze bij benadering uitgezonden doorevlakke straler als de

-24afstand ertoe klein genoeg is
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~~e ~roothede~

deeltjes verplaatsing
deeltjes snelheid
deeltjes versnelling
akoustische druk

= ~

=
=
=

t

p

(m)

.

= u
= u = a
= P - Po

me~

(m/sec)
(m/sec 2)
P=momentane druk
Po=hydrostatische druk.

dichtheid
= f
(NLm 2 )
compressibiliteit
= s = vivo met p=constant
(m 2;N)
volume elasticiteit
= K = lis
(N/m 2 )
voortplantingssnelheid= c = VV;~ met f =soortelijk gewicht
in vloeistoffen.
'k =verhouding spec.wnnte.
(kg/m 3 )

De akoustische impedantie van het medium waarin een geluidsgolf zich voortbeweegt is als voIgt gedefinieerd:
Z _ 8eluidsdruk
a~ vplume snelheid
De volume snelheid is de shelheid die aan de deeltjes van het
medium wordt gegeven door het geluid, vermenigvuldigd met de
oppervlakte waarover de druk wordt beschouwd op te treden.
Er zijn drie andere wijzen om akoustische impedanties in uit
te drukken. Het zijn:
= geluidsdruk
specifieke akoustische imp.
zsp
deeltjessnelheid
Zr

=

kracht
volumesnelheid

R

=

pc

;

stralings of bewegings imp.
karakteristieke impedantie

r

waarin
is de dichtheid en c de geluidssnelheid in het medium.
Merk op dat de verschillende uitdruUdcingen voor de akoustische
impedantie als voIgt gerelateerd zijn via de dwarsdoorsnede S
waardoor de golf zich voortplant:
Z - zsp _ Zr
ac - S
- S2
De akoustische impedantie Zac is een complexe grootheid in
mathematische zin, namelijk,
Zac = R + jX
De pure ohmse weerstand is gelijk aan fc , de ~rakteristieke
impedantie. Het is de component die met energie-dissipatie
geassocieerd is. De reaktieve term jX is te wijten aan de traagheid en stijfheid van het medium. Daarom is dit een karakteristiek van het medium, afhankelijk van de frekwentie en het type
golf dat getransporteerd wordt.
De stralings-impedantie is dat gedeelte van de mechanische
impedantie dat te maken heeft met de straling van geluid.

-252.1.2. ELEKTRO-AKOUSTlSCHE OMZETTERS
De naam "omzetter" of "transductor tl duidt aan een constellatie
waarin de ene vorm van energie wordt omgezet in de andere. Ben
elektro-akoustische omzetter transformeert elektrische energie
in akoustische energie, en-indien de werking van de omzetter
reversibel is-, vice versa •
Luidsprekers, sirenen, trilmagneten zijn allen werktuigen die
binnen deze definitie vallen, maar het zou onpraktisch zijn om
met dergelijke apparaten op hoge frekwenties te werken- de bewegende delen zouden te klein moeten uitvallen. De omzetters
die hiervoor het best gebruikt kunnen worden zijn daarom ~ba
seerd op stoffen waarin de energie omzetting plaats grijpt op
molekulair niveau, door eenkoppeling tussen het elektromagnetische veld en het elektrische veld. Dergelijken koppelingen
die aan dat materiaal inherent zijn, bestaan in piezo-elektrische en magnetostriktieve stoffen.

Elektro-akoustische omzetters worden onderscheiden in twee groepen, afhankelijk of een elektrisch veld of een magnetisch veld
de spil is waarom het omzettingsproces draait.
Verder kan men onderscheiden naar lineair en niet-lineair gedrag. Dit onderscheid berust op het feit dat de kracht die een
aktief massagedeelte van de omzetter versnelt- hetgeen akoustische
straling veroorzaakt- zowelproportioneel als kwadratisch met
de grootte van het aangelegde signaal kan zijn, afhankelijk
van het fysische mechanisme dat de omzetting beheerst. Opgemerkt
kan worden dat door "polarisatie" (het aanleggen van een uitwendig
permanent e~(trisch ofmagnetisch veld) het niet-lineaire gedrag
kan worden teruggebracht tot een (kwasi)lineair gedrag. lets
dergelijks geschiedt b.v. door de constante magneet in een elektfomagnetische lUidspreker en door de "bias-stroom" in een bandrecorder
kopje.
Genoemde onderscheidingen leiden tot het volgende

staatj~

(tabell )

________---'l±JJJJ---------elektro-akoustische omzetters

gebruikmakend van een elektrisch veld
type

categor.ie

voorbeelden

piezo-elektrisch

lineair

dielektrisch

gepolariseerd

elektrostriktief

gepolariseerd

kristalmicrofoon
kristal pick-up element
condensator microfoon
elektrostatische luidspreker
sonar-zender en ontvangers

gebruikmakend van een magnetisch veld
elektrodynamisch
elektromagnetisch
magnetostrictief

lineair
gepolariseerd
gepolariseerd

microfoons,luidsprekers
ptt oortelefoon
ultrasonore reinigingsapp.
boorwerktuigen etc.

-26De elektrostriktieve typen kunnen worden geexiteerd met redelijk
rendement tot minstens 100 MHz , terwijl de
magnetostriktieve
niet hoven 200kHz uikomen.
Mede op deze gronden, en omdat de elektrische-veld-typen eenvoudiger en kleiner van construktie zijn( een enkel kristal-schj_jfjeJ
zullen slechts deze typen aan een nadere beschouwing onderV';o~pen
worden.
2.1.3. PIEZO-ELEKTRISCHE OMZETTERS
In 1880 consta~eer.den de gebroeders Curie aan een kwartskristal,
dat zij onder druk zetten, een elektrische spanning:het piezoelektrische effekt was ontdekt. Dit was het heginpunt van een
ontwikkeling van elektro-akoustische omzetters die tot heden
ten dage voortduurt. Knikpunten in de ontwikkelingslijn ontstaan
in W.O.I en II en in de jaren 1950.
Tijdens W.O.I onderzoekt Langevin in Frankrijk , ten dienste
van de onderzeeboot-bestrijding, toepassingen van het piezoelektrisch effekt. Hij werkt reeds met vermogen aan akoustische
energie, waarmee scholen vissen massaal kunnen worden gedood.
Deze vroegste ontwikkeling tot ongeveer 1940 is met veel gezag
behandeld door Cady • Dit boek is sterk op eigenschappen en
experimentele technieken van kwarts en Rochelle~~out, die in die
tijd de belangrijkste plaats innamen als elektro-akoustische
omzetters. Onder invloed vap W.O. II, toen meer dan 50.10 6
kristallen voor communicatie doeleinden werden vervaardigd, ontstaat een intense research naar kunstmatigen piezo-elektrische
kristallen, hetgeen leidt tot de ~ntroduktie van ADP en lithiumsulfate kristallen.
In 1947 volgen de eerste publicaties over piezo-elektriciteit in
"gepoolde II kristallen(bariumtitanaat-keramieken) Deze ontwikkelings periode vindt haar neerslag in het boek van Mason(~, een
autoriteit op dit gebied.
Na 1950 wordt de piezo-elektrische keramiek volwaardig door grote
reproduceerbaarheid en ruime sortering. Hieraan wordt door B.Jaffe
en medewerkers een belangrijke eigenschap van goede temperatuur
stabiliteit aan toegevoegd door hun ontdekking van het sterke
piezo- elektrische effekt in gepoolde lood-titanaat-zirconate
samenstellingen(PZT-keramieken.). De Clevite corporation in de
V.S. is een van de belangrijkste research en produktie certra op
dit bebied.
(4~. 46)
Het piezo- elektrische gedrag.

~

Het direkte en converse piezoelektrische effect vertonen kristallen waarin de llzwaartepunten ll van hun positieve en negatieve
lading zich scheiden als gevolg van een mechanische druk. Men
noemt zo'n kristal asymmetrisch langs de as loodrecht op de druk
richting. Deze ladingsscheiding veroorzaakt elektrische dipolen
in het kristal die op hun beurt oppervlakte ladingen induceren.
Kristallen kunnen meerdere van deze asymmetrische assen bezitten,
en langs elk van deze assen vertonen zij dit effekt. Elementen
die gebruikt gaan worden als omzetter moeten met hun oppervlakten parallel geslepen worden aan zo'n as. Dit direkte piezeelektrische effel{t is geillustreerd in fig(l'''')
Rochelle zc:>c.e!;: SeA')l1~itezoc.e!.
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Vooropgesteld dat het kristal niet boven de elasticiteitsgrens
wordt gerekt, is de grootte van de ladingsdichtheid evenredig
met de aangelegde druk.
Het converse effekt bestaat eveneens; indien een elektrisch veld
wordt aangelegd langs een asymmetrische as, dan veranderen de
fysisCh~dimensies van het plaatje.
Piezo-elektriciteit wordt in veel kristallen gevonden en het
effekt is het meest uitgesproken in de volgende stoffen:
kwarts
rochellezout (eo S"a.i~ne.*e -201.&+)
lithium sulphate
ammonium dihydrogen phosphate (ADP)
Het gedrag van piezo-e1ektrische stoffen , dat t,ot nu toe nag
slechts fenemenologisch werd behande1d, za1 vervo1gen meer
formulair beschreven worden in onderstaande re1aties.
De vo1gende beschouwingen slaan op
ofE
r

figuur~'3·.z)

-Beschouw eerst het direkte piezo-e1ektrische
Aange1egd wordt een druk T
Er ontstaat een polarisatie1ading' P
met de piezo-elektrische uitzettingsconstante

effekt (druk-el. )
(N/m 2 )
(C/m2 ) met P=Td (213.1)
d(C/N)

Indien nu hieraan een ui twendig e1ektrisch veld: E wordt toegevoegd dan ontstaat een extra 1adingsdichtheid ten bedrage van
~E, zodat nu geldt, voor de tota1e ladingsdichtheid:
D=EE,:: +
met de permitiviteit

~

Td

(213.2)

(F/m)

-Beschouw vervolgens het converse effekt (e1.-druk)
Aange1egd wordt een elektrisch veld E
(V/m)
Er ontstaat een mechanische uitzetting S
(0/0) met S=Ed l
met de piezo-elektrische uitz. constante d'
(m/V)

(213.3)

-28-

Indien hieraan weer een uitwendige druk T wordt toegevoegd
dan ontstaat een extra uitzetting ten bedrage van sT, zodat
nu geldt, voor de totale uitzetting:
met de elasticiteitsconstante s

(m2/N)
S=Ts +

Ed~

(213.4)

In niet-piezo-elktrische stoffen reduceren (213.2) en (213.4)
zich tot de bekende relaties:
D=£E en
S=sT
Dat d=d' moet zijn voIgt uit een energiebeschouwing.
Aldus ontstaan er twee definities voor de piezo-elektrische
constante d:
a. de ladingsdichtheid per eenheid van aangelegde druk
onder kortsluitcondities d.w.z. E= 0 (-. d)
b. de mechanische uitzetting per eenheid van aangelegd veld
onder belastingsloze condities d.w.z. T= 0 (--&)
Men kan het kristal en daarmee ook de formules (213.2) en
(213.4) aan een andere situatie onderwerpen, n.l. aan de
ingeklemde toestand in plaats van aan de"vrije" toestand.
Dan zijn D, resp S, nul.
Er ontstaat dan:
T=eE resp
(213.6)
P=eS
(213.7)
met e= dis als de piezo-e1ektrische druk coefficient,
gedefinieerd als:
a. de druk per eenheid van veldsterkte
- in ingeklemde toestand d.w.z. T=O (N/Vm)
b. de ladingsdichtheid per eenheid van uitzetting
in ingeklemde toestand d.w.z. ]=0 (C/m2)
Relaties (213.1)
diagram:
s =s
e
d
n~
•
P=E •

.,

t.m. (213.7) laten zich vangen in volgend

·· T
e

-mechanische grootheden
-el.mechan. grootheden

E

-elektrische grootheden

Bovengenoemde eenvoudige verbanden zijn slechts van toepassing
in ~~n richting, bij voorbee1d in de dikte-richting van het
schijfje. In het a1gemeen zal met een drie-dimensionaal stelse1
rekening moeten worden gehouden, resulterend in een matrix en
tensor formulering tussen de grootheden. Hierover in volgend
hoofdstuk meer. Berst echter:
2~1.4.

ELEKTROSTRIKTIEVE OMZETTERS

Het elektrostriktieve effekt slaat op een uitzetting van een
dimensie van een kristal, dat evenredig is met het kwadraat
van de aangelegde elektrische veldsterkte.
AIle dielektrische material en bezitten dit verschijnsel, doch
het effekt is geprononceerd in een klasse, die uit ferro-e1ektrische materialen bestaat. Hieronder ressorteren bariumtitanaat en loodzirconaattitanaat.
In deze stoffen valt het "zwaartepunt" van hun negatieve en

-29positieve lading niet sa~en, bij afwezigheid overigens van
een uitwendig veld. Zo'n stof heeft derhalve een elektrisch
dipoolmoment en wordt spontaan eepolariseerd genoemd. Aan
deze eigenschap heaft men de naam "ferro-elektriciciteit"
toegevoegd.
Boven een zekere temperatuur, de Curie-t.emperatuur, verdwijr1t
het spontaan gepolariseerde kar~ter.
Ferro-elektrische materialen vertonen, analoog aan magnetische
materialen een hysteresis-Ius. Genoemde eigenschappen worden
in Figuur(~/.,·t) in beeld gebracht.

t
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(-fr~ 2111,,)

---- -

-

-

p
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De gestippelde curve stelt voor de lengtevermeerdering als
func~ie van de polarisatie : bij afwezigheid van enig ui~wendig
veld, hebben de spontaan gepolariseerde domeinen voorkeursricht,ingen, die echter volgen een toevals patroon zijn verdeeld, en
aldus geen resulterend elektrisch moment geven. Bij aanleggen
van een uitwendig elektrisch veld echter, worden de domeinen
genoodzaak¢ zich hierna te richten, en bijgevolg ontstaat nu
weI een resulterend elektrisch dipoolmoment, en dus veranderen
ook de fysische dimensies v~n het kristal.
De mechanische uitzetting is onafhankelijk van de richting van ~~
het aangelegde veld, positieve en negatieve velden produceren
dezelfde uitzetting. Bijgevolg zijn elektrostriktieve omzetters
van nature niet-lineair. am werkelijke omzettings-werking te
leveren moeten ze te voren gepolariseerd worden.
De polarisatie kan permanent worden aangebracht door het materiaal
te verhitten tot de Curie-temperatuur waar de elektrostriktieve eigenschappen verdwijnen, en het dan vervolgens langzaam
af te koelen, terwijl het aan een intensief elektrisch veld
wordt blootgesteld. Het werkpunt verschuift dan in de figuur van
a naar b.v. b.

Voorafgaand vergelijkingen-stelsel (213.8) kan worden gebruikt
om de werking van elektrostriktieve stoffen to/beschrijven met
dit verschil
echter~dat nu de permitiviteit E afhankelijk is van de intensiteit van het polariserende veld Eo.
Bijgevolg moeten D, d, en e gespecificeerd worden voor elke
waarde van van Eo.

-302.2. THEORIE

VAN

DE OMZETTER IN STATIONAIR :BEDRIJF'

De voorgaande beschrijving van het gedrag van de elektrostriktieve omzetter kan niet worden toegepast op een meer algemeen
probleem, aangezien de koppeling tUBsen verplaatsingen in
orthogonale richtingen compleet verwaarloosd werd. met andere
woorden: voor het algemene geval zijn de coefficienten van de
vergl.(2l3.2)en (213.4) matrix-grootheden in plaats van skalaire grootheden. Deze complicatie maakt het probleem wezer2ijk
niet moeilijker, het is slechts nodig een systematische notatie
in te voeren en deze konsekwent te hanteren om verv-arring t~ssen
de verschillende termen te voorkomen.
2.2.1. DE MATRIX-NOTATIE
,
In matrix-notatie worden de vergl.(213.2)en(213.4) geschreven
als:

[D] = [E)
[8] = [E]

[~)

+

Id!-l

+

(221.1)

-~

X (1)

/"

y (2.)

De druk-matrix [T] bevat aldus drie componenten loodrecht
op elk vlak, en drie componenten in deze vlakken, de schuifspanningen.
De uitzettings-matrix bevat zes hiermee corresponderende componenten. [S]
De veldsterkte-matrix[E] bezit drie componenten evenals
de ladingsdichtheid-matrix [D).
De penni tivitei t-matrix[E] zal een drie maal drie- matrix vomen,
aangezien zij de [D] met de [E] matrix verbindt.
De piezo-elektrische constante-matrix is een drie maal zes matrix{~
De
s] matrix is een zes maal zes-matrix.

r

- -.
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1

r-

5
S
5
f ll 12 13 6 14 S15

81,
82'
8

3
8
4

8

5

L8 6

,8 21

-

SI~l ~1

23 8 24 S25 8 26 T2
s
s / 'T
8
s31 32 S33 "'34 35 3b! I 3
'.,
s41 5 42 S43 s44 s45 s46 T4
sSl 5 52 S53 854 8 55 S56 TS
~ s61 5 62 S63 8 64 S65 s66; . T6

I

...

8

22

8

C'

~

dll
d
21
d
31
d
41
d
Sl
d 61

d12
d
22
d
32
d
42
d
S2
d 62

d13
d
23
d
33
+
d
43
d
53
d 63:
"'"
naar de x, y, z-assen;

·[~~J

In 't kort: de nummers 1 tim 6 referen
en naar de yz, xz, :xy-vlakken ui t figuur~2"').
Het, eerste subscript van elke constante beteltent de richting van
de "oorzaak", het tVleede subscript duidt de richting aan van het
"gevolg". Aldus duiden dlJ/en, d14 aanJdat in beide geval1en het
veld aangelegd wordt lanss de x-as terwijl de uitzettingen
druk-en schuif-uitzettingen zijn langs de x-a8 resp. het yz-vlak.
2.2.2. KEUZE VAN DE ONA:FHANKELIJKE VARIABELEN
Elektromechanische trillingen van piezo-elektrische lichamen
kunnen op conventionele wijze ( zoals in de meehanica geschiedt)
worden opgelost uit de opgestelde differentiaal vergelijkingen,
evenwel met complicaties van toegevoegde variabelen en randvoorwaarden. Evenals bij de zuivere mechanische problemen, waar
randvoorwaarden beschouwd moeten worden alvorens een coordinatenstelsel te kiezen, kan onnodige complexiteit vermeden worden
door de vorm van de piezo-elektrische vergelijkingen te laten
bepalen door randvoorwaarden. Dit komt neer op het volgende:
de keuze van onafharutelijke en afhankelijke variabelen wordt
dedikteerd door de randvoorwaarden.
Welke zijn nu deze randvooorwaarden en de variabelen die zij
plegen te bepalen?
Allereerst zijn er de mechanische randvoorwaarden, waaruit
de keuze ge~daan wordt om 6fwel de druk ~ 6fwel de uitzetting S
als een onhfhankelijke variabele te kiezen.
Vervolgens zijn er elektrische randvoorwaarden, die opgelegd
zijn door de geometrie van het kristal en de plaats van de
elektroden(equipotentiaal vlakken). hetgeen leidt tot de keuze
van ofwel een constante dielektrische verplaatsing D, of van
een constante veldsterkte E. Deze keuze brengt ofweI D ofwel E
naar voren om a18 onarnarlcelijke variabele gebruikt te worden.
Door bovengenoemde keuzen te voltrekken ontstaat een viertal
stelsels vergeIijkingen, dat hieronder, in matrix-vorm, en met
toepasselijke geometrie van het kristaI, geta ,bellleerd staat.
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e

en veld ~ op lengte.

Staaf in lengte-uitzetting

r 11:

I::=~S

Is] ==

S=S(T,E)
D=D(T,E)

[sE] [T]

+

[D] == [d] [T]

+

(222.1)

Staaf, met lengte uitzetting langs de x-as
elektrode p1-aten lop de z-as
beide dwarsdoorsneden« lengtedoorsnede,
Dit is in principe een een-dimensionaal probleem
met ongebruikte coordinaten ij en z. In deze richtingen is de
staaf vrij om uit te zetten (constante-T) : daarom wordt T als
onafhankelijke variabele gekozen. De elektroden platen vormen
eqUipotentiaal oppervlakken in de richting van de beweging
(constante E): daarom is E hier gekozen als de andere onafhankelijke variabele.
II. Staaf in lengte-uitzetting en veld Illengte.
/:r----~ S=S(T,D)
[s] == [sD] [T] +

-i

-oS

l~ -C

(222.2)

[E) = f-g1 [T] +

E==E{:.T,D)

Staaf met lengte uitzetting langs de x-as
elektrode platen.l op de x-as
beide dwarsdoorsneden« lengtedoorsnede
Voor argumentatie van de keuze van de mechanische variabele:
zie onder I.
Indien de permitiviteit van de staaf groter is dan die van het
omringende medium, dan zullen de elektrische flux lijnen
parallel met de lengte lopen, en daarom Dl=D2=0 en
x=O
Evenzo 9 zullen met verwaarloosbare dwarsdoorsneden aIle drQ~{en
nul zijn, behalve Tx •
In deze situatie worden aldus D en T gekozen als onafhankelijke
variabelen.

DxI

III. Plaat met dikte-ui:tzetting en veldlop dikte

~'
I

L

t~ /

.

reE] Is]
[e] fs]

T=T(S,E)
D=D(S,E)

+

I

Plaat met dikte-uitzetting langs z-as
elektrode platen 1 op de x-as
laterale dimensies(x,y)~ dikte(z)
In dit geval kan de plaat beschouwd worden alsof ZlJ In de x en y
richtingen ingeklemd is. AIle uitzettingen zijn dan nul, behalve
8 3 • De uitzetting 8 wordt bijgeval ala onafhankelijke variabele
kekozen.
Voor de keuze van de elektrische variabele gelden overwegingen
die onder II ~e vindenzijn: Dx=Dy=O en Dzi z =0
IV. Plaat in dikte-uitzetting en veld

~r-r-~,-7f-,",,?S~

T==T (S ,D)

[T] =

E=E(S ,D)

LT1==

yo

.,

II

dikte

1 [S] -

[cD

r

'" ...

r;-hj

~

LS~

+

(222.4)

-33Deze geometrie en elektrode-opstelling zullen we verder in de tekst
als "DIKTE-TRILLER" benoemen. Zij zal uitvoerig besproken worden
aangezien de dikte tri11er verder gebruikt gaat worden om ultrasonore straliY1..g mee op t e wekken.
N.B. In de vierstelsels van I tim IV treden 16 constante ma~rices
ope lliervan zijn er slechts 3 van onai'harL1{elijk, zoals in
hooi'cistuk (213) gehleken is. Br bestaan dus verwantschappen
tussen al deze matrices. Hieronder volgen ze:
sE

sD = gtd

cD -

cE = ht e = eth
S = edt = det
T = ght = het

T

S

= dtg

sD

=

(cD )-1

T = (
sE

d

~)-1

Tg

= esE

e = deE =

= (cE)-1

g

S)-l

h

·S = (

=

Sh

= hsD = Td
= Se = goD

(222.5)

-de macht (-1) ste1t een inverse matrix voor.
-de index t ste1t de getransponeerde matrix voor (rijen verwisselt
met ko1ommen)
-het bovenschrift D,E,T,S, duidt aan dat bijbehorende matrix
van toepassing is bij constante lJ,E,T resp S.
TERUGELIK EN VOORUITZICHT
Dat de voorgaande verge1ijkingen ste1sels zo uitvoerig en systematisch werden behandeld is niet zonder reden. WeI zijn geval
~,II.III niet van direkt praktisch belang, doch zij bezitten·
een goede educatieve waarde, nodig voor een correct inzicht.
JJit inzicht is hier beslist noodzakelijk omdat anders niet de
vereenvoudigingen, die in volgende hoofdstukken ingevoerd zullen
worden 9 naar waarde en betekenis zijn te schatten. Deze vereenvoudigingen komen erop neer dat het oorspronkelijke drie of
twee-dimensionale probleem, door verstandige keuze van de
Variabelen, zich reduceren laat tot een e'~V1dimensionaal probleem.
Zoals bij de analyse van de dikte tril1er dan nag zal blijken,
verschrompelen de matrix-vergelijkingen zich tot eenvoudige
scalaire verge1ijkingen. Dit resul taat, met. het dan verworven
inzicht, zou echter nooit bereikt zijn, indien niet eerst de
moeite was genomen de complete matrix-vergelijkingen op te stellen.
Slechts dan kan door manipulatie met deze matrices op gedegen wijze
een bevredigende s:calaire betrekking worden afgeleid.
2.2.3. EEN SPECIALE KEUZE: TIE DIKTE TRILLER
Onder de I!dikte-triller" verst~a.n YIe
keramiek, dat een bepaalde geometrie
richting permanent gepolariseerd is,
dan oak het elektrostriktieve gedrag

een elektro-striktief
bezit, in elm bepaalde
en in deze richting aIleen
vertoont.

If
t
'J

j polo . . ;,roAi-t -v~ch+';"'1.

X.1

-34De analyse van de diktetriller kan worden uitgevoerd op een
een-dimensionale basis, onder de aannamen dat het keramiek oneindig uitgestrekt, is in laterale rich tingen(x,y-richting) en dat
aIle punten in elk vlak evenwijdig aan de oppervla1cte (x-y-vlak)
zich met gelijke verplaatsing bewe~eu. Dit is niet het geval
in reele keramiek plaatjes, aangc~ien de oppervlakte begrensd is,
hetgeen onharmonische trillingen tot gevolg heeft, die dikwijls
gepaard gaan met hogere harrnonischen van de "laterale mode".
Deze harrnonischen worden geobserveerd als ongewenste responties
(zgn. "spurious responces1 die op de belangrijke dikte-mode
respontie zijn g~superponeerd.

--1

,

:

f:t-

[ongewenste trillingsreso~anties
waarva~ de hogere hEk~OnlSchen
de dikte trilling kunnen verstorenJ

ToCh blijkt deze een-dimensionale an8~yse ~oed te voldoen als
Zij wordt toegepast op de belaste omzetter, omdat in deze situatie
de ongewenste modes onderdrukt worden.
Beschouw thans de dunne keramiek-plaat , met dikte t, elektrode
9Ppervlakte lw, loodrecht op de z of 3-richting, zie figuur~23~.
Indien de laterale dimensies nu groot zijn t.o.v. de dikte ,dan
kan de plaat als lateraal ingeklemd beschouwd worden.
Onder deze omstandigheden geldt~

81=S2=S4=S5=86=0
(223.1)
voor vlakke-golf voortplanting in de dikte-richting.
Evenzo geldt voor een isolerend dielektrisch medium, zonder
elektrische flux-lek dat:
Dl=D2=0
cJDjaz=O
Dit suggereerdt dat D en S als onafhankelijke variabelen gekozen
moeten worden. Bet stelsel vergelijkingen dat door deze keuze
vastgelegd is, wordt hier ter plaatse nogmaals verrneld:
[T] = [cD][q] - rhtJfuJ
IE] = - [h lIs] + [~SllP]
en

Zoals bekend bezit de matrix

cD in het algemeen
h
""
"

6 x 6 terrnen
"
11
3 x 6 termen
"
II
S""
"
3 x 3 tennen
Nu is het materiaal, waarvan hier sprake is, een polycr:i1tallijn
keramiek, met polarisatie in slechts een richting o In deze situatie
worden de matrices enigszins vereenvoudigd, aangezien de gepolariseerde richting de enige an-isotropische as is; dit wil zeggen
dat eigenschappen in elke twee richtingen loodrecht op deze as
dezelfde moeten zijn. Vij kozen voar de gepolariseerde as de 3-as.
In dit geval, en met e;ebruik van vergl.(223.1; 223.2; 223.3)
wordt de matrix vergelijking (223.4)volledig uitgeschreven:
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(223.5)

Uit deze vereenvoudigde matrices leest men af dat de
Schuifspanningen T ,T en T nul zijn, evenals E en E •
4
2
De oplossing van net 5~rob~eem van d~ dikte-tritler vereist
verder slechts T~, aaTl.gezien Tl en T2 nul mogen worden gesteld,
in verband met d~ Geometrie(zie bescnouwing boven).
De piezo-elektrische vergelijkingen van de dikte-triller
worden aldus:

(223.6)
Terwille van de overzichtelijkheid sureken we de volgende
vereenvoudiging in notatie af:
cD
33 -

cD

h 33 -

h

)-~ s33 --"'" l/t=
T3, E 3 , S3, D3 ,-T, E, S, D"

todat uiteindlijk de vergelijkingen nu luiden:

2.2.4. DE

T

==

cfs

E

==

-h S

h D

+

KOPPELINGSF~XTOR

=D
1

~

k

De meest belangrijke parameter , die het piezo-elektrische gedrag
beter karakteriseerd dan het stelsel van elasticiteit-,dielektrischeen piezo-elektrische constante vermag, is de elektro-mechanische
koppelfaktor k. Deze koppelfaktor kan worden afgeleid uitAhet
genoemde drietal constant en. Zij is van fundamentele betekenis
voor het omzettingsproces en beheerst er vele aspecten van. De
verbinding tussen de elektrische en de mechanische keten wordt
juist door de koppelfaktor gelegd. In de volgende punten wo:-d';
de betekenis van k duidelijk.

-36a. de effektieve elasticiteitsmodulus.
Sluit het piezo-elektrisch keramiek aan de' elektrische zijde kort
(:8=0). Uit het piezo-elektrische vergelijkingen paar (223.7)volg1::
T = S(1 - h 2 ) CO
de faktor h 2
is gelijk aan k 2•

--or-

CD

Bijgevolg is de effektieve elasticiteits-modulus onder kortsluitcondities ( T/S)E=O een faktor (1 - k 2 ) maal de elastistiliciteitsmodulus van hetzelfde materiaal indien het geen elektrostriktieve
eigenschappen zou bez±tten.
~. mechanische energie omzetting.

Een andere bruikbare interpretatie van k wordt verkregen bij
beschouwing van de omzetting van elektrische in mechanische
energie(en omgekeerd). Indien het keramiek vrij is opgehangen,
dus T=O, dan volgt uit de vergelijkingen (223.7), bij constante E,
de elektrische energie = 1/2 ~E2
de mechanische energie

= 1/2·(f'S2 = k2

1/2. t:=E2

Van de totale energie is dus een fraktie k 2 naar de mechanische
kant omgezet. Het gedeelte van de energie (l-k 2 ) wordt in het
elektrische gedeelte opgeslagen. H~er voIgt tevens uit dat
O<k<l
WeI moet men deze koppelfaktor niet verwarren met de efficienty van
de omzetter, welke me de afhangt mede van interne verliezen en
externe belasting van de omzetter.
C.

krachtwerking door de omzetter

Nauw verwant met het vorige punt, en vooruitlopend op komende
betrekkingen kan vermeld worden dat de verhouding tussen de
krachten F die een omzetter uitoefent op zijn belasting f·en de
spanning V waarmee de omzetter gevoed wordt, evenredig is met k:

Flv

= C· k

d. de bandbreedte
Eveneens zal later aangetoond worden dat de bandbreedte van een
onbelast kristal evenredig is met k 2 •

-e.

de konpelings£aktor
als vergelijkingsbasis
-

In het algemeen kunnen koppelingsfaktoren behorende bij verschillende groot,te orde van permitiviteit en lof compliantie,
direkt met elkaar worden vergeleken. Oak hierdoor is keen
faktor die direkt aanspreekt.
Vb. Kwarts-kristal bezit een lage koppelfaktor.
Dit dUidt
op een kleine bandbreedte (hoge Q) ,en eRn geringe energie
overdracht. ~eze eigenschappen maken kwartskristal dan ook
geschikt om als zeer selektief filter dienst te doen.

-37Keramische materialen daarentegen bezitten een hoge k-faktor,
waardoor zij geschikt, zijn om met een groot rendement energie
om te zetten 1gebruik als omzetters) of waarbij een grote
bandbreedte vereist is(ultra-sonore vertragingslijnen).
In een bepaalde geometrie , wordt k van dezelfde indices voorzien als de andere piezo-elektrische constanten ,voor de dikte
triller bijvoorbeeld als: k33.
Er bestaan echter enige uitzonderingen:
k33 is relevant voor lange dunne staven(geen laterale druk)
kt is relevant voor dUYLl1e platen(geen laterale uitzetting)
kt is altijd kleiner dan k33.Typische waarde zijn:

(vuor PZT)

k33 = 0,7
kt = 0,5
Voor ronde schuifjes die radiaal trillen worden andere dan de
x-y-enz-assen bebruikt en kunnen dientengevolge deze indices
niet gebruikt worden .In dit geval spreekt men van ~_
de planaire elektro-mechanische koppelingsfaktor k p •

2.3.

BET GOLFVOORTPLANTINGSGEDRAG

We roepen nu in herinnering dat tot dusver slech ts het statische
van de omzetter tel' spri~e kwam. Wensen we ook het
dyn~mische aenrag te kermen-en dit is van belang bij een continue
omzetting van elektrische energie, via een mechanische trilling
in akoustische output- dan zal de mechanische bev:egingsvergelijking
te hulp moeten ~orden geroepen om het dynamisCh gedrag te kunnen
onderzoeken. In het volgende hoofdstukzal de dynamica, steunend
op de wet van Newton, aan de orde kornen.

~edrag

De voortplanting van akoustische golven wordt beschreven door
de golfvergelijking. De afleiding ervan is', eenvoudig, en
verwezen wordt hiervoor naar de literatuur.
De golfvergelijlcing is:

Zij is geldig in deze vorm voor het algemene, drie-dimensionale
geval, in een oneidig, homogeen mediwn.
De variahele'Wstaat hier voor tl:e aJwustische druk, doch kan ook
op andere grootheden slaan, zoals deeltjessnelheid, versnelling.
De vergelijking is opgesteld in carthesische coordinaten,
maar kan eveneens worden uitgedrukt in pool of bolcoordinaten,
eenvoudig door de Laplace operator in het gewenste coordinaten
systeem uit te schrijven.
P is de propagatie-const2rte~ P IS complex in een niet-verliesvrij
medium.

-382.3.1. GOLFV003TPLANTING IN EBN S'T'AAF
Op deze situatie

l

is de eendimensionale oplossin.g van toepassing.

,::-0

Beschouw een gedeelte van de staaf, beginnende bij de oorsprong,
en zich ul tstrekkend laYlgs de z-as. JJi t geval zal van belang
zijn voor het kristal-gedrag, reden dat hier uitvoeriger op
ingegaan wordt. Om ver~arring te vermijden in een later stadium,
is het nodig thans tekenafspra~en te maKen. Binnen de staaf
is de spanning T positief wanneer het een drw( betreft, negatief
bij een trc1r. Dc 1.1i t-:ctti::'l(; S is posi tief v,anneer het een verlenging betreft, negatief bij een verkorting.
Aangenomen v:ordt dat het einde van de ste.af, bij z=O, de trilling
exciteert. Een spanning in de st~af wordt hier geproduceerd door
een uitv,'endige kracht, die werkt in de -z -richting, en aldus
een verplaatsing -?;veroorz2.8.kt.
11_ ';>r
De uitzetting S is daarom:
( 231.1)
~c1:z
Het elastische evenwicht eist dat :
----------------------------------en, aangezien
wordt:

~=,

Sis

=-1/5· ~~

dlf
U --;)T

Het dynamisch evenwicht eist dat :

-----------rWET-VAN-RE0ToITT------

(231. 2)
(231.3)

I!~ -t~1

(231.4)

c:>r
Jz=
c)-z

(231. 5)

-r Jz ~2~

~

z

of:

-j

~f,

(231. 6)

en met (231.3)
(231. 7)
Eliminatie van T, resp. u tussen vergl. (231.4)en(23l.7)
levert op:

cflt

G> b~ ~

d\
Ll '3;t

z
Iid\T
- I = .v
,

1-

me

;/T

l- -vl ... - J

sf

-::Jr!

(231,8)

Een vergelijking van deze gedaante wordt ltgolfvergelijking"genoemd.

22~~~~~!:~-~~_~~_~~~:f:~~!:~~~~;i~~!:~.:.

:1 ¥

p~ ~~w:

(

231. 9)
f :=:a
De meest algemene vorm van de oplos8ing hieruit wordt gegeven
door:
W= F(z-Pl-) +- F (2 of- Pi)
(231.10 )
\'vaarin f en F tY·'eemaal differentieerbare functies zijn.
Slechts eenvoudige harmonische vorm van de oplossing za1
hier behandeld worden:
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= A e Pz

+

:R

e- Pz

=(A + B)coshPz ~- (A-B)sinl'z

(231.11)

In deze formules speelt P de rol van propagatieconstante.
In een verliesvrij medillm is ? zuiver imaginair, in een nietverliesvrij medium is P complex volgens:
p

= d. + j 0

en wordt:

a ( 2 · p"2
-Pi. 'Z
•j ~~
~ = Ae . e J
+ Be . e

(231.12)
(231.13)

hetgeen 2 golven voorstelt, elk met golflengte 2rr/~ en met
snelheid w/~, reizeno.e in tegengestelde richting, met een verzwakking van 0( Nepers per een..'-1.eid van lengte.
Met deze kennis is het nu mogelijk de vergelijkingen (231.8)
op te lo~sen. Voer sinusvormige variatie in de tijd worden deze
vergelijd.ngen:

~ ~ (~)\~ } mJ

/-:=

.c..

~~ = (i~ )2 T

--!..

'"p

(231.14)

Indien het materiaal van de staaf perfekt elastisch is., dan is
lIs reel; er zal dan geen verzwakking optreden. Is echter de
elasticiteit niet perfekt, dan zal lIs een complexe grootheid
zijn, waarvan het imaginaire deel de dissipatie in het materiaal
voorstelt. Ook,v is dan complex, en het reele deel representeert
de verzwakki:ng per eeriheid van weglengte r '/,0- moet dan vervangen
worden door Pe.- j ~, waarin U~ is de golf-snelheid en.,( de verzv.rakkingsconstante uit vergelijking (231.12). Dit a11es wegens: p= ~+~~
. . en deverI"lesrlJ_.e
. "k- geva11 en
Be1. 0. e gev all en, 0. ever1°lesvrlJe
worden beschreven door de op1ossing uit vergelijking(231.9)
te nemen, met de hy,erbolisc~e Iuncties uit vergl.(231.11).
Door deze laatste verge1ijkingen dan de herschrijven voor de
variabelen T en u, ko~t tot stand:
T = AlcoshPz + BlsinhPz }
u = A2coshPz + B2sirihPz

=(J;J

(231.15)

De constanten AIA2BIB2 zijn te vinden door gebruik te maken van
de randvoorwaarden:
j

e.\I\ :

De complete oplossing van de golfvergelij~ng voor het eendimensionale geval, in de harmonische vorm luidt tenslotte:

r

T = T, coshPz lll.l,sirihPz
u =
coshpz - (T./r.o)SinhPZ

u,

(231.16)

Verduidel~king in woorden: zlJn eenmaal de hegincondities(T, , u,)
gegeven, dan voIgt op e1ke wil1ekeurige hoogte Z : (Tz , u< ).

-40Eij de beschrijving van het gedrag van een trillend elektrostriktief kera~iek, zijn we bijzonder geinteresseerd in de druk en
sneLheid in v66r en achtervlak, en weI hierom, omdat deze grootheden direkte aansluiting geven op het medi~~ dat voor transport
van de akoustische energie zorgt draagt. Bovendien zijn deze
~rootheden bereikbaar voor vraarnemingen, terwijl het druk- en
snelheidsverloop in het inwendige van het plaatje dat r..~et ~ijn.
Om deze redenen is het nuttig om de variabelen T en u uit de
vergl.(231.16) van de index 2 te voorzien, ten teken dat deze
variabelen op het achtervlak moeteh worden betrokken, en voorts
ter onderscheiding van de variabelen Tlen u,uit het voorvl~~.
Het verband tussen de variabelen paren(Tl' ul) en (T 2, U2) ':.'ordt
aldus gelegd door:

eAr

tanhPz

ul -+

sin.'lPz u2

+

tanhPz u2

tanhPz ul
~2arbij

volgende

e.v-

(231.17 )

nu tekenafspra~en gemaakt zijn behorende bij de
configuratie(figuurz3'~.

7;;u,

_~_7ii 1,(,

--------.,.'!P

"2 - CL-'> •

De hierboven gegeven analyse geldt uitsluitend voor een "dunne"
staaf, waarbij de druk uniform verdeeld is over een doorsnede,
en het elastisch gedrag bepaald wordt door Youngs modulus.
"Dun" betekent in fysisch opzicht hier, dat de diameter van de
doorsnede klein is t.o.v. de. golflengte, zod~t in radiale rich~
tingen geen energie wordt getransporteerd.
Vergelijkingen-paar (231.17)kan beschouwd worden als te behoren
bij een twee-poort. J)eze tv:ee-poort bevat dan mechanische variabelen ~ en u, en is sa~engesteld uit mechanische impedanties. Om
echter terug te kunnen vallen op theorian zoals die ontwikkeld zijn
bij elektrische netwerken, is het nuttig het mechanische impedantie
netwerk te transformeren tot een elektrisch netwerk. Onderstaande schetsen brengt deze transfarmatie in beeld.

JT

a

0

-

I,

_lA,

---0

II.

T druk ..V spanning
~ snelh~! stroam

.1-1

(Hj~~"3)

2.0=

fV

Bedenkbij de afleiding van (231.i7) uit deze tweepoort dat!
sinh-lpz

tan.'l-lpz

= tanhpz/2

(231.18)

-412.3.2. RESONAI~IEGEDRAG IN BEN STAAF
Staven, zoals die waarover vorig hoofdst~~ handelde, vertonen
bij bepaalde frekwenties een resonantie-gedrag. Voor het om7,ettingsgedrag zijn deze resonantie-punten van groat belang, aangezien
hierbij een maximaal rendement een afgeven akoustische energie
wordt verkregen, bij gegeven elektrische vermogensbron en keramiek.
Hierop wordt later teruggekomen ,bij de bespreking van het
rendement van de omzetter.
Beschouw de staaf ui t figuur(l~/'~, met lengt z en vrij achterui teinde, zodat T2=O. Dan reduceren vergelijkingen (231.17) zich tot:

(..(tcoshPz

(232.1)

Is de propagatie-constante complex: dan:
p

Pz

= cL+jf:>
= ch.+j/J't..
= tJ+jG>

(232.2)

De hiermee 'geintroduceerde grootheden hebben een fysische betekenis: Ben golf die van het begin naar het einde reist, en terug,
(een afstand dus van 2z) is door de absol"b\:le in de staal' gereduceerd met een factor e~in amplitude. Verder ise de lengte in radialen van de staaf; het is de fase~fschuiving die een h~e""9.:l.a'~ de
golf ondervindt als zij de staaf eenmaal doorloopt. Oak is e een
handige variabele als zij als lengte eenheid van de staaf wordt
genomen bij vaste frekwentie, of als frekwentie bij vaste lengte.
0= ~'X.:': 1~'L/A ::: flte.:>/w o
(232.3)
waarin woAiTis de freb"entie Ylaar de staaf een halve golflengte
lang is.
uu terug naar vergelijking (232.l)Het eerste van dit paar levert:
Tl

= f.()/f.tan.~i J

+ jtan ~

(232.4)

1 + jtanh'fJtane
Is de verzwakking za gering dat geldt datc?~1 dan wordt

Zi = II
ul

=

Zo tJ + ,jtan~
1 + jtJtan~

(232.5)

De ze l'ormule .stel t voar de akoustische impedantie die op het
voorvlak "gezien" wardt, als de achterkant vrij hangt, als
functie van f?J •
!Zl}varieert op periodieke v-:ijze,' met maxima bij e .. '1I61-t) (n: '.1,3 ...
en minima bij €>c~)
met n is het aantal halve golflengten dat de staaf bevat.(zie fig
rzJVYlcuc " 2. (rr(~'f). "2'h. J' ., :2"4"'(
/z,j""w ~2(7fn)=: f.cJ2. :"t.~?

)

)
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De frekTIenties , waarbij de amplitude terugvalt tot (Y~)Ul~X
worden gegeven door
tan€>

= t i> of

e~

nn-

+i~

(232.6)

De maxima zijn breed en vla~, maar de minima zijn spits en s~al.
De staaf vertoond dus een serieresonanties, waar een grote
trillingsamplitude wordt opgewekt dooreen kleine drijvende
kracht, over een breed frekwentiegebied.
De verhouding van de resonantie frekwentie tot de 3-dB.punten,
is:
De trilling aan het vrije uiteinde van de staaf wordt gegeven door.
het tweede deel van vergelijking(232.l):

= Zau2 sinhPz
= Zo-u2(sinh,{'(cos()'t + jcoshJ'(sin~·t.)
Zo"U2( t J cose + j sine)
(232.8)
Alss.niT, dan is u2=(-1)n ul, zodat de beide uiteinden trillen met
gelijke amplituden bij de resonanties van de staaf.
Alsc9=ft-J)7r, dan is:
Tl

=

Tl = jZou2cosiJ= j Zou2
De variaties van1i/U1 en van"%l zijn in

(232.9)

figuurCt~2'1)

geschetst.
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-43Indien de staaf, in plaats van vrij aan de achterkant, belast
is met een mechanische impedantie Z2~T2/u2, dan geeft vergel~ing
(231.1"t) :

Tl == ZoUl Z2cosh PZ -+ ZosinhPz
ZocoshPz + Z2si~~Pz

(232.10)

Indien de verzwakking van de staaf klein is, dan reduceert zich
dit tot:
T - Z
(Z2/Zo) + jtanG'
1 - oUl 1 + j (Z2/Zo)tan€>
(232.11)
Deze uitdrukking heeft dezelfde vofm als die boven is afgeleid
voor de staaf met(geringe)energie -verlies en vrij uiteinde, en
v~nneer Z2<~Zo dan vinnen dezelfde series scherpe resonantiepieken plaats. Als Z2vermeerdert, worden deze resonantie-p~eken
breder en lager, totdat in het bijzondere geval Z2=Zo de verdwijnt en het systeem a-periodiek wordt. We spreken in dit geval
van de karakteristieke afsluiting van de staaf •• In dat geval vinden aan de grensvlakken tussen de plaat en medium met 2 2 geen
reflecties plaats, zodat oak geen resonantie-gedrag optreedt:
de amplitude van de snelheid en van de druk zijn constant in het
inwendige. Bovendien geeft de plaat in deze omstandigheden
maximaal vermogen door aan het medium: de staaf is als akoustische
energiebron aangepast aan de belasting.
Als Z2 nu verder stijgt tot boven Zo, dan her-verschijnen de
resonanties, maar verschoven over een kwart golflengte, zodat de
maxima en minima onderling verwisseld zijn.

CONCLUSIES EN OP1ffiRKINGEN
-het re sonantie-gedrag herhaalt zich om·' de halve golflengte in
de staaf.
-in het verliesvrije,onbelaste geval wordt het impedantieverloop:
:

···•

I

_-1Z-

Z=~

tane

-het ontstaan in de formules van uitdrukkingen als sinh, tanh,
moet worden toegeschreven aan het gedistribueerde karakter van
de massa elementen in de staaf, evenals het multi-resopantiegedrag.Beschreven situatie doet zich analoog voor bi~de berekening aan lange leidingen, en het opstellen van de telegraafvergelijkingJ ~aar men ook te maken heeft met verdeelde inducti. viteiten en capaciteiten.
-een piezo-elektrisch kristal moet men in het vervolg zien als
een staaf materiaal, dat trilt volgens de hier beschreven eigenschappen. Als initiator van de trillingen treedt hierbij dan het
.piezo-elektrisch effekt Ope De verbinding tussen be ide verschijnselen , dus v~n het mechanische en het piezo-elektrische gedrag,
levert de beschrijving op van het dynamisch~gedrag van de omzetter
en zal onderwerp van gesprek zijn in het volgende hoofdstuk.
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2.4. THEORIE VAK DE OMZETTER IN DYNM1ISCH BEDRIJF

Thans is het ogenblik,:aangebroken om de statische piezoelektrische "bev:egings"vergelijkingen ui t vergelijking(223.7)
te laten versmelten met de mechanische be~egingsvergelijkingen
ui t vergelijkin~31.17). Hierui t worden dan de dynarnische be\','egingsvergelijkingen'v?stgelegd.
Het procede dat bij deze afleiding wordt gevolgd komt in wezen
overeen met de afleiding van de mechanische be~egingsvergelijking
van de staaf, met dit verschil echter dat nu wegens de aanwezigheid van weI zo'neigenschap niet geldt:
S

1
= -T
~

doch,

T+hD

S =

co

(24.1)
(24.2)

Het elastisch evenwicht eist dan dat :
J(T+hD)
of z =-c
Het dynamisch even~dcht eist dat :

J(T+hD)

dZ

(24.4)

waarbij echter de term hD weggelaten mag worden omdat dit geval
is gekarakteriseerd door
~ =0
(24.5)
Deze twee mechanische vergelijkingen (24.3)en(24.4) lcwrrnen
nu verder ontV':ikkeld worden als vergelijkingen( 231. 4) ~~ (231.7).
Dit leidt dan rechtstreeks tot de omlijste vergelijkingen hieronder.
Vervolgens kan een elektrische vergelijking afgeleid worden
uit de eerste van vergl.(223.7), door deze te schrijven als:

D =: EE + h E= S
( 24.6)
Na integratie over de dikte t van de omzetter, en waarbij gedacht
moet worden dat in dit geval D constant is, volgt:
(24.7)
en onder sinusoidale omstandig.l1.eden :
I
I

en de mechanische:

=:

=

=

~= jWD,volgt uit(24.6)
jr»V~/t

jWCV

+ (u1 - u,) hC:-/b
+ hC(u1 - uJ

(24.8)
T, + hD = (Zo/tanhFC) u,- (Zo / Sinhyl) u 1
T2 + hD = (ZD / sinh S7l) u,- (Zc>/sinh ~t) U1

-45lJe laatste drie vergelijkingen kunnen tenslotte Vlorden omgewern
tot:

Tl =

tanh~~

T2

=

Zo
sinhft

V

=

hjaJ

I'

Jl

Zo

c!2

20

ul

+

sinh

Ul

+

Zo
tan."J.

ul

+

d'2

if

U2

+

hJW

.vi

U2

+

hj

u2

+

jWC

~2

hjw

c!2
UJ

1

I

I

(24.9)

I

2.4.1. HET EQUIVALENTE CIRCUIT
Bhvenstaand vergelijkingen stelsel bepaalt de volgende drie-poort.
Ll,

~ft\ 1; ~z!an~4 ~-....,.-~ _ _
~

-'J

lIet elektrostriktieve keramiek gedraagt zich als een drie-poort,
met twee mechanische- en een elektrische ingang.
De twee mechanische variabelen paren (Tl,ul ; T2,u2) kunnen in
dit circuit behandelQ worden als ware het elektrische spanningen
en stromen. Om dit te bereiken is de ideale transformator l:N
ingevoerd,dank zij welke de equivalentie kan worden uitgedrukt
in de volgende eenvoudige transformatles:
Druk T

[N/m}

~ Spanning T [volts]

snelh.u[m/sec] -

stroom

I

[arnpere~

Verschillende aspect en in dit circuit verdienen de aandacht:
a.Door introduktie van de ideale t.ransformator is het mogelijk
de elektrische en mechanische poorten uit elkaar te trekken, wat
in het schema als een groot visueel voordeel blijkt.
£.Bij afwezigheid van het elektrostriktieve effekt wordt N nul.
Ret net,verk reduceert zich dan tot het reeds behandelde langeleiding netvlerk uit vergelijking(t"3/· '7) en figuur(2'3/·~ •
.9..Doordat nu weI een elektro-striktief effekt aanV'ezig is, wordt
het derde-elektrische klernmenpaar geintroduceerd. Langs dit
klemmenpaar wordt de elektrische energie via de ideale transformator omgezet in mechanische energie, ~elke zich in de vorm van
snelheid en kracht aan beide mechanische uiteinden kenbaar maakt.

-46interpretatie van de condensator C is duidelijk: het is de
capaciteit van een plaatje met elektrode oppervla~ lw, en elektrode afstand t, in een medium met permitiviteitc
d.Een interessant volgend punt is de aanwezigheid van de negatie- ve capaciteit. Deze onstaat fysisch uit de a8nname, dat D constant
is over het plaatje. Bij stoffen met lage koppeling, zoals kwarts,
is de reaktantie hiervan zo gering dat ze verwaarloosd mag worden.
In stoffen echter met een hoge koppeling is het effect van de
negatieve capaciteit meer uitgesproken: zij veroorzaakt elektrische serie-resonanties die niet samenvallen met de mechanische
resonantie.
e.De gebruikte constanten laten zich overzichtelijk indelen:
~.De

primaire constanten
fysische constanten
elektr.gedragl mech.gedrag
geometrische const.i materiaHl const .!\
L wt
the <?
It
])e primaire constanten zijn bekend voor een bepaalde vaste
geometrie van het l{ristal; of getabelleerd wat betreft het piezo-elektrische drietal.
De fysische constanten zijn hieruit afgeleid, zij hebben een meer
direktere betekenis voor het omzettingsproces.
f.Elektrische verliezen zijn niet verdisconteerd in de berekeningen en dus ook niet in hetr equivalentie-schema. Eventueel
kunnen dielektrische verliezen als een shunt weerstand over de
condensator C in rekening worden gebracht.
';Jat de mechanische verliezen aangaat: zij komen tot uitdrukking
in de complexe voortplantingsconstantet en in de hyperbolische
uitdrukkingen.
In het verliesvrije geval, waar de elasticiteits constante c
reeel is, wordt y zu~ver i}Ilaginair: r=)(3
en wordt to.J1h yf ~ J"/;Cf..!'l r- t
'"'C!J'""
met f3 = w/~
; c = voortplantingssnelheid= Vf
2.4.1.1. DE FREKWENTIE-RESPOl\lTIE

Deze kan uit het equivalente circuit worden berekent. Opdat.
de berekeningen niet te complex zullen v:orden nemen we aan:
-de inwendige verliezen, 20 deze mochten bestaan, worden verdisconteerd in een geconcentreerde weerstand Rv •
-de negatieve capaciteit negeren we. Zoals in vorig hoofdstuk
gezien is, introduceren we hierdoor een fout in de ligging
van eventuele resonantie-punten. Later, bij de doorrekening
van een praktisch voorbeeld, zullen we zien dat het effekt ervan
gering is.
-de achterzijde van het kristal is "gebacked" met een impedantie
22' die reel is verondersteld •
...,.de voozijde is afgesloten met de karakteristieke impedantie van
een medium 21, eveneens ree e L
Ret equivalente circuit wordt hiermee:
1!!p
0

Vr

r

I ' "
cI
-- ~,
z, r,

_I_ _O_'-~-l(
I

1~

:N

---J.

---1~--J,._ _

-47Hieruit is door rechtstreekse berekening en met gebruik van
relatie (Z31'}") te vinden dat:

h _ 2,
linT
.l~V

-

(

Z.

!(cos1>-l) + jZt sin&!
+ Zt·) case + J• (1 + z,

Zt

2,

~
Z'1J

'\ sinEJ waarin z, =-zoen z"=-z 0

Indien een constante e.m.k. V wordt aangelegd bij varierence
frekwentie, dan doorloopt de kracht F een serie nulpunten en
maxima, die een harmo~ische reeks resonanties opleveren,
analoog aan het geval bij de trillende staaf(fig232.lj, doch z6nder de even harmonischen; bij deze frekwenties bevat het kristal een even aantal halve golflengten, die elkaar uitdoven
omdat ze tegengestelde fase hebben.
1='"=0 b0 Gh lmfl'

t=" ~

~k.~ G.J=(l.m'tI)'ir
7, +2 2

( met nt:: 0
1=,~ (1. 4/1'2)

~

o

I~ 2 , 3> - -

CONCLUSIE:ln een elektrostriktieve omzetter, kan slechts output
verkregen worden, indien de dikte teen oneven aantal
maal de halve golflengte bedraagt.
2.4. L 2. DE BANDBREEDTE

Deze onderzoeken we slechts voor een kristal zonder backing:
z =0. De relatieve mechanische respontie t.o.v.G.~ wordt dan:
F,

~l_..:c..:o..:s:..."_--,-:l=-:-__
'¥1T = 2
CO$4>j ;, sin e

Indien:

z<<1, dan heeft de respontie een sma11e piek rond
z =1, dan heet het krista1 aangepast.
z ='5, dan vindt er kritische respontie p1aats:maximaal
v1ak ver1oop, maY~male bandbreedte.
z~l, nu ontstaat dubbel gepiekte resonantie.

",5

o

1"%

"It.
-€J

,)

-48De situatie waarin z,»l, zal bij de toepassingen waarvoor aldeze
over\'legingen opgezet zijn, zich nj.et voordoen. We wensen imme.rs
het kristal in een waterachtige omgeving te gebruiken, en dan
is Z,~ 0,1. Omdat bij deze lage waarde van z, de aanpassing slecht
is, hetgeen totgevolg heeft dat een gedeelte van de energie door
het medium
-gereflekteerd \Vordt, zal getracht worden z, op te
voeren door een impedantie-transformator. In dat geval wordt
~l bereikt, waarbij de respontie reeds nagenoeg zijn vlakste top
heeft bereikt.
De gevolgen van It backing
breedte groter wordt.

II

zijn in het algemeen dat de band-

2.4.2. HET EQUIVALENTE L-C-R-CIRCUI'l'.

Ret circuit dat in de voorgaande sektie werd afgelei~s universeel geldig voor het gehele fltkwentiegebied waarvoor de oorspronkelijke aannamen van kracht blijven. In dit equivalente circuit
kwam het resonantie-gedrag van detgedistribueerde)massa-elementen tot uiting in de hyperbolische tangens-en sinus-functies.
Ofschoon hiermee accurate berekeningen gemaakt kunnen worden,
is het handiger de equivalente voorstelling sarnen te stellen uit
geconcentreerde weerstanden, zelfindukties en capaciteiten.
Aangezien het kristal een massa-distributie kent, kan het niet
volledig beschreven worden door een eindig aantal van deze elementen. Over elk smal genoeg frekwentie bandje kan er echter weI
de frekwentie-respontie mee worden samengesteld. Een omzetter
laat men gewoonlijk op 3ijn serie-resonantie frekwentie werken,
zodat de geconcentreerde L,R,en C elementen zullen moeten worden
afgestemd op deze frekwenties.
Door berekening kan een tangens-funktie in de buurt van een
serie-resonantie frekwentie worden vervangen door een L-C-schakeling. Een tangens-hyperbolische funktie, ontstaat uit een
verl~esrijke situatie, wordt gerepresentateerd door een L-C-Rcircuit.
Onderstaande tabel geeft een overzicht hiervan. Voor de afleiding
zie r~f 3t.
Functie

zotanhff

Resonantie
frekwentie

(~t )o=O,'Tr, 217', ....

equivalent
circuit

fl.,"
LWI (tot
~l~

Rtn =

Zo (~b)o
QI\<

2..

C", = z. II (t>t)o
elM::' z.,. 2o ( ~qo
'2.

t..,}o

W

1

2 0 tanhyf
0,

1T,~

1T'J ....

~
I( l'rl

=

em ::

:2.Q~

Zo (t->l)o
i.~1 )0
'2.W o

L~::

L

~2.

w ..

o

{,:)L};

Lm
c!rn

t<m

-49De uitv.'erking met deze geconcentreerde elementen zal worden
behandeld voor het veel voorkomende geval dat een mechanisch
klemmen-paar is kortgesloten, d.w.z.een zijde van het kristal
kan zicn vrij bevregen(T=O), en rO:':td de gronUharmonische resonantie .frekwentie. ( e ='rt)
Ret equivalente schema uit fig, (2'1"/) wordt in di t geval:

Met in acht neming van de equivalente netwerken volgens No~~on:
met Z_Z,(Zrt Z,)
lI\
Zt.

Zf:Z, + Z1
N::(Z, + Z«'2
en met gebruikmaking van de relatie:
1 - coSO<
t
an;: = sind>
.,(

(""fiCj

'2'12· 2

)

sin~
= 1 + coSO(

kan figuur (~"2.1) worden omgewerkt tat:
-:I-p

rr~
I

1:2N

-~,

<1 0

Roepen we op di t moment de tabel(I'~I8) te hulp am de tanh-funkties
en de inverse ervan te vervangen door geconcentreerde L-C-R-elementen, dan ont staat: L,
C.
1(.

r-I ~tl"'N[~
LF r_

_tt,

Nu moet verder worden opgemerkt dat de impedantie
circuit L-C in de buurt van resonantie gewoonlijk
dan de belasting die aan het klemmenpaar bestaat,
daarom normaliter genegeerd kan worden.
Nemen we verder aan dat het kristal aan zijde 1 belast wordt
door een medium met karakteristiek impedantie

Znr=r.. <'. . ,en

nummeren

we de gebruikte constanten op een iets andere wijze, dan ontstaat
tenslotte het vervangingsschema:
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~
,...c

L~=

Lt'r\

"2
W o ,.,..

2.

'=

1

n

I

I

CI

::l0_.{--rr w ~ C

=
::

l< rn.
L;'i\jT
C",," I, t-I1.

Lm
= L;j\j2

=

Zt\-1.'= FM c~
MERK OF:
~.

het mechanische kring element Cm stelt voor:
~~maal de statische compliantie van het kristal.
het mechanische kring element 1m stelt voor:
1/2 maal de massa van het keramiek.
Dat deze waarden kleiner dan een zijn, vindt zijn oorzaak in
de distributie van de massaelementen: niet aIle massaelementen
trillen met gelijke amplituden.
b. Nadat de ideale koppeltransformator is geelimineerd, blijkt
dat de nega tieve ca9af~iteit -Co zich in serie bevindt met de
getransformeerde mechanische vervangingscapaciteit C •
l
Door samentrekking van Clen-Co ontstaat de vervangingscondensator
C{. Met deze capaciteit zal verder gerekent worden.
£.Zowel de resonantiefrekwentiewo als de kwaliteitsfaktorQ~
van het mechanische circuit ondergaan de transformatie zonder
wijziging:
too = -'- = _'; e.V\ Q""" = W O L.. . . '" I.vo L,
vr;;~
VLC,
~
~
Dit is van belang voor direkte metingen waar men immers met
Lien Rite maken krijgt.
INGANGSADMITA}~IE

2.4.2.1. DE ELEKTRISCHE

Het elekt~striktieve keramiek, kan, met het equivalente circuit uit het vorige hoofdstuk, beschouwd worden als een tweepoart.
~
I,_

i
V.
I

CJ- iT
I

<>---"

0---;

).- - 0

;~

I

I

De volgende overwegingen maken het aantrekkelijk de ingangsadmitantie I/V als funktie van de frekwentie te onderzoeken.,

-51~.Deze-elektrische-poort is

voor metingen eenvoudig toegankelijk,
dit in tegenstelling met de mechanische poorten, waarvan de druk
T en de snelheid u zich moeilijk bepalen laten.
:£..r-ret keramiek zal, om vermogen om te zetten, gevoed moeten
worden uit een elektrische energie bron. AAnpassingsproblemen,
7.oals rendement-en bandbreedte, vragen om een dergelijke admitantie beschouwing.
£.In het volgende zal blijken dat het admitantie-diagram bij uitstek geschikt is om in polaire uitvoering te worden uitgezet
(I~ ; arg Y). Uit het polaire diagram laten zich op bijzonder
eenvoudige wijze aIle karakteristieke constanten bepalen, beneyens enkele procesgrootheden.
Voor de aanpak van de:,adrni tantie-beschrijving wordt de volgende
lijn gevolgd:
1. Synthese van het polaire diagram: sarnenstelling ervan uit de
circuit parameters Co,C~L,R; relevante frekwenties.
g Analyse van het polaire diagram:bepaling van ge constanten~
en koppelfaktor, rendement en bandbreedte.
2 Ben praktische meting aan een keramisch plaatje.(PZT)

2.4.2.2.SYNTBESE VAN BET POLAIRE DIAGRAM
Het keramiek wordt aan een zijde belast met akoustische impedantie
RR. De mechanische inwendige verliezen zijn~. De dielektrische
verliezen zijn R••

t I If
iii

o

CT·

.1

~;

f::

(-'FI,

1.'122,' )

Als vereenvoudiging wordt nu aangenomen dat de kwaliteitsfaktor
Qm van de mechanische kring (L" q' , RL + R~) groot is. Dit betekent
dat deze resonantie kring aktief is rond haar resonantie-frekwentie fm in een klein gebiedje.
Onder deze omstandigheden mogen we de rea~antie van de parallel
capaciteit Co zijnde l/jw~als constant veronderstellen:
De admitantie Y is complex, en kan geschreven worden als:
Y~ Y ejargY. Deze vorm zal gebruikt worden bij metingen met een
vektor-volt-meter, waarmee absolute waarden en fase
hoeken gemeten kunnen worden.
Y=A +jB, waarin A=conduktantie (l/R)
B=susceptantie( C)
In het gegeven probleem wordt de admitantieY:
y= ~a+ jWCo + Y(seriekring)
Het probleem splitst zich dan tot het opstellen van de admitantie
van uitsluitend de seriekring L ,C ,Itt + R(. Hiervan is bekend
dat het admitantiediagram een cir~el is, met middelpunt
1

M1Rt + R~Jl2

,0

; en straal:

1

-52De weerstand Rd transformeert deze cir~el over de x-as
(de conduktiviteitsas) over een afstand l/R~naar rechts.
De condensator Co transformeert de cir~el over de y-as
~ de susceptantie-as) over een afstand (.c.,1Il C. naar boven.
~f

In figuur~Ijf2·~ zijn polaire admitantie diagrammen ui tgezet in
twee gevallen: a) onbelaste toestand: ~ Rl
d, = l/~
b) in belaste toestand:R,.t= Rt +RR
d2 = l/~+Rt

t

(J. L/2.2.1 J

Globaal verloop van dit diagram:
Bij f=O hevindt de curve zich in A . _
a = l/R.J
Bij hogere frekwenties is Co werkzaam, tot in puntB de serieresonantie-keten mee gaat spreken. Na de ronde over,de cirkel
arriveert het lopende punt tenslotte weer terug inB-bedenk dat
het frekwentie verloop behorende bij13 en3' zo gering is dat w (!o
op zijn plaats is.- Thans is het serie resonantie gedrag uitgespeeld, en wordt de vertikale lijn verder bewandeld, bepaald
door R en Co. In het verloop langs de cir~el zijn een aantal
specifieke frekwenties aanwijsbaar~ die hieronder toegelicht zul~
len worden.
f s=
fp=
f;=
fa=
f m=
In=
fl=

:f2!

I

mechanische(serie)resonantie ~ t~~
parallel resonantie = ~'tr'VLC(I+C;c!.3
resonantie(susceptantie=O)
anti-resonantie(susc.=O)
maximum admitantie
minimum admitantie
3 dB-punt en

4= maximum fase.

In het verliesvrije geval:
fm=fr=f s en:
fn=fa=.f p

-532.4.2.3. ANALYSE VAN RET POLAlRE

DIAG~~

~Is eenmaa1 het po1aire diagram van een dikte-tri11er in onbelaste toestand o~genomen, dan zijn er verschi1lende groothed~n

die zich rechtstreeks laten aflezen. Men moet echter goed
bedenken dat deze grootheden betrekking hebbeh op het volgende
e Quivalente schema:
I
I
Cl
l'V\et tv,,:: ,~
r~
~ L

...I
Co

o

T~

vL,c!.,'
,
Q",,= W'~.ti.,
b'

I

'
R,

Wij zijn echter meer gelnter esseerd in de grootheden die
bij het werke1ijke mechanische circuit thuishoren, en dat
hieronder geschetst

~

,

t..:>Cl .,

Ve, L,

Q ....= w" .b..
1<,
Het is duide1ijk dat de aan~ezigheid van de negatieve condensator
-Co oorzaak is van de discrepantie tussen deze twee groepen
grootheden. Ret is echter moge1ijk de tweede groep grootheden uit
de eerste groep af te 1eiden. De Iormu1es hiervoor zijn te vinden
in ref.~.2..
, en zij staan hieronder overzichtelijk en
cumulatie:f getabe1eerd. Een kruisje dUidt aan dat de correspondeerde grootheid er vertikaal boven benodigd is om de corresponderende rechtse grootheid te bereken~n. De juiste :formu1es
hietoe staan opgeslagen in het Iormu1arium.

,

w,. w,

=

o
I
,
w~
w,-w..

)(

=

cP~-,2 k~ Co

x.

- cO~Wo_ ~,

X

X

><

,

X

X

, ),1':
= (ir~,
c!>lU. Co f(, Q~
k! () 1
= (k'Xl-frP'rr

X

'ltv;:} c/
= w~ (Tr -it%z.cI//)

=

X

X
X
X
X.

X

Wu
X Q~
X

1

=

C=
X

wj./~

L

h = kVC

N.B.I) Veronderste1d is dat de dimensies 1, w en t alsmede de
soortelijke massa van het keramiek bekend zijn.
2) Indien nodig kunnen met de nu bekendegrootheden ook
N {' 2 Lrw C"", Q""
berekend vI'orden vo1gens eerder gegeven
Iormules.
0

t

~L Fo
2 -// ("-"X1
/1-(.)
E
= C" ~w

-54Uit de admitantie loci in onbelaste en belaste toestand kan
bovendien de efficienty van de omzetter bepaald worden(zie
fig (pdf .2. )
efficienty 1'(
waarin:

PQ

= vermogen afgegeven aan belasting
totale vermogen aan ingang
het uitgestraalde vermogen

v2
= ~(~--~)2
2 RR+R
L

?L

het mechanische verlies

V 2 RL
2 (RR+RL ) 2
2

V
Ro : het dielektrische verlies = --~-
2R,l)

Hiermee wordt de vergelijking voor de efficienty:

'2 =

RRRkl

(R~+Rl ) (RR+RL+R o )

Met gebruikmaking van relaties(2422.l) wordt deze uitdrukking:

11 = d2~dJ-d2~
dl a +d2

(2. LI.2.3-/ )

BESLUIT EN CONCLUSIE
In de loop van dit overwegend theorethische hoofdstuk2werd
het trillingsgedrag van piezo-elektrisch materiaal onderzocht,
in het bijzonder dat van het dunne plaatje • Mits aan bepaalde
voorwaarden werd voldaan, die successieveIijk in dit hoofdstuk
vermeld werden, bleek dit gedrag door een ciKelvonnig admitantie diagram te worden beschreven. Dit diagram legt het gedrag
en aIle grootheden van een specifiek plaatje kerarniek volledig vast.
In het volgende hoofdstuk zal deze ana".lyse-rnethode aangewend
worden om de gegevens te vergaren die nood~zakelijk zijn voor
de berekening van de ornzettingwerking en de aanpassing aan de
energiebronnen.

3. ONTWERP

VAN EEN OP1"'EMER VOOR ULTBA-GELUID

In de loop van dit hocfdstuk volgen overwegingen die moeten
leiden tot een zo goed mogelijke ornzettingswerking van de zenden ontvang keramieken. 11.chtereenvolgens worden hiertoe werkfrekwentie en omzettings-vermogen vastgelegd. De elektrische
en akoustische aanpassing aan de energie-bronnen komen aan de
orde, nadat de hiervoor benodigde gegevens uit aQ~itantie-metingen
zijn verkregen. Tenslotte volgen enige konstruktieve eisen
waara an de houder van het keramiek heeft te voldoen.
3.1.KEUZE VAN DE :FREKWENTIE

Er bestaan twee voorwaarden die frek~~ntie-bepalend zijn.
Allereerst zal een signaalJdat door de zender de huid in wordt
gezonden,worden verzwakt, en weI meer naarmate de frekwentie
hoger is. Een te hoge frekwentio/zal dus een ontoelaatbaar hoge
verzwakking geven in het zend-ontvang-circuit.
Vervolgens
mechanisme
hfst.I.3.5.).
frekwentie

bestaat er een frekwentie-afhankelijk verstrooiingsvan ultra-geluid door de rode bloedlichaanpjes(zie
Voor een groot percentage verstrooiing moet de werkhoog genoeg worden gekozen.

Een derde overweging betreft de haalbare dynamiek van de
vloeisto£stromings-meting.Deze vergroot zich indien het
Doppler-spektrum zich meer llBar hogere frekwenties uitbreidt,
hetgeen geschiedt indien de werkfrekwentie hoger wordt genomen.
Bezien wij deze drie eisen nader, dan blijken de eer!~e twee
onderling strijdig te zijn. Een resulterend compromis zal leiden
tot de volgende keuze-mogelijkheid ~~t betreft de werkfrekwentie:
fmin~fwerk~fmax. De laatste,derde overweging suggereert ons
het hoge bereik van dit frekwentie-gebied uit te kiezen.
Genoemde overwegingen worden in de volgende hoofdstukjes uitgewerkt.
3.1.1.MINI~~LE

HUID-AESORBTIE

Ih de akoustiek vvordt"absorbtie"beschreven door:
A=Aoe-d..x ,
met: Ao= amplitude van druk of snellieid bij x=O (VlAlr. )
01.. = absorbtie coefficient (Neper per meter)
~~ = intensiteits-absorbtie~coefficient.
In het algemeen zijn veelvuldig voorkomende absorbtie-processen
de zgn. viscose en warmte-geleidings processen. Deze leiden tot
een absorbtie-coefficient die evenredig i s e t het kwadraat van
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de frekwentie, dus:o«(:)f2.
In aIle zachte weefsels echter iso(bij benadering evenredig met de
frekwentie. Eet mechanisme hier betreft absorbtie door weefselprot eine. (')t)
Om tot een grafiek te komen vvaarin o!.... staat tegen
gemaakt worden van gegevens uit(30,
menselijk weefsel:

f

zal gebruik

_I I '
~~~~
=~~

~f~r~e~g~.

N/cm- l
0,045

1lliz

0,87

0,09

i,7
3,4

0,16

dB/m

7,7
4,1
2,2

Uit deze driegegevens is de concl-m.sie te trekken dat o«(r)
inderdaad bij benadering, in het betreffende frekwentiegebied,
een lineaire functie is.
In byLage 1
is dit lineair verband uitgezet,en geextrapoleerd
t,ot frekwenties van 0,3 tot 10 MIIz. Ter vergelijking zi nook
de verz~akkingslijnen te zien voor water.
Thans kunnen we eisen gaan stellen aan de maximale toelaatbare
verzwakking:
eis: Die absdbtie is nog toegestaan, die voqr een weglengte van
6 cm(3 cm door huid heen naar ader en 3 cm terug) minder dan
12 dB verzv~kking geeft(ca faktor 4 hierin).
of: o(<'200dB/mtr. Ui t grafiek v01gt dan de maximale frekwentie:

3.1.2. IvIAXIMALE GELUIDSVERSTROOIING
De mate waarin een deeltje de opvallende geluidsstraling
verstrooit is des te hoger naannate dat deeltje zieh meer
sta~ opstelt t.o.v. het geluidsvoortplant~endemilieu.
Lees ook hfst. (I. ~.5~ hierover, waar men ook leen formule vindt die
de mate van mee-beweging van een bolvormig geeltje beschrijft:
1
41T Y'r 2f
k= '/x2+ 1
met X=97
waarin k is de fraktie waarin de deeltjes zich meebewegen met
het trillende medium(Bloed).Voor verklaring andere syrnbolen:
zie genoemde hoofdstuk.
In de formule voor k blijkt dat met dalende frekwentie ,de fraktie
van meebeweging k stijgt, ofweI dat dan de deeltjes minder star
zijn t.o.v. het medium. nieruit voIgt dat bij lagere frekwenties
de verstrooiing minder wordt: een laagste frekwentie fmin ontstaat.
Kwantitatieve grootheden: ~

= 10 kg/m 3
? = 4,5.10-3 Nsec/m 2

Om tot een getal voor r te komen:
Beschouw een bolletje met stranl r dat dezelfde massa heeft
als het ronde dunne bloeclichaampje.:
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massa bloedlichaampje
p d 17" r 2

=

=

maSsa bolletje

~ 4; 31}' r3

voor r =~S.10-6 m.
d ='2,.10-6 ro. w~rdt r ~26.10-6
m.
I
Deze r wordt nu als eerste benadering aangenomen als
straal van een eouivalent bolletj e, dat, in de plaats komt voor
ket bloedichaampJe.
Nu zijn voldoende gegevens bekend om tot een uitspraak over
de laagste frekwentie te komen:
eis: een percentage van 50~ meeb w gi pg geeft voldoende verstrooiing. Hieruit voIgt k=o,5=1/ X +1 -f=o,5MHz

v2

f min=o,5IvIhz

Als compromis tussen minimale absorbtie en maximale geluidsverstraoiing vinden we het valgende frekwentie-gebied:
0, 5MHz <fwerk<lOlifillz

3.1.3. DYNAMIEK IN RET DOPPLERSPEKTRUM
Dat een zo haog mogelijk oplopend Dopplerspektrum van belang is
voor de dynamiek van een meting kan men als voIgt inzien.
Zoals beschreven in hoofdstuk 1 is altijd aanwezig een minimale
frekwentie in het Doppler spektrum als gevolg van afsnijding van
lagere frekwenties~dat om meerdere redenen moet geschieden.(Om
de snelheid van registratie van de hartslag niet in gevaar te brengen --+ f min=ca30Hz; Om de radiale aderwand component te eliillineren ~fmin=ca200Hz.)
Aangezien de dynamiek in het meetbereik van de bloedsnelheid
(Vmax!Vmin) evenredig is met de dynamiek in het Doppler-spektrum,
is het dui<%Lijk dat juist tengevolge van de aanwezigheid van een
onderste frekwentie, de hoogste frekwentie bepalend'is geworden
voor de dynamiek.
Vb. Stel dat bij fwerk=llffiz de max .Doppler fre~.=lkijz
dan dynamisch bereik=lOOO/200=5x
Dan is bij f Werk=101fuz de max. Doppler freq. =lOkKz
en de dynamiek : 10.000/200 =50x
Dit voorbe.eld mag il1ustreren waarom een frekwentie keuze aan de
hoge zijde van het beschikbare frek1ventiegebied van 0,3 tot10 1ffiz
de voorkeur verdient.
COl'WLUSIE: kiezen we experimenteer-frekwenties van ca 4MRz-8MHz.
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3.2. UITGESTRAALD VERMOGEN
Zonder verder commentaar ligt het voor de hand, dat om een grote
signaal ruisverhouding te bereiken aan de ingang van het ontvangend
kristal, het ingestraalde vermogen cpgevoerd moet worden. am persoonlijke veiligheids grenzen echter- te waarborgen is een limiet
aan di t VerI!lOgen gesteld. Een indruk van het gebruikte akoustische
vermogen in de medische toepassi~~en krijgt men uit volgend
korte overzicht.(~
In de chirurgie, bij wegbranding by. van gezwellen,gebruikt men
in een specifiek gaval 25 Watt/cm 2 gedurende 5 minuten(3 ~Mz),en
in een ander geval 900 Watt/cm 2 gedurende 2-3 sec(llilliz).
In de therapie, waar langdurige bestralingen voorkomen, en geen
destruktieve effekten verwacht worden, daalt dit vermogen tot
2 a 3 watt bij 1 cm 2 en 1 ~iliz.
Voor de Doppler meting, waar men het kwetsbare bloed bestraalt,
mag het nimmer tot hemolyse komen. Veilige marges in de literatuur
genoemd:
uit(20)
ged.urende 24 uur bestraling met 20OmW/cm 2trad geen
hemolyse Ope
uit(ll)
50 mW/cm 2 werd gebruikt am bewegingen van het hart te r
registreren.
uit(9)
Doppler-meting bij gebruik van 100mW/cm 2 .(5 MHz)
Bij inwendige inbrenging van een Doppler-set voor telemeui t (31'~
trie-doeleinden: 30mW/toegevoerd elektrisch vermogen aan
een kristal plaatje van 0',5 cm 2 •
Gebruikt men de Doppler methode am pre~nataal leven op te spe~
ren, dan stelt men vanzelfsprekend nog strengere eisen aan het
toelaatbare vermogen. Uit~24) vernemen we dat dan slechts 2,8mW/cm 2
gestraald wordt., en dit nimmer langer dan 10 minuten daags.
.
QQ~CL~~IE

Beperken we het gebruik van de Doppler-flow meter
tot meting van bloedsnelheden aan volwassen personen,
dan lijkt een akOlistische vermogen van loa mW/cm 2
zonder gevaar.

Beschikbare apparatuur om rechtstreeks de akoustische energie te
meten was niet voorhanden,. Eenvoudiger lijkt het am het toegevoerd elektrisch vermogen te meten. Indien dan het rendement van
de omzetter bekend is voIgt het akoustische vermogen. Door het
verlies aan reflektie op de opnemer-huid, huid-ader-overgangen
hiervan af te trekken, met het verlies aan absorbtie, voIgt het
effektieve akoustische vermogen dat in het bloed doordringt.
Ret probleem van de elektrische vermogingsmeting bij ca 5 Mhz
kan opgelosd worden door stroom em spanning door en over het
kristal te meten.Indien echt.er de invJendige weerstand van het
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kristal bekend is, is nog slechts een spanningsmeting nodig om
het elektrische vermogen te berekenen. Deze inwen(~ige weerstanJ
°t ill1.':endige impedantie, hangt af van de frekwentie-instellir.g
van het kristal. Om gegevens hierover te verkrijgen is een meting
uitgevoerd aan een type keramisch materiaal. Uit de resultaten
van deze admitantie metingen kurJ1en voor ieder kristal van dat
materiaaal(PZT-S), representatieve gegevens worden afgeleid over
de inwendige impedantie, en ook over vele gegevens betreffende de
gunstigste aanpassing van het kristal aan oscillator en ontvanger.
J

3.3 ADMITANT IE MET INGEN AAN PZT-5
Impedantie-metingen werden verricht aan een schijfje keramiek Van
PZT-5 ,waardoor admitantie circels geconstrueerd konden worden.
Gegevens van het plaatje: diameterp= 1,00cm
dikte d
= 430 m
res.freQ = ca 4,5MHz.
3.3.1.

~mETOPSTELLING

:i ~

J

n
I(s

'W\A

:-1

o/v,

2
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~r 0/
1

f
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(Ti'1~3/-,)

G
~
Een Rode und Schv~rtz- generator, met Ri =60 ohm levert een
spanning e, in het frekwentie bereik van 3-10TmiZ. Deze generator
is afgesloten met Rb.
VI en V2 werden met de vector-voltmeter van Rewlett- ?o..c:.Ka~c\.
gemeten.
Z is de impedantie van het kristal.
Rs is een voorschake1weerstand en wordt re~l verondersteld~
j\

Nu geldt:

V2

OR

Z

Rs+Z

VI

De voorwaarde dat Rs~ Z levert:
V2=

Z

Rs

VI of

Z= V1 Rs
V2

Neem, om onder aIle omstandigheden aan de voorwaarde te Voldoen:
Rs=lOkohm. Andere waarden:
Rb=60ohm, Vl=lvolt , comstant te houden, zodat:

!zl = 104 {V2/
arg Z = argV2-argV1= argV2
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2.3.2 __ I:IEETMETHODE
Gemeten zullen die waarden van Z nu worden, weL~e rond de
resonantie-freqwentie liggen. Slechts enkele punten behoeven te
worden gemeten om de admitantie-cirkel te kunnen construeren.
Voor controle op de metingen zullen nog enkele pu~ten meer in
de meting worden betrokken, zie hetvolgende schetsje.

- ........-.f,

Z = impedantie
l/z= admitantie
absis van middelpunt M
y = ordinaat v. middelp.M
r = hulpgrootheid.

y=
x =

In de volgende frekw. .enties wordt de admitantie onderzocht:
f m en fn. Omdat bij deze frekwenties de fase hoek zeer st~rk
varieert bij kleine variaties van Izl, wordt slechts
IZI genoteerd. (Ii argZ/d JZ) =CO )
f r en 1a • In deze punten zijn zowel argZ als lZlvrij betrouwbaar.
ff~
Dit punt doet dienst als controle punt. Slechts arg Z
wordt genoteerd; \Z1is onderhevig aan sterke fluktuaties bij kleine variaties in arg Z. (dlzyd argZ =co)
Is uit voorgap~de metingen de cir~el bepaald, dan kunnen uit de figuur de moduli en fasehoeken van het punt bij fl en,.f2 afgelezen worden. DOOT deze fasehoeken en moduli dan weer in te stellen in de meetopstelling, kan het frekwentie-paar fl,f2gevonden
worden.
.
De coordinaten van het middelpunt M en de straal R berekent men
nu alElvolgt.
R= IY£..)-

! Yfl\t

•

x

_ IXlJ + I Yfr)

-

2
2
'
Twee cirMels zullen nu bepaald worden; die behorende bij het onbelaste kristal, dus in lucht opgehangen; en die in olie gedompeld,
dus hiermee belast •

Alvorens de resultaten van de metingen en de berekeningen worden
vermeld, eerst nog een opmerking over de bepaling van y.
Omdat, zoals blijken zal, de cir~el behorende bij het kristal in
onbelaste toestand groter zal zijn dan die in belaste toestand,
wordt de gegeven bepaling van yin eerstgenoemde situatie onnauwkeurig. De oorza~c ligt hi~rin dat in dit geval de grootheden R en
en r, en dus zeker R2 en r 2,procentueel weinig van elkaar verschillen, zodat in hun verschil een grote relarieve onnauwkeur~~eid
onjstaat.
Eet is dan ook aan te bevelen om voor ydie waarde tefemen die ui t
de ~~arnemingen bij het belaste kristal voIgt.
I mmers , aangezien
de susc~~tantie van het kri~tal voorstelt ,
moet deze waarde onafhankellJk van welke belastlng ook,dezelfde
zijn.

y

D.L

3.3.3.
In

I::~TINGEN

luch~

i'reo-,-"
L'IHz

fm
.ir
f,_
fa
fn
.P

4,25
4,25
4,52
4,73
4,76

argUl

U1
mV
0,6
0,6

35
37

00
+70 0
00

In olie
freq.

Y

mmohm

I~m:z

167
167

4,12
4,32
4,48
4,64
4,79

~86

2,70

argU

Ul
nV

Y

mmohm

1,85
2,43

54,0
41,2

00
+14 0
8,45 0 0
11,6

=-2,0
8,62

Hieruit volgt via de bekende formules:

= 22,69

R ::: 82,15
r = 82,07
x = 84,93
Y = 3,5 (onbetrouwbaar)

Y

zieb~la9e.-2. ,circel a

aanhouden)
zie byLa ~e-~ , circel b

QOltl:r..o]..§.:uit schets:9'_ =60 0
redelijke correspondentie
met gemeten 70 0 •

R

r
x

,

:::

=
:::

14,6
26,6
17,4

~Deze waarde

QQ~~ol~:uit schets:~~140 ,

goede correspondentie
met geme~ten 140.

Uit dezelfde schets volgt ook:
fl = 4,16 MElz b~ er::: -50 0
f2 = 4,35 MHz bi:, if=+ 37 0

= 4, om/!Hz
f2 = 4, t.4NIHz

.fJ.

= -560
'!::: +12,5 0

blj cP
bi2

OPMEaXING:de plaatjes keramisch materiaal werden tussen twee
fosforbronzen veertjes aan de spanning gelegd. Solderen of vastkitten met"leit-silber" geeft een aanzienlijke demping in onbe1aste toestand. Bij dompeling in
olie verliest deze demping zijn betekenis , zo ook bfj
contakt met menselijk weefsel.
opgenomen admitantie-diagrammen blijken volgens
de verwachting cir1irels op te leveren. De mate van
overeenstemming is volgens de contrale voor de belaste
toestand exwrt, voar de onbelaste toestand wat minder,
hetgeen een gevolg kan zijn van superpositie van
onge~enste en anonderdru~te responties tgv. andere
trillings-"modes II "

~O~Q~U~JE:De

3. 3.4.RESULTATEN UIT RET DIAGRAl.1
Uit het opgenomen admitantie-diagram in onbelaste toe stand laten
zich belangrijke grootheden berekenen, met behulp van formularium
op

PCl~

4~.

HeriR~eren

we ons hiertoe eerst het vervangingsschema van het kristal:
C'

lr---l....------,±.. -( }

<

<<1.

-I-Co

c;J
~

L(
c,

t= «,
i

'

-+',~ (311.f-/)
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Uit het diagram lezen we rechtstreeks af:
Co =
f o '=
fl'==
f2'=
R1 =

660 pF
4,25 !'/IIz
4,16 MHz
4,35 MHz
6 o:b.m

Hieruit voIgt achtereenvo1gens:

Qrn'= 21,2

k' = 0,642
k = 0,56

C1 == 164 pF
C1'= 215 pF,
t.v.. = 1,16 w"

Voor de duide1ijkheid ~ordt hier nogmaa1s verme1d, dat de grootheden voorzien van een accent, behoren bij de kring gevormd door
de mechanische kringe1ementen LI, 01, R1, m~t de negatieve capaciteit -Co. De aanwezieheid van deze 1aatste capaciteit verho~gd
de resonantiefrekwentie van de seriekring, met ca 10%, zoa1s ~it
de verhouding voor £0. en~: blijkt.
Aangezien de bandbreedte van het systeem 1aag is(nl. ca. 20),
en bij be1asting deze waarde nog verder daa1t, is de kring
0
ZQ breedbandig, dat een variatie van de resonantiefrekwentie vanJo%oa~
weinig betekenis meer is. Hiermee is dan tevens vo1daan aan de
be10fde, gedaan in hfst. (H.'I./.) am aa.n te tonen dat het gerechtvaardigd is om de aanwezigheid van -Co eenvoudigheidsha1ve te
negeren.
Wegens de uitdrukking C1/C o = 8~' k 2 , is het tevens duide1ijk,
dat de aanwezigheid van Codes te be1angrijke~ wordt, naarmate k2
meer tot 1 nadert. Rierin ligt de reden dat bij kwarts-krista11en,
vaar k2 zeer klein, hier nauwelijks de Co van inv10ed is.
Ret

r~ndement

van de omzetter.

Deze voIgt voor belasting met olie, uit de twee circe1s, vo1gens
formu1e (llfn-/) : _a2( d,-d2)
met: ~~~~61~ '2 = 67%
rz - d1(a+ d2)
a =11

f

3.4. DE ELEKTRISCHE AANPASSING
Bij de aanpassing van het zendend kristal aan de osci1ator hande1t
het zich om maximaal rende meht}
terwijl de aanpassing van
het ontvangend p1aatje
problemen ste1t van maxima1e vermogens
overdracht. Beide vraagstukken worden onder behandeld.
3.4.1. DE ZE1~ER/
Ret vervangingsschema van oscillator en krista1 is hetvo1gende:
~1(Cl..JoV.

qe.Q\R. r~ h; r
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De stroom i bestaat uit drie takken:
-de stroom ilve~oarzaakt verliezen in Rd enRi waartegen niet
valt op te treden, zij zijn onvermijdelijk. Zo niet:
-de stroom i2 veroorzaakt als blindstroom 1Relisv~ar geen verliezen
over de condensator Co , doch zij stroomt ook over Rien veroorzaakt
daar ohmse verliezen. Nu kcm i2gemakkelijk uitgeschakeld norden
door Co met een spoel Lo in parallel-resonantie te brenge~: i2~O
-de stroom i3 levert etrektief akoustisch vermogen in Rb~en ook
verliezen over Ri.
Ret is duidelijk dat het in het belang van een grote efficienty
Van belang is om de verhouding i3/i2 te maximaliseren. Dit
gebeurt door i3 te ma:;:imaliseren, hetgeen bereikt wordt doo!.'
de rnechanische serie-kring in resonantie te brengen. Dit is de
reden waarom men eon elektrostriktief-keramiek altijd op de
serieresonantie frekwentie laat omzetten.
Voorts is het duidelijk dat door Ri klein te nemen t.o.v. Rd//R b
de verliezen in Ri retatief kleiner worden, zodat het rendement
weer stijgt.Dit is een kwestie van generator ontwerp.
qQ~~L~~~~

Voor maximale efficienty aan zenderkant:
-breng het kristal in mechanische-resonantie
-"tune" Co uit door extra spoeltje Lo
-ontwerp generator met Ri« /(d ~ Qt

3.4.2. DE ONTVANGER
Bij de aanpassins van ontvanger aan kristal gaat het niet om
een zo hoog mogelijk rendement, maar om maximaal vermogen uit het
trillend kristal te trekken, afgezien van het rendement waarmee
dat gepaard gaat. Zoals bekend levert een energie-bron maximaal
vermogen indien wordt afgesloten met een uitwendige impedantia
zu=Zi. Ret rendement hierbij is dan 50%.
Omdat in het algemeen zend-en ontvang-plaatjes identiek zlJn,
en het zendplaatje reeds werd ir~esteld op de resonantief~ventie,
is dit bij het ontvangst plaatje vanzelf eveneens het geval.
Dit wil zeggen dat het vervangil~sschema VOQr het ontvangstplaatje een eenvoudige parallel -sch~{eling is van Co en Re .
I:

>

Vi/lb
1l~
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Door gebruik van een passende Lo kan Co weer uitgeschakeld
worden, en door gebruik van een a2npassingstransformator kan dan
verder de ir~angsweerstand van de ontvanger aangepast worden aan
inv:endige weerstand van het plaatje. Zoals bekend moet de vlikkelverhouding bedragen: n= V~b
Ook kan de spoel Lo gecombineerd worden met de 9rimaire winding
van de transforrnator T. Een vereenvoudiging is dan mogelijk.
(zie l'ef. ~lt )
A

M

~.

Rb

rrr ~~

tLt
?

R; r11J~

[

f

(Ti~ '342-:2

3.5. DE AKOUSTIscrm

0

)

""e.t w!1:: VRbR;
L2 •

M/L o

if) ~

J/w: c

J<e' ::

Ai~~ASSING

Voor de duidelijkheid is de keten tussen zender en ontvanger
hieronder in blokschema's weergegeven, met de verschillende
aanpassingstrappen.

w- ~'AJ
d-

-

kem.1N74 _

ok.~M-ls-ek
WI~cl ilAlM.

o-JV/l\.~lt

~,a~~k

-s'
AJetrk-ke.t'

OI.ktN 7. e.
e>lLc'o\Jr4-tlt:~e
;t-::khc _.
(t'r 35-1)
~cV'I1l'ce I'fVl,.o ~ I
c:t~ p:tJf"""1 'l.
OJ,2.r.I ptx ff""'1 :l.
"
Wat betreft de akoustische aanpassing: Bier is steeds een probleem
a8n de orde van maximale overdracht van elektrische energie in
het zendplaatje naar akoustische energie in het medium en van
akoustische energie in het ontvangst-plaatje naat elektrische
energie om de ontvanger mee te sturen.
Door het medium te kiezen met karructeristieke akoustische impedantie Zm = Zo ontstaat deze maximale vermogens aanpassing.
Zo is de karakteristieke akoustische impedantie van het kristal.
e1eUri.Je

act."" ~tr~

f

Als medium zal in ons geval het menselijk weefsel fungeren, waarvan
de karl akoust. imp. I Zoe Door een zgn. akoustische aanpassingstransformator, laat zich ook deze aa~passing verzorgen~

Uit de literatuur(~f~~) is bekend dat zo'n transformator bestaat
uit een pIaatje materiaaL ,dat voldo~t aa~ d~_~olge~de voorwaarden'
a) dikte = nA,A, met n is oneven j A=:9J.j(.2.lJIDJ# LI1 doer lIIIIo+e.t(a"L .
b) Zt =VZoZm.' met Ztis karak.a.lcoust.imp. van het aanpassingsplaatje.
Wegens eerstgenoemde voorwaarde noemt men zo'n pIaatje ook weI:

Indien geen geschikt materiaa1 voorhanden mocht zlJn met een
juiste Zt, dan kan nog een vrijheidsgraad worden toegevoegd
door de aanpassing te 1aten verzorgen door twee transformator
plaatj es, elk n Ajlf dik I'\O!f\~tJe.lI\.
J

en Zt Zt

= Zo2m ,

DATA
We stellen nu de kwart~trafo sarnen voor PZT materiaal naar
huidweefsel.
Voar PZT-5, "in-line l1 transducer: Zo = 28 kg/m 2 sec
voor huidweefsel als medimn
Zr;: = 1,6 ;::11"
hieru:L.s.l vaor de transfo:rnator
Zt = 6,5 '''''I
Stoffen die deze waarde net dichtst benaderen zijn:
ivoor met Z = 5,57
kg/m 2sec
bakeliet Z = 3,63
111111
perspex
Z = 3,2
till"
Bij gebruik van perspex is de misaanpassing z/z = ca 50%
Wellicht is bij gebruik van twee plaatjes een kleinere misaanpassing te krijgen:
aluminimIl Za = 17,3
111111
perspex
Zp = 3,2
1111"
Nu is ZaZp = 5,~9 en ZoZm = 45,0 kg/m 2sec
De gemakkelijk te verkrijgen en bewerken stoffen Al en perspex
1everen een misaanpassing van 10%.
Over de reflektie tengevolge van deze misaanpassing valt het
volgende te zeggen:
Bekend is dat reflektie~coefficient voor ~~oustische vennogen is:
r

~ Z2 - 21

= ~-=-l
Z2 + Z1
2/ Z1+ 1

In ref (~t ) is een grafiek te vinden met het verband tussen de
misaanpassing Z2/Z1 en de vermoge~elektiefaktor •
Hieruit is af te lezen( en ook door berekening te vinden) dat
bij een misaanpassing van Z2/Z1 = 2, er 10% ref1ektie v.h. vermogen
II
" "
" "
= 1,1 er 1 % refLelektie optreedt.
QQN~~~~~

Misaanpassingen van het mediQ~ wegen niet
indien ze minder dan 100% g~gragen.

zv~ar(<(lO%)

Nu we het materiaal waaruit de trafo samengesteld wordt hebben
uitgekazen, rest ons nag de dikte ervan te vinden. De dDcte
ervan hangt af van de frekwentie waarop we werken. Voor het
opnemertje dat we aan het ontwerpen zijn worden kristal1en
gebruikt met een mechanische resonantie van 7,50 ~{Z. Is de
voortplantingssnelheid in elk van de aanpassingplaatjes bekend (c)
van geluid, dan ~ A= elf. Zo ontstaat vo1gende tabel~
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c
rn/sec
6400
2680
5790

a11L1!linium
perspex
staal

Zo
kg/m 2 sec
17,3
3.2
45.7

;)A

;\

hm

K"'-\

;

i

853
357
771

214,25
89,25
192.75

dl~k

hIM .
3~?~= 643
'5!/~ = 446

r
r

Om te voorkomen dat de p1aatjes te dun werden, is voor de dikte
van ale en perspex 3x resp. 5x een kvvartA genomen.
De aanwezigheid van een (roestvtij)stalen1 p1aatje is nodig om
er een.membraan van te n~~en, waaraan het pakket plaatjes
in het busje (houdertje) wordt bevestigd. De volgende schets
mag dit illustreren:
---------J6.l~

'1

1 PZT kristal
2 aluminium
3 perspex(verguld)
4 stalen plaatje + meMOraan.
5 huid

"3

Bet stalen plaatje wordt een aantal malen ~ dik gemaakt. Dan
heeft het geen invloed in zijn totaal op de impedantie
transformaties die er plaats vinden door de overige plaatjes.
In het midden van de dikte van dit plaatje wordt bij bewerking
een membraan uitgespaard, zodat ver1iesvrije ophanging(zonder
te hoge friktie) mogelijk wordt. De materiaal keuze van dit bevestigings schotje vie1 op staal , omdat door de hoge akoustische
impedantie ervaTI, er in het midden , dus ter hoogte van de
plaats van het membraan, een hoge ,opgetransformeerde impedantie
ontstaat. Deze hoge impedantie brengt een lage deeltjes snelheid
met zich mee, hetgeen gunstig is omdat dan ook de uitwijking
van het membraan evenveel kleiner wordt.~odoende blijft ook
de bevestiging zo verliesvrij mogelijk.
Ret impedantie verloop door al de plaatjes , zoals hieronder
geschetst, mag dit alles verduidelijken.

-rs.

,1/,.
I
I

i
I

I
? "'"

L__ ~ _

I;

\
I

I

__- 1I

-

~---~-

-,

4. DOPPLER-FLOW-IvIETINGEN
De uitgevoerde experimenten zlJn in twee groepen onderverdeeld.
De eerste groep bevat de £low-metingen aan een model van perspex.
De resultaten ervan leiden naar de tweede groep, waar werkelijke
bloedstromings-metingen worden verricht, op e~~ele plaatsen van
het menselijk Iichaarn.
4.1. MET INGEN MET RET MODEL

In dit model wordt
weefsel gerepresentserd
een ader
"
bIoedvloeistof"
bloedlichaampjes

door
door
door
door

een blok perspex (ca IOxlOx2c~;
een gat in dit blok (~ = 3mm)
water
zanddeeltjes.

Een schoepenpomp, aangedreven door een stuurbare collecto~otor,
doet de vloeistof via
slangen door de"ader"stromen.
In het perspex zijn openingen uitgespaard om plaats te bieden
aan de zend- en ontvangkeramieken.
De opstelling is dus als voIgt:

(t1~ 4./- J)
ll.I.~!~~~~~~~_~~~_£!~_~££~!~

-De aderwand ontbreekt, zodat geen reflektie hier tegen plaats
vindt.
-Van een elC1stisch gedrag van de aderwand, met de daarbij optredende effekten(zie hoofdstuk I ) is hier dan ook geen sprake.
-De hoek waaronder beide kristallen geplaatst zijn t.o.v. "huid"
en"ader" is voor een realistische situatie op het lichaam een
onmogelijke.
-De bloedvloeistof wordt er voorgesteld door water. Door middel
van 0.11.0., een poede~ -achtige substantie, kan de viscositeit
ervan worden verhoogd tot dat van bloed.
.
~Iet fijne stuifzand dat gebruikt wordt om de bloedlichaampjes te
vervangen wijkt op de volgende punten af:
-zand bezit korrel(bol)strllictuur ipv. platte ovaaltjes
-de diameter van het zand is 10-100 0m, dus gemiddeld groter
in volume dan de rode bloedlichaampjes.( CGt 'T-fVl1.)
-de spreiding ervan is groter in het volume
-het soortelLik gewicht is grater.
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-In eerste instantie is sle'chts continue stroming mogelijk.
Gedefiniee~de pulserende stroming, en zeker een terugstromingsverschijnsel zoals zich dat voordoet in de bloedsomloop, is minder
eenvoudig te realiseren.
Genoemde punten waarop de analogie tussen model en werkelijkheid meer of minder verstek laat gaan, beletten toch niet om
tot waardevolle resultaten te komen, die oole voor bloedstrorningsmetingen van nut zijn.
4./.2. Een ijkgrafiek

------------------

Met de geschetste opstelling,en met toevoeging van geschikte
ontvang-apparatuur,
I
laat zich het karakteristiek~opplerspe1ctrtim hoorbaar en zichtbaar maken.
De toonhoogte die aan di t
"geruis" toegekend kan worden, wijzigt zich met varierende
vloeistof-snelheid. Door deze toon~oogte op een of andere manier
meetbaar te maken, ontstaat een verbanO. tussen deze toon~oogte
aamvij zing en de vloeistOl fsnelheid. 'i; e wensen nu graag di t verbanO. te ke~Jlen, en zullen dit in het volgende onderzoeken.
Uit deze opdracht volgen twee belangrijke vragen:
a)Hoe meten we de toonhoogte van het geruis?
Zoals in hfst.l reeds behandeld werd, is de hoogst
fre]nventie in dit geruis karakteristiek. Wordt dit
een zgn. nulpunten-teller toegevoerd, dan reageert
op de hoogste frekwentie in het spektr~~ aanwezig,
hJ. ermee evenrec1.j.ge geli jlcspanning af.

aanwezige
spectrum aan
deze teller
en levert een

b)Hoe meten we de snelheid van de vloeistof?
Dit doen we met maatbeker en stopwatch. Is de stroming constant,
en meten we een tijdLlc voor een velylaatst volume-vloeistofI,
dan is de volume-snelheid: !J,1l: (m~.rec J
Is daarenboven de aderdiameter gegeven, dan voIgt ook de
vloeistof-snelheid door de ze ader ui t: V::. 'f~t'lT dZ
d::. CA.Je,"C'l"cH-1,f~~rr.

~ Q~~E~~~~~_~~~_~~_JE~~~~EE~E~!~~E':

d'::'"1 ~lM u:.$rd~ ~ f<:lV'lMu.~
-];.
J: i.", ~L

VoC)....

V

o

S'cl.to~rh.

'1e.h~ tQ.~'r r. 411

(-=r~

4./.3.-')

=

L'J-i / itJ I

/Ji- 1M f<c
Ai'- ()... c..u"It( c

:
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4. t.~. l','Ieeturocecle:

1Iet de variac wordt de vloeistof een bepa8~de sne1heid gegeven.
De flow-meter slaat uit, en de aanwijzijng ervan eenoteerd.
Tij d A{ en volv.me I worden afgedrukt en afgelezen. De sneTheid wordt
dan hieruit berekent.
Is een meting hij een snelheid voltooid, dan wordt met een L.F.toongenerator een signaal aan de n~lpunten-teller toegevoerd
met een frekwentie die de flow-meter tot dezelfde waarde doet
uitslaan. Deze frekwentie stemt dan overeen met de hoo§ste
frekwentie die in het spectrtu~ van de Doppler-frekwenties aanwezig was. Deze frekwentie wordt genoteerd, en als x-coordinaat
uitgezet in de ijkgrafiek. De y-coordinaat is de snelheid v.
Men bedenke weI dat de aldus berekende sneTheid betreft de
gemiddelde snelheid 'liVaaTmee de vloeistof door de ader stroomt.(v).
De nulpuntenteller echter reageert op de hoogste frekwentie,
dus op de hoogst aanwezige snelheid in de snelheidsverdeling
in de ader. (v\
Er bestaat bij parabolische snelheidsverdeling een verband tussen
V en V dat zich eenvoudig laat vinden uit volgende beschouwing.

6 ~
~ CE

v
A

v

r; )
)
~

verplaatsing van de paraboloide=
verplaatsing van de cylinder. Of:
"
z"
l~t 7T' r. V = f.j ro V
-';>
V= t. V

Ret theoretisch te verwachten verband tussen f en

,..

llf

= ~c

A

v

is nu aldus:

_

cos(....sL )fo
2

I~fl= 2950 v

met v = 2 v
c = 1500 m/sec
cos P/1 = cos-rr =-1
fo~ 5,4 10 6 ,
levert dit:
zie rechte no 1 in b9Lage /703

Met behulp van een textronix-spectrum-analyser is het mogelijk
bij elke snelheid van de vloeistof het Doppler-spectrum te
registreren. Spectra bij e~~ele sneB~eden zijn gefotografeerd
en in di t verslag opgenomen.Zie bgLa.~e Ho Li.
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I) v1oeistof: water +stu.ifzand. Zendfrekwentie:
5,4 MHz.

I';Ieterui ts1ag
schaa1delen

Hz.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

2300
1720
1390
1150
940
760
588
440
300
190

frelc. toongen.

+u

T

V

Sec

ml.

em/sec

67,4
82,9
127,2
131,0
198,3
259,9
240,0
240,0
240,0
240,0

377
318
351
357
352
377
294
239
167
135

79,0
54,2
39,0
38~4

25,0
20,4
17,3
14,1
8,5
7,9

Zie b:Jla~e no 31ijn 2. Over de. aanwezige spreiding in de
meetpunten valt het volgend~ op
te merken:
Bij hogere snelheden worden de meettijden korter. TIe c~gin
en eind onnau~keurigheden,van e1ke meting, gaan daardoor relatief
meer gewicht in de schaal leggen.
Verder moet opgemerkt worden dat speciaal bij lagere snelheden
de can stantheid van de pomp moeilijkheden veroorzaakte.De
aandrijfmotor loopt bij lage toeren onrege1matig,en voo~durend
bijregelen ~as nodig. Oak aan deze handicap moet een gedeelte
van de spreiding
worden toegeschreven.
II) vloeistof:

~~ter

+zand.Zendfrelcrlentie: idem.

'Meterui ts1ag
schaaldelen

frekw.toongen.
Hz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

t
sec

ml

v
em/sec

3570
3200
2800
2400
2000
1580
1160
760
420

28,5
33,7
42,5
60,0
72,9
94,2
112,8
175,3
299,6
240,1

365
554
387
390
386
382
377
380
383
207

181
148
134
92,0
74,8
57,0
47,2
30,6
18,0
12,1

7280

3000
2200

57,9
43,3

388
392

95,0
128

80
100

3200
4000

49,9
34.5

382
303

108
124

Zie b~La8e. no3

~OQO

,lijn

3~

I

Bij deze serie-metingen werd gewerlct

bij hagere snelheden.
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~eTI~en valt dat bij snelheden groter dan 80 a 90 em/sec
de aanva:n2{elijl~ rechte gra:f"iek ~et een knik stijgt. (3a)

Op te

Als h~rpotbese voar di t versenijnsel zou Immlen Ylord.en aangevoerd
dat de zvare zand-deeltjes bij de hagere sneL~eden de vloeistof
niet meer kunnen bijhouden en aehter raken. De Doppler-fre~ven
tie, waQrvoor deze deeltjes verantwaordelijk zijn, wordt dan dus
minder dan men bij een bepaalde sneL~eid zou verwaehten.
Ter controle van dit verschijnsel zijn bij hogere sneL~eden
nog eens twee metip~en herhaald, bij 95 en 128 em/sec • De
resultaten to nen eveneens punten die 01' de. steilere helling
na de knik liggen, zij bevestigen de eerdere waarnemingen.
Om de gestelde hypothese te toetsen werd liehte oploskoffie
aan het ~ater toegevoegd in plaats van het zware zand.Twee
metingen werden uitgevoerd, bij de hogere sneL~eden van
108 en 124 em/sec. In dit geval blijkt nu dat de Wl~Dten
zowel bij lage als bij hoge snelheden op een reeh~e liggen.
Hiermee is een sterk arg~~ent aangevoerd om genoemde hypothese
te aanvaarden.
Overigens zal besehreven afwijking bij b10edmetingen niet voorkomen: - de maxima1e sneL~eid is hier ea 80 em/sec en
- de rode b10edlichaampjes hebben een soortelijk
gewieht dat slechts 10% van dat van bloed verschi1t~
III~

vloeistof: \'1ater + zand + C. Tv!. C.

meteruitslag
schaaldelen
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

5

t
sec
43,1
45,6
51,5
61,7
81,8
102,5
141,8
206,3
238,9
241,0
240 0
7

I

ml
370
351
338
348
372

v
em/sec

121
108
92,5
79b
64,1

370

51~0

365
370
278
174125

36,3
25,3
16,4
10,2
73,2

frekw.toongen.
11z
3920
3520
3150
2750

2350
1950
1550
1150
750

420
247

Het C.M.C. dat hier in het water werd toegevoegd,
verhoogd de viscositeit ervan. Hierdoor wordt bereikt dat de zanddeeltjes beter zul1en worden meegetrokken door de v10eistof. Bovendien kan de motor nu bij een bepaalde wa~erverplaatsing meer toeren
draaien, v0ardoor hij constanter 100pt.
De resu1 taten staan in bgla.,ge no 3 ,lijn 4 •
Inderdaad b1ijkt hieruit dat een beter 1ineair verband
gehandhaafd b1ijft.
'-1./.6. QQNCLUS~_. Afgezien v~n nevenverschijnse1en bij hogere

-

------

. sneTheden

J.S

het verband tussen de IIDoppler-
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frekwentie" en gemiddelde sneLheid lineair. De af'vrijkineen tussen
de gemeten rechten en de theoretisch berekende ,late" een versehi1 van ca 10% zien. Over mogelijke oorzaken hiervan kan
aanvoeren dat er onzekerheid blijft bestaan over de juiste
hoekpositie van de kristallen, die iromers moeilijk meetbaar zijn.
Oak zijn de zend- en ontvang bronnen geen Ipunt1iehamen",
maar twee-dimensio~zle lichamen, namelijk plaatjes van 6x6 ~~.
Oak hierdoor liggen de £loeken niet eenduidig vast,en zijn
frekwentie afwijkingen mogelijk.
Als voornaamste conelusie geld~dat voar de volgende bloedstrogebruik wordt gemaakt van een tenminste lineaire
omzetting van Doppler-frekwentie naar spanning, en dat even~u
eel, voor kwantitatieve doe1einden, een ijking mogelijk is.

mir~smetingen

4.2. METING-EN VMJ DE BLOEDSTROMINGEN
L/~·~~~!_£E~~~~E!J~

Het best bleek te
De construktie is

t!o

lc"",,,

De twee halfronde kristallen zlJn .op een kurken onderlaag
gelijmd. De top van de perspex-houder is onder een hoek
afgezaagd. Hierdoor maken ook de kristallen een hoek met elkaar.
~oevoerdraadjes zijn met soldeer van laag smeltpunt(lOOO)
bevestigd • .Gen messingtusse!1sc~otje voor~mmt elektro-magnetisehe
koppeling tussen beide kristallen.
De bovenzijde van elk kristal, v~armee dus de huid bestraald
wordt, is aan aarde gelegd.
Kaloderma, een huidverzorgende
creme van de drogist, verzorgt de a~oustische koppeling
tussen kristal en huid.
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LI.2.2·~~~~!~~~~_~E_~~_~~~~
Beste resultaten geeft de volgende situatie:

De volgende plaatsing van de kristallen t.o.v. de ader
is ook mogelijk, doch geeft, wegens de kleinere effektieve
hoek, lagere Doppler-fremventies. Hierdoor is de dynamiek van
de meting slechter~.~\ Ii ••••• ~

,\ " ,
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De generator wordt ingesteld op een frekwentie waar een resonantie dip op de scoop te zien is. Met deze scoop wordt voortdurend
de grootte van de~ toegevoerde sp~~ing gecontroleerd.
Het filter is nodig om de laagste frekwenties in het Doppl erspektrum af te snijden. Zonder dit filter zou de nulpunten
teller t.g.v. de grote amplituden bij deze lage frekvrenties
overstuurd worden, en opdeze lage frekwenties reageren i.p.v.
de hoogste frebventie. Boven 4000 liz wordt eveneens afgesneden,
om ongewenste ruis en storingen te onderdrQ~en.
De schrijver tenslotte heeft de taak om de varierende output
van de nulpuntenteller t.g.v. bloedpulsaties te registreren.
Aangezien in deze huidige opstelling geen richtingsdetektor is
opgenomen, zal de schrijver, onafna~_~elijk van de richting van
de stroming steeds dezelfde uitslag-richting geven, 66k bij
terugstroming van het bloed.
De synchrone detektor , die het hoogfrekwente signaal demoduleert,
em het Doppler-spektrum aflevert, is ontworpen door de Hr. Govaert,
afstudeerder bij de . groep Elektronica. Venvezen wordt hiervoor,
en voor andere detektie methoden en schakelingen, naar zijn
.
Verslag.

4.1.4~~~~~~~E~~~_~~~~~~~~E~~~~~~
u eze berekenen we uit de toegestane elektrische vermogen.
Dit bedraagt, bij een rendement van 70~ van de omzetter,
een twee-zijdige uitstraling van het kristal, en een toe-
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gestaan ~koustisch vermogen van 200mW/cm 2 ; en een kristal oppervl~~te van 0,5 cm 2:
10/7 x 2 x 0,2 x 0,5 = ca 300mW.
Deze elektrische energie is zeker laag genoeg on 100mW ak6ustische
output te veroorzaken, en zal waaYsc~ijnlijk nog minder output
geven doordat nag allerlei reflekties plaatsvinden, voordat
de straling het bloed treft.
am nu de voedingsspanning te berekenen ~oet eerst de inwendige
weerstand van het kristal bekend zijn.Deze zijn gemeten en
hieronder getabelleerd.
PZT

4,5MHz
Rmin

40

PZT 8 IvIHz

Rmin
10

Rmaxl'
100

Rmax
40

De minimale waarde van de inwendigemverstand behoort bij ae
serie-resonantie frekwentie, de maximale waarde bij de parallel
resonantie
De spanning over het kristal voIgt dan uit: V = ~
met W=o, B
PZT If,S" Hl

R
40

fserie
fpar all. 100

Veff. Vtop-top

IR

9,5

110
40

3,5
5,5

15

Vtop-top

1,7
3,5

4,7
9,5

Let weI dat bij controle op de scoop de top-top waarde wordt afgelezen.
4.2.5. MET INGEN
--------6
op een bijlage;~ijn registraties gevoegd van bloedstroom-

variaties, opgenomen aan de pols, elleboog, enkel en hals.
am venen die in de nabij~heid van slagaders liggen te vermijden,
is het nodig, dat met de stand van de opneners wordt gemanoevreerd.
Niet altijd gelukt het om deze veneuze componenten, die een
gelijkspanpingsbijdrage leveren, te vermijden.
Gewerkt werd met kristallen van 8 l[hz.
Wegens de moeilijke hoekmeting gedurende de meting is
een juiste ijking nag niet mogelijk. Slechts een groffe
schatting van de hoek levert globale v~ardenvan de snelheid.
Stel dat de hoek ge1ijk is aan 90 0 (;f).
Dan is door berekening te verkrijgen dat v=20 Af, met Af in kHz.
Dit wil zeggen dat bij metingen aan de elJeboog, ~aar de
maximale amplitude ca 2,5kHz bedraagt, de maximale snelheid
ca 50 em/sec bedraagt.

If.2.~2£~~~~~~~ Bij een niet -diepgaand onderzoek zij~ reeds vier

plaatsen gevonden v~ar zich Doppler-slgnalen laten
afnemen. Dit aantal zal bij voortgezette experimenten zeker
st~jgen. Ret verdient aanbeveling am de opnemer in een houdertje te fixeren , teneinde de diverse hoeken constant te houden
en een ijking mogelijk te maken. Voor verdere ideeen zie volgend hoofdstu..'!c.
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LI.3. STAND VAN ZAKEr~ EH
SUGGESTIES VOOR DE TOEKOMST

Zoals in hoofdstwc I reeds in besch~ijving werd voorspeld uit
eerder geplubiceerde artikelen over de Doppler-flow-meting,
hebben de beVe~Aingen die inherent zijn aan de eenvoudige
uitvoering van de meter, zich ook aan ons voorgedaan.
Voor een beschrijving van deze beperkingen(snelheids ipv.
flovmeting-ontbreken richtiY1..gsinforrnatie-onderste meetdrempel-)
wordt dan ook naar dit hoofdstu~ verwezen met Y1~~e hfst.l.5.3.
Suggesties om deze beperkingen te d60rbreken werden eveneens
gegeven, in hfst. 1.5.4. Voor een groat deel komen deze
neer op een verfijning van de elektronische uitrustingen.
Nog ehke~an~ere moeilijk~eden en onzekerheden doen zich
voor, waarop nu ingegaan zal worden.
4~·1.~E~£~~~~_~~~~!~~!!~

WeI is het in principe mogelijk om door een schatting van
de significante hoeken
tot een uitspraak over de absolute snelheid te kamen, doch wegens de onbekendheid met de hartlijn en, daarboven,de onzekerheid in de
stand van de
opnemer, blijft deze benadering echter grof.
Door nu met t~ee ontvang kristallen en twee ontvangers te werken,
kan echter met een I!ingcbouwde calibratie" worden gemeten.
zender

~~,

Q> (', e;I.,

f.'

~\\ cflA.·h)~er

2

)

Vl~ cos~+ cosoe:'.= cos~+ cos("-Mcos~ -,sin~-f..)sin{\= Acos(» Bsinf.»
V2~ cosp + cos~= cos~ + cos (JL-f-» cosr - sin(ota.-!-') sinf>= Ccos~+ Bsinp

De constanten ABCD,zijn niet afhankelijk van de enige variabele
in het systeem, doch slechts functies van de vaste hoeken~,-{'1)~..(z:~)
Door de signalen V1 en V2 :rD..l de volgende bewerkingen te laten
uitvoeren, b1ijkt, bij doorrekening, dat aan het eind van onderstaand rekenschema, de uitgang een spanning te geven waarin
de variabele (}> niet meer voorkomt: hij is geelimineerd, dank zij
de extra informatiebron in de vorm van de tweede ontvanger.

Voordeel: automatische ca1ibratie.
Nadeel: dubbeling ontvall..gers-omvangrijke hoeveelheid rekenversterkers.

76
q.3·~~~~~~~~~~E~_~~_~~~~~~~~~~_~~~~E~~
Tot nu toe is slechts een lineair verbanO. geconstateerd gemeten
gan water + zand. :Bij bloed is dit nog niet gebeurt. Ofschoon
er geen noodza:kelijke reo.e~en gevonden kunnen worden, v:a2.rom
er een afwijkir~ op zou treden van het lineaire verbanO., zal
toch de ijkkromme,voor bloed herhaald moeten worden. am zoiets
meermalen eenvoudig te kunnen doen ,en met voldoende natuurgetrouwheid zoals Det zich afspeelt in bet menselijk organisme,
zou een 3LOED3AAlf opgesteld behoren te worden. Dus een circulatie systeem, ~aar op een pepaalde plaats een echte aderafkomstig uit het aboittoir,(evenals het 'oloed-) i~~ezet kan
worden. Te meer is zo'n opstelling van belang voor het volgende
probleem.

Zoals bekend is bij stationaire stroming(en met water + zano.)
een lineaire ijkgrafiek gevonden • Bet is mogelijk dat bij een
pUlserende stroming di t lineaire verbanO. verlaten ,'!ord t. Di t
hangt af van de verdeling van de erytrocyten in het bloed. Hierdoor word t i!lmers het Doppler-spektru!ll voor een groot gedeelte
bepaald. linden er TIU overga~~sverschijnselen plaats bij de
pUlsaties in de concentratie van de e~J~~trocyten gedurende &e
pulsaties, dan ontstaat er een afwijking ten opzichte van de
ijkgrafiek in stationaire toestand. Immers bij deze toestand is
een eventueel optredende overgangsverschijnsel in de concentratie reeds lang uitgedempd als gemeten wordt.
~.3.3.~~~~~~~_~~~~!~_V2~_~~~_~~E~~

Ret eigenaardige karakter van de Doppler-flow meter komt staeds
naar voren: in de eenvoudigste vorm is het een summum van eenvoud,
~~l men er echter meer mee doen( ric~tingsinformatie-eliminatie
van meetdrempel-stationaire en dyn8~ische ijking,) dan moe ten
de inspanningen om dit alles te bereiken zeer sterk verhoogd
worden. Hetgeen uiteraard niet wil zeggen dat de genomen
moeite onevenredig zou zijn en niet zou opwegen tegen de kosten.
Dit blijft ter beaordeling van de gebruiker, de arts.
Hiermee is dan tevens gesteld~dat allereerst de arts zal moeten
uitmaken of het in8t~~ent v~ardevol is, en nag van groter
belang, of de perspektieven in de toelcof.'1st van eventuele verdere
perfektionering z6 gunstic zijn , datpe uitvoering er van ter
hand moet worden genomen.
4.3.4.~!~!~~!~~~~_~~~~~~~~~

Om de arts in zijn rapportering over het instrument te steu nen,
zouden ook op de Groep zelf metincen moeten worden verricht
aan een groot aantal proefpersonen. Nagegaan zou moeten worden,
welke aderen van welk percentage pp. voor de Doppler-meting
toegankelijk zijn, wat de bereikbare diepte is waarop nag
gemeten lean worden, en welke a-symmetrieen er bij syITnnetrisch
liggende aderen voorkomen.
Blijken de resultaten van dit onderzoek zodanig te zijn, dat
de arts verwacht dat bij een reQelijk groat percentage diagnosis,
significante grootheden,op interessante plaatsen! zijn te tc~~e~~alen,
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dan l<:an een verdere ontwikl{eling met des te meer in..'>1erlijke
overtuiging en noodzaak, voltrokken worden.
~.3.5.~~E~~~~~~~_~~~~§~~~~~

Ui tzetteno.8 licr'_amen zoals de hartwand, aortaV!~d, longen, borstkas,
slokdann en overigens aIle lichamen welke zich uitzetten laten
hun bewegi~~ssnen1eid door het Doppler-effekt roeten. Dit onderwe~p is er een dat zich met wei~2g moeite laa* aanp~~~en:
de te verNachten grote signaalsterkten van terug-gereflekteerd
geluid op deze grote en aKoustisch narde wanden maakt dit soo~t
metingen eenvoudiger dan de bloedstromingsmetingzeLf.

~.3.6Enkele praktische weru{en
----------------------De grootte van de kristallen laat zich, zonder verlies aan
gevoeligheid waarschijnlijk, reduceren met winst aan verhoogce
direktiviteit. gen opnemertje dat als een horloge aan een ba~dje
om de arm of been van de patient ligt is wensel~jk en u:tvoerbaar.
Gebruik van hogere fre10venties gee~t dynamiek verhoginc in het
meetbereik( indien nodig). Ohk zijndan positioneringen van
houdertjes mogelijk, die geringe, doch goed meetbare hoeken eH/of
stabiele hoeken opleveren. Onda~s de lagere Dopplers frekwenties die deze standen afgeven , zou dan toch een redelijke
verhoging tot stand kunnen komen. Bekeken moet echter worden
of de absorbtie in de huid niet tot onredelijk signaal-verlies
aanleiding geeft.
4.3·1~~~E~~E~_~E~~~~~!j~~.

Reeds in het hegin van dit hoofdstukje kwam aan de orde hoe bij
gebruik van meer dan een ontvangertje er een uitbreiding mogelijk v~s(calibratie) In het algemeen moet er de aandacht op worden gevestigd dat herhaling van deze"truc" ook op andere gebieden,
om andere effekten te elimineren ef voordeel te behalen, altijd
toepasbaar is. Zoals by. door meeTder zendeTtjes via diverse
plaatsen hun bundel in een punt te laten concentreren , waardoor eventuele absorbtie-verliezen weeT teniet kunnen worden
geda~'>1. Oak het toepassen van de schakelaar uithfst.l.5.4.3.
waardoor als het ware t~ee zender s en ontvangers ontstaanJis
zo'n voorbeeld. Dit punt verdient zeker voo~tdurende aandac~t.
4 3.8.Tenslotte: een waarschuwing!

~-------------------------Omdat gegevens over maxi~aal

toelaatbare akousti8ch vermogen
inbloed niet volledigzijn,noch \-vat betreft hun ui twerkingen
op kortere of langere termijn, verdient het aanbeveling dit
vermogen regelmatig te schaduwen • 1.'1etingen van de elektrische
vJeer-stand van een kristal is met de beschreven methode ui t hfst.
3.3. met behulp van de vektor-voltmeter binnen e~(ele minuten
uit te voeren. Sen eenvoudig adaptertje is hiervoor gemaakt.
!-leI: elektrische vennogen da t het kristc>.l dan opneem t is eenvoudig uit de spannig te berekenen die er over het kristal staat.
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