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Op deze plaats wil ik Jan Willems (TUE-N, afd. W&S) bedanken voor zijn suggestie om 
reflective object sensors te gebruiken voor de meting van de wandbeweging. 
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1. Inleiding. 

In het kader van het At herosclerose-project wordt onderzoek verricht naar de 
invloed van de elasticiteit van de wand van de halsslagadervertakking op de stroming in 
deze vertakking. De elasticiteit van de vaatwand heeft een aantal consequenties. Ten eerste 
varieert de vaatdiameter gedurende de hartcyclus als functie van de druk. De grootte van 
deze diameterverandering hangt af van de geometrie van de vertakking en de elastische 
eigenschappen van de vaatwand. Een tweede gevolg is het optreden van golfverschijnselen: 
druk- en flowgolven lopen met een eindige snelheid door de vertakking, ondergaan hierbij 
een zekere mate van demping, en reflecteren aan discontinuiteiten. Voor een overzicht met 
betrekking tot de elastische eigenschappen van de halsslagadervertakking, en de daaruit 
voortvloeiende vaatwandbeweging en golfverschijnselen wordt verwezen naar Reuderink 
(1987). 

wordt op een tweetal manieren aangepakt. Enerzijds zal worden getracht de 
tijdsafhankelijke snelheidsvelden experimenteel met behulp van laser Doppler anemometrie 
in een elastisch model van de halsslagadervertakking te bepalen, anderzijds zullen de 
stromingsvergelijkingen numeriek worden opgelost, waarbij de wandbeweging een deel van 
de tijdsafhankelijke randvoorwaarden voorschrijft. De wandbeweging wordt hiertoe met 
behulp van geometrisch niet-lineaire theorie en een geschikt materiaalmodel bepaald uit de 
tijdsafhankelijke drukverdeling, welke op zijn beurt volgt uit een berekening van de 
voortplanting van de drukgolven. 

een methode om de wandbeweging experimenteel te  kunnen bepalen. Vanwege de geringe 
wanddikte van een elastisch (latex) model zal de methode contactloos moeten zijn. Zo 
leverde bijvoorbeeld een poging waarbij zeer kleine ultrageluidkristallen op de wand werden 
gelijmd, om zodoende uit de transit-time van de geluidsgolven de diameterverandering te 
meten, slechts een ruwe schatting op voor deze verandering. Door het gewicht, maar met 
name door de electrische bedrading, beinvloedden de kristallen duidelijk de wandbeweging, 
en verstoorden bovendien de golfvoortplanting (Reuderink et al., 1988). Een goede methode 
om eontactloos de wandbeweging te meten is de zgn. fotonic sensor, welke in het kader van 
het Atherosclerose-project reeds eerder is gebruikt door Horsten (1986) en Raijmakers 
(1987) bij een studie naar golfvoortplanting in een uniforme elastische buis. Het principe 
van de fotonic sensor is eenvoudig. Licht, getransporteerd door de helft van een aantal 
fibers in een glasfiber-optiek, reflecteert aan het oppervlak van de buiswand, wordt (deels) 
opgevangen door de overige I1Ders uit het optiek, en raei bekdij vari eeii fûtûce! ûmgezet in 

Het onderzoek naar de invloed van de elasticiteit op de stromingsverschijnselen 

Om berekeningen van de wandbewegingen te kunnen verifieren is er behoefte aan 
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een uitgangssignaal. De afstand van de buiswand tot de glasfiber+ptiek beinvloedt de 
hoeveelheid opgevangen gereflecteerd licht en daarmee de groot te van het uit gangssignaal. 
Op deze wijze kan de wandbeweging contactloos worden geregistreerd. 

diameter- en doorsnedeoppervlakte-verandering met een bepaling van de beweging van het 
bovenste deel van de buiswand met een enkele fotonic sensor, omdat: 
a) de buis werd ondersteund, zodat de verticale diameterverandering direct volgt uit de 

beweging van de bovenkant van de buis, 
b) de doorsnede van de buis rotatie-symmetrisch werd verondersteld, en 
e) aangenomen werd dat de drukgolven uitsluitend resulteerden in 

rotatie-symmetrische golven. 
De resultaten van de experimenten gaven echter aanleiding tot twijfels over de gemaakte 
aannames. Zowel Horsten (1986) als Raijmakers (1987) opperden als verklaring voor de 
discrepantie tussen experimenteel gevonden en theoretische snelheid de invloed van de 
ondersteuning, en betwijfelden de geldigheid van de aanname dat de buisdoorsnede 
rotatie-symmetrisch is. Raijmakers (1987) stelde bovendien dat het ontbreken van 
rotatie-symmetrie kan leiden tot niet rotatie-symmetrische trillingsvormen, welke volgens 
haar ook door de resultaten van de verticale diametermeting werden gesuggereerd. 

Bovengenoemde bevindingen illustreren de noodzaak om de diameterverandering in 
minimaal twee richtingen, bijvoorkeur loodrecht op elkaar, te meten, te meer wanneer men 
zich realiseert dat de rotatie-symmetrie voor de halsslagadervertakking als geheel 
ontbreekt. Omdat de buis slechts aan de onderkant wordt ondersteund betekent dit dat de 
wandbeweging gelijktijdig aan drie zijden gemeten moet worden (fig.l.1). Eén sensor (nr.2) 
meet weer de wandbeweging aan de bovenzijde van de buis waaruit direct de verticale 
diameterverandering volgt. Om de horizontale diameterverandering te  kunnen bepalen 
wordt de wandbeweging aan de linker- en rechterzijde van de buis gemeten (nrs.1 en 3). De 
hoge prijs van de fotonic sensor (main frame KD-VM100: if7000,-; probe KD1101: 
if1500,- (Mechanical Technology Inc., New York)) maakte de aanschaf van twee extra 
stuks niet aantrekkelijk. Daarom is een studie verricht naar de mogelijkheden van de zgn. 
reflective object sensor als alternatief voor de fotonic sensor. De toepassing van reflective 
object sensors is, gezien de lage prijs (ff30,- (OPB 253A, Optron Inc., Texas)) en het feit 
dat deze met behulp van een eenvoudige schakeling aan standaard (reeds voor handen 
zijnde) versterkers kan worden aangesloten, bijzonder aantrekkelijk. De resultaten van de 
studie worden in dit rapport besproken. 

Horsten (1986) en Raijmakers (1987) volstonden bij de bepaling van de verticale 
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2. De experimentele opstelling. 

2.1. De refiective object sensor. 

Er is een aantal typen reflective object sensors verkrijgvaar (appendix. ). Het door 
ons gebruikte type OPB 253A (Optron Inc., Texas) bestaat uit een infrarood licht 
emitterende diode (LED) en een fototransistor ondergebracht in één behuizing. Het 
meetprincipe is in feite hetzelfde als dat van de fotonic sensor: licht, uitgezonden door de 
LED, reflecteert aan de buiswand en wordt (deels) opgevangen op het fototransistor- 
oppervlak (fig.2.1). De afstand van de reflective object sensor tot de buiswand beinvloedt 
wederom de hoeveelheid licht die opgevangen wordt, en daarmee de grootte van de 
collectorstroom. Wanneer de afstand tussen de buiswand en de sensor erg klein is, dan valt 
er nauwelijks gereflecteerd licht op de fototransistor (fig.2.la). Wordt de afstand groter dan 
zal de hoeveelheid opgevangen licht snel toenemen (fig.2.1b) tot een maximum is bereikt, 
waarna ten gevolge van de divergentie van de gereflecteerde lichtbundel de intensiteit van 
het opgevangen licht langzaam afneemt (fig.2.1~). In de praktijk wordt het werkgebied van 
de sensor gekozen door de afstand tussen sensor en buiswand met een daartoe bestemde 
schroefmicrometer (52.2) in te stellen. Wanneer men als werkgebied de gevoeliger opgaande 
flank kiest, dan dient men er wel op toe te zien dat de wandbeweging niet te groot is, opdat 
een 1 op 1 relatie tussen afstand en uitgangssignaal gewaarborgd blijft. 

Aansluitend zij nog vermeld dat metingen met reflective object sensors bij voorkeur 
verricht moeten worden in het (schemer)donker om zo de invloed van reflecties van 
omgevingslicht uit te sluiten. In de praktijk bleken de sensoren hier namelijk nogal gevoelig 
voor te zijn: zo produceerde de TL-verlichting een 100 Hz component op het 
uitgangssignaal. 

2.2. Positionering van de sensors. 

Om wandbewegingen aan de linker-, rechter-, en bovenzijde op een aantal plaatsen 
in de halsslagadervertakking te kunnen meten, dient de onderlinge positie van de sensoren 
te kunnen worden gewijzigd. De diameter van de vaten die deel uit maken van de 
halsslagadervertakking varieert nl. van 4.6 mm (externa) tot 8.9 mm (sinus) (gebaseerd op 
metingen van Bharadvaj (1979)), waarbij de relatieve diameterverandering ten gevolge van 
de golfvoortplanting in de orde van 10% is. In de praktijk zal worden gemeten aan een 2.5:l 
model van de halsslagadervert akking, hetgeen betekent dat de sensoren zo ingesteld moeten 
kunnen worden dat een buis met een diameter van 25 mïìì kan wûîden omvat. Ten bzhoeve 
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fig.2.2: 
boven: experimentele meetopstelling met reflective object sensors (rechts) en schakeleenheid (links). 
onder: positioneer-mechaniek met 6 schroefmicrometers om elke sensor in de loodrechte en tangentiele 
richting t.o.v. de latex buis te kunnen verstellen. 
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van de calibratie van de sensoren (zie 53.1) is het bovendien gemakkelijk, zo niet 
noodzakelijk, dat de positieinstelling van de sensoren nauwkeurig kan worden afgelezen. 
In fig.2.2 is een positioneer-mechaniek dat aan bovengenoemde eisen voldoet schematisch 
weergegeven. De sensoren zijn hierin zo bevestigd dat het vlak waarin de LED en de 
fototransistor liggen evenwijdig is aan de as van de te bemeten buis. De positie van elke 
sensor is met behulp van twee schroefmicrometers (Mitutoyo, 0-25 mm) in de horizontale 
en verticale richting in het vlak van de buisdoorsnede te verstellen. De afstand tussen de 
linker- en de rechtersensor (nrs.1 en 3) kan zo worden gevarieerd van 0 4 7  mm, terwijl de 
afstand van de bovensensor (nr.2) tot de lijn waarop de linker- en rechtersensor liggen 
gevarieerd kan worden van 0-31.5 mm. Bovendien kan deze sensor nog uit het midden van 
de andere twee worden geplaatst. 

2.3. Electronische schakeling van de reflective object sensor. 

De reflective object sensors worden gevoed met behulp van een 5 Volt 
gelijkspanningsbron (fig.2.3). Om de stroom door de LED te beperken is een weerstand van 
10052 opgenomen. De collectorstroom van de fototransistor bleek, bij reflectie aan een 
Penrose latex buis, van de grootte orde 1OpA te zijn. Een emitterweerstand van 56kR bleek 
in de praktijk te  voldoen om deze stroom in een geschikt spanningsverschil over de 
emitterweerstand te doen resulteren. De voeding, de LED-schakeling, en de 
fototransistor(meet)-schakeling zijn ondergebracht in een zelfgebouwde schakeleenheid (zie 
appendix B). Omdat de collectorstroom van de fototransistor in de bovensensor (nr.2) 
onder bepaalde omstandigheden beinvloed werd door gereflecteerd licht afkomstig uit de 
LEDs van de linker- en rechtersensor (nr.1 en 3) en vice versa, is in de mogelijkheid 
voorzien om met behulp van deze schakeleenheid de LEDs apart aan en uit te  schakelen. 
Men dient er echter wel rekening mee te houden dat de LEDs, waarschijnlijk als gevolg van 
thermische effecten, pas na enige tijd een constante hoeveelheid licht produceren. De duur 
van dit inschakeleffect bleek in de praktijk gelijk aan ca. 30 sec. te zijn. 

2.4. De meetopstelling. 

In fig.2.4 wordt een overzicht gegeven van het hydrodynamisch deel van de 
meetopstelling. Een latex buis, liggend op een ondersteuning, wordt onder een bepaalde 
voorrek opgespannen tussen twee aansluitstukken. Aan één zijde is een overloopvat 
aangesloten waarmee de stationaire druk in de buis kan worden gevarieerd. Aan de andere 
zijde is een sinuspomp (Vivitro Systerm inc.) aangesIûteï~ w x i ï m x  sin~;vmmige 
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drukveranderingen kunnen worden gegenereerd. Langs de as van de buis loopt een 
geperforeerde doorvoer welke het mogelijk maakt om een kathetertip-manometer (Millar, 
5F) in de buis te  brengen zonder dat deze in contact komt met de wand, zodat verstoring 
van de wandbeweging wordt vermeden. De kathetertip-manometer wordt zo gepositioneerd 
dat de druk wordt geregistreerd op de plaats waar ook de wandbeweging met de al 
beschreven reflective object sensors wordt gemeten. De kathetertip-manometer is 
aangesloten op de ongefilterde uitgang van een drukversterker (Philips 9822 150 52101, zie 
Horsten (1986)). Zowel de uitgangssignalen van de drukversterker als die van de 
schakeleenheid voor de reflective object sensors worden versterkt (Tektronix AM502) en 
met behulp van het data-acquisitie systeem PCM2 (Dortmans et al., 1986; Massuger, 
1987) verzameld en verwerkt op een IBM-XT compatible PC. 

fig.2.3: Aansturing van de reflective object sensor. 
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3. Calibratie en nauwkeurigheid. 

3.1. Calibratie. 

De meest eenvoudige methode om het uitgangssignaal van de reflective object 
sensors te ijken maakt gebruik van de schaalverdeling van de schroefmicrometers in het 
positioneer-mechaniek. De buis wordt op druk gebracht, bij voorkeur een druk die in het 
midden van het werkgebied ligt. Elke sensor kan worden gepositioneerd met behulp van 
twee micrometers: één wordt gebruikt om de sensor op de midellijn van de buisdoorsnede te 
plaatsen, de ander regelt de afstand tot de buiswand. Allereerst wordt de te calibreren 
sensor op de middellijn geplaatst. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het 
uitgangssignaal van de betreffende sensor dat, afhankelijk van de meetflank van dit signaal 
waarop is ingesteld (zie §2.1), een minimum of een maximum heeft wanneer de sensor zich 
op de middellijn van de buisdoorsnede bevindt. In de praktijk blijkt de reproduceerbaarheid 
van deze instelling hO.1 mm te zijn bij toepassing op een Penrose drain nr.5 (0=17 mm). 
Bij een buizen met een kleinere diameter wordt deze methode van instellen vanzelfsprekend 
nauwkeuriger. Vervolgens wordt met de andere micrometer de afstand tot de buis zodanig 
keer op keer versteld dat het gewenste meetbereik wordt doorlopen. Bij elke positie worden 
de micrometerinstelling en de uitgangsspanning genoteerd. 

(nr.2). De LEDs van de andere twee sensoren waren hierbij uitgeschakeld. De buis werd op 
een druk p = 3.34 kPa gebracht. Beginnend vanaf de positie waarbij de sensor in contact 
was met de buiswand (micrometerinstelling x 9.6 mm) werd de afstand tussen sensor en 
buiswand stapsgewijs vergroot tot ca. 5.5 mm. Daarna werd de afstand weer stapsgewijs 
verkleind met het doel om het positioneer-mechaniek op hysterese te  controleren. De 
gevonden relatie tussen afstand en uitgangsspanning komt qua vorm overeen met de 
gegevens uit de datasheet (appendix A). De maximum uitgangsspanning wordt bereikt bij 
een afstand van ca. 2.5 mm. De hysterese is klein; het verschil tussen de twee meetseries is 
< 0.02 m. 

In fig.3.1 zijn de resultaten weergegeven van een ijkmeting voor de bovensensor 

Voor de uiteindelijke calibratie wordt dat deel uit de curve, die de relatie geeft 
tussen afstand en uitgangsspanning, gekozen dat het gewenste meetgebied omvat. In dit en 
de volgende experimenten is dat het steile gedeelte van de opgaande flank dat een 
meetbereik van ca. 1.5 mm vertegenwoordigt. De relatie tussen de micrometerpositie en de 
uitgangsspanning blijkt op dit traject in het algemeen goed beschreven te worden met een 
3e (evt. 5e) graads polynoom (fig.3.2). Voor de curve fitting is gebruik gemaakt van het 
programma SLïDE-W-RïTE PLUS (Advanced Graphics Sôfiwaïe, inc.). 
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3.2 Kritiek op de dibratiemethode. 

De in $3.1 voorgestelde calibratiemethode wijkt in zoverre af van de situatie die zich 
bij experimenten voordoet dat, wanneer in experimenten de afstand sensor-buis ten 
gevolge van de wandbeweging verandert, ook de diameter van de buis verandert. Deze 
verandering van diameter van de buis ontbreekt bij de calibratie waar we de afstand 
sensor-buis veranderen door de sensor te  verplaatsen. Omdat de kromming van het 
reflectie-ppervlak verandert wanneer de buisdiameter verandert zou de voorgestelde 
calibratiemethode een systematische fout kunnen opleveren. Om deze reden werd in s3.1 
dan ook geadviseerd om de buis bij de calibratie bij voorkeur op een druk te brengen die in 
het midden van het werkgebied ligt. 

experiment uitgevoerd. De latex buis (Penrose drain, nr.5) wordt op druk gebracht 
(p = 3.34 kPa) door het overloopvat te vullen, waarna het overloopvat stapsgewijs wordt 
geledigd (tot p = 2.34 kPa). De uitgangsspanning van de bovensensor (nr.2) wordt bij 
iedere stap genoteerd, en met behulp van de in 53.1 bepaalde calibratie wordt hieruit de 
diameterverandering berekend. Tevens wordt met een schroefmicrometer, bevestigd op een 
statief, de diameterverandering op het oog bepaald door deze micrometer zo in te  stellen 
dat de onderzijde van de micrometerstift juist samenvalt met de bovenzijde van de buis 
(fig.3.3), en vervolgens de instelling van de micrometer te noteren. Door het overloopvat 
opnieuw te vullen wordt de meetserie 3. herhaald. 

In fig.3.4 zijn de resultaten van de reflective object sensor meting tegen de 
micrometer meting uitgezet. Beide metingen blijken goed reproduceerbaar te  zijn. Met 
behulp van het pakket SLIDEWRITE werd de regressielijn berekend. Voor de 
richtingscoefficient werd 0.91 gevonden, hetgeen betekent dat de reflective object sensor 9% 
grotere diameterveranderingen registreert dan de micrometer. Bij nadere beschouwing van 
fig.3.4 lijkt de relatie tussen de resultaten van de twee meetmethodes bovendien niet geheel 
lineair te zijn: aanvankelijk is de richtingscoefficient wel ongeveer gelijk aan 1, om daarna 
meer en meer af te  nemen. Ook bij de nog te bespreken stationaire meting (hoofdstuk 4) 
worden we geconfronteerd met een dergelijke discrepantie. Het is dus mogelijk dat bij 
tenminste één van de meetmethodes een systematische fout gemaakt wordti. Een aantal 
mogelijke oorzaken zal hier nu worden besproken. 

Om het optreden van een systematische fout te controleren wordt het volgende 

1. Aan het begin van deze paragraaf werd al gesteld dat de bij de wandbeweging 
optredende diameterverandering bij de calibratie niet werd meegenomen. De grotere 
-kromming van de buiswand t.g.v. diarneterafname betekeiit zzn grotere diverge~~tie 
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van de gereflecteerde lichtbundel in het vlak van de buisdoorsnede zodat de 
intensiteit van het door de fototransistor ontvangen licht lager is. Dit leidt, daar het 
werkgebied van de sensor op de opgaande flank ligt (fig.3.1), tot een onderschatting 
van de door de reflective object sensor bepaalde diameterverandering, en kan dus 
géén verklaring zijn voor de experimenteel gevonden discrepant ie. Een alternatieve 
verklaring wordt geboden vanuit de constatering dat de buis bij drukafname afplat 
aan de boven- en onderzijde ten gevolge van de zwaartekracht. De kromming van 
de buiswand aan de bovenzijde zou dan kunnen afnemen, zodat de divergentie van 
de gereflecteerde lichtbundel in het vlak van de buisdoorsnede kleiner is, hetgeen de 
hoeveelheid door de fototransitor ontvangen licht vergroot. Dit leidt tot een 
overschatting van de door de bovensensor bepaalde diameterverandering. Een 
afdoende verklaring is dit echter niet; hetzelfde "afplattings-effect ' I  leidt voor de 
linker- en rechtersensor namelijk tot een onderschatting van de diameter- 
verandering, terwijl in de nog te bespreken stationaire meting (hoofdstuk 4) ook 
voor deze sensoren een overschatting t.o.v. de micrometer-meting werd gevonden. 

2. De gevonden discrepantie zou veroorzaakt kunnen zijn doordat de reflective object 
sensor niet perfect verticaal stond. Berekening leert dat de sensor een hoek van 25' 
met de verticale midellijn zou moeten maken om een discrepantie van 9% te kunnen 
verklaren. Een dergelijke hoek is te groot om aan de waarneming te  ontsnappen, 
zeker wanneer een waterpas wordt gehanteerd om het positioneer-mechaniek uit te 
lijnen. 

3. Wanneer de sensor naast de middellijn van de buis staat dan wordt mogelijk een 
grotere diameterverandering gemeten. Mogelijk, want ten dele zou dit effect kunnen 
worden opgevangen doordat het reflectievlak kantelt, hetgeen de intensiteit van het 
gereflecteerde licht dat op de fototransistor valt zou kunnen verlagen, en daardoor 
(zie punt 1) een onderschatting van de diameterverandering in de hand zou kunnen 
werken. In $3.3 wordt e.e.a. verder uitgewerkt. Foutief positioneren binnen het 
fouteninterval *O.l mm ($3.1) resulteert in afwijkingen die vele malen kleiner zijn 
dan de discrepantie van 9%. 

4. Uit experimenten waarbij de wandbeweging met de linker- en rechtersensor (nrs.1 
en 3) is gemeten blijkt dat de buis bij diameterafname ook een "rolbeweging" naar 
een van beide zijden kan maken (zie hoofdstuk 4). Zo is bijvoorbeeld waargenomen 
dat de as van de buis zich over een afstand gelijk aan de helft van UZ 
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diameterafname verplaatste. Wanneer de bovensensor (nr.2) aanvankelijk goed op 
de verticale middellijn was ingesteld, resulteert een "rolbeweging" in een 
overschatting in de gemeten diameterverandering. In 53.3 wordt dit effect 
gequantificeerd en zal blijken dat dit inderdaad kan leiden tot een overschatting van 
de diameterverandering welke voor het onderhavige experiment in de orde van 1% 
zou zijn. Het effect is derhalve te klein om de gevonden discrepantie van 9% te 
verklaren. Bovendien is deze discrepantie ook waargenomen in een experiment waar 
de "rolbeweging" vrijwel afwezig was (hoofdstuk 4). 

5. Daar de reflective object sensor meting en de micrometer meting werden verricht op 
een onderlinge afstand van ca. 18 cm, zou de discrepantie te wijten kunnen zijn aan 
een verschil in compliantie van de buis op deze posities. Dit lijkt echter 
onwaarschijnlijk gezien de grootte van de discrepantie en het feit dat deze ook werd 
waargenomen in een andere latex buis (hoofdstuk 4). 

1 Tijdens het schrijven van dit rapport zijn er experimenten gedaan door Willems (1988) waarin de 

stationaire druk-diameter relatie van een elastische buis (0 ca. 18 mm) werd bepaald. Hierbij werden ook 

de diameterafnames t.g.v. een bepaalde drukafname gemeten met zowel de reflective object 

sensoreenheid als de micrometer opnemer. Enkele resultaten zijn weergegeven in tab.3.1. Van een 

systematische overschatting van de met de sensors gemeten diameterverandering is hier geen sprake. 

De calibratietechniek van Willems is, i.v.m. het stationaire karakter van de meting, eenvoudiger. Bij zijn 

experimenten werd namelijk een compensatietechniek toegepast: nadat de buisdiameter is veranderd 

worden de sensoren met de daartoe bestemde micrometers zo gepositioneerd dat weer hetzelfde 

uitgangsspanningsniveau als voor de diameterverandering werd bereikt. De verplaatsing van de wand 

volgt in dat geval uit de verplaatsing van de sensor welke is af te lezen op de micrometerschaal. Aan deze 

methode kleven evenwel gelijksoortige bezwaren als aan de in 53.1 beschreven calibratie-methode. 

Bovendien is, zoals gezegd, de methode uitsluitend toepasbaar bij stationaire metingen. 

tab.3.1: diameterveranderingen gemeten met sensor en micrometer (Willems. 1988) 
horizon taal verticaal 

sensor microme ter sensor micrometer 
buis 1. 1.52 1.60 1.82 1.58 
buis 2. 1.51 1.55 1.73 1.73 
buis 3. 1.65 1.65 1.80 1.77 
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3.3 Analyse van enkele meetfouten. 

In de vorige paragraaf werd reeds aangegeven dat er meetfouten kunnen optreden 
wanneer de reflective object sensors verkeerd, d.w.z. niet op de middellijn van de 
buisdoorsnede, gepositioneerd staan. Een verkeerde positie van de sensors kan een aantal 
oorzaken hebben: 
- De sensors zijn aanvankelijk niet goed met behulp van de schroefmicrometers 

gepositioneerd. 
- De buis beweegt (verplaatst) ten opzichte van de sensors. 
Foutief positioneren heeft een tweetal gevolgen: 
- De verandering in de afstand tot het reflectieoppervlak komt niet meer overeen met 

de st raal- of diamet erverander ing. 
De hoek die het reflectieoppervlak maakt zal in het algemeen veranderen, hetgeen 
invloed heeft op de ontvangen hoeveelheid licht. Vanzelfsprekend kan dit weer 
leiden tot over- of onderschatting van de straal- of diameterverandering. 

De effecten van foutief positioneren zullen nu voor een aantal situaties worden bekeken, 
waarbij het verschil tussen de verandering in de afstand tot het reflectieoppervlak en de 
verandering in de straal- of diameter, en de verandering van de hoek die het 
reflectieoppervlak maakt worden berekend. Voor de berekeningen wordt gebruik gemaakt 
van het programma OPBERR (zie appendix C). 

3.3.1 Meetfouten bij de linker- of rechtersensor. 

Een meetfout die samenhangt met het feit dat de meetmethode contactloos is, en 
derhalve niet kan worden vermeden, is geillustreerd in fig.3.5 voor het geval dat de 
diameter van een elastische buis (middelpunt Mi, straal r1) afneemt (M2, 7-2). Daar de buis 
aan de onderzijde wordt ondersteund verplaatst het middelpunt zich over een afstand 
Ar = r1-7-2. Zijn de linker- en rechtersensor aanvankelijk goed gepositioneerd op de 
middellijn van de buis, dan zal door de verplaatsing van het middelpunt van de buis de 
afstand tot het reflecterend oppervlak meer veranderen dan de verandering in de buisstraal. 
Het verschil Sr wordt gegeven door: 

sr = 7-2 (1- cos a) 

waarbij (Y de verandering is in de hoek die het reflectieoppervlak maakt: 
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fig.3.5: Meetfout bij de linker- of rechtersensor. Het middelpunt van de buis verplaatst zich over een 

afstand Ar. Daardoor wordt de afstandsafname met & overschat, terwijl het reflectieoppervlak dan 

draait over een hoek (Y. 
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HOR. SENSOR ERR.-ANALYSIS 
r = 8.5',dp = -0.2 ..O. 2 

dp=- O. 2 1 

-0.20 I I I I I 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1 .o0 

dp= 0.1 4 

dp= 0.2 5 

dp= 0.0 3 

dp= 0.1 4 

dp= 0.2 5 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1 .o0 

radius decrease (mm) 

fig.3.7: Overzicht van a) de fout in de afstandsverandering, en b) de hoek waarover het reflectieoppervlak 

kantelt, als functie van de straalafname voor een buis met een straal van 8.5 cm. De berekeningen zijn 

uitgevoerd voor verschillende positioneringsfouten van de linker- of rechtersensor (ap = -0.2 tot 0.2). 
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Q = arcsin (Ar/r2) 

In de praktijk echter zal de sensor bij aanvang niet altijd goed gepositioneerd zijn. Een 
dergelijke situatie is weergegeven in fig.3.6, waar de sensor gepositioneerd is boven de 
middellijn van de buis. Voor het verschil tussen straal- en afstandsverandering geldt nu: 

6r = 62-61 = r2(í- cos QZ) - q(i- cos 01) (3.3) 

en voor de verandering in de hoek die het reflectieoppervlak maakt: 

Q = Qz - Q1 

met: 

q = arcsin [+] ; a2= arcsin [ *Ap+Ar 1 

(3.4) 

(3-5) 

waarbij in dit geval (diameterafname) het + teken geldt voor positioneren boven de 
middellijn, en het - teken voor positioneren onder de middellijn. 

straal r = 8.5 mm, welke afneemt met A r  = 1 mm. De berekening is uitgevoerd voor een 
aantal posities van de sensor, Ap = -0.2 tot 0.2 mm. De resultaten worden gepresenteerd 
in fig.3.7. Hieruit blijkt dat de hoek van het reflectieoppervlak ca.3.5' verandert, 
onafhankelijk van de positioneerfout Ap. De verandering in de afstand tot het 
reflectieoppervlak wordt wel beinvloed door een eventuele posit ioneerfout. Voor de 
beschreven situatie, waarin de diameter van de buis afneemt, blijkt het gunstig te zijn 
wanneer men de sensor iets onder de middellijn positioneert. In dat geval wijkt de gemeten 
afstandsverandering het minst af van de straalverandering. In de praktijk betekent dit dat 
de nauwkeurigste resultaten worden bereikt wanneer de sensor zo is gepostioneerd dat deze 
op de middellijn staat wanneer de buis een diameter heeft welke een gemiddelde is van de 
diameters welke tijdens een experiment optreden. Voor het in 53.2 besproken experiment 
betekent dit dat op deze manier de fout beperkt kan blijven tot maximaal 2%. Is de sensor 
echter zo gepositioneerd dat deze voor geen enkele tijdens het experiment voorkomende 
diameter goed op de middellijn staat, dan neemt de meetfout snel toe, mogelijk zelfs tot 
10%. 

Met behulp van het programma OPBERR zijn 6r en Q berekend voor buis met 
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3.3.2 Meetfouten bij de bovensensor. 

Net als bij de linker- en rechtersensor treedt ook bij de bovensensor een meetfout op 

die samenhangt met het feit dat de methode contactloos is. Uit de resultaten van metingen 
van de wandbeweging aan de linker- en rechterzijde valt namelijk af te leiden dat de buis 
niet alleen diameterveranderingen ondergaat, maar soms tevens een "rolbeweging" uit voert 
(hoofdstuk 4). Bij diameterafname bijvoorbeeld, verplaatst het midden van de 
buisdoorsnede Ml zich niet alleen in verticale (Ar), maar ook in horizontale (Ax) richting 
(fig.3.8). Hierdoor zal de afstand tot het reflectieoppervlak meer veranderen dan de 
verandering in de buisdiameter. Het verschil Sr is gelijk aan: 

br = r2 (i- cos a) 

waarbij a de verandering is in de hoek die het reflectieoppervlak maakt: 

Q = arcsin (- *Ax/r2) (3.7) 

hierin staat het + teken voor een "rol" naar rechts, en een -teken voor een 'kol" naar 
links. 

positioneren van de reflective object sensor (fig.3.9). In dat geval geldt: 
Meetfouten kunnen, afgezien van de "rolbeweging", ook optreden door foutief 

Sr = S2 - Si = r2 (i- cos a2) - r1 (i- COS ai) 

met 

a = a2 - a1 

ai = arcsin r+] ; a2 = arcsin [%] 
(3.9) 

(3.10) 

In dit geval staat het + teken voor positioneren rechts van de middellijn, en het - teken 
voor positioneren links van de middellijn. 

voor het verschil Sren de hoekverandering a: 
Wanneer de "rolbeweging en het fout positioneren gecombineerd worden, dan volgt 
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Sr = S2 - Si = ~ ( 1 -  cos ( ~ 2 )  - q(i- cos al) 

(Y = 012 - cv1 = arcsin j2*") -arcsin [-] kAP 

(3.11) 

(3.12) 

met voor het gebruik van + en - tekens dezelfde voorwaarden als boven. 
Voor een 4-tal combinaties van meetfouten bij een buis met straal r = 8.5 mm , 

welke afneemt met Ar = 1 mm, zijn Sr en a berekend m.b.v. het programma OPBERR. 
Enkel foutief positioneren (fig.3.10) resulteert voor Ap = -0.2 .. 0.2 slechts in zeer kleine 
verschillen Sr en hoekverdraaiingen (Y. De "rolbeweging" (fig.3.11) heeft meer effect: voor 
een beweging AZ = 0.4 mm is de verandering in de afstand tot het reflecterend oppervlak 
Sr ca. 1% groter dan de verandering in de straal, terwijl de hoekverandering oploopt tot 3'. 
Verkeerd positioneren beinvloedt de fouten die optreden t .g.v. de "rolbeweging". Wanneer 
verkeerd wordt gepositioneerd in dezelfde richting als waarin de buis beweegt, dan wordt 
zowel Sr als (Y kleiner (fig.3.12). Wordt de sensor verkeerd gepositioneerd in 
tegenovergestelde richting dan wordt het effect van de beweging van de buis enigzins 
versterkt (fig.3.13). In tegenstelling tot de situatie bij de linker- en rechtersensor kan deze 
wetenschap niet worden gebruikt om de meetfouten te verkleinen. In de praktijk blijken de 
grootte en richting van de "rolbeweging" van de buis namelijk onvoorspelbaar (zie 
hoofdstuk 4). 
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fig.3.8: Meetfout voor de bovensensor: ten gevolge van het rollen van de buis tijdens diameterafname 

verplaatst het middelpunt van de buis zich over een afstand AX. De afstandsverandering wordt hierdoor 

met & overschat, terwijl het reflectieoppervlak draait over een hoek (Y. 

\ I  ML I /  

fig.3.9: Als fig.3.8, maar nu is de sensor tevens foutief gepositioneerd met Ap. 
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fig.3.10: Overzicht van a) de fout in de afstandsverandering, en b) de hoek waarover het 

reflectieoppervlak kantelt, als functie van de straalafname voor een buis met een straal van 8.5 cm. De 

berekeningen zijn uitgevoerd voor verschillende positioneringsfouten van de bovensensor (Ap = 4 . 2  tot 

ô.2j, in at$trezigiieici van een ''roïteweging!! van de buis (AZ = U). 
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fig.3.11: Overzicht van a) de fout in de afstandsverandering, en b) de hoek waarover het 

reflectieoppervlak kantelt, als functie van de straalafname voor een buis met een straal van 8.5 cm. De 

berekeningen zijn uitgevoerd voor verschillende rolbewegingen (AX = 0.0 tot 0.4), in afwezigheid van een 

positioneerfout van de bovensensor (Ap = ûj. 
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reflectieoppervlak kantelt, als functie van de straalafname voor een buis met een straal van 8.5 cm. De 

berekeningen zijn uitgevoerd voor verschillende rolbewegingen (AX = 0.0 tot 0.4), voor een 
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27 

0.08 
0.06 
0.04 
0.02 

VER. SENSOR ERR.-ANALYSIS 

- 3 
- 

- 2 
- 

h cn 
a, 

& 
a, 
U 
v 

-3 

a, 

m 
L 
U 

4n 

5 
- - - .- 8 

w 
U 
a, - 

LI- 

L 

_.-- 4 ._-.- 1 -.. -.------- 

0.12 
0.10 1 

0.00 t 1 
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1 .o0 

dx= 0.0 

dx= 0.1 

dx= 0.2 

dx= 0.3 

dx= 0.4 

1 
2 

3 

4 

5 

- - - - - - - -. 

O 
1 

-1 2 

3 

t 
-4 I I I I I 

dx= 0.0 

_-.- 2 _- - -_  dx= 0.1 

dx= 0.2 

dp= 0.3 

dx= 0.4 

1 

3 

4 

5 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1 .o0 

radius decrease (mm) 

fig.3.13: Overzicht van a) de fout in de afstandsverandering, en b) de hoek waarover het 

reflectieoppervlak kantelt, als functie van de straalafname voor een buis met een straal van 8.5 cm. De 

berekeningen zijn uitgevoerd voor verschillende rolbewegingen (AX = 0.0 tot 0.4), voor een 

positioneefiout van de bovensensor l l p  = -0.2. 
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4. Meting van druk-díameter relaties. 

Om de mogelijkheden van de reflective object sensor eenheid te demonstreren zijn 
met de in 52.4 beschreven opstelling experimenten uitgevoerd waarin de stationaire en 
instationaire druk-diameter relatie van elastische buizen (Penrose drain, nr.5) werden 
bepaald. Bij ieder experiment werden de sensoren op de in 53.1 beschreven wijze 
gecali breerd. 

gevuld was, stapsgewijs leeg te laten lopen. De druk werd afgeleid uit het vloeistofniveau in 
het overloopvat. Bij iedere stap werd de uitgangsspanning van de sensoren genoteerd, zodat 
met behulp van het calibratiepolynoom de wandbeweging kon worden berekend. Om 
wisselwerking te voorkomen werd sensor 2 bij het bepalen van de uitgangsspanning van de 
sensoren 1 en 3 uitgeschakeld, en omgekeerd. De diameterverandering in de verticale 
richting volgt direct uit de wandbeweging gemeten door sensor 2, de diameterverandering 
in horizontale richting volgt uit de som van de wandbewegingen gemeten door de sensors 1 
en 3. Tevens zijn voor een bepaalde drukstap de diameterveranderingen in beide richtingen 
gemeten met behulp van een handmicrometer. De resultaten van twee direct opeenvolgende 
metingen aan een zelfde buis zijn afgebeeld in fig.4.1. Hier vallen een aantal dingen aan op: 

De stationaire druk-diameter relatie werd bepaald door het overloopvat, nadat het 

1. 

2. 

3. 

De verticale diameterveranderingen zijn groter dan de horizontale diameter- 
veranderingen, zowel voor de sensor als de micrometer-metingen. Naar alle 
waarschijnlijkheid is dit een gevolg van het feit dat de buis bij afnemende druk een 
meer elliptische doorsnede krijgt ten gevolge van de zwaartekracht. 

De micrometer-metingen geven kleinere diameterveranderingen aan dan de sensor 
metingen, zowel voor de horizontale als de verticale richting. Voor dit verschil kan 
nog geen afdoende verklaring gegeven worden (zie uitvoerige discussie in 53.2). 

De beweging van de linker en de rechter buiswand komen niet altijd overeen. In de 
meting van fig.4.la neemt de rechter wandbeweging bijna 40%, en de linker 
wandbeweging ruim 60% voor zijn rekening. In een direct daarop volgende meting 
(fig.4.1b) zien we dat de diameterverandering geheel wordt omgezet in een beweging 
van de linker buiswand. Dit effect werd in het voorgaande hoofdstuk aangeduid met 
de term "rolbeweging". De grootte van dit effect is blijkbaar onvoorspelbaar. 
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fig.4.1: Stationaire druk-diameter relaties voor een elastische buis op een ondersteuning. in de iiguur zijn 

aangegeven de verticale diameterverandering (top), de horizontale diaeterverandering (left+right) 

berekend uit de wandbewegingen ter linker- (left) en rechterzijde (right). Tevens zijn controle metingen 

met micrometers uitgevoerd (manual). Figuur a) en b) geven resultaten weer van twee opeenvolgende 

metingen: in figuur b) komt het effect van een rolbeweging het duidelijkst naar voren (zie tekst). 
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Om de instationaire druk-diameter relaties te kunnen bepalen werden met behulp van een 
sinuspomp sinusvormige drukveranderingen gegenereerd. De frequentie van deze 
drukveranderingen werd stapsgewijs opgevoerd van ca. 0.15 tot 16 Hz. Bij elke frequentie 
werd de samplefrequentie van de dataacquisitie zo gekozen dat door 200 samples te nemen 
de druk- en sensorsignalen voor de duur van 2 periodes werden bemonsterd. Om een 
mogelijke wisselwerking tussen de sensoren 1 en 3 enerzijds, en sensor 2 anderzijds, te 
voorkomen werd het experiment in twee etappes uitgevoerd. Bij de eerste maal dat het 
frequentiebereik werd doorlopen werd de uitgangsspanning van sensor 2 geregistreerd, 
terwijl sensor 1 en 3 waren uitgeschakeld, daarna werd het bereik nogmaals doorlopen om 
bij een uitgeschakelde sensor 2 de uitgangsspanning van sensoren 1 en 3 te  bepalen. In 
fig.4.2 worden enkele resultaten getoond. In alle diameter-druk curves zijn duidelijk de 
hystereselussen te herkennen die veroorzaakt worden door viscoelastisch gedrag van de 
buiswand, hetgeen resulteert in een faseverschil tussen diameter en drukveranderingen. Met 
name bij hoge frequenties komt het nog al eens voor dat de linker- en rechterwand- 
beweging (sensor 1 en 3) sterk van elkaar in fase verschillen (fig.4.2~). Een enkele keer 
verschillen deze bewegingen zelfs zeer sterk van elkaar en de druksignalen in vorm (fig.4.3). 
Desalniettemin is in dergelijke gevallen de horizont ale diameterverandering, berekend als 
de som van de twee wandbewegingen, toch weer in overeenstemming met de verwachting. 

drukveranderingen berekend. Vervolgens werd de verhouding tussen de moduli en het 
faseverschil uitgezet als functie van de frequentie (fig.4.4a resp. 4.4b). Hieruit blijkt dat er 
een goede overeenkomst is tussen de resultaten van de verticale en horizontale 
diameter-druk relaties: ten gevolge van het effect van de zwaartekracht is de modulus van 
de horizontale diameter-druk verhouding wat kleiner dan de modulus van de verticale 
diameter-druk verhouding, maar de frequentieafhankelijkheid van beide moduli is 
nagenoeg het zelfde. Het gevonden frequentieafhankelijk gedrag van de diameter-druk 
relatie wijkt overigens wel af van datgene wat op grond van viscoelastisch materiaalgedrag, 
waarbij de diameterverandering bepaald wordt door de druk ter plaatse, verwacht wordt. 
Op basis hiervan zou bij toenemende frequentie de modulus van de diameter-druk 
verhouding geleidelijk moeten afnemen, terwijl het faseverschil zou oplopen. De 
experimentele resultaten vertonen echter een veel grilliger gedrag, met name rond 4 en 10 
Hz. Het is onwaarschijnlijk dat dit gedrag voortkomt uit een bepaalde frequentie 
afhankelijkheid van de materiaaleigenschappen. Mogelijk is de aanname dat de 
diameterveranderingen bepaald worden door de locale drukveranderingen niet correct. Men 
zou zich bijvoorbeeld voor kunnen stellen dat de diameterveranderingen ter plaatse van een 
knoop van de drukgoif groter zijn dan men op grond van de Urükamp:itüde zûu veïv~azhten, 

Met behulp van Fourier-analyse werden de modulus en de fase van de diameter- en 
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fig.4.2: Instationaire druk-diameter relaties (linker kolom) en bijbehorende druk- en diametersignalen als 

functie van de tijd (rechterkolom). Van boven naar beneden: a) meting van verticale 

diameterveranderingen (s2) bij een golfperiode T=194ms. b) linker (si), en rechterwandbeweging (s3), en 

totale horizontale diameterveranderingen (si+3j bij T=948ms. c) ah 3) ïmar xi bij T=?99~&.  

..... ... ........... 
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fig.4.3: Instationaire druk-diameter relatie (boven) en bijbehorende druk- en diametersignalen als functie 

van de tijd (onder). In dit geval is de horizontale diameterverandering (sensor 1+3) bepaald uit de linker- 

en rechterwandbewegingen (sensor 1, resp. sensor 3) weergegeven. Duidelijk is te zien hoe de afzonderlijke 

wandbewegingen een grillig gedrag vertonen, dat niet meer in relatie staat tot het druksignaal. De som 

van de wandbewegingen, d.w.z. de totale diameterverandering, gedraagt zich echter zoals op grond van 

het druksignaal verwacht mag worden. 

N.B.: de resultaten in fig.4.3 zijn afkomstig van een ander experiment ais de resultaten in fig.4.2 eïì 4.4. 
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omdat de wandbeweging beinvloed wordt door de (veel) grotere wandbewegingen op 
naburige posities. Verder onderzoek, bijvoorbeeld een numerieke analyse van de 
diameterveranderingen van een elastische buis onder invloed van een langs de buisas 
varierende druk, kan over deze hypothese uitsluitsel geven. Een andere mogelijke verklaring 
voor het waargenomen gedrag zou de aanwezigheid van niet rotatiesymmetrische 
trillingsvormen kunnen zijn (Raijmakers, 1987). Het feit dat er geen faseverschillen tussen 
horizontale en verticale diameterverandering optraden (fig.4.4b), en het feit dat horizontale 
en verticale diamet er-druk relaties dezelfde frequentieafhankelijkheid vert onen (fig .4.4a) 
maakt dit echter onwaarschijnlijk. 
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fig.4.4: Amplitudeverhouding en faseverschil van druk- en diametersignalen als functie van de frequentie. 

s2a en s25: verticak diair;zteïsipa!eE, 9 1 3 8  e= d3h: herizc?rita!s diameterrip-a!en. 
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5. Conclusies. 

In dit rapport is een reflective object sensor eenheid beschreven waarmee het mogelijk is 
om aan drie zijden van een elastische buis de wandbeweging te meten. De nauwkeurigheid 
van de metingen is op theoretische wijze moeilijk af te  schatten omdat er geen gegevens 
beschikbaar zijn over de optische eigenschappen van de sensors. Voor zover de fouten wel te 
analyseren waren werd er een nauwkeurigheid van ca. 2% gevonden. Vergelijking van de 
resultaten van sensor- en micrometermetingen liet daarentegen een discrepantie van 9% 
zien. De systematische en toevallige fouten die aan de meetmethode kleven houden voor het 
overgrote deel verband met het feit dat de methode optisch en contactloos is. Dit betekent 
dat dergelijke fouten ook op zullen treden wanneer gekozen wordt voor de veel duurdere 
fotonic sensors. In ieder geval bleek de meetmethode toereikend om nu d een aantal 
aspecten van de wandbeweging van een elastische buis te onthullen: 

1. De buis is ten gevolge van de zwaartekracht en de ondersteuning niet 
rotatiesymmetrisch. Naarmate de druk afneemt neemt de vorm van de 
buisdoorsnede meer en meer een op een ellips gelijkende vorm aan. Bij eenzelfde 
drukverandering is de horizont ale diameterverandering daardoor kleiner dan de 
verticale diameterverandering. Wanneer de compliantie van de buis bepaald wordt 
op basis van metingen van de verticale diameterveranderingen dan leidt dit tot een 
overschatting. Het verschil is groot genoeg om de in de experimenten van Horsten 
(1986) gevonden discrepantie tussen experimentele en theoretische snelheid te 
verklaren. 

2. Met behulp van de reflective object sensormetingen werd aangetoond dat de buis zo 
nu en dan een zgn. rolbeweging uitvoert. Het bestaan van eventuele niet rotatie 
symmetrische trillingsvormen (Raijmakers, 1987) kon tot dusver niet worden 
aangetoond. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de frequentieinhoud van de door 
Raijmakers gebruikte pulsen hoger is dan werd bereikt met de sinuspomp. 

3. Aangetoond werd dat het met de reflective object sensor eenheid mogelijk is om 
consistente instationaire diameter-druk relaties te bepalen. 

De slotconclusie van de studie luidt dan ook dat de beschreven reflective object sensor 
eenheid goede mogelijkheden lijkt te bieden voor het bestuderen van de wandbeweging en 
diameterverandering van eiastische buizen en geometrieen ails de Il~~,:ss:-adeïveïtakkiiig. 
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Appendix A. 

Op de volgende pagina's staan de datasheets van reflective objectsensors van de types 
OPB 253A (Optron) en MCA7 (General Instruments) afgedrukt. Helaas was de kwaliteit 
van de voor de OPB 253A beschikbare datasheets slechts matig. Voor de TIL 149 van 
Texas Instruments waren op het laboratorium geen datasheets beschikbaar. 

Importeurs : 
OPB 253A en TIL 149: 

MCA7: 

Konig en Hartman B.V. Komponenten 
Postbus 125 
2600 AC Delft 
tel. O15 - 689406 

Techmat ion Electronics B. V. 
Postbus 9 
4175 ZG Haaften 
tel. 04189 - 2222 
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1201 Taman Cmtr'p 0 Carrollton. Texa< 75006 
Trceiilione 9 Zid*2a2-6571 
Teler 73-0701 T W X  -910-860-5958 

Bulletin Mo. 1û5-4 April, 1976 
't 

. ,.--- .y.---- -- *--w.-...-- ..--- 

The OP6253 consists of amen a silicon photatrônsistor in a 
molded plastic housing. transi ion from the L Eh) only when 
a reflective object is within its field of view. 

4 High Sensitivity 
* Fast Response 

High Reiiability 
-. Smdl Size Designed for Statkin 

absolute maximum ratings (2S.C 

S t m @  Temperature .......................................... -40" a~ i25X 
Operating Temperature ........................................ -40" to 100°C 
Lead Soldering Temperature (30 sec) ..................................... 260°C 

Input Diode 
Forward DC Current ......... 50 mA* 
Reverse DC Voitage .............. . 3V  
Power Dissipation .......... 80 mW** 
'6.rbt8 Iir+~dv O 67 rnA1.C &eve 26% 
* *Oman I w i i y  1.07 mW/*C 

Collactor-Emitter Voltage ....... .25V 
EmitterCollector Voltage ........ .5V 
Powar Dissipation ........ 50 mW+** 
***Daat.l imuiy O . 6 7 m W I T  AWW 25.C 
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CtiV ct 
Bulletin No. 1054 April, 1976 

SYMBO PARAMETER 

Photocurrent (See Note 1 )  
Photocurrent (See Note 2) 

Crosstalk (See Note 3) 
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Appendix B. 

t 
I 

Onderst aande figuur geeft het schakelschema weer van de zelfgebouwde schakeleenheid 
voor de reflective object sensors. Met deze eenheid is het mogelijk om een 5-tal reflective 
object sensors te schakelen. Aan een 5-tal uitgangen is de spanning over de 
emitterweerstand van de fototransistors af te nemen. Men dient er echter op bedacht te  zijn 
dat de weerstand R3 gelijk aan 56 kiloohm is: de uitgangsimpedantie van de schakeleenheid 
is dus allerminst laag. Men dient hierbij met name rekening te houden wanneer men 
gebruik maakt van de mogelijkheid om via een meer-standen-schakelaar één van de 5 
uit gangssignalen op de later aangebrachte (zie volgende pagina) extra-uitgang aan de 
achterzijde te zetten. Het aan/af koppelen van een voltmeter via deze schakelaar kan de 
betreffende emit terspanning danig beinvloeden! 

z---r-l- 

T- 

03 

l+--l--- 
I 

7 y ' - 

I 

3 
cvr t 
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6: 

7,t/m 10: 
11: 
12: 

De functies van de schakeleenheid: 
i t /m 8: 
i t /m 5: 

vooraanzicht; 9 t /m 12: achteraanzicht. 
schakelaars voor activeren LEDs, en uitgangen van de corresponderende 
fototransitors (emitterspanning). 
keuzeschakelaar om één van de uitgangspanningen 1 t/m 5 ook op de extra 
uitgang (li) te  zetten. 
netspanningsindicator, -schakelaar, aansluiting, en zekering. 
extra uitgang (zie boven). 
15-polige aansluiting voor reflective object sensors (zie ook nrs 1 t /m 15) in 
voorgaande figuur. 

O - 
6 7 8 

10 12 
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Appendix C. 

C 
C 
c 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

program OPBERR 

Dit programma dient om een overzicht te verkrijgen 
in de fouten die optreden bij reflective object sensor 
metingen t.g.v. de gehanteerde methode, verkeerd positioneren, 
en rolbewegingen van de buis. 
De fouten die optreden zijn veranderingen in de hoek A tussen 
het reflecterend vlak en de loodlijn op de detectierichting, en 
afwijkingen D in de te meten diameter. 
De parameters waar deze afwijkingen afhankelijk van zijn, zijn: 
de beginstraal R1, de verandering in de straal DRf de fout in de 
horizontale en verticale positionering DPH resp. DPV, en de ver- 
plaatsing van de hartlijn door de rolbeweging DX. 

character*f2 Qpbdav,o~~ddv,op~dah,opbddh 
real AlV(8) ,AlH18) ,A2V(8) ,B2H(8) tADTT(8) ,ADH(8) 
real. DlTT(8) pDlH(8) ,D2V(8) tDZH(8) ,DDV(8) ,DDH(8) 

C 
write ( * , * I  
write (*,*) 
write ( * , * I  
read ( * , * I  
write (*1*) 

read ( * , * I  
write ( * , * I  
read ( * , * I  
write ( * I * )  
write 
write ( * , * I  
read ( * , * I  
write 
read (*,*) 
write ( * , * I  
read ( * , * I  
write ( * , * I  
write I*,*) 
write ( * , * I  
read ( * , * I  
write (*'*I  
read ( * , * I  
write ( * , * I  
read ( * , * I  
write ( * , * I  
read ! * , * I  
write 
read ( * , * f  
write ( * , * I  
read ( * , * I  
write ( * , * I  

C 
- nR -_ = 0, 

' Programma OPBERR' 

I Geef de beginstraal R1: * 
R1 
* Geef de verandering in de straal DR: ' 
DRHAX 
' Geef het aantal stappen NDR: ' 
MDR 
' Horizontale sensors:' 

' Geef de minimale positioneringsfout DPH: ' 
DPHHIN 
' Geef de maximale positioneringsfout DPH: ' 
D P ~ ~  
' Geef het aantal stappen: ' 
NDPH 
* Verticale sensors;:' 

' Geef de minimale positioneringsfout DBV: ' 
DPVHII 
* Geef de maximale positioneringsfout DPV: ' 
DPVHAX 
' Geef het aantal stappen: ' 
NDPV 
' Geef de minimale "rol-verplaatsing" DX: ' 
DXBIW 
' Geef de maximale "rol-verplaatsing" DX: ' 
DXBAX 
' Geef het aantal stappen: ' 
MDX 
' Berekening OPBERR gestart!' 

I ,,,,,,,,,,-,-,--I ---------------- 

9 --------------------' 

* ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - ~ ~ '  

DPH = DPHMIM 
DPTT = DPVMIN 
DX = DXHIM 
DRSTP = DRMAX/ (MDR-1) 
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if (NDPH.eq.l) then 

else 

endif 
if (HDPV.eq.1) then 

else 

endif 
if (NDX,eq.l) then 

else 

endif 
write ( * , * I  R l F D R ~ A X , ~ R r ~ R ~ ~ P  
write ( * , * I  DPH~XFNDPH,DPHST~ 
write ( * e * )  DPV~~,ND~V,DPVSTP 
write (*,*) D X ~ A X ~ ~ D X , ~ X ~ T P  

DPHSTP=O. 

DPHSTP = (DPHaAX-DFH~IN~~(NDPH-1) 

DPVSTP=O. 

DPVSTP = (DPVMAX-DPVMIN~~~NDPV-1) 

DXSTP=O . 
DXSTP = (DXaAX-DXMIN)/(NDX-1) 

C 
opbdah = 'opbdah.out' 
opbddh = 'opbddh.out' 
opbdav = 'opbdav.out' 
opbddv = 'opbddv.out' 

c 

C 
ogen 118,file=opbdah,status='new*l 
open (19,file=opbddk,status='new') 

en (10,file=ogbgav,status=~new') 
open (Il,file=opbddv,status="new') 

C 
Do 300 IDR = ~ , ~ ~ D R - l )  
write Ikr*) 'DR=* ,BR 

c 
C 
C 

Berekening van horizontale fouten: 

DPEI = DPHIIN 
DO 100 IDPH = O,(NDPH-l) 
write { * , * I  'DPB=',DF% 

C 

C 
DPH = DPH-kDPHSTP 

c 
1ûO 
C 
C 
C 

cuiltiilue 

Schrijf de resultaten weg naar rijen in files: 
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C 
c 
c 

200 

250 
c 
c 
c 

C 

300 
C 

C 
900 

write(18,900) DR, (ADH(1) ,I=l,NDPH) 
write(19,900) DR, (DDH(1) ,I=l,NDPB) 

Berekening van verticale fouten: 

DPV = DPVMIN 
Do 250 IDPV = O,(NDPV-l) 
write (*,*) 'DPV=',DPY 

DX = DXMIN 
DO 200 IDX = O, (WDX-1) 
write ( * , * I  'DX=',DX 

1 = ~DPV*WDXtIDX~l 
write (*t*) 'I=~J 
AlVCi) = asin (DPV/Rl) 
A2VII) = asin ( (DPV-DX) / (Rl-DR) 1 
DîV(1) = Rl*(l-cos(AIV(I))) 
D2V(I) = (Rl-DR) * (I-c~s (ASV(1)) ) 
ADV(1) = ( l80 . /PI l*(A2V(a)-Alv(I )  1 
DDV (I) = D2V (I) -DlV (1) 
DX = D ~ i ~ X ~ ~ P  

continue 
DPV=DPVtDPV~~~ 

coat inue 

Schrijf de resultaten weg naar rijen in files: 

BTOT = N ~ ~ V * ~ D X  
write(10,900) Dit, (ADV(I1 ,I=l,NTQT) 
wrlte(ll,900) DR, (DDV(1) ,1=1,N'ïOT) 

DR = ~ R ~ ~ ~ ~ T P  
continue 

close (18) 
close (19) 
close (10) 
close (11) 

format. (9G10.3) 

end 
Stop 


