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Evaluatie van een 
drukmeetsysteem 

wfw no. 90.047 

J.J.M. de Bever 



Samenvatting 

Dit verslag beschrijft de evaluatie van een drukmeetsysteem. Dit drukmeetsysteem 
is ontworpen om te bepalen of het mogelijk is om met een open katheter drukken 
te meten in een gelatineus materiaal. 
Voor de drukmetingen is een meetprotocol bepaald waarop de metingen 
uitgevoerd dienen te worden om tot een juist resultaat te komen. Bij verschillende 
gelatinediktes zijn volgens het meetprotocol met dit drukmeetsysteem een aantal 
drukmetingen uitgevoerd. Uit deze drukmetingen blijkt dat het mogelijk is om 
met een open katheter de druk in gelatines met een concentratie welke kleiner 
of gelijk is aan 1 gram gelatine op 20 gram water te meten. 



Voorwoord 

Deze stage is uitgevoerd in het laboratorium voor biomechanica en het WFW 
laboratorium van de TUE afdeling Werktuigbouwkunde, van maart 1990 tot september 
1990. 

Ik zou C. Oomens (stagebegeleider TUE) en M. van Hout willen bedanken voor hun 
begeleiding en aanmoediging bij de uitvoering van deze stage. Mijn dank gaat ook uit 
naar mijn begeleiders in Maastricht: M. Drost en P. Willems. Verder wil ik graag 
iedereen die werkzaam is in het laboratorium voor biomechanica en het WFW 
laboriatorium bedanken voor hun raad en daad. 

Anniek de Bever 

Eindhoven, september 1990 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Deze stage is verricht in het kader van biomechanisch onderzoek van de rug ten behoeve 
van preventie van rugklachten. Dit onderzoek is een samenwerkingsproject van de RUL, 
vakgroep Anatomie en Embryologie en de TUE, vakgroep Fundamentele Werktuigbouw- 
kunde. Het onderzoek staat ~ n d t ~  leiding van M. Drost (RUL, bewegings- 
wetenschappen). 

Het is waarschijnlijk dat rugpijn multicausaal is. Mechanische belasting lijkt echter een 
belangrijke rol te spelen bij lage rugpijn, omdat ten eerste van sommige soorten rugpijn 
een mechanische oorzaak bekend is en ten tweede er een correlatie bestaat tussen zware 
lichamelijke arbeid en het voorkomen van lage rugpijn. 
Een semi-directe maat voor de rugbelasting is de intra-discale druk (druk in de 
tussenwervelschijf). Nadelen van het gebruik van de intra-discale druk als maat voor de 
rugbelasting zijn dat ten eerste de metingen alleen onder stricte laboratorium 
omstandigheden gedaan kunnen worden, ten tweede hierbij de belasting die door de 
facetgewrichten wordt gedragen verwaarloosd wordt, en ten derde de gemeten druk 
alleen een maat is voor de compressiebelasting. 
Met behulp van de eindige elementen methode zijn voor de tussenwervelschijf elastische 
modellen ontwikkeld. Er  is een groot gebrek aan drukmetingen voor de validatie van 
deze modellen. 
De intra-discale druk wordt gemeten door een spinale naald met een ingebouwde 
drukopnemer in de tussenwervelschijf te brengen. De nucleus van de tussenwervelschijf 
bestaat uit een gelatineuze massa. in ket kadeï hielva is het belangrijk te weten ef het 
mogelijk is om met een open katheter de druk in een gelachtige oplossing te meten, of 
dat het gebruik van een wick noodzakelijk is. Een wick is een "piuisje" dat in de tip van 
de naald geplaatst wordt en wat voorkomt dat de naald verstopt raakt. 
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1.2 Doelstelling van de stage 

De doelstelling van deze stage is te onderzoeken hoe het meetsysteem beinvloed wordt 
door gelatine. 
Hiertoe werd eerst het gedrag van drukopnemer / versterker combinaties bestudeerd. 
Dit is gebeurd omdat de gebruïkte drukopnemers zeer gozdkaûl; waren. Hierdeer was 
het goed funktioneren van de drukopnemers onzeker. Daarnaast is in het verleden voor 
drukmetingen in gelatineuze materialen gebruik gemaakt van een zelfbouwversterker. 
De eigenschappen van deze versterker waren onbekend. 
Met behulp van een drukkamer is onderzocht of het mogelijk is om met een open 
katheter drukken in een gelatineus materiaal te meten. E r  zijn een aantal drukmetingen 
uitgevoerd bij verschillende gelatineconcentraties. 
In de drukkamer bevindt zich een cirkelvormig doosje wat gevuld kan worden met een 
gelachtige oplossing. De ruimte om het doosje wordt gevuld met vloeistof. Op de 
vloeistof worden verschillende drukken aangebracht, waardoor het materiaal in het 
doosje belast wordt door alzijdige compressie. De druk in het doosje wordt gemeten met 
een drukopnemer met een open katheter. Bij het correct funktioneren van de 
drukmeetmethode is de druk in het doosje gelijk aan de druk in de vloeistof om het 
doosje. Om een juiste meting te krijgen dienen een aantal voorbereidingsstappen zeer 
zorgvuldig worden uitgevoerd. In paragraaf 3.1 worden deze stappen beschreven. 

1.3 Layout van het verslag 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven betreffende de inhoud van de 
hoofdstukken van dit verslag. 

Hoofdstuk 1 - Inleiding. 

Hoofdstuk 2 - Beschrijving van de gebruikte apperatuur. 

Hoofdstuk 3 - Overzicht van de voorbereidingsstappen welke genomen dienen te worden 
om een juist meetresultaat te krijgen. 
Analyse van het gedrag van drukopnemer / versterker combinaties. 
Discussie over de invloed van de vloeistofsoort in de drukopnemers. 

Haofdstuk 4 - Beschrijving van het nateriaal gelatim. 
Resultaten van drukmetingen in gelatine. 

Hoofdstuk 5 - Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste resultaten verkregen uit dit werk en 
suggesties voor toekomstig werk. 



3 

Voor de drukmetingen in gelatine zijn twee verschillende meetopstellingen gebruikt. 
Beide meetopstellingen zijn opgebouwd volgens het blokdiagram van figuur 2.1. De 
opstellingen verschillen van elkaar met betrekking tot de methode waarop de druk wordt 
aangebracht. 

Figuur 2.1 - Blokdiagram van het meetsysteem 



In eerste instantie werd de druk aangebracht via de verplaatsing van een plunjer. Omdat 
de plunjer wrijving ondervond, die hinderlijk bleek bij de metingen, werd deze vervangen 
door een aansluiting op perslucht. 
Beide meetopstellingen worden in respectievelijk paragraaf 2.1 en 2.2 besproken. In 
paragraaf 2.3 wordt een beknopte beschrijving gegeven van de werking van de 
afzonderlijke componenten waaruit beide systemen zijn opgebouwd. Tevens wordt 
vddaard t’*%2mm er 1.700~ die mnnratiiiir -r r -- - ---- is gekozen. 

2.2 Meetopstelling waarbij de druk wordt aangebracht via 
de verplaatsing van een plunjer. 

De meetopstelling is opgebouwd volgens figuur 2.2. 
In deze opstelling wordt een druk aangebracht met behulp van gewichtjes. De gewichtjes 
worden achtereenvolgens op de plunjer gezet waardoor deze verplaatst. Dit leidt tot 
compressie van de aanwezige lucht in de drukkamer. Hierdoor wordt een druk op het 
water en het door water omringde gelatine aangebracht. De aangebrachte belasting is 
statisch. Drukopnemer 1 meet de druk in het water. Drukopnemer 2 meet de druk in de 
gelatine. De signalen die afkomstig zijn van beide drukopnemers worden na versterking, 
via een scanner naar een computer gestuurd voor verdere verwerking. 
Een voordeel van deze opstelling is dat de druk zeer eenvoudig en snel is aan te 
brengen. Een groot nadeel is dat er wrijvingspunten zijn tussen de plunjer en de 
nauwpassende bus waarin de plunjer zich bevindt. Dit heeft tot gevolg dat de meetpunten 
niet netjes op een rechte lijn liggen, maar daar omheen slingeren. 

2.3 Meetopstellling waarbij de druk wordt aangebracht door 
perslucht. 

De meetopstelling is opgebouwd volgens figuur 2.3. 
De perslucht wordt afgetapt van een persluchtleiding die door het laboratorium loopt. 
De perslucht is via twee reduceerventielen aangesloten op het meetsysteem. Reduceer- 
ventiel 1 staat afgesteld op een maximum van 1 bar. Dit is een beveiligingsmaatregel 
waardom het systeem nooit belast kan worden doer bmkken hoger dan 1 bar. Reduceer- 
ventiel 2 wordt gebruikt om de gewenste druk op het systeem aan te brengen. Met 
behulp van een kwikmanometer wordt de ingestelde druk afgelezen. 
Drukopnemer 1 meet de druk in het water. Drukopnemer 2 meet de druk in de gelatine. 
De signalen afkomstig van de drukopnemers worden na versterking,via een scanner naar 
een computer gestuurd voor verdere verwerking. 
Deze meetopstelling maakt het mogelijk om zeer nauwkeurig de gewenste druk in te 
stellen. 
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figuur 2.2 - Schema van de meetopstelling, waarbij de druk wordt aangebracht via de 
verplaatsing van een plunjer. 
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2.4 Beschrijving van de componenten van het meetsysteem 

2.4.1 De drukopnemers 

De drukopnemers bestaan uit een brug van Wheatstone met 3 bekende weerstanden en 
1 zeer klein membraan [ monolithic pressure sensor K P l O O A ,  zie bijlage 1 ] Dit 
membraan kan ten gevolge van een verandering in druk deformeren, waardoor zijn 
weerstand veranderd wordt. Elke verandering in druk verandert de weerstand van de 
brug en veroorzaakt daardoor een potentiaalverschil wat (na versterking) gemeten kan 
worden. Tussen de drukverandering en het potentiaalverschil bestaat een lineaire relatie 
voor drukken lager dan 2 bar. 
E r  is gekozen voor de Monolithic Pressure Sensor omdat hierbij de vloeistof verplaatsing 
nodig voor deformatie van het membraan zeer klein is. Bij "grotere" 
vloeistofverplaatsingen gaan tijdseffecten een rol spelen . 
Voor meer details wordt verwezen naar Willems [1990]. 
De brug van Wheatstone is ingebouwd waarbij een vulsluiting (waardoor de 
drukopnemer met vloeistof gevuld kan worden) en een fitting voor een injectienaald is 
gemaakt. De drukopnemers kunnen Z Q W ~  gevuld worden met parafine als met 
gedemineraliseerd water ( zie paragraaf 3.3 ). Hierbij is het belangrijk dat er zich in de 
vloeistof, in de drukopnemer die met behulp van een injectienaald de druk in de gelatine 
meet, geen luchtbellen bevinden ( zie bijlage 2 ). 

2.4.2 De drukkamer 

De drukkamer bestaat uit een kamer waarin zich in het midden een cirkelvormig doosje 
met kleine gaatjes bevindt. Het doosje kan gevuld worden met een willekeurig materiaal. 
De kamer wordt gevuld met gedemineraliseerd water. De gaatjes in het doosje leiden 
de druk door naar het materiaal in het doosje waardoor het materiaal belast wordt door 
alzijdige compressie. Aan de bovenkant van de drukkamer bevindt zich een voorziening 
waarmee druk aangebracht kan worden (plunjer of aansluiting op perslucht). In de 
drukkamer zijn twee openingen gemaakt waarin de drukopnemers precies passen. 
Drukopnemer 1 meet de druk in het water. Drukopnemer 2 meet via een injectienaald 
de druk in het doosje. 

2.4.3 De versterker 

De versterker is noodzakelijk omdat het uitgangssignaal van de drukopnemers in de 
ordegrootte van millivolts ligt. Dit is zonder versterking niet goed meetbaar. In eerste 
instantie waren 2 versterkers beschikbaar. Een zelfbouwversterker (Paul Willems) en een 
Hottinger DA23. Uit calibratiemetingen bleek dat de Hottinger iets beter voldeed dan 
de zelfbouw, maar beiden waren goed. Uiteindelijk is gewerkt met een Peekel MCA 100. 
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Dit is gedaan uit praktische overwegingen. Deze Peekel is onlangs aangesloten op een 
scanner en een computer zodat met behulp van het softwarepakket Assystant 
automatisch data kunnen worden ingenomen en verwerkt. Hier speelde ook het leerdoel 
om met een dergelijk systeem om te gaan een rol. 

2.4.4 De scanner 

De gebruikte scanner is een Keithley 706 scanner. 
De scanner heeft analoog-digitaal omzetters, welke het de scanner mogelijk maken om 
de continue invoerdata te bemonsteren en discreet in te nemen. De data inname wordt 
geregeld door het op de computer lopende softwareprogramma Assystant. Het 
programma werd zo ingesteld dat gedurende een tijd van 100 ms er per kanaal 5 maal 
bemonsterd werd. Het programmma berekende vervolgens de gemiddelde waarde van 
deze 5 bemonsteringen. 
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Het meetprotocol 

3.1 Inleiding 

Om uit een meting de juiste conclusies te kunnen trekkken is het noodzakelijk dat de 
meting op een zodanige wijze wordt uitgevoerd dat de mogelijkheden daartoe aanwezig 
zijn. 
Het uitvoeren van een korrekte meting blijkt in dit geval moeizaam omdat een groot 
aantal voorbereidingsstappen moeten worden uitgevoerd voordat men aan de eigenlijke 
meting kan beginnen. Omdat die stappen veel invloed hebben op het resultaat, worden 
zij hier uitvoeriger dan gebruikelijk is weergegeven. 

3 

4 

5 

Voor het verkrijgen van een juiste meting dienen achtereenvolgens de volgende stappen 
genomen te worden: 
1 
2 

Ijking van de combinatie drukopnemer - versterker. 
Deze stap wordt in paragraaf 3.2 besproken. 
Het vullen van de drukopnemers met vloeistof en het ontluchten van de 
drukopnemers. In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op de keuze van de vloeistof. De 
procedure voor het ontluchten van de drukopnemers is vermeld in bijlage 2. 
De drukkamer in zijn geheel vullen met gedemineraliseerd water. De 
drukopnemers aanbrengen en aansluiten op versterkers en computer. 
Calibratie van de Versterkers. De versterkers worden zodanig afgesteld dat 
gecompenseerd wordt voor: 
a> De verschillen i~ versterkingshctor tussen de versterkers. 
b) De offsetverschillen in de versterkers. 
c9 De offsetverschillen in de dmkopnemeïs. 
d) Het hydrostatisch drukverschil dat veroorzaakt wordt door een hoogteverschil 

tussen drukopnemer 1 en drukopnemer 2. 
e) Een eventueel osmotisch drukverschil, dat zou kunnen bestaan tussen de 

vloeistofvulling van de naald van de drukopnemer en het gedemineraliseerd 
water in het doosje. 

Gelatine maken. Dit kan vrij eenvoudig door gelatinpoeder toe te voegen aan 
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kokend water en vervolgens het geheel laten afkoelen totdat een gel ontstaat. 

Het doosje vullen met gelatine. De meetkamer vullen met gedemineraliseerd 
water. De drukopnemers aanbrengen en aansluiten op versterkers en computer. 
Verschillende drukken op het systeem aanbrengen en meten. 

6 De drukopnemers opnieuw ontluchten. 
7 

8 

In deze paragraaf wordt het elektrisch gedrag van de drukopnemers in combinatie met 
drie verschillende versterkers besproken. et electrisch gedrag van de combinatie 
drukopnemer / versterker is uitvoeriger ge alyseerd dan normaal gebruikelijk is. Dit 
is gebeurd vanwege de volgende redenen: 
- De drukopnemers zijn erg goedkoop. Het is belangrijk om te weten of reproduceerbaar 

meten met deze opnemers mogelijk is. 
- Tussen de ingang (druk) op de drukopnemer en de uitgang op de versterker behoort 

een lineair verband te bestaan. Nagegaan wordt of de combinatie drukopnemer / 
versterker zich inderdaad lineair gedraagt. 

- De nauwkeurigheid waarmee gemeten kan worden en het oplossend vermogen zijn 
belangrijke gegevens, welke noodzakelijk zijn voor een juiste interpretatie van het 
meetresultaat. 

- Het is van belang om uit te vinden of er sprake is van drift. 
Bij deze redenen komt n 
een zelfbouw versterker. 

een extra complicatie, omdat in het verleden is gewerkt met 
e eigenschappen van deze versterker waren niet duidelijk. 

De ijking wordt voor alle drie de versterkers beschreven omdat dit een omvangrijk 
onderdeel van de stage was. Een nauwkeurige en relatief eenvoudige methode is ijking 
tegen een kwikkolom. Dit is voor beide drukopnemers en alle drie de versterkers volgens 
onderstaand schema uitgevoerd. 

figuur 3.1 - schema van de meetopstelling 
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eerste 
meting 

3,70 
1 2 , s  
al L 0,40 
0,9996 

16,60 
17,47 

De hierin gebruikte apparatuur is: 
- Kwikmanometer, Hucho Sachs Electronics, 9100188 

Drukopnemer, bestaande uit monolithic pressure sensor KPlOOA (Philips) en - 
ombouw (M. van Hout). 

Achtereenvolgens zijn de volgende versterkers geijkt: 
* Ceii ze!ftio~uv..v.ersterker: Deze versterker werd speciaal voor dit soort 

* Een Hottinger DA23. 
* Een Peekel MCA100. 

- Verst erker 

drukmetingen gebouwd door Paul =Willems. 

tweede 
meting 

-0,35 
12,43 
al 2 0,19 
0,9998 

7,79 

De figuren 3.2, 3.3 en 3.4 tonen de resultaten van de metingen voor ieder van de drie 
versterkers. 
Tussen de door de kwikmanometer aangebrachte druk en de uitgang op de versterker 
bestaat een lineaire relatie voor drukken lager dan 2 bar. Met behulp van lineaire 
regressietechnieken is door de meetpunten de best passende rechte lijn getrokken. 
De hierbij behorende theorie is vermeld in bijlage 4. 
Bij de grafieken kunnen de volgende statistische data berekend worden: 

a0 
al 
95% BI voor al 
R 
gemiddelde restkwadratensom 
variantie 

Tabel 3.1 - Statistische data van drukopnemer 1 

- - 
0,709 2,475 
9,335 9,287 
a, i 0,067 
0,9999 0,9999 
2,712 1,503 
2,887 1,599 

a, L 0,037 

11 zelfbouwverst erker 

a0 
a1 
95% BI al 
R 
gemiddelde 
restkwsom 
variantie 

derde 
meting 

-0,84 
12,48 
al 0,12 
0,9999 

4,89 

L I  I I 

Hot 

eerste 
meting 

0,983 
9,457 
al L 0,086 
0,9998 

3,524 
3,710 

inger 

tweede 
meting 

2,985 

al 2 0,078 
0,9998 

3,208 

9,457 

3,377 

Tabel 3.2 - statistische data van drukopnemer 2 

Peekel 

eerste 
meting 

6,3048 
0,0730 
al L5,9E-6 
0,9999 

1,64 E-4 
1,83 E-4 
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Hierin is: 
-a0: 
-al: 
-95% BI voor a,: Dit is een maat voor de nauwkeurigheid van het meetresultaat. Het 

De schatting voor de beginwaarde. 
De  schatting voor de richtingscoefficient van de lijn. 

-R: 

-gemiddelde 
restkwsom: 

-variantie: 

geeft met 95 % betrouwbaarheid aan b h e n  welke grenzen de werkelijke 
waarde van de richtingscoefficient ligt. 

op de data past. De waarde hiervan dient tussen U en i ie liggen. Hoe 
dichter de coefficient in de buurt van 1 komt, hoe beter de meetpunten op 
een exacte rechte lijn liggen. 

.. RegressiecuefEdeiit. n--a U G L G  LUCILU~~~ILL n--WMan+ gwWL. m=d+ UUII QQn hnp LIVI BV-- o n d  d~ -- r~grersi&p 

Dit is de restkwadratensom gedeeld door het aantal metingen. De 
gemiddelde restkwadratensom is een maat voor de resolutie. D e  resolutie 
oftewel het oplossend vermogen is de kleinste wijziging in de te meten 
grootheid die met zekerheid door het meetinstrument wordt gedetecteerd. 
Dit is een schatting voor de variantie van de meetfout. Deze waarde is 
gelijk aan de restkwadratensom gedeeld door het aantal metingen min 2. 
De variantie is een maat voor de spreiding in de uitkomstenruimte. 

Uit de data kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

Tussen de aan de ingang aangebrachte druk en de uitgang op de versterker 
bestaat inderdaad voor alle geanalyseerde combinaties drukopnemer / versterker 
een duidelijk lineair verband. 

Met beide drukopnemers kan goed reproduceerbaar worden gemeten. 

De nauwkeurigheid van beide drukopnemers ligt in dezelfde orde van grootte. 
(Beide 0,05 in combinatie met de Hottinger). 

De combinatie drukopnemer 1 / Peekel is het meest nauwkeurig. De fout is 
slechts & 8 E-3 %. 
De nauwkeurigheid van de combinatie drukopnemer 1 / Hottinger ligt in de buurt 
van de 1 %. 
De nauwkeurigheid van de combinatie drukopnemer 1 / zelfbouwversterker ligt 
in de buurt van de 2 %. 

De ïesslutie is het kleinst VQOT de combinatie d ~ ~ k ~ p n e m e r  1 / Peekel. Een 
wijziging in druk van 1 E-3 kPa wordt nog door de versterker gedetecteerd. 
Voor de combinatie drukopmemer 1 / Hsttinger is de reschtie 0,35 ;Wa. 
Voor de combinatie drukopnemer 1 / zelfbouwversterker ligt de resolutie in de 
orde grootte van 1 kPa. 

De data wijzen uit dat van de drie geanalyseerde versterkers de Peekel het beste voldoet 
met betrekking tot nauwkeurigheid en oplossend vermogen. 
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figuur 3.6 - Driftmetingen. 
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Voor de combinaties drukopnemer / zelfbouwversterker en drukopnemer / Hottinger 
is een drift-meting uitgevoerd. Onder drift wordt verstaan een variatie in het 
uitgangssignaal van een instrument die niet wordt veroorzaakt door enige wijziging in het 
ingangssignaal. 

De meting is volgens onderstaand schema uitgevoerd: 

figuur 3.5 - blokschema van de driftmeting. 

Met behulp van de kwikmanometer is er een constante druk van 20 kPa op de 
drukopnemer gezet. Het resultaat van de driftmetingen is te zien in figuur 3.6. 
Hieruit blijkt dat de Hottinger geen merkbare drift vertoont. De zelfbouwversterker 
vertoont een drift van 0,01 Volt per 90 minuten. De drift wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door instabiliteiten van onderdelem vam de versterker. 

3.3 Invlse seistofsoort in de 

De drukopnemers bestaan uit een zeer klein membraan dat ten gevolge van een 
verandering in druk kan deformeren. De hiervoor benodigde vloeistofverplaatsing dient 
zeer klein te zijn omdat anders tijdseffecten een rol gaan spelen. In bijlage 3 wordt een 
methode beschreven voor het meten van de hoeveelheid vloeistofverplaatsing in de 
drukopnemers. Het is niet mogelijk deze meting uit te voeren omdat de drukopnemers 
ingebouwd zijn, waardoor de achterkant van het elastisch membraan onbereikbaar is. 
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Het kan echter aangenomen worden dat de benodigde vloeistokerplaatshg inderdaad - 
zoals de fabrikant beweert - zeer klein is. 

Voor een goed functioneren van de drukopnemers behoren zij gevuld te zijn met een 
niet aggressieve en isolerende vloeistof. Hierbij is het belangrijk dat er zich geen 
luchtbelletjes meer in de vloeistof bevinden, omdat een kleine luchtbel de benodigde 
--ln-:”+-& ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ i ) ! a a t s i ~ g  vcor def~rrnatie  an het membraan aanzienlijk vergroot. 

In het verleden is als vloeistofvulling voor de drukopnemers parafine gekozen omdat dit 
een niet aggressieve en isolerende vloeistof is [Willems 19901. Parafine heeft als nadeel 
dat het moeilijk luchîvrij te krijgen is, vanwege de hoge oppervlaktespanning. Daarnaast 
is het onduidelijk of er doordat de parafine in de naald in verbinding staat met het te 
onderzoeken materiaal er op deze overgang effecten optreden die de meting nadelig 
kunnen beinvloeden. Om deze reden is besloten om te onderzoeken of het mogelijk is 
de drukopnemers te vullen met gedemineraliseerd water. 
In eerste instantie werden de drukopnemers gevuld met parafine, de rest van het 
meetsysteem zoals getoond in figuur 2.2 werd gevuld met gedemineraliseerd water. Met 
behulp van gewichtjes werden verschillende drukken op het systeem aangebracht. Het 
resultaat van de meting is te zien in figuur 3.7. Daarna werd alle parafine zorgvuldig uit 
de drukopnemers verwijderd en werden zij gevuld met gedemineraliseerd water, en 
opnieuw onlucht. De meting werd op dezelfde wijze uitgevoerd als de voorgaande, het 
resultaat hiervan is te zien in figuur 3.8. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 
verschillen tussen de grafieken te wijten zijn aan het feit dat de versterkers niet 
gecalibreerd waren. 

Uit de meetresultaten kan geconcludeerd worden dat zowel parafine als 
gedemineraliseerd water als vloeistofvulling voor de drukopnemers goed voldoen, omdat 
zij beiden een lineair verband laten zien tussen aangebrachte druk en uitgang op de 
computer. 

Gedemineraliseerd water heeft evenals parafine een hoge oppervlaktespanning en is 
daardoor ook moeilijk luchtvrij te maken. Om deze reden is het wenselijk dat in de 
toekomst onderzocht gaat worden of er vloeistoffen als vulling voor de drukopnemers 
beschikbaar zijn die een lage oppervlaktespanning combineren met niet aggressieve en 
voldoende isolerende eigenschappen, en daarnaast doordat zij in contact staan met het 
te onderzoeken materiaal de meting niet beinvloeden. Het toevoegen van zeep zou een 
mogelijke oplossing kunnen zijn omdat zeep de oppervlaktespanning verlaagt. 
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figuur 3.7 - Resultaat van de drukmeting als de drukopnemers gevuld zijn met 
parafine. 
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figuur 3.8 - Resultaat van de drukmeting als de drukopnemers gevuld zijn met 
gedemineraliseerd water. 
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Hoofdstuk 4 

Drukmetingen in gelatine 

4.1 Het materiaal gelatine 

Wet medium waarmee de experimenten zijn uitgevoerd is gelatine. Er is voor dit 
materiaal gekozen omdat het materiaal in de tussenwervelschijf gelatineus aandoet. 
Gelatine is een eiwit dat gemaakt wordt van dierlijke beenderen of huiden. Hiervoor zijn 
verschillende procedures. Het uitgangsmateriaal is nooit puur collageen, maar bevat 
kleine hoeveelheden van globulaire proteinen, carbohydraten etc. 
Als collageen gekookt wordt met water wordt het omgezet in het in water oplosbare 
eiwit gelatine. De warmte veroorzaakt ten eerste breking van de hydrogene banden 
welke de triple helix samenhoudt en ten tweede het instorten van de polypeptide ketens 
in regionen waarin de proline en hydroxyproline concentratie hoog is. Dit heeft tot 
gevolg dat de peptide ketens random configuraties aannemen. Omdat de degradatie van 
collageen niet geheel willekeurig verloopt, zijn de meeste gelatine- preparaten niet 
homogeen met betrekking tot molekuulgewicht en gewichtsverdeling. 
Afkoeling van het gelatinepreparaat tot kamertemperatuur geeft een gel. 
De gel vertoont polyelectrische eigenschappen veroorzaakt door de zuur en base groepen 
van de aminozuur zijketens. Wanneer een polyelectrische gel in een polair oplosmiddel, 
zoals water wordt geplaatst, absorbeert het een hoeveelheid oplosmiddel en zwelt. De 
verdeling van mobiele ionen tussen de gel en de vloeistof wordt geregeld door een 
Donnan-evenwicht. De gel gedraagt zich als een geconcentreerde polyelectrische 
oplossing, gescheiden v a  de uitwendige vlceistof door een uitrekbaar membraan, welke 
permeabel is voor het oplosmiddel en kleine ionen. Tussen de gel en het oplosmiddel 
ontstaat een osmotisch drukverschil. In bijlage 5 wordt het verschijnsel osmme uitgelegd. 
Volgens de literatuur duurt het vierentwintig uur voordat er bij gelatine een osmotisch 
evenwicht is ingesteld. [ Veis, 1964 1. 
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Voor ideale oplossingen bij lage concentratie van de opgeloste stof geldt: 

x RT 
C M 
- I -  

Hierin is: 
T = de osmotische druk. 
c = de concentratie, uitgedrukt in grammen opgeloste stof per ml. 
R = de gasconstante. 
T = de temperatuur in Kelvin. 
M = molekuulgewicht van de opgeloste stof. 

Voor een heterogeen systeem, zoals gelatine dient M vervangen te worden door het 
gemiddelde molekuulgewicht M,. 
In de praktijk gedragen de meeste eiwit oplossingen zich niet ideaal, als gevolg hiervan 
is n/c geen constante, maar een functie van de concentratie. De gereduceerde 
osmotische druk wordt dan meestal uitgedrukt in een machtreeks van 
concentratietermen: 

2 = R T ( A ,  + A Z C  +A,C2 + .  . . )  
C 

De coefficienten Al, A2, ... worden de viriale coefficienten genoemd. De eerste viriale 
coefficient A, is gelijk aan l/Mn. De tweede en hogere viriale coefficienten 
vertegenwoordigen afwijkingen van de oplossing ten opzichtte van de ideale situatie. 
Om een indruk te krijgen van de orde grootte van de osmotische druk die optreedt bij 
een gelatine - water systeem, dient het gemiddelde molekuulgewicht van de gelatine 
bekend te zijn. Een commerciele gelatine bevat een grote spreiding van 
molekuulgewichten. Bijvoorbeeld van de molelmlen welke voorkomen in gelatine 
gemaakt van kalfshuid Hxrieerde het molekuulgewicht van 20,000 tot 250,000. [ Stainsby, 
1958 3. 
De gelatine die voor alle experimenten gebruikt is, is gelatine voor de microbiologie van 
Merck, artikelnummer 4070 (7501550). Hiervan is het gemiddelde molekuulgewicht 
onbekend. (Dit zou eventueel bepaald kunnen worden met behulp van een dynamische 
m m m e t e r  of scattering van gepolariseerd licht.) 
De belangrijkste complicatie bij gelatines is dat deze niet altijd hetzelfde zijn, zelfs niet 
als zij op exact dezelfde manier bereid zijg, eai zeker niet als zij op een verschillende 
wijze bereid zijn. 
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4.2 Meetresultaten als de druk wordt aangebracht via de 
verplaatsing van een plunjer. 

De meetopstelling waarmee de experimenten zijn uitgevoerd is opgebouwd volgens figuur 
2.2. Met deze opstelling zijn bij twee verschillende gelatinediktes drukmetingen 
uitge-werd. D e  eerste is 1 gram gelatine op 10 gram water en de tweede is 1 gram 
geiatine op 2û gram water. D e  figüïen 4.2 eii 4.2 t ~ ~ e : r i  de r=~,etresdtuten. 
Het blijkt dat bij een gelatinedikte van 1 gram gelatine op 10 gram water nauwelijks een 
drukverhoging wordt gemeten. 
Mogelijke oorzaken hiervoor zijn: 

De naald is verstopt. 
De drukopnemer is kapot. 
Er bevinden zich luchtbelletjes in de naald van de drukopnemer. 
De gelatine is te dik. 

Na de eerste meting met deze gelatine wordt de drukopnemer met naald uit het 
meetsysteem gehaald en doorgespoten. Niets wijst erop dat de naald verstopt is. 
Vervolgens wordt de hkopniemer tegen een M a o l o m  gecalibreerd. De drukopnemer 
blijkt nog goed te voldoen. De drukopnemer met naald wordt opnieuw goed luchtvrij 
gemaakt en de meting wordt herhaald. Het resultaat is vrijwel hetzelfde. In de gelatine 
wordt nauwelijks een drukverhoging gemeten. Ook bij een derde meting met deze 
gelatinedikte wordt amper een drukverhoging in de gelatine gemeten. 
De meting wordt herhaald met een minder vaste gelatine (1 gram gelatine op 20 gram 
water). Er wordt nu wel een drukverhoging in de gelatine gemeten (figuur 4.2). 

Uit de metingen kunnen de volgende conclussies getrokken worden: 

Het is niet mogelijk om met een open katheter drukken te meten in gelatines met 
een dikte groter of gelijk aan 1 gram gelatine op 10 gram water. 

Langs de naald van de drukopnemer bevindt zich geen steekkanaal waardoor het 
water van buiten de doos, de doos in kan stromen, zodat drukopnemer 2 in plaats 
van de druk in de gelatine de druk in het omringende water zou meten. Druk- 
opnemer 2 meet dus daadwerkelijk de druk in de gelatine. 

Be slingering van de meetgunten om de regressielijn wordt veroorzaakt door 
wrijvingspunten tusen de plunjer en de nauwpassende bus waarin de plunjer zich 
bevindt. 
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figuur 4.1 - Drukmeting in gelatine. 
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figuur 4.2 - Drukmeting in gelatine. 
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4.3 Meetresultaten als de druk wordt aangebracht via 
perslucht. 

De meetopstelling waarmee de experimenten zijn uitgevoerd is opgebouwd volgens figuur 
2.3. Met behulp van deze opstelling zijn drukmetingen uitgevoerd in gedemineraliseerd 
witer en in vier verschillende gelatinediktes. 

Figuur 4.3 toont het resultaat van de drukmeting als het gehele meetsysteem gevuld is 
met gedemineraliseerd water. De druk in de doos gemeten door drukopnemer 2 zou 
gelijk moeten zijn aan de druk om de doos gemeten door drukopnemer 1. Dat dit niet 
het geval is is te wijten aan het feit dat de 2 gebruikte combinaties drukopnemer / 
versterker een verschillende offset en een verschillende versterkingsfactor hebben. 

In de figuren 4.4, 4.5 en 4.6 zijn de resultaten van drukmetingen te zien in drie 
verschillende gelatinediktes, respectievelijk 1 gram gelatine op 50 gram water, 1 gram 
gelatine op 40 gram water en 1 gram gelatine op 30 gram water. Hierbij was de instelling 
van de versterker hetzelfde als bij de meting in gedemineraliseerd water. De  grafieken 
vertonen grote overeenkomst met elkaar en met figuur 4.3. De verschillen in de 
richtingscoefficienten tussen de lijnen gemeten door de combinatie drukopnemer 2 / 
versterker 2 in de figuren 4.3 t ~ t  en met 4.6 is & 2 %. Hieruit kan de conclusie 
getrokken worden dat voor gelatinediktes kleiner of gelijk aan 1 gram gelatine op 30 
gram water de gemeten druk onafhankelijk is van de gelatine concentratie. 

Bij voorgaande metingen was drukopnemer 1 aangesloten was op versterker 1 en 
drukopnemer 2 op versterker 2. Een andere drukmeting werd uitgevoerd bij een gelatine- 
concentratie van 1 gram gelatine op 30 gram water, waarbij drukopnemer 1 aangesloten 
werd op versterker 2 en drukopnemer 2 op versterker 1. Het resultaat hiervan is in 
figuur 4.7 te zien. De richtingscoefficient van de lijn gemeten door drukopnemer 1 in 
figuur 4.7 is gelijk aan de richtingscoefficient van de lijn gemeten door drukopnemer 2 
in figuur 4.6, en omgekeerd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de verschillen in 
richtings-coefficienten tussen de lijnen gemeten door drukopnemer 1 / versterker 1 en 
druk-opnemer 2 / versterker 2 in de voorgaande grafieken inderdaad veroorzaakt wordt 
door een verschil in versterkingsfactor tussen de versterkers. 

Uit de voorgaande metingen blijkt dat de druk in de doos gelijk is aan de druk om de 
doos. Het gehele meetsysteem wordt gevuld met gedemineraliseerd water en de 
versterkers worden gecalibreerd. Het resultaat van de calibratiemeting is te zien in figuur 
4.8. Zoals verwacht is na calibratie de drukmeting in de doos gelijk aan de dmkmetiilg 
O?r, de doos. 

Na de hierboven beschreven calibratie werd een drukmeting in gelatine uitgevoerd. Het 
resultaat van deze meting is te zien in figuur 4.9. Uit de grafiek blijkt dat druk in de 
gelatine gelijk is aan de druk in het omringende water. 
De drukmeetmethode voldoet dus voor gelatineconcentraties kleiner of gelijk aan 1 gram 
gelatine op 20 gram water. 
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figuur 4.7 - Invloed van de versterker. 
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figuur 4.9 - Drukmeting in gelatine. 
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figuur 4.8 - Calibratieimleting. 
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Nadat de gelatine meer dan 24 uur in het meetsysteem aanwezig is wordt de drukmeting 
waarvan het resultaat in figuur 4.9 te zien is herhaald. Het resultaat van deze drukmeting 
wordt in figuur 4.10 getoond. E r  wordt geen osmotisch drukverschil gemeten. Niet als de 
gelatine net in het systeem geplaatst is, immers de drukmetingen in gelatine zijn gelijk 
aan de drukmetingen in water, maar ook niet na de 24 uur die volgens de literatuur 
nodig zijn om een osmotisch evenwicht te bereiken. 
Een mogelijke oorzaak hien-ûoï zuu kímen zijli dat de resolutie van de c~mhinatie 
drukopnemer / versterker te groot is. De resoiutie iigt in de orde grootte van i Pa. 
(Zie paragraaf 3.2.) Dit zou betekenen dat de osmotische druk kleiner of gelijk is aan 
1 pascal. In paragraaf 4.1 is een formule afgeleid, waarmee de osmotische druk bepaald 
kan worden. Verwaarlozing van de tweede orde term en hogere orde termen geeft: 

n - CRTA, 

Hierin is: 
R = de osmotische druk in Pascal 
c = de concentratie van de gelatine in gram/ml 
R = de gasconstante 
T = de temperatuur in Kelvin 
Ai= l/Mn, Mn is het gemiddelde molekuulgewicht van de gelatine 
Het gemiddelde molekuulgewicht van de gebruikte gelatine is onbekend. Uit de 
drukmetingen weten we dat de osmotische druk kleiner of gelijk is aan 1 Pa. Met c is 

formule dat het gemiddelde rnolekuulgewicht van de gebruikte gelatine groter of gelijk 
dient te zijn aan 97 gram/mol. Deze waarde is in overeenstemming met de waarden voor 
molekuulgewichten van verschillende gelatines gevonden in de literatuur.[Veis, 1964; 
Stainsby, 19581 

0,04 gram/ml, R is 8,31 h o l -  1 1  K- en T is 293 K geeft dit ingevuld in bovenstaande 
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Hoofdstuk 5 

Conclusies en suggesties 

5.1 Conclusies 

De evaluatie van een drukmeetsysteem is uitgevoerd. Deze evaluatie heeft ons een beter 
inzicht gegeven in de methode waarop de metingen uitgevoerd dienen te worden. 
De volgende conclusies kunnen getrokken worden: 

* 

* 

Van de geanalyseerde combinaties drukopnemer / versterker voldoet de 
combinatie van de drukopnemers met de Peekel het beste. De nauwkeurigheid 
en resolutie van deze combinatie zijn beter dan de nauwkeurigheid en resolutie 
van de combinatie drukopnemers met de Hottinger of van de combinatie 
drukopnemers met de zelfbouwversterker. 

Uit ijkmetingen blijkt dat met de drukopnemers goed reproduceerbaar kan 
worden gemeten. 

Als vloeistofvulling voor de drukopnemers kan zowel parafine als 
gedemineraliseerd water gebruikt worden. Beiden hebben als nadeel dat ze een 
hoge oppervlaktespanning hebben waardoor ze moeilijk luchtvrij te krijgen zijn. 

* De methode waarbij de druk op het systeem wordt aangebracht via perslucht is 
nauwkeuriger dan de methode waarbij de druk op het systeem wordt aangebracht 
via de verplaatsing van een plunjer, omdat er wrijvingspunten bestaan tussen de 
plunjer en de nauwpassende bus waarin de plunjer zich bevindt. 

* Via een steekkanaal langs de naald van de drukopnemer, welke de druk in de 
gelatine meet, zou water van buiten de dsos naar de tip vaIi de naald Kunneri 
stromen. Hierdoor zou men niet de druk in de gelatine meten maar de druk in 
het omringende water. Omdat bij vaste gelatines (i gram gelatine op 10 gram 
water) geen drukverhogingen in de gelatine gemeten worden, kan aangenomen 
worden dat er zich langs de naald van de drukopnemer geen steekkanaal bevindt. 
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* Een aantal drukmetingen met verschillende gelatine concentraties zijn uitgevoerd. 
Uit deze metingen blijkt dat het mogelijlt is om met een open katheter de dnik 
in gelatines met een concentratie welke kleiner of gelijk is aan 1 gram gelatine 
op 20 gram water te meten. Bij grotere gelatineconcentraties worden met een 
open katheter geen drukverhogingen in de gelatine gemeten. 

* Tussen de gelatine en het door gelatine omringende waîei bestaat een osmotisch 
drukverschil. Dit osmotisch drukverschil blijkt niet uit de meetresultaten. Dit 
betekent dat de osmotische druk kleiner is dan de resolutie van het meetsysteem 
(1 Pa). E r  van uitgaande dat de osmotische druk kleiner of gelijk is aan 1 Pa is 
een schatting gemaakt voor het gemiddelde molekuulgewicht van de gebruikte 
gelatine, waaruit volgt dat het gemiddelde molekuulgewicht groter of gelijk dient 
te zijn aan 97 gramlmol. Deze waarde is in overeenstemming met de literatuur. 

5.2 Suggesties 

* Voor een goede werking van het drukmeetsysteem is het essentieel dat er zich 
geen lucht in de drukopnemers meer bevindt. Het luchtvrij maken van de 
vloeistof waarmee de drukopnemers zijn gevuld is een tijdrovend proces. In de 
toekomst dient gekeken te worden of het mogelijk is om een andere vloeistof met 
een lage oppervlaktespanning als vulling voor de drukopnemers te gebruiken. Een 
andere mogelijkheid om de oppervlaktespanning te verlagen is het toevoegen van 
zeep. E r  zal nagegaan moeten worden in hoeverre dit de drukmeting in het 
materiaal beinvloedt. 
Eventueel zou ook de inwendige geometrie van de drukopnemers minder hoekig 
gemaakt kunnen worden, waardoor de aanwezige luchtbelletjes bij ontluchten 
gemakkelijker het meetsysteem kunnen verlaten. 

* In de toekomst wil men vloeistofdrukken in tussenwervelschijven gaan meten. Het 
is daarom wenselijk dat gekeken gaat worden of de drukmeetmethode ook 
voldoet als in plaats van gelatine dierlijk kernmateriaal in het doosje aanwezig is. 
Hierbij dient men op te letten voor een eventueel aâawezig osmotisch 
Umkverschil tussen het kernmateriaal en het kernmateriaal omringende water. 
Belangrijker is echter dat uitgezocht gaat worden of er een osmotisch drukverschil 
bestaat tussen de vloeistof in de naald van de drukopnemer en het kernmateriaal. 

* AIS blijkt dat het mogelijk is om met een open katheter statische drukken in 
kernmateriaal te meten, kan men kijken of het ook mogelijk is om bij dynamische 
belasting, drukken te meten in het kernmateriaal. De belasting zou bijvoorbeeld 
aangebracht kunnen worden door de trekbank. 
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Bijlage 1 

Technische gegevens monolithic 
sensor. 

pressure 



KP100A 

MONOLITHIC PRESSLIRE SENSOR 

e KPlOOA is designed to measure absolute prwure up to 2 bar. The device includes temperature 
: muensation. 

- :UICK REFERENCE DATA * 

O tu 2 bar *%ure range PtYP 
rl~ply voltage VB typ. 7.5 v 

Ta,b 4 0  IO + 105 OC aerating ambient temperature - 
'si ECHAN IC AL DATA 
:lg. 1. 

-< 3,2 max - 
- i 

1L,6 
max 

Af' , ' \  
I \- I I t 

O L 

Dimensions in mm 

-10,Bmax 4 

t 
50.5 mox 

I 11,7 i 
10.L - 

72BUY7&? 



-.- 

RATINGS 

Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System (IEC 134) 

Supply voltage 
Maximum pressure 

Destructive pressure 
Operating ambient temperature 

Lead soldering temperature a t  tsld < 10 s 

CHARACTERISTICS 

Supply voltage 
Pressure range 

Sensitivity 
Tarnt, = 25 OC I 

Temoerature coefficient of sensitivity 
with temperature compensation 

Temperature coefficient Of SenSitiVity 
T,,b between -40 and + 85 OC 

Bridge resistance (see Fig. 2) 
Tamb = 25 OC 

Offset voltage 
Tamb = 25 OC 

Temperature coefficient of offset voltage 
Tamb be&een -40 and + 85 OC 

Non-linearity, hvsteresis and repeatability 
Ptyp between O and 2 bar 

T,,b between -40 and + 85 OC 

APPLICATION NOTE 

VB 
Pmax 

pdes 
Tamb 

Tsld 

VB 

PWP 

S 

as comp 

Cq 

fl br 

Voff 

“off 

max. 

tYP. 

typ. 

typ. 

typ. 

WP. 

typ. 

typ. 

max. 

max. 12 v 
max. 2 x Ptyp or 4 bar 
min. 7 bar 

- 4 0 t o  + 105 OC 

260 OC‘ 

7 3  v 
O to  + 2 bar 

13 mViVbar 

k 0.02 %IK 

-0.2 %iK 

1800 fl 

~0.04 %iK 

1 %  

This oresure sensor is primarily intended for barometric measurements. it is a Iisable to apply non- ._ 

aggressive and isolating pressure media only. 

For application in dirty environments and with aggressive prenure media the KPZlO pressure sensor 
series are advised. 

I 

I 

ì 
. e  - -  

Solderability may be affected by high temperature storage over longer periods 

I I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I temperature compensation 

2 1 3 6  - -  VP+ Ve+ 
vp- vg- 

Fig. 2 Schematic diagram. 

7201980 

O 

Fig, 5 VB = constant; Voff O; , 

* constant. 

vg+ = pos. supply voltage 
Vg- = neg. supply voltage 
vgc+= pos. wpply voltage 

vp+ = pos. output voltage 
vp- = neg. output voltage 

for temp. compensation 

4 
“BC+ 

728037 

Fig. 4 Votf = o: Tarnt, = 25 OC; 
without temperature compensation. 

7288970 
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(Yb) 

80 

40 

100 
O 

60 Plb,l%1 ID 

Fig. 6 VB = corntam; Voff & 
without tempemture compensation. 



Bijlage 2 

Het ontluchten van de drukopnemers 

Om een goed meetresultaat te krijgen is het noodzakelijk dat met name de drukopnemer 
met de injectienaald luchtvrij is. Indien er lucht in de drukopnemer of de naald aanwezig 
is za9 bij een drukverhoging de lucht worden gecomprimeerd waardoor de 
vloeistofverplaatsing nodig voor deformatie van het elastisch membraan groter wordt. Dit 
heeft tot gevolg dat er vloeistof vanuit het te onderzoeken materiaal naar de naald moet 
stromen, wat van invloed zou kunnen zijn op het meetresultaat. 
De procedure voor het ontluchten van de drukopnemers is alsvolgt: 
Eerst worden de injectiespuiten die gebruikt worden om de drukopnemers te vullen, 
gevuld met vloeistof. Door tegen de spuiten te tikken wordt de aanwezige lucht er zoveel 
mogeljk uitgehaald. Daarna worden ze in de vacuumoven geplaatst. Hierbij geldt voor 
parafine dat de druk in de oven niet lager mag worden dan 100 mbar, omdat anders de 
parafine overkookt. Voor gedemineraliseerd water ligt deze waarde op 53,3 mbar. Als 
de injectiespuiten zo goed mogelijk luchtvrij zijn, wordt een dun glazen buisje gevuld met 
vloeistof over de naald van de drukopnemer geschoven. De drukopnemers bezitten een 
vulopening waarop een injectiespuit precies past. Deze wordt geopend en hierop wordt 
de ontluchte spuit gezet. De drukopnemer met naald en glazen buisje wordt een aantal 
malen zorgvuldig doorgespoten. Door tegen de drukopnemer te tikken kunnen er nog 
een aantal luchtbelletjes naar boven komen. Daarna wordt het geheel - met injectiespuit 
eraan - in de vacuumoven geplaatst en vacuum gezogen ( circa 0,l bar ). Na een 
tijdsduur van ongeveer 30 minuten wordt het systeem uit de vacuumoven gehaald en 
doorgespoten. De dop van de vulopening wordt met behulp van de andere ontluchte 
injectiespuit gewld met vloeistof. De injectiespuit wordt van de drukopnemer gehaald 
en de vulopening wordt gesloten. de drukopnemr met de naald en het buisje wordt weer 
in de vacuumoven geplaatst, waarbij de nadd naar Doven toe gericht diefiî te zijn. Als 
het niveau van de vloeistof in het buisje stijgt dan is het zeer waarschijnlijk dat er lucht 
aanwezig is, die onder invloed van het wegvallen van de luchtdruk in volume toeneemt. 
in dit geval wordt het systeem uit de vacuumoven gehaald en opnieuw via de vulopening 
doorgespoten. Bij dit doorspuiten moet men zeer zorgvuldig te werk gaan om geen lucht 
mee naar binnen te laten lekken. Het systeem weer in de vacuumoven plaatsen en 
vacuum zuigen. Het voorgaande wordt herhaald totdat het vloeistofniveau in het buisje 
hetzelfde blijft of iets zakt. Het aantal herhalingen hierbij is vrij groot omdat 



luchtbelletjes gemakkelijk aan het inwendige van het susteem blijven plakken. 
Al met al is het luchtvrij maken van de drukopnemers een tijdrovende bezigheid. 
Hiervoor zijn twee mogelijke oplossingen. De eerste is het toepassen van een vloeistof 
met een lage oppervlaktespanning, als vulling voor de drukopnemers. De tweede is het 
verbeteren van de inwendige geometrie - het minder hoekig maken - van de 
drukopnemers. 



V 

Voor een goed funktioneren van de drukopnemers is het noodzakelijk dat de 
vloeistofverplaatsing nodig om het membraan te deformeren heel klein is. Zou dit niet 
het geval zijn dan moet vloeistof uit de gelatine naar de tip van de naald stromen 
waardoor tijdseffecten een rol gaan spelen. 
De drukopnemer met de naald is alsvolgt te modelleren: 

oppervlakte A / 

X 

figuur 1 - Model van drukopnemer met naald. 



De verplaatsing x van de massa van de vloeistof in de drukopnemer als reaktie op een 
druk P(t) wordt gegeven door: 

Hierin is 
Me, = De totale effectieve massa. 

= 4/3 (A/a)2 M, + M 
M, = Massa van de vloeistof in de naald. 
M = Massa van de vloeistof in de drukopnemer. 
R = Visceuze demping. Deze wordt veroorzaakt door interne frictie 

K = Stijfheidsconstante. 

Me, 

(viscositeit) van de vloeistof die de drukopnemer vult. 

De stijfheidsconstante K kan gevonden worden door een druk SP op de transducer uit 
te oefenen, en het volume van de vloeistof 6V welke de drukopnemer binnengaat te 
meten. 

F=6PA=K6x en 6V=8xA geeft: 

In het systeem mogen absoluut geen luchtbellen aanwezig zijn omdat een kleine luchtbel 
de benodigde volumeverplaatsing aanzienlijk vergroot. 
Als de transducer een extreem kleine volumeverplaatsing heeft dan is de vloeistof niet 
meer als onsamendrukbaar te beschouwen. E r  moet dan een correctie worden toegepast 
voor de samendrukbaarheid van de vloeistof welke de drukopnemer vult. Een methode 
om de vloeistofverplaatsing te meten die deze correctie vermijdt is het aanbrengen van 
een negatieve druk (6P) aan de andere zijde van het elastisch membraan en vervolgens 
de hoeveelheid vloeistof (SV) die in de drukopnemer wordt gezogen met behulp van een 
microburet te meten. 
Deze meting is niet uitgevoerd omdat de drukopnemers waarmee gewerkt is ingebouwd 
zijn. 



Bijlage 4 

Lineaire regressie en betrouwbaarheids- 
intervallen bij lineaire regressie. 

Regressietechnieken worden toegepast om de best passende curve te vinden door n 
paren van meetpunten, (xl,yl), ...., (%y ). In het specifieke geval van lineaire regressie 
wordt een lineaire relatie tussen de variabelen x en y verondersteld. Een rechte lijn kan 
gerepresenteerd worden door de vergelijklmg: 

y-a,+a,x 

' P  

Met behulp van de kleinste kwadraten methode kunnen schattingen verkregen worden 
voor a. en al zodanig dat de regressielijn zo goed mogelijk op de data past. Bij ieder 
punt 3 wordt het corresponderende punt op de lijn gegeven door: + alx, zodat het 
verschil tussen de gemeten waarde y en de voorspelde waarde gegeven wordt door: 

ei-yi - ( a, + a,x, 1 

De kleinste kwadraten schattingen voor a. en al worden verkregen door de som van de 
kwadraten van de verschillen tussen de gemeten en voorspelde waarde, ook wel 
restkwadratensom genoemd, te minimaliseren. De restkwadratensom is gelijk aan: 

s- 2 e;- 2 [yz- (a0+a1xJ 1 
i-1 i-1 

S is een funktie van de onbekende parameters 
worden doos de partiele afgeleiden van S naar 
vervolgens gelijk aan nul te stellen. 

en al en kan derhalve geminimaliseerd 
en van S naar al te berekenen, en deze 

as= 2 2  (yi-a,-a,xi> (-1) 
aa, i-1 



Dit gelijkstellen aan nul geeft: 
c 2 (yi-ao-a,xi) (-1) = o 

C 2(yi-a0-a,xi) (-xi) = 0 

Dit kan herschreven worden tot : 
nao+a,Cxi - C y i  

a,Cxi +a,Cx; = Cxiyi 

Hieruit volgt: 
- - 

a, = y -a,x 

Hierin is: 
- i  

n 
x = - ( X i  + .  . . . . +x,) 

1 
n 

- 
y = -  (y1 + . . . . . +y,) 

Hiermee is de best passende rechte lijn door de data bekend. 
De schattingen voor 
De grootte van deze variatie kan bepaald worden door de betrouwbaarheidsintervallen 
voor a. en al te berekenen 
Indien we aannemen dat de gemeten waarden yj normaal verdeeld zijn, zijn de 
schattingen voor en al ook normaal verdeeld. Het kan dan bewezen worden dat de 
schatting voor de restvariantie gegeven wordt door: 

en al zullen echter van meting tot meting enigszins varieren. 

2 c (y i  -a, -a,xJ s y / x  2 = n - 2  



Met behulp van de restvariantie kunnen de 100 (1 - a)% betrouwbaarheidsintervallen 
als volgt worden berekend: 
voor al: 

voor %: 

t1/2a,n:2 is een percentagepunt van de Student’s tverdeling, waarbij n-2 het aantal graden 
van vrijheid aangeeft. 



Twee oplossingen zijn gescheiden door middel van een semi permeabel membraan. A l s  
de concentratieverhoudingen aan beide zijden van het membraan gelijk zijn, ontstaat er 
een evenwichtssituatie. Zie figuur Ik Als am de ene kant v a  het membraan een 
geconcentreerde oplossing aanwezig is en aan de andere kant een verdunde oplossing 
of puur splssnrriddel, dan passeert er op lss~dde l  door het membraan in de 
geconcentreerde oplossing. De geconcentreerde oplossing heeft een hogere osmotische 
druk. Zie figuur 1B. Door de toevoer van oplosmiddel wordt de geconcentreerde 
oplossing meer verdund, totdat de hydrostatische k gelijk is aan de osmotische druk. 
Het verplaatsen van oplosmiddel kan gestopt worden door een externe druk aan te 
brengen op de geconcentreerde oplossing. Zie figuur 1C. A l s  deze externe druk wordt 
verhoogd tot boven de osmotische druk, keert het transport van oplosmiddel om en 
stroomt puur oplosmiddel vanuit de geconcentreerde oplossing naar de verdunde. Zie 

Ci = c, 


