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Voorwoord 

Voor deze literatuurstudie is getracht alle op dit moment gepubliceerde literatuur over het 
betreffende onderwerp te verzamelen. Dit is gedaan met behulp van gedrukte en cdrom- 
bibliografieën aan de hand van trefwoorden en auteursnamen. Vervolgens is verder gezocht 
op basis van referenties in de eerder gevonden literatuur. Alle relevante literatuur vanaf 1975 

tot op heden is opgenomen in een literatuurbestand (Cardbox), waarbij aangenomen is dat 
relevante literatuur van voor deze periode later alsnog achterhaald kan worden via de 
referenties. Slechts een klein deel van het literatuurbestand is ook opgenomen in deze studie. 
Tevens zijn enkele relevante artikelen niet opgenomen omdat ze aangevraagd en nog niet in 
mijn bezit zijn. 

17 september 1991 

Carlijn Bouten 
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Inleiding 

Het meten van lichamelijke aktiviteit van de mens onder dagelijkse levensomstandigheden, en 
de invloed daarvan op het energiegebruik, staat centraal bij (epidemiologisch) onderzoek naar 
de etiologie van obesitas, ondervoeding, cardiovasculaire aandoeningen, osteoporose en andere 
chronische ziekten (Montoye & Taylor, 1984; Schoeller & Racette, 1990). Meer dan 30 
verschillende methoden zijn in de loop der tijd al ontwikkeld om lichamelijke aktiviteit edof 
energiegebruik bij de mens te kunnen bepalen- Hiertoe behoren onder ander- calnrimetrrie, 
surveys, jjsiologische markers en mechanische - of elektrische monitoren (hartfrequentie- en 
aktiviteitenmonitoren) (LaPorte et al., 1985). Hoewel geen van deze methoden perfect is als 
het gaat om het meten van aktiviteit en energiegebruik "in het veld", lijken mechanische- en 
elektrische monitoren, wat betreft objectiviteit, gebruiksvriendelijkheid, validiteit en betrouw- 
baarheid hoog te scoren. Met name de recent ontwikkelde elektrische versnellingsmeters, die 
zowel frequentie als intensiteit van bewegingen registreren bieden belovenswaardige moge- 
lijkheden voor het meten van lichamelijke aktiviteit of energiegebruik (Meijer, 1990). 
Elektrische versnellingsmeters zijn voldoende valide bevonden voor het bepalen van lichame- 
lijke aktiviteit en energiegebruik in epidemiologisch onderzoek (o.a. Elmore, 1989; Gretebeck, 
1986; Pambianco et al., 1990), maar kunnen tot op heden geen valide resultaten leveren bij 
metingen van één afzonderlijke aktiviteit of bij één individu. De methode zal daarom verder 
verfijnd en getoetst moeten worden. Schoeller en Racette (1990) merken in dit verband op: 

"With the revolution in miniature computer technology, electrical monitors appear 
to offer a middle ground that offers great hope for fiture research. Current 
(acceleration) monitors are not yet ideal, but there is an opportunity for develop- 
ment of new devices. n e  increasing availability of room indirect calorimeters and 
the development of the doubly labeled wafer method finally permit carefrLI 
evaluation and fine tuning of these devices that could only be imagined in 
previous decades" 

Deze literatuurstudie beoogt een overzicht te geven van versnellingsmeters, eigenschappen 
van versnellingsmeters en de toepassing van versnellingsmeters voor de bepaling van 

lichamelijke aktiviteit en energiegebruik bij de mens. 
De studie is geschreven in het kader van het project "Bepaling van energiegebruik door 
middel van versnellingsmeting", waarin getracht wordt, op basis van versnellingsmeting, een 
valide en betrouwbare methode te ontwikkelen voor het meten van energiegebruik tijdens 
dagelijkse aktiviteiten. Het project is een voortzetting van het promotieonderzoek "physical 
activity, implications for human energy metabolism" van G.A.M. Meijer (1990). 
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In hoofdstuk 1 worden allereerst versnellingsmeters in het algemeen en enkele eigenschappen 
van elektrische versnel&ngsmeters behandeld. Daarna zullen eisen beschreven worden, die aan 
versnellingsmeters gesteld moeten worden voor het meten van lichaamsversnellingen (hoofd- 
stuk 2). De gevolgen van het plaatsen van versnellingsmeters op de huid komen in hoofstuk 3 

aan de orde. In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van commercieel verkrijgbare 
versnellingsmeters en hoofdstuk 5 behandelt de toepassing van versnellingsmeters voor het 
bepalen van lichamelijke aktiviteit edof energiegebruik. Tenslotte volgen in hoofdstuk 6 

algemene conclusies en indicaties voor verder onderzoek. 
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Hoofdstuk 1 

Versnellingsmeters 

Er bestaan verschillende soorten versnellingsmeters: versnellingsmeters met seismische massa 
(mechanisch) en piëzo -elektrische versnellingsmeters en piëzo -resistieve versnellingsmeters 
(elektrisch). In het navolgende wordt eerst een beknopte beschrijving van deze drie soorten 
gegeven, waarna enkele eigenschappen van elektrische versnellingssneters , die vam belang 
kunnen ziin J vmr hst mete:: van lic~a2~~rersne!!il?geil, besproken wciïden. 

1.1 AIFemene beschriivine van versnellingsmeters 

Versnellingsmeters met seismische massa 
Deze mechanische versnellingsopnemers kunnen worden geschematiseerd door een gedempt 
massa-veer-systeem dat verbonden is met het huis van de opnemer. De verplaatsing van de 
massa ten opzichte van het huis is bij lagere frequenties een maat voor de optredende 
versnelling van het huis en het object waarmee het huis star verbonden is. In het algemeen 
kunnen opnemers van deze soort als versnellingsmeter worden gebruikt tot frequenties van ca. 
0,6 maal de eigenfrequentie van de opnemer (Verduin, 1987). De eigenfrequentie ligt meestal 
tussen 35 en 620 Hz. Het meetbereik kan variëren van 1 tot 700 g. 

Piëzo-elektrische versnellingsmeters 
De werking van piëzo-elektrische versnellingsmeters berust in principe ook op die van een 
gedemt massa-veer-systeem, waarbij een piëzo-elektrisch element de functies van "veer" en 
''demper" overneemt. Dit piëzo-elektrisch element produceert een elektrische lading die 
evemedig is met de kracht die het ondervindt van de mechanische beweging (versnelling) van 
de massa (F=M.a) en dus een lading die evenredig is met de versnelling van de massa en het 
object waaraan de versnellingsopnemer bevestigd is. 
De vervorming van het piëzo-elektrisch element kan berusten op compressie of op rek 
("compression type" of "shear type" versnellingsmeter). 

Piëzo-resistieve versnellingsmeters: 
Piëzo-resistieve versnellingsmeters bevatten elementen (meestal siliconen weerstanden), 
waarin een verandering in elektrische weerstand optreedt die evenredig is met opgelegde 
mechanische belasting. De elektrische lading die deze versnellingsmeters genereren is 
afhankelijk van deze weerstand en dus van de mechanische belasting. 
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Bij de bepaling van lichamelijke aktiviteit en/of energiegebruik wordt gebruik gemaakt van 
zowel piëzo-elektrische als piëzo-resistieve versnellingsmeters. Het signaal uit deze 
elektrische versnellingsmeters kan gemakkelijk bewerkt worden (versterken, gelijkrichten, 
integreren) om tot de gewenste variabele voor aktiviteit of energiegebruik te komen. 

1.2 Enkele eigenschappen van elektrische versnellinPsmeters 

Frequentiebereik 
De frequentie van een versnelling en het frequentiebereik van een versnellingsmeter worden 
uitgedrukt in Hz. 
Elektrische versnellingsmeters kunnen over een groter frequentiebereik gebruikt worden dan 
mechanische versnellingsmeters. De bovengrens van het frequentiebereik wordt bepaald door 
de eigenfrequentie van het systeem. Verschillende grenzen en nauwkeurigheden kunnen 
hierbij in aanmerking komen (Briiel & Kjaer, 1982): 

5% frequentie Erens: is de frequentie waarbij 5% afwijking bestaat tussen het werkelijke en 
het geregistreerde signaal. De maximale frequentie die met deze nauwkeurigheid bepaald kan 
worden bedraagt ca. 0,2 maal de eigenfrequentie. 

10% frequentie grens: is de frequentie waarbij 10% afwijking bestaat tussen het werkelijke 
en het geregistreerde signaal. De maximale frequentie die met deze nauwkeurigheid bepaald 
kan worden bedraagt ca. 0,3 maal de eigenfrequentie. 

3 Db frequentie grens: is de frequentie waarbij een afwijking van 3 Db bestaat tussen het 
werkelijke en het geregistreerde signaal. De maximale frequentie die met deze nauwkeurig- 
heid bepaald kan worden bedraagt ca. 0,5 maal de eigenfrequentie. 

Piëzo-elektrische versnellingsmeters genereren lading als ze beïnvloed worden door dynami- 
sche os quasi-statische krachten. Bij deze versnellingsmeters wordt de ondergrens van het 
bruikbare frequentiebereik bepaald door de eigenschappen van de voorversterker van het 
systeem. 
Piëzo-resistieve versnellingsmeters zijn in staat "statische versnellingen" te registreren. Het 
bruikbare frequentiebereik loopt daarom bij deze opnemers, afhankelijk van de gewenste 
nauwkeurigheid, van DC tot resp. 0,2, 0,3 of 0,5 maal de eigenfrequentie. 
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AmpPitudebereik 
De amplitude van een-versnelling en het amplitudebereik van een versnellingsmeter worden 
uitgedrukt in m - s - ~  of g. Een ideale versnellingsmeter gedraagt zich over het gehele bereik 
lineair. Indien de versnellingsmeter zich in een bepaald meetgebied niet lineair gedraagt wordt 
dit over het algemeen aangeduid met het percentage toename van gevoeligheid bij bepaalde 
opgelegde versnelling, b.v. 1% per 500 g. Boven de vastgestelde maximale versnellingsgrens 
gaat een versnellingsmeter zich steeds meer niet-lineair gedragen. 

Gevoeligheid 
De gevoeligheid van piëzo-elektrische versnellingsmeters kan worden uitgedrukt in pC 0 g-' 
of mV - g-', afhankelijk van het feit of de versnellingsmeter beschouwd wordt als een 
ladingsbron of een spanningsbron. Bij piëzo-resistieve versnellingsmeters wordt de gevoelig- 
heid weergegeven in m V  - V-'. Voor de gevoeligheid geldt dat deze groter is naarmate de 
eigenfrequentie, en dus het frequentiebereik, van de versnellingsmeter lager is. Versnellings- 
meters met een hoge eigenfrequentie hebben een kleine gevoeligheid. 

Versnellingsmeters die versnellingen meten in één richting blijken ook een (gering) signaal af 
te geven als er zijdelingse versnellingen op uitgeoefend worden. Deze zogenaamde transver- 
sale gevoeligheid wordt uitgedrukt in percentage gevoeligheid van de hoofd-as en is afhanke- 
lijk van de oriëntatie van de versnellingsmeter ten opzichte van de transversale versnellingen. 
Hoe meer de meetrichting van de versnellingsmeter georiënteerd is op transversale richtingen, 
des te groter is de transversale gevoeligheid. Afhankelijk van de oriëntatie ligt deze gevoelig- 
heid dan tussen O en 5% van de gevoeligheid van de hoofd-as (Briiel & Kjaer, 1982). 

Gevoeligheid voor temperatuur 
De gevoeligheid van een piëzo-elektrische en piëzo-resistieve versnellingsmeter is afhanke- 
lijk van de temperatuur. De temperatuurgevoeligheid kan uitgedrukt worden in g - OC-' (ook 
wel temperatuurcoëfficient genoemd). Bij de specificaties van een versnellingsmeter staat deze 
gevoeligheid vaak aangegeven en wordt tevens een operationele range aangegeven, waarbij de 
gevoeligheid niet significant afwijkt van de typische gevoeligheid van de versnellingsmeter. 
Piëzo-elektrische versnellingsmeters vertonen nog een andere temperatuurafhankelijke eigen- 
schap. Als de temperatuur van de piëzo-elektrische elementen verandert treedt een ladings- 
verschuiving op en wordt een signaal afgeven (pyro-elektrisch effect) met een frequentie 
lager dan 1 Hz. 
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Hoofdstuk 2 

Eisen die aan versnellingsmeters gesteld moeten worden voor het meten 
van lichaamsversnellingen 

Voor het adequaat registreren van menselijke lichaamsversnellingen met een versnellingsmeter 
zal, wat betreft de keuze van dit meetinstrument, rekening gehouden moeten worden met 
specifkke kenmerken vm deze versnellingen. Zo moe: de versnellingsmeter geschikt zijm om 

Tevens 
moet bepaald worden wat de optimale plaats(en) op het lichaam is(zijn) en welke bevesti- 
gingsmethode de beste is om lichaamsversnellingen met de grootst mogelijke validiteit en 
betrouwbaarheid te meten. in het navolgende zullen bovengenoemde punten besproken 
worden. Richtlijnen voor de massa van een versnellingsmeter worden in hoofdstuk 3 

behandeld. 

''e sp&i&, fip,c;u&es eE aq#&s !ichaamsuersnel!iIlgeii te kUl l l lGi1  ------- I----' U L ~ d i ~ l l .  - 

2.1 Frequentie en amplitude 

Wat betreft frequentie en amplitude van menselijke lichaamsversnellingen moet opgemerkt 
worden dat men bij het bepalen van de versnelling voor berekening van lichamelijke aktiviteit 
en/of energiegebruik over het algemeen uitgaat van lineaire versnellingen en niet van 
hoekversnellingen. 

Frequentie 
De frequenties die voorkomen bij willekeurige menselijke bewegingen zijn relatief laag. Dit 
heeft consequenties voor de keuze van een versnellingsmeter, die deze lage frequenties valide 
za! moeten registreren. Tevens heeft het Consequenties voor de filters die gebruiict kunnen 
worden bij de verwerking van het versnellingssignaal. Een exact frequentiespectrum voor 
menselijke bewegingen is niet aan te geven en zal bovendien per aktiviteit verschillen. In de 
literatuur worden dan ook geen eenduidige grenzen aangegeven voor een frequentiespectrum. 
Meijer et al. (1991) verwachten bij lichaamsbewegingen geen frequenties boven 30 Hz en 
gebruiken derhalve een low-pass filter met een afsnijfrequentie van 30 HEZ voor bewerking 
van het versnellingssignaal. Wong et al. (1981) verwachten geen willekeurige menselijke 
bewegingen met frequenties boven 10 PIZ en Van Ingen Schenau en Toussaint hanteren als 
vuistregel dat bij menselijk bewegen geen frequenties boven 20 Hz voorkomen. Foster et al. 
(1977) zijn van mening dat frequenties boven 3,3 Hz niet voorkomen bij willekeurige 
menselijke bewegingen. Een onwillekeurige beweging, zoals rillen heeft volgens hen een 

frequentie groter dan 5 Hz. 
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Cappozzo (1982) bepaalde lineaire versnellingsfrequenties die optraden bij het hoofd, een 
schouder en een heup van 5 mannen tijdens lopen met snelheden van 0,99-2,35 m * s - ~  (3,6- 

8,5 km h-'). Op het hoofd gebruikte hij een versnellingsmeter (merk en type onbekend). Op 
schouder en heup waren markers geplakt en werd de versnelling berekend via dubbele 
differentiatie van de positie van de markers. De positie-data waren verkregen middels 
stereofotogrammetrie. Op schouder en heup werden geen versnellingsmeters gebruikt, omdat 
verwacht werd dat relatieve beweging tussen versnellingsmeter en skelet door tussenliggend 
weefsel het signaal zou verstoren. Na analyse van de versnellingen bleek het frequentie- 
spectrum van de hoofd-, schouder- en heupversnellingen (in drie richtingen); bij genoemde 
loopsnelheden, te liggen tussen 0,75 en 4,8 Hz (eerste 4 harmonischen). Daarbij hadden de 
versnellingen langs de longitudinale as een iets hogere frequentie dan de versnellingen langs 
de transversale en sagittale as. Tevens bleek dat de frequentie toenam van craniaal naar 
caudaal. Op grond van dit resultaat lijkt het aannemelijk dat de frequentiespectra van meer 
caudaal gelegen lichaamsdelen (bovenbeen, onderbeen, voet) hoger zullen liggen dan die van 
heup, schouder en hoofd. 
Bij een dagelijkse aktiviteit als lopen (tot 2,35 m - s-') komen, bij het hoofd, de schouders of 
de heupen dus frequenties voor tot ca. 5 Hz. Deze frequenties zullen derhalve zeker gemeten 
moeten kunnen worden door een versnellingsmeter die op deze lichaamsdelen bevestigd is. 
Verder onderzoek is nodig om te bepalen welk frequentiespectrum geregistreerd moet kunnen 
worden om menselijke versnellingen op andere plaatsen (o.a. lage rug en benen) en bij andere 
bewegingerdaktiviteiten te kunnen bepalen. 

Bij onderzoek naar polsaktiviteit lieten Redmond en Hegge (1985) een proefpersoon zo snel 
mogelijk zijn pols schudden. De frequentie van deze beweging bedroeg ca. 4 Hz. Een 
grasmaaimachine die met de handen vastgehouden werd zorgde in diezelfde pols voor een 
opgelegde vibratie van 5,5 Hz. Als onbekend is wat de maximale willekeurige bewegingsfre- 
quentie is en tevens onbekend is dat de proefpersoon een grasmaaimachine gehanteerd heeft, 
zal de polsaktiviteit onbewust overschat worden. Dit probleem speelt een belangrijke rol bij 
het toepassen van versnellingsmeters voor langdurige registratie van versnellingen in het 
dagelijks leven. Het is dan niet met zekerheid te zeggen of bepaalde frequenties afkomstig 
zijn van willekeurige menselijke bewegingen of van externe (storings)bronnen (trein, auto, 
roltrap), tenzij de frequenties van de storingsbronnen bekend zijn en ze buiten het frequentie- 
spectrum van menselijke bewegingen vallen. In dat geval kunnen frequenties van storings- 
bronnen (ruis) met behulp van een fiter zo goed mogelijk verwijderd worden, waarbij wel 
rekening gehouden moet worden met de karateristieken van het filter, zoals bijvoorbeeld 
faseverschuiving van het uitgaande ten opzichte van het ingaande signaal. Bij het registreren 
van menselijke bewegingen zullen storingsbronnen over het algemeen een hogere frequentie 
hebben dan de menselijke bewegingen zelf. Een laagdoorlaatfilter, een filter dat alleen 
frequenties lager dan een gekozen waarde (afsnijfrequentie) doorlaat, kan dan gebruikt worden 
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om het bewegingssignaal van ruis te zuiveren. Met een laagdoorlaatfilter kan tevens de 
bovengrens van het gewenste frequentiebereik bepaald worden. 

De ondergrens van het gewenste frequentiebereik wordt o.a. door het soort versnellingsmeter 
bepaald. Piëzo-resistieve versnellingsmeters kunnen, in tegenstelling tot piëzo-elektrische 
versnellingsmeters, zeer lage en gravitatie-versnellingen registreren (DC respons). Ze zijn 
derhalve in staat lichaamsposities tijdens statische aktiviteiten te registreren. indien piëzo- 
resistieve versnellingsmeters gebruikt worden voor het bepalen van lichamelijke aktiviteit, 
beïnvloedt de statische component van het versnellingssignaal echter de dynamische compo- 
nent. Bij bepaling van het aktiviteitenniveau tijdens dynamische aktiviteiten moet dan voor de 
statische component gecorrigeerd worden (Ratliff et al., 1991). De DC respons van een 
piëzo-resistieve versnellingsmeter is dus eerder een nadeel dan een voordeel wanneer 
lichamelijke aktiviteit erdof energiegebruik bepaald moeten worden. 
Een hoogdoorlaatfilter met een zeer lage afsnijfrequentie (waarmee alleen frequenties boven 
de gekozen afsnijfrequentie doorgelaten worden) zou toegepast moeten worden als bij het 
registreren van menselijke lichaamsversnelingen een piëzo-resistieve versnellingsmeter 
gebruikt wordt (Servais et al., 1984). 

Samenvattend kan gesteld worden dat versnellingsmeters voor het bepalen van menselijke 
lichaamsversnellingen geschikt moeten zijn voor het meten van relatief lage frequenties. 
Daarbij kunnen filters gebruikt worden waarmee frequenties van storingsbronnen weggefilterd 
worden. De karakteristieken van gebruikte filters dienen bekend te zijn. 

Tot slot nog enkele voorbeelden van door combinaties van laag- en hoogdoorlaatfilters 
(banddoorlaatfilters) bepaalde frequentiebereiken, die door verschillende onderzoekers zijn 
gehanteerd bij het registreren van menselijke lichaamsversnellingen (tabel 1.1). 

U Voorbeelden van door banddoorlaatfilters bepaalde frequentiebereiken. 

auteur gebruikte versnellingsopnemer frequentiebereik (Hz) toepassing 

Wong et al. (1981) Calectro: model S2-294 0.21-11.8 Hz versnelling van romp 

Servais et al. (1984) Gulton Industries: model RlOlS 0.08-10.0 Hz 

Redmond & Hegge (1985) Entran: modellen EGA 1F5D en EGA 3F5D 0.25-2.0 Hz 

Van Egeren (1990) onbekend 0.25-5.0 nz 

versnelling van romp 

polsaktiviteit 

romp en polsaktiviteit 

Mei jer (1991) eigen bouw ?-30.0 Hz versnelling van romp 
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Amplitude 
Ook de amplitude van lichaamsversnellingen is, net als de frequentie, afhankelijk van de 
aktiviteit die uitgevoerd wordt. Het is duidelijk dat de versnellingsamplitude in vertikale 
richting bij hardlopen groter is dan de versnellingsamplitude bij wandelen. Indicaties voor het 
amplitudebereik van een versnellingsmeter bij het bepalen van lichaamsversnellingen kunnen 
gegeven worden als bekend is welke amplitude maximaal voor kan komen bij een te 
registreren aktiviteit. De amplitude is echter ook afhankelijk van de plaats op het lichaam 
waar versnelling gemeten wordt en van de richting waarin de versnelling gemeten wordt. 
Bhattacharya et al. (1980) bepaalden de amplitudes van vertikale versnellingen van 8 mannen 
(23 1- 5 jaar, 79 2 7 kg) tijdens hardlopen en trampoline springen met versnellingsmeters 
(Endevco, model 2265, amplitudebereik 1-20 g) op het hoofd, de lage rug en de enkel. De 
versnellingen bij hardlopen (4,8-11,3 km h-') hadden de volgende amplitudes: hoofd: 0,8- 
3,9 g; lage rug: 0,8-5,0 g; enkel: 3,0-12,O g. Tijdens het trampoline springen (18-100 cm 
hoog) waren de amplitudes als volgt: hoofd: 3,0-5,6 g; lage rug: 3,9-6,O g; enkel: 3,0-7,0 g. 
Versnellingsamplitudes van dergelijke intensieve bewegingen kunnen een indicatie zijn voor 
het maximale amplitudebereik van een versnellingsmeter, indien deze gebruikt wordt voor het 
bepalen van versnellingen tijdens dagelijkse aktiviteiten. Wat betreft het amplitudebereik bij 
registratie in vertikale richting kan dan gesteld worden dat voor meting op de lage rug een 
bereik tot en met 6 g nodig is. Indien met dezelfde versnellingsmeter ook versnellingen op de 
enkel gemeten moeten kunnen worden is een bereik tot en met 12 g nodig. 
Met betrekking tot de versnellingsamplitudes in transversale en sagittale richting merkt 
Cappozzo (1982) op dat deze in het algemeen kleiner zijn dan de amplitudes in vertikale 
richting. In het eerder besproken onderzoek van deze auteur reikten de amplitudes op hoofd, 
schouder en heup in vertikale khting tot 8 m + s-~ ,  terwijl de amplitudes in de andere twee 
richtingen niet boven 1,s m s - ~  uitkwamen. Daarom kan gesteld worden dat voor het meten 
van lichaamsversnellingen bij dagelijkse aktiviteiten een amplitudebereik van 2 6 g voldoende 
is als de versnellingsmeter op de lage rug geplaatst is. (Een amplitudebereik van 1- 12 g is 
nodig als de versnellingsmeter ook op enkelsbenen geplaatst moet kunnen worden.) Met een 
dergelijk bereik kunnen alle relevante versnellingsamplitudes in alle richtingen geregistreerd 
worden. Aangezien er mijns inziens geen versnellingsmeters in de handel zijn met een bereik 
van r 6 g, zal gekozen moeten worden voor een bereik van -c 10 g (waarbij tevens een veilige 
marge wordt ingebouwd). Indien slechts gemeten wordt bij een enkele (dee1)aktiviteit waarvan 
de maximale versnellingsamplitude bekend is, kan van deze richtlijn afgeweken worden. 

De amplitude van lichaamsversnellingen wordt versterkt (treedt in resonantie) als het lichaam 
versneld wordt met een frequentie die gelijk is aan de eigenfrequentie. Deze eigenfrequentie 
verschilt per lichaamsdeel en ligt gelukkig voor de meeste lichaamsdelen aanzienlijk boven 
het frequentiespectnim voor willekeurige bewegingen (voor zover we dit spectrum kunnen 
schatten!). Romp en de schoudergordel gaan echter in longitudinale richting resoneren bij fre- 
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quenties tussen 5 en 7 Hz. Indien willekeurige bewegingen met een frequentie in dit gebied 
uitgevoerd worden, kunnen in schouders en romp "self-generated-vibrations" optreden 
(Cappozzo, 1982). Deze resonanties zijn bij dagelijkse aktiviteiten te verwaarlozen. Resonan- 
ties als gevolg van externe bronnen zullen, als ze niet weggefilterd worden en langdurig 
aanhouden, een overschatting van lichamelijke aktiviteit tot gevolg hebben. 

2.2 Plaats en bevestiging 

Voor de plaats en de methode van bevestiging van de versnellingsmeter op het lichaam geldt 
dat deze niet mogen interfereren met de aktiviteit waarbij lichaamsversnelling gemeten wordt 
en dat de proefpersoon zo min mogelijk last van de versnellingsmeter ondervindt. 

Plaats 
De plaats van een versnellingsmeter op het lichaam is afhankelijk van de aktiviteit(en) 
waarbij men lichamelijke aktiviteit of energiegebruik wil bepalen. Bij onderzoek naar de 
geleverde uitwendige arbeid tijdens lopen en rennen lijkt bevestiging van de versnellingsmeter 
op de romp de beste keus, aangezien dit lichaamsdeel het grootste deel van het lichaamsge- 
wicht vertegenwoordigt. De versnellingsmeter moet dan zo dicht mogelijk bij het lichaams- 
zwaartepunt bevestigd worden, i.e. op lumbosacraal niveau (Cavagna et al., 1963; 1964). 
Lichaamsversnellingen als gevolg van lopen of rennen zijn op dit niveau goed meetbaar 
(Smidt et al., 1971), kunnen met een hoge betrouwbaarheid bepaald worden (Gersten et 
a1.,1969) en er hoeft niet gekozen te worden tussen het dominante of niet-dominante been 
(Herzog et al., 1989). Bij relatief intensieve aktiviteiten waarbij een deel van het lichaam 
ondersteund wordt (fietsen, roeien, rolstoelrijden) zal een versnellingsmeter op de lage rug 
aktiviteit en energiegebruik echter onderschatten. Een (extra) versnellingsmeter op één van de 
ledematen is dan noodzakelijk voor een nauwkeuriger bepaling (Montoye et al, 1983). 

Hunter et al. (1989) gebruikten voor de bepaling van energiegebruik tijdens fietsen een 
versnellingsmeter (Caltrac, Hemokinetics) op rechter knie en enkel. Het energiegebruik, 
berekend met de versnellingsmeter op enkel en knie werd gevalideerd aan de zuurstofopname 
tijdens het fietsen. Beide versnellingsmeters, die lineaire versnellingen in vertikale richting 
registreerden, werden voldoende betrouwbaar bevonden en waren geschikt om het energiege- 
bruik (i.e. zuurstofopname) te schatten. (standaard fout: 3,3-4,4 ml kg-' - min-'). 

Voor langdurige bepaling van lichamelijke aktiviteit of energiegebruik tijdens dagelijkse 
aktiviteiten kan de versnellingsmeter het best midden op de lage rug geplaatst worden (Meijer 
et al., 1991). Daarbij wordt dan wel aangenomen dat de grootste bewegingsuitslagen van het 
lichaam, die meetbaar zijn op de lage rug, (b.v. tijdens logen, rennen of springen) ook de 
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grootste invloed hebben op het dagelijks aktiviteitenniveau en dat het effect van kleine 
bewegingsuitslagen van de ledematen verwaarloosbaar is. Een nadeel van het plaatsen van de 
acclerometer op de lage rug is dat tijdens zitten tegen een rugleuning enige hinder van het 
meetinstrument ondervonden kan worden. Deze hinder zal afhankelijk zijn van de afmeting 
van de versnellingsmeter. De versnellingsmeter moet daarom zo klein mogelijk zijn en zo min 
mogelijk uitsteken. 
Bij plaatsing van de versnellingsmeter op de buik (broekriem) of op de borstkas (borstzakje), 
zoals aanbevolen wordt voor de Ca!trôc (zie hmfdsti?k 5 vccx beschrijving v a  de Caltrac)? 
wordt geen 
verwijderd van het lichaamszwaartepunt. Bovendien kan een versnellingsmeter op de buik last 
veroorzaken tijdens rompbuiging en kan het versnellingssignaal beïnvloed worden door 
dempende en verende effecten van de zogenaamde weke delen onder de versnellingsmeter. 

hinder ondervonden tijdens het zitten, mar  is de usrsne!!ingsIliete: verde: 

Indien versnelling bepaald moet worden tijdens een deelaktiviteit, zal plaatsing van de 
versnellingsmeter afhankelijk zijn van het lichaamsdeel dat deze deelaktiviteit uitvoert. 

Bevestiging 
Voor bevestiging van de versnellingsmeter op het lichaam kan gebruik worden gemaakt van 
een band, een klip of tape. Met een band kan de versnellingsmeter om een lichaamsdeel 
gebonden worden, met een klip aan de versnellingsmeter wordt het meetinstrument aan een 
kledingsstuk geklemd en met tape kan de accelrometer rechtstreeks op het lichaam bevestigd 
worden. 
De versnellingsmeter moet zodanig bevestigd zijn dat er zo min mogelijk verplaatsing van het 
meetinstrument ten opzichte van het lichaam optreedt. Dat betekent ten eerste dat, als de ver- 
snellingsmeter met een band om een lichaamsdeel bevestigd is, deze band zo strak moet zitten 
dat de vcrsne!lingsmeter niet gaat verschuiven (afzakken, rci*dbraaien). Ten tweede moet de 

versnellingsmeter niet op zijn bevestigingsplaats kunnen gaan wiebelen. Dit gebeurt nogal 
eens als een draagbare versnellingsmeter, zoals de Caltrac (0 5.2), met een klip aan broekband 
of borstzakje bevestigd wordt. Het aantal mogelijke bevestigingsplaatsen voor een meetinstru- 
ment met een klip is bovendien beperkt. Een klip is, hoewel zeer gebruiksvriendelijk, om 
deze redenen minder geschikt als bevestigingsmiddel. 

Bij bevestiging spelen massa en grootte van de versnellingsmeter ook een rol. Een zwaar en 
groot meetinstrument zal minder stevig op één gedefinieerde plaats blijven zitten dan een licht 
en klein meetinstrument. Laatstgenoemd meetinstrument kan met tape direct op elke 
willekeurige plaatst van het lichaam bevestigd worden. De bewerkings-unit van het versnel- 
lingssignaal zal dan waarschijnlijk wel op een andere plaats van het lichaam meegedragen 
moeten worden. Als opnemer en bewerkings-unit voor versnelling in één meetinstrument 
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verenigd zijn (en instrument dus groter is), zal een band, met verstelbare lengte, geschikter 

zijn als bevestigingsmiddel. 
Overigens moet bij bevestiging rekening gehouden worden met de meetrichting van de 
versnellingsmet er. 
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Hoofdstuk 3 

Het meten van versnelling met op de huid geplaatste versnellingsmeters 

Tijdens lichamelijke aktiviteit worden als gevolg van spierkrachten versnellingen aan (delen 
van) het skelet doorgegeven. Indien deze versnellingen noninvasief gemeten worden met een 
op de huid geplaatste versnellingsmeter, kan het meetresultaat beïnvloed worden door weke 
delen tussen bot en opnemer (spieweehe!, bindweefsc!). Verschillende onderzoekers hebbefi 
dit probleem onderkend e n  getracht het effect van, tussv~!iggend weefsel ? i j  versmllings- 
meting te bepalen en oplossingen aan te dragen om dit effect te minimaliseren. 

Ziegert en Lewis (1979) onderzochten het effect van tussenliggend weefsel en de massa van 
de versnellingsmeter op de versnellingsmeting. Ze deden dit door vibratie van de tibia tegelij- 
kertijd te registreren met op het bot en op de huid geplaatste versnellingsmeters in vivo en de 
output van deze versnellingsmeters met elkaar te vergelijken. De versnellingsmeter op het bot 
(Endevco, model 22, totale massa 1,0 gram) werd met een naald vastgezet (proefpersoon was 
verdoofd). Op de huid werden ter registratie van de botversnelling na elkaar twee verschillen- 
de opnemers met een elastieken band bevestigd (Kistler, 808 KI en Endevco, model 22). De 
massa's van deze opnemers bedroegen respectievelijk 34 gram en 1,5 gram. Om een vibratie 
(dominante frequentie ca. 2000 Hz) in de tibia op te wekken werd de mediale maleolus 
aangetikt. 
De output van de lichte versnellingsmeter (1,5 gram) op de huid was vrijwel identiek aan de 
output van de versnellingsmeter op het bot. De output van de zware versnellingsmeter (34 

gram) op de huid week aanzienlijk af van de output van de op het bot geplaatste versnel- 
lingsmeter. Deze versnellingsmeter bleek bij een frequentie van ca. 450 Hz in resonantie te 
zijn gekomen. Bij registratie van botversnelling (vibratie) met behulp van een op de huid 
geplaatste versnellingsmeter moet de massa vaE de versndingsmete; dus zodâaig gekozei? 
worden, dat deze niet op de weke delen gaat resoneren, 
Voor verschillende weefsellagen tussen versnellingsmeter en tibia stelden Ziegert en Lewis de 
relatie vast tussen massa en eigenfrequentie van de versnellingsmeters (fig. 3.1). Met behulp 
van deze relatie kan een juiste massa voor de versnellingsmeter bepaald worden. Stel dat de 

maximale frequentie die gemeten moet kunnen worden met een nauwkeurigheid van 5% 400 
Hz bedraagt. De eigenfrequentie van de versnellingsmeter op de huid zou dan minstens 2000 
Hz moeten zijn (zie 9 2.1 - 5% frequentiegrens). Het gewicht van de versnellingsmeter dat 
uit figuur 1.1 afgeleid kan worden bedraagt dan bij de doorgetrokken curve (Kt = 1,76 0 IO8 
dydcm [1,76 - lo3 N * cm-'1) 1,0 gram. 
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Eiguur 3.1 De relatie tussen eigenfrequentie en versnellingsmeter-massa voor verschillende weefsellagen tussen 
versnellingsmeter en tibia. (naar: Ziegert €2 Lewis, 1979) 
Kt = weefsel tussen bot en versnellingsmeter; Zb = versnelling van bot; Za = versnelling van versnellingsmeter. 
1 d y d m  = 10 pN a-'. 

Nokes et al. (1984) registreerden vibraties in de linker tibia bij 5 kadavers met behulp van 
versnellingsmeters (Briiel & Kjaer, type 4369, 15 gram) bevestigd op de huid en op het bot. 
De versnellingsmeter op de huid was op een plaats bevestigd waar bot en versnellingsmeter 
slechts door huid en onderhuids vetweefsel gescheiden waren. De output van de huid- 
versnellingsmeter werd voor verschillende huiddiktes (2-11 mm) vergeleken met de output 
van de bot-versnellingsmeter. De huid-versnellingsmeter werd tijdens afzonderlijke metingen 
belast met 3,2 tot 5,9 N. De bot-versnellingsmeter werd met 3,2 N belast om verschuiving te 
voorkomen. Resultaten toonden aan dat vibraties van de tibia gemeten konden worden met 
een op de huid geplaatste versnellingsmeter, mits deze voldoende belast was om het dempen- 
de effect van huid en vetweefsel te minimaliseren. Een te grote belasting echter resulteerde in 
verstoring van het versnellingssignaal met een hoogfrequente component. De optimale massa 
voor de versnellingsmeter op de huid, i.e. de massa waarbij de grootste overeenkomst bestond 
tussen de versnellingssignalen uit bot- en huid-versnellingsmeter bleek afhankelijk te zijn 
van de huiddikte (fig. 3.2). 
Of de conclusies van Ziegert en Lewis (1979) en Nokes et al. (1984) met betrekking tot de 
versnellingsmeter-massa en het effect van weefsel tussen bot en een versnellingsmeter op de 
huid ook van toepassing zijn op versnellingsmeting op andere lichaamsdelen dan de tibia zal 
nader onderzocht moeten worden. 
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De relatie tussen huiddikte en optimale belasting van een op de huid geplaatste versnellingsmeter. 
y = 3,74 (1.0217. (naar: Nokes et al., 1984). 

In 1990 ontwikkelden Trujillo en Busby een wiskundige methode om de effecten van weefsel 
tussen versnellingsmeter en bot en de versnellingsmeter-massa te kunnen elimineren en 
zodoende direct de botversnelling te bepalen met een op de huid geplaatste versnellingsmeter. 
Daartoe werd een op de huid geplaatste versnellingsmeter geschematiseerd in een massa- 
veer-demper model (fig. 3.3), waarin 

Ma = versnellingsmeter massa (kg) 
K = effectieve veerconstante van het weefsel (N - m-') 
C = effectieve dempingsconstante van het weefsel (N - m-' - s-l) 
x = absolute verplaatsing van de versnellingsmeter (m) 
z = absolute verplaatsing van het bot (m) 

w u r  3.3 Vereenvoudigd model van een op de huid geplaatste versnellingsmeter. (naar: Trujiiio & Busby, 1990) 
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Het model is te beschrijven met de differentiaalvergelijking: 

May+C$+Ky= -MaZ 

waarbij de relatieve verplaatsing y = x - z wordt gebruikt. 
De vergelijking wordt dimensieloos met behulp van: 

02=Kf Ma , 2 0  5 =CIMa 

y+20 t y + d y = - r  

De output van de versnellingsmeter x is afhankelijk van y en y volgens: 

2 = - 2 0 ~ $ - 0 2 y  

(3) 

Het wiskundige probleem is nu een botversnelling *i te vinden welke, ingevuld in (3), een 
output y levert, die na substitutie in (4) een berekende versnellingsmeter versnelling x' geeft 
die zo goed mugelijk lijkt op de gemeten 2. De uitdrukking zo goed mogelijk is van belang 
omdat alle reële metingen enige ruis bevatten en een exacte overeenkomst tussen gemeten en 
berekende x onrealistische botversnellingen zal produceren. Om gemeten en berekende % zo 
goed mogelijk op elkaar te doen lijken kan een kleinste kwadraten vergelijking opgesteld 
worden. Deze vergelijking kan vervolgens worden getoetst met behulp van numerieke 
experimenten door allereerst met behulp van een bekende botversnelling (z9 de gemeten X te 
berekenen. Aan deze "gemeten" versnelling moet ruis worden toegevoegd (3,O m 0 s-~),  
omdat anders de geschatte botversnelling identiek is aan de werkelijke botversnelling. 
Vervolgens kan met behulp van de output uit de versnellingsmeter, bekende variabelen Ma, K 
en C, en het model (3) de botversnelling geschat worden. 

Met de methode van Trujillo en Busby (1990) kan voor vele versnellingsmeter-massa's de 
botversnelling geschat worden aan de hand van de output van de versnellingsmeter. Als men 
deze methode echter toe wil passen in reële experimentele situaties moeten "veer"- en 
"dempingscoëfficiënten" van weefsels in vivo bepaald moeten worden. Deze coëfficiënten 
zullen per individu en bevestingingsplaats van versnellingsmeter verschillen. 
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Hoofdstuk 4 

Commercieel verkrijgbare versnellingsmeters 

Versnellingsmeters die op dit moment in de handel zijn en eventueel toegepast kunnen 
worden voor het bepalen van menselijke lichaamsversnellingen worden in dit hoofdstuk kort 
behandeld. Daarna volgt een conclusie waarin, rekening houdend met eigenschappen van 
menselijke versnellingen en de eisen die aan een versnellingsmeter moeten worden gesteld, de 
meest fQepash2re vercne!!ingsmeters worden b-"--"'-' omnpmfl 

4.1 Overzicht commercieel verkrijgbare versnellinpsmeters 

N.B.: alleen bekende parameters zijn overgenomen in dit overzicht. Van enkele versnellings- 
meters zijn de schema's van de elektrische circuits opgenomen in bijlage A. 

- 1. fabrikaat: Novasensor 
e d e r w  Anna Medical Systems b.v., Mezenstraat 2, 2333 VT, Lei- 

den. tel: (071) 154555. of  Doedijns electronics, Galateestraat 7, Postbus 10054, 3004 AB, Rotterdam. 
tel: (010) 4379133 

NAS serie (NAS-003-C) 
korte beschrymg "v. : 

silicon cantilever sensor, piëzo-resistief 
meetbereik: r 2  g, in één richting (21 g tot r100 g ook beschikbaar) 
gevoeligheid: 1,25 rr .O3  Vlg 
transversale gevoeligheid: t 3% 
onnauwkeurigheid: 0,5% op totale meetbereik 
schokbestendigheid: tot 1500 g 
gecompenseerde temp. range: O tot t70"C 
massdafmeting: 10 gram, 3,4 x 3,4 x 1,5 mm in 25 x 25 x 13 mm behuizing, met kabel 
frequentie respons: 0-200 Hz 
resonantie frequentie: 550 Hz (500 Hz minimum) 
demping ratio: 0,7 
stroomverbruik: 5 mA; voedingsspanning: geen constante spanning nodig 
opmerking: bevat ipnut-voltage regelaar, temperatuurcompensatie en signaalver- 
sterker, kleinere behuizing mogelijk, bevat temperatuur regulatie, signaalversterking, en input-voltage 
regulatie, zie ook bijlage A 

Prijs; fl 755,- (excl. BTW) 
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2 fabrikaat: Navasensor 
vertegen woordigu7g I N e d e r m  : Anna Medical Systems b.v., Mezenstraat 2, 2333 VT, Lei- . .  

den. tel: (071) 154555. 
Doedijns electronics, Galateestraat 7, Postbus 10054, 3004 AB, Rotterdam. tel: (010) 4379133 

@.pz NAH serie (NAH-5-002 R) 
e beschymg, . 

silicon micromachined cantilever beam design, piëzo-resistief 
meetbereik +2 g; d o g  in één richting 
gevoeligheid: 1,25 2 .O3 Vlg 
transversale gevoeligheid: 1 2% 
onnauwkeurigheid: 22 g: 0,5 rr 1%; 250 g: 0,25 +. 1% op totale meetbereik 
schokbestendigheid: tot 1500 g 
gecompenseerde temp. range: O tot +70"C 
massalafmeting: 1 gram, 19 mm x 8 mm doorsnee (10 pin TO-5 header) 
frequentie respons: O - 200 Hz 
resonantie frequentie: >500 Hz (22 g); >2500 Hz ( 4 0  g) 
demping ratio: 0,7 
stroomverbruik 2 mA 
voedingsspanning: geen constante spanning nodig 
opmerking: zie schema in bijlage A 

Prijs; fl 305,- (excl. BTW) 

- 3. fabrikaat: Vitaiog 

vertegen w o o r d i w  N e d e u  * Anna Medical Systems b.v., Mezenstraat 2, 2333 VT, 

@.pz '' Versnellingsmeter movement sensor": 2-assige bewegingssensor gebaseerd op twee 

korie b e s c m  zie NAH-serie 

. .  

Leiden. tel: (071) 154555. 

versnellingsopnemers (NovaSensor NAH serie) 

gevoeligheid: 10 mVlg 
massalafmeting: ? gram, 30 x 15 x 45 mm 
stroomverbruik < 3 mA 
voedingsspanning: 5 Volt 
opmerking: signalen uit beide sensoren worden versterkt en direct opgeteid, nog 
geen schema van beschikbaar. 

Prijs; fl 1340,- 

4 fabrikaat: TML poky0 Sokki Kenkyujo Co., Ltd.) 

W e g e n  W OO-P N e d e w  . P.J. Feteris B.V., Scheveningseweg 15, 2517 KS, . .  

Den Haag. tel: (070) 3924421. 
QLpx AM-21AM-51AMs-s1AM-10 

.. . e b e s c w  
piëzo-elektrisch, 1 assig 
meetbereik 22 g; 25 g; 25 g; 110 g 
gevoeligheid: AM: 1 mVN; AMs-5: 25 m V N  
onnauwkeurigheid: ? 
transversale gevoeligheid: 2% 
operationele temperatuur: O tot 40" C 
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massalaîmeting: 13 gram, 40,O x 333 x 16,5 mm 
frequentie respons: 25 Hz; 50 Hz; 50 Hz; 80 Hz 
resonantie frequentie: 40 Hz; 85 Hz; 85 Hz; 130 Hz 
demping ratio: ca. 0,7 bij 25°C 
voedingsspanning: 1 - 2 V 
opmerking: geen schema beschikbaar 

Pujs; AM: 748,- AMs: 1320,- 

5. h!xikz& TnaL (Tokyo Sokki Kenkyujo Co., Ud.) 
yg&genwoordwg - Nede- * P.J. Feteris B.V., Scheveningseweg 15, 2517 KS, . .  

Den Haag. tel: (070) 3924421. 
AR-SCIAR-STCIAR-1 OCIAR- 10TC 

e besc- 
cantilever or fixed beam, piëzo-elektrisch, AR-TC meet in drie richtingen 
meetbereik: 6 g; 6 g; 210 g; c l0  g 
gevoeligheid: 0,5 mV/V 
onnauwkeurigheid: ? 

transversale gevoeligheid: 2% 
operationele temperatuur: AR-C: O - 50" C; AR-TC: O - 40" C 
massalafmeting: AR-C: 25 gram, 22 x 22 x 22 mm, AR-TC: 100 gram, ca. 50 x 40 x 20 mm 
frequentie respons: 120 Hz; 120 Hz; 160 Hz; 160 Hz 
resonantie frequentie: 180 Hz; 180 Hz; 240 Hz; 240 Hz 
demping ratio: ca. 0.7 bij 23°C 
voedingsspanning: 1 - 2 V; stroomverbruik: ? 
opmerking: AR-TC meet in drie richtingen, maar weegt 100 gram!; geen schema's beschikbaar 

prilSr AR-C: 858,- AR-TC: duurder 

- 6. fabrikaat: ICSensors - Eurosensor 
verteg -Nederland : Druck - Nederland, Postbus 232, 2900 AFi, Barendrecht. 

model 3021 versneiiingsmeter (model 3026 heeft schroefgaten voor montage) 

, .  

tel: (01806) 11555. 

korte besch rymg "v. : 
piëzo-resitieve versnellingsmeter, meet in één richting 
meetbereik 12 g; 15 g; r10 g; 120 g; GO g, één richting 
gevoeligheid: 8-15 mV1g; 6-10 mV1g; 3-5 mV1g; 1,5-2,s mV1g; 0,6-1 mV1g 
transversale gevoeligheid: 1-3% 
onnauwkeurigheid: maximaal I 1% op totale meetbereik 
operationele temperatuur: O - 50°C 
gecompenseerde tem. range: -40 - 125°C 
massa/afmeting: 1,4 gram, 13 x 13 x 4 mm 
frequentie respons: 0-350 Hz; 0-350 Hz, 0-500 Hz; 0-700 Hz, 0-1050 Hz 
resonantie frequentie: 600 Hz; 600 Hz; 850 Hz; 1200 Hz; 1800 Hz 
demping ratio: 0,4-0,9 
stroomverbruik 1,5 mA 
voedingsspanning: 5,O V dc 
opmerking: bevestiging op rug onmogelijk, i.v.m. meetrichting, zie schema in bijlage A 

prilSr fl 265,- 
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- 7. fabrikaat: ICSensors - Eurosensor 
ederland: Druck - Nederland, Postbus 23& 2900 AE, Barendrecht. 

tel: (01806) 11555. 
model 3140 versnellingsmeter 
b e s c m  

piëzo-resistieve versnellingsmeter, meet in één richting 
meetbereik t 2  g; t 5  g; re10 g; re20 g 
gevoeligheid: ? 
transversale gevoeligheid: 1-3% op totale meetbereik 
onnauwkeurigheid: t 1% ap totale meetbereik 
gecompenseerde temp. range: -20 - +85"C 
massalafmeting: 13 gram, 23 x 23 x 13 mm 
frequentie respons: 0-250 hz; 0-500 Hz; 0-700 Hz; 0-1050 Hz 
resonantie frequentie: 450 Hz; 850 Hz; 1200 Hz; 1800 Hz 
demping ratio: 0,4-0,9 
stroomverbruik 5,O mA, 
voedingsspanning: 12 V dc 
opmerking: geen schema van beschikbaar 

e ca. fl 620,- 

- 8. fabrikaat: ICSensors - Eurosensor 

Druck - Nederland, Postbus 232, 2900 AE, Barendrecht. 
tel: (01806) 11555. 

w model 3031 versnellingsmeter 
e beschriiving: 

piëzo-resistieve versnellingsmeter, meet in één richting 
meetbereik +2 g; re5 g; re10 g; re20 g 
gevoeligheid: 1,75-2,9 mV/g; 1,5-2,s mVfg; 1,35-2,25 mV/g; 1,25-2,lO mV/g 
transversale gevoeligheid: 1-3% op totale meetbereik 
onnauwkeurigheid: 0,2-1% op totale meetbereik 
gecompenseerde temp. range: O - 50°C 
operationele temperatuur: -40 - +125"C 
massalafmering: 0,3 gram, 3,s x 7,5 x 7,s mm 
frequentie respons: 0-400 Hz; 0-500 Hz; 0-600 Hz, 0-700 Hz 
resonantie frequentie: 1200 Hz; 1200 Hz; 1200 Hz; 1200 Hz 
demping ratio: 0,4-0,9 
stroomverbruik ? 
voedingsspanning: 5 V dc 
opmerking: "surface mounted device", geen schema van beschikbaar 

a n 180,- 

%fabrikaat: Entran 
vertepen I woordig.mgNederland. - P.J. Feteris B.V., Scheveningseweg 15, 2517 JSS, 

Den Haag. tel: (070) 3924421. 
Dépex B.V., Dorpsstraat 85, Postbus 27, 3730 AA, De Bilt. tel: (030) 763111. 

. .  

EGA serie miniature, EGA 2 en EGA 3 
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korte beschriiving: 
.. . 

piëzo-resistieve versnellingsmeter, meten resp. in één, twee en drie richtingen. 
meetbereik: 0-5 g tot 0-5000 g 
gevoeligheid: 1.5 g: 15 mVIg, 110 g: 12 mVlg; 125 g: 5mVIg 
transversale gevoeligheid: max. 3% 
onnauwkeurigheid: t 1% op totale meetbereik 
operationele temperatuur: -40 - 121°C 
gecompenseerde temp. range: 21 - 77°C 
temperatuurgevoeligheid: 2 2,5% per 100°F 
massdaîmeting: 2,520 gram, ca. 12,7 x 12,7 x 12,7 mm, met kabel 
frequentie respons: 20% van resonantie frequentie 
resonantie frequentie: 25 g: 300 Hz, 210 g: 500 Hz; 225 g: 1000 Hz 
voedingsspanning: 15 V dc 
opmerking: EGA 1F5D en EGA 3F5D gebruikt in onderzoek van Redmond & 
Hegge (1985). Zie bijlage A voor schema 

Prijs; fl 4000,- tot fl 7000,- 

- 10. fabrikaat: Entran 
m e p e n  woo - 2 N e d e W  P.J. Feteris B.V., Scheveningseweg 15, 2517 KS, 

Den Haag. tel: (070) 3924421. 
Dépex B.V., Dorpsstraat 85, Postbus 27, 3730 AA, De Bilt. tel: (030) 763111. 

&piz EGA-125 serie 
korte beschriiving: .. . 

piëzo-resistief 
meetbereik: 0-5 g tot 0-5000 g 
gevoeligheid: 2.5 g: 7,5 mV/g, 110 g: 6 mV/g; 125 g: 5 mV1g 
transversale gevoeligheid: max. 5% op totale meetbereik 
onnauwkeurigheid: I 2% op totale bereik 
operationele temperatuur: -40 - 121°C 
gecompenseerde temp. range: 21 - 77°C 
massalafmeting: 0,5 gram, 3,56 x 3,56 x 6,86 mm 
frequentie respons: 20% van resonantie frequentie 
resonantie i kpen t i e :  15 g: 300 Hz, 210 g: 500 Hi; 125 g 1000 Hz 
voedingsspanning: 7,5 V dc 
opmerking: zie schema in bijlage A 

Prijs; fl 1585,- 

- 11. fabrikaat: Endevco 
vertePenwoor - 

Qpz model 7290-10 en model 7290-30 
korte b e s c w  

ederland: Koning & Hartman BV, Energieweg 1, 2627 AP, Delft, 
Postbus 125, 2600 AC, Delft. tel: (015) 609906 

piëzo-resistief 
meetbereik: 110 g; 130 g 
gevoeligheid: 200 t 10 mV/g; 66 I 4 mV/g 
transversale gevoeligheid: max. 2 % 
onnauwkeurigheid: max. t 1% 
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operationele temperatuur: -55 - +121"C 
temperatuurgevoeligheid: t 2% (-25 - +75"C) 
massdafmeting: 10 gram, 2,54 x 2,16 x 0,76 mm 
frequentie respons: 0-600 Hz; 0-1000 Hz 
resonantie frequentie: 3000 Hz; 5000 Hz 
demping ratio: 0,7 2 0,2% 
voedingsspanning: 13-16 V 
stroomvebruik 11-15 mA 
opmerking: geen schema van beschikbaar 

pujs; 3295,- 

12. fahika.& Meyvis 

meEenwoordiging Nederland. . Meyvis en co B.V., Postbus 265, 4600 AG, Bergen op 
. .  

Zoom. tel: (01640) 66651. 
PV-95T 

h r t e  besc- 
piëzo-elektrisch, "shear" type 
meetbereik ? 
gevoeligheid: 0,7 pClms-2 
transversale gevoeligheid: ? 
onnauwkeurigheid: ? 
operationele temperatuur: -50 - +160"C 
massalafmeting: 9 gram, afmeting onbekend 
frequentiebereik 1-10.000 Hz 
resonantie frequentie: ? 
voedingsspanning: ?, stroomverbruik ? 
opmerking: voor hand-ann metingen in één richting, geen schema beschikbaar 

PTiiS;? 

13, fabrikaat: Meyvis 
Meyvis en co B.V., Postbus 265, 4600 AG, Bergen op 

Zoom. tel: (01640) 66651 

PV-93T 
bes chrIiving: 

piëzo-elektrisch, "shear" type 
meetbereik ? 
gevoeligheid: 0,7 pC/ms-' 
transversale gevoeligheid: ? 
onnauwkeurigheid? 
operationele temperatuur: -50 - +160"C 
massalafmeting: 28 gram, afmeting onbekend 
frequentiebereik 1-8000 Hz 
resonantie frequentie: ? 

voedingsspanning: ?, stroomverbruik: ? 
opmerking: toepassing: hand-ami metingen in drie richtingen, geen schema van 
beschikbaar 

e? 
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4.2 Conclusie 

Conform de eisen die in hoofdstuk 2 zijn gesteld ten aanzien van frequentie- en amplitude- 
bereik lijken versnellingsmeters no. 1, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 geschikt om menselijke versnellin- 
gen te meten. Versnellingsmeter 4 en 5 (type AR-C) kunnen daartoe eventueel ook gebruikt 
worden, maar hebben een laag amplitude bereik en een lage eigenfrequentie (resonantiefre- 
quentie). Deze twee versnellingsmeters zouden wel toegepast kunnen worden bij gedefinieerde 
bewegingen, waaïvan bekend is dat frequentie en amplitude bimen het kmiklare frequentie- 
ei? emi;!i:Udebereik va, de veïsiie!lingsiiieteïs Ûhjven. 
Van de bovengenoemde versnellingsmeters zijn no. 6, 8, en 10 de lichtste (0,3-1,4 gram). No. 
1, 4, 7 en 11 zijn iets zwaarder (10-13 gram). Versnellingsmeter 5, type AR-TC meet in drie 
richtingen en weegt 100 gram. Het type AR-C (één-assig) weegt 25 gram. NO. 9 kan ook in 
meerdere richtingen meten (twee of drie) maar weegt, afhankelijk van de meetmogelijkheden 
slechts 2,5-20 gram. Afhankelijk van het aantal meetrichtingen dat men bij menselijke 
versnellingen wil kunnen registreren en de optimale massa van de versnellingsmeter op een 
gedefinieerde bevestigingsplaats, kan op een later tijdstip voor een bepaalde massa gekozen 
worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met extra massa van de bewerkings-unit 
voor het versnellingssignaal. Versnellingsmeter no 5 is mijns inziens in ieder geval te zwaar 
voor het registreren van menselijke bewegingen. 

Vooralsnog zouden dan no. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, en 11 aangeschaft en getest kunnen worden 
(zie ook tabel 4.1). 

Gelet op de prijzen van de versnellingsmeters lijkt niet het zinnig al deze versnellingsmeters 
aan te schaffen en te testen. In eerste instantie zouden eventueel alleen no. 1, 4 (AM type), 6 

en 8 aangeschaft kunnen worden, om in één of in drie richtingen te kunnen meten. 
Overigens zijn de versnellingsmeters van Novasensor (l), ICSensors (6, 7 en 8) en Entran (9 
en 10) piëzo-resistieve versnelhgsmeters. No. 4 is een piëzo-elektrische versneifingsmeters. 
Hoewel de DC respons van piëzo-resistieve versnellingsmeters weinig voordelen biedt bij het 
bepalen van menselijke aktiviteit en energiegebruik (zie 3 2.2), zijn deze versnellingsmeters 
wel zeer geschikt om lage frequenties te registreren. 

De validiteit van de versnellingsmeters kan getest worden door op mechanische wijze een 
bekende versnelling op te leggen en de output van de versnellingsmeters te vergelijken met de 
werkelijke versnelling (Ladin et al., 1989). De opgelegde, bekende versnelling moet dan wei 
de kenmerken vertonen van menselijke versnellingen (lage fiequentie, lage amplitude) ~ 

De output van de versnellingsmeters tijdens registratie van menselijke versnellingen kan 
vergeleken worden met versnellingen die via dubbele differentiatie van positie meting (m.b.v. 
optische of opto-elektronische systemen) zijn berekend. 
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Tabel 4.1 versnellingsmeters 

23,O x 23,O x 13,O 

EGA, EGA 2 en 3 20% van 500 Hz 

prijs 
excl. BTW 

fl 755,- 

fl 305,- 

fl 748,- 
AMs-5: 
fi i320,- 

n 265,- 

fl 620,- 

fl 180,- 

fl 4000,- tot 
fl 7000,- 

fl 1585,- 

fl 3295,- 

N.B.: Op 26 september 1991 is aan de hand van deze gegevens besloten versnellingsmeters 
no. 1 en 6 aan te schaffen (respectievelijk 3 epz 1 meetrichtingen). Na navraag bij de 
betreffende leveranciers bleek no. 1 slechts tot t 2 g leverbaar te zijn. In de fabriek wordt nu 
getest of metingen tot ? 10 g met deze versnellingsmeter betrouwbaar en nauwkeurig zijn. Dit 
wordt tevens gedaan voor no. 2 (NovaSensor, NAH serie), die goedkoper is (jì 305,- excl, 
Bm). 
In plaats van no. 6 kan achteraf beter voor no. 8 gekozen worden. No. 6 is een plat schijfie 
waarvan de meetrichting vertikaal op het platliggende schijfie staat. Bij bevestiging op het 
menselijk lichaam zal dit problemen opleveren (tenzij de versnellingsmeter op een groter = 

blokje bevestigd wordt). No. 8 lijkt in meerdere htingen beter: lichter, kleiner en 
goedkoper dan no. 6. Aangezien op 26 september abusievelijk aangenomen werd dat de prijs 
van no. 8 ca. fl 620,- bedroeg is toen niet voor deze opnemer gekozen. Ik stel voor alsnog 
no. 8 te bestellen i.p.v. no. 6 (levertijd 2 - 5 weken) en na uitslag van de fabrieksresultaten 
te kiezen voor no. I of no. 2. 
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Hoofdstuk 5 

Versnellingsmeters voor het bepalen van lichamelijke aktiviteit 
en/of energiegebruik 

5.1 OntwikkeIinP van versneliincsmeters 

- .  ~:chamelijke aktisriteit is het gevolg van coiìtïacties van skektspieien en resulteert in een 
energie output door warmteverlies en uitwendige arbeid. De aktiviteit kan dynamische 
eigenschappen (bewegingen) of statische eigenschappen (houdingen) hebben. Dynamische 
aktiviteit gaat gepaard met versnellingen en vertragingen, statische aktiviteit niet. 
Een aantal onderzoekers heeft aangetoond dat er een lineair verband bestaat tussen de 
integraal van lichaamsversnelling en energiegebruik of zuurstofopname (Ismail et al., 1971; 
Reswick et al., 1978; Bhattachaïya et al., 1980). De integraal van de absolute waarde van 
lichaamsversnellingen in de tijd lijkt daarom een aannemelijke maat voor het schatten van 
energiegebruik bij dynamische aktiviteiten. 
Indien deze maat gebruikt wordt bij statische aktiviteiten zal het energiegebruik onderschat 
worden. Aangenomen wordt echter dat onder normale dagelijkse levensomstandigheden 
statische aktiviteiten slechts een klein aandeel vormen op het totale aktiviteitenpatroon en dat 
dynamische aktiviteiten zoals lopen de grootste bijdrage leveren aan lichamelijke aktiviteit en 
energiegebruik (Saris & Binkhorst, 1977, Verschuur & Kemper, 1980). 
Voor het bepalen van lichamelijke aktiviteit onder dagelijkse levensomstandigheden is een 
aantal draagbare versnellingsmeters ontwikkeld, die het versnellingssignaal gelijkrichten en 
integreren in de tijd. Met behulp van individuele regressievergelijkingen tussen de verkregen 
versnellingsmeter-output en gemeten energiegebruik of zuurstofopname kan vervolgens het 
energiegebruik berekend worden. 

Het grootste voordeel van versnellingsmeters is dat ze naast het aantal versnellingen 
(vertragingen) ook de intensiteit van de versnellingen (vertragingen) kunnen registreren. 
Eerder ontwikkelde bewegingsmonitoren, zoals de Biomotometer (Schulman et al., 1977), de 
Large Scale Integrated Motor Activity Monitor (UI) (LaPorte et al., 1979) en de Vitalog 
(Taylor et al., 1982) meten alleen het aantal versnellingedvertragingen. Deze meetinstrumen- 
ten zijn gebaseerd op kwikschakelaars. Een kwikschakelaar bestaat uit een cilinder met daarin 
een druppel kwik en aan de uiteinden een elektrisch contact. Beweging resulteert in het 
sluiten van het contact door de druppel kwik. De Vitalog kan naast lichamelijke aktiviteit ook 
hartaktiviteit registreren. 

In 1981 ontwikkelden Wong et al. een draagbare versnellingsmeter, die om de taille gedragen 
kon worden en gedurende 10 dagen de lichamelijke aktiviteit kon registreren (zie voor verdere 
gegevens tabel 5.1, pagina 34). 
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Een keramisch element met piëzo-elektrische eigenschappen was in staat lichaamsver- 

snellingen in vertikale richting te registreren. Na versterking en gelijkrichting werd het 
versnellingssignaal in de tijd geïntegreerd. De op deze wijze verkregen maat voor lichamelijke 
aktiviteit werd acceleration count genoemd. 
Een versie van deze meter die geschikt was voor het berekenen van acceleration counts 
gedurende een korte periode (3 minuten) werd gebruikt om de versnellingsmeter te toetsen 
aan de hand van gemeten zuurstofopname. De correlatie van de acceleration counts met de 
murstofopnzme tijdens !open, remen en een stegtest (15 proefpersonen) was hcger d2n de 
c.nn&tiec  va^ 

zuurstofopname. De relatie tussen acceleration count (counts - min-') en zuurstofopname (mi 
* kg-' * min-') was lineair (de correlatiecoëfficiënten en de regressievergelijking zijn helaas 
niet genoemd). 
De betrouwbaarheid en validiteit van de versnellingsmeter van Wong et al. (1981) werden 
getest door Montoye et al. (1983). Bij 21 proefpersonen (20-60 jaar) werd tijdens 14 
verschillende aktiviteiten de output van de versnellingsmeter, die gedragen werd op de lage 
rug, vergeleken met gemeten zuurstofopname en de output van 2 LSE's (één om taille en één 
om linker pols). 
De volgende aktiviteiten werden elk 4 minuten uitgevoerd: 

output van ppfi L.SI ~f ppn mpc,h,u&&p, n d n m p t p t  y""""'WbW' /nin;-P~Jn\ \"'e' L W U " )  met 1 1 I V C  

- lopen op lopende band, 2 mph (3,2 km - h-I), bij hellingen van O, 6 en 12% 
- lopen op lopende band, 4 mph (6,4 km - h-I), bij hellingen van O, 6 en 12% 
- rennen op lopende band, 6 mph (9,7 km * h-I), bij hellingen van O en 6% 

- op- en van bank stappen, 20 cm hoog, 20 en 35 stappen * min-' 
- kniebuigingen, 28 en 48 buigingen + min-' 
- aantikken vloer tijdens kniebuigingen, 24 en 36 tikken min-' 

Deze aktiviteiten werden gekozen op grond van hun gelijkenis met dagelijkse aktiviteiten. 
Gedurende de vierde minuut van elke aktiviteit werd de zuurstofopname geregistreerd. De 
betrouwbaarheid van de versnellingsmeter (r = 0.94, 4 personen, 14 aktiviteiten) was hoger 
dan de betrouwbaarheid van de LSI om de pols (r = 0.74) en de LSI om het middel (r = 

0.63). De correlatiecoëfficiënt tussen zuurstofopname en acceleration counts voor alle 
proefpersonen en aktiviteiten was 0.74. De (lineaire) relatie tussen zuurstofopname en 

acceleration counts werd omschreven met de vergelijking: 

Yû2 (rnE+kg-lamin-1) = 8,2 + 0,08[acc. counts (counts- min-1)] 

(Standaardfout = 6,63 ml - kg-' * min-'). 
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Voor de LSI om de pols en het middel bedroegen de correlatiecoëfficiënten respectievelijk r = 

0,60 en r = O, 36; de standaardfouten waren 7,86 en 9,16 ml kg-' min-'. 

Figuur 5.1 toont de versnellingsmeter-output (acceleration counts; gem I SD) en de zuurstof- 
opname voor de 1 4  afzonderlijke aktiviteiten. Bij toename van de snelheid van een aktiviteit 
bleken zuurstofopname en acceleration counts toe te nemen. 
Montoye et al. (1983) stellen dat bij aktiviteiten met een hogere zuurstofopname in het 
algemeen ook een grotere versnellingsmeter-output gevonden zal worden. Bij toename van de 
helling tijdens lopen of rennen op de lopende band met gelijk blijvende snelheid vonden zij 
echter wel een toename in zuurstofopname, maar geen verschil in acceleration counts. De 
auteurs concluderen dan ook dat het energiegebruik tijdens lopedrennen tegen een helling 
onderschat zal worden bij gebruik van een versnellingsmeter. En dit zal, volgens de auteurs, 
tevens het geval zijn als het energiegebruik bij dynamische aktiviteiten geschat wordt door 
een versnellingsmeter op de lage rug terwijl een deel van het lichaam ondersteund wordt 
(bijvoorbeeld bij fietsen, roeien). 

4: 

5 

O 

L E G E N D  

02 Uplika 

Acc. Reading 

$ Hem f 1 S D. 

T 

Walklng 2 rnph i Walking 4 r Run 6 rnph 1 Bench Step Knee Band Floor Toucl 

2000 

1800 

1600 

1 4 0 0  

@J 

1200 5 
1000 à, 

E 
800 2 

<D e U 

<y 

o 
- 

600 { 

400 

200 

O 

Eigiiur 5.1 Gemiddelden en standaarddeviaties voor zuurstofopname en acceleration counts per aktiviteit (N = 29). 

(Naar: Montoye et al., 1983) 

Servais et al. (1984) brachten enige veranderingen in de door Wong et al. (1981) ontwikkelde 
versnellingsmeter aan. Het doel hiervan was 1) de display-resolutie te verhogen door een 
digitale display te gebruiken, 2) de versnellingsopnemer te verbeteren, 3) het stroomverbruik 
te reduceren en 4) een reset mogelijkheid en een "low-battery'' indicator aan te brengen. De 
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nieuwe versnellingsopnemer (R101-S, Gulton Industries), een piëzo-elektrisch element (25,4 
x 3,2 x 0,5 mm) bestaande uit twee tegengesteld gepolariseerde staafjes, registreerde versnel- 
lingen in vertikale richting (zie ook tabel 5.1). Het uitgangssignaal van de versnellingsmeter, 
die op de lage rug bevestigd kon worden, werd tijdens enkele aktiviteiten (lopen, kniebuigen, 
rennen) gevalideerd aan het uitgangssignaal van een krachtenplatform (vertikale of z 
component). De twee signalen kwamen goed overeen, waarmee aangetoond leek dat de 
lokatie van de versnellingsmeter op de lage rug voldoet voor het meten van lichaams- 
versnellingen in vertikale richting. Uit de output van het krachtenplatform in x-, y- en z- 
richting bleek tevens dat de grootste versnellingscomponent gelegen was in de z-richting. 
Servais et al. (1984) concluderen derhalve dat een goede schatting van het energiegebruik bij 
genoemde aktiviteiten gemaakt kan worden met een versnellingsmeter op de rug met vertikale 
meetrichting. 
Aanzienlijke verschillen tussen de uitgangssignalen van de versnellingsmeter en het krachten- 
platform traden echter op als de versnellingsmeter op een bovenbeen gedragen werd, omdat 
bij buiging van het been de oriëntatie van de meetas van de versnellingsmeter ging afwijken 
van de orthogonale z-as van de aarde. 
Aangezien buiging, en dus een afwijking van de z-as, ook kan optreden in de romp, zal de 
door Servais et al. (1984) gestelde conclusie dat energiegebruik goed geschat kan worden met 
een versnellingsmeter met vertikale meetas op de rug, alleen opgaan in die gevallen waarin de 
romp nagenoeg recht (parallel aan de orthogonale z-as) gehouden wordt. 

De nieuwe versnellingsmeter werd getest tijdens een aantal aktiviteiten (ongeveer dezelfde 
aktiviteiten als in het onderzoek van Montoye et al., 1983). De versnellingsmeter was zodanig 
gecalibreerd dat de output overeenkwam met het energiegebruik (Kcal) van een man met een 
gewicht van 70 kg tijdens lopen (3mph [ 4,8 km h-'I). Daartoe werd de tijdconstante van de 

integrator in de versnellingsmeter aangepast. De output van de versnellingsmeter bij de 
diverse aktiviteiten werd vervolgens vergeleken met het gemeten energiegebruik (Kcal). Het 
energiegebruik, berekend met de versnellingsmeter, bleek met deze calibratie bij lopen met 
lage snelheden, kniebuigen, vloer aantikken, steptest en traplopen onderschat te worden en bij 

lopen met hoge snelheden (> 4,8 krn * h-')overschat te worden. Voor elke aktiviteit stelden 
de onderzoekers een aktiviteiten coëfficiënt vast, die de ratio tussen energiegebruik geschat 
met behulp van de versnellingsmeter en gemeten energiegebruik aangaf. Met deze ratio kon 
aan de hand van de versnellingsmeter-output het "juiste" energiegebruik bepaald worden. 

Redmond en Hegge (1985) beschrijven een sensor voor polsaktiviteit gebaseerd op versnel- 
lingsmeting. De piëzo-resistieve opnemers in deze sensor zijn de EGA 1F5D en de EGA 
3F5D, die respectievelijk in één en in drie richtingen meten (zie tabel 5.1). Indien de 
polsaktiviteit in drie richtingen gemeten wordt, moet de versnellingsmeter zodanig bevestigd 
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worden dat de orthogonale x-as van het instrument transversaal, de orthogonale y-as sagittaal 
en de orthogonale z-as longitudinaal ten opzichte van de pols ligt. 
Als maat voor polsaktiviteit werd door Redmond en Hegge de RMS-waarde (root-mean- 
square waarde) van het versnellingssignaal over een vast tijdsinterval (68 seconden) bepaald 
voor elke afzonderlijke meetrichting. 
Bij dit tijdsinterval bleken de RMS-waarden van de drie afzonderlijke meetrichtingen gelijk 
te zijn. Slechts bij zeer kleine tijdsintervallen (< 1 seconde) was er verschil tussen de RMS- 
waarden van de afzonderlijke meetrichtingen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er voor 
elke afzonderlijke polsbeweging, met versnelling in één richting, binnen enkele seconden een 
tegenbeweging optreedt met een versnellingscomponent in een andere richting. 
Metingen van de polsaktiviteit met behulp van één-assige versnellingsmeters zijn dus niet 
minder nauwkeurig (bij tijdsintervallen > 1 seconde) dan metingen met 3-assige versnellings- 
meters. Ook de meetrichting van de één-assige meter op de pols doet niet terzake, Dit in 
tegenstelling tot een versnellingsmeter op de rug, waarbij de meetrichting wel degelijk van 
belang is. Immers, de grootste versnellingscomponent van de romp ligt in vertikale richting 
bij dagelijkse aktiviteiten als lopen en rennen (Servais et al., 1984). Of bepaling van 
lichamelijke aktiviteit onder dagelijkse levensomstandigheden met een 3-assige versnellings- 
meter op de rug nauwkeuriger is dan met een één-assige versnellingsmeter zal nader 
onderzocht moeten worden. 

De versnellingsmeter, zoals beschreven door Redmond en Hegge (1985) is verder ontwikkeld 
tot een geavanceerde aktiviteitenmonitor (PCD actigraph), die gedragen kan worden op 
meerdere plaatsen van het lichaam en versnellingen in 2 richtingen meet. Het tijdsinterval 
waarover de versnellingen gesommeerd worden is instelbaar van 2 seconden tot 5 minuten 
(zie verder tabel 5.1, van Egeren). Deze PCD actigraph werd door van Egeren (1990) gebruikt 
voor de bepaling van het dagelijkse aktiviteitenniveau gedurende 24 uur, in combinatie met 
een geautomatiseerde dagboekmethode. Op deze wijze konden zowel de intensiteit van de 

aktiviteiten als de soort aktiviteiten vastgelegd worden. De toepassing van de combinatie van 
deze systemen is groot. Van Egeren gebruikt de combinatie om continu geregistreerde 
bloeddruk te relateren aan lichamelijke aktiviteit. 

Meijer et al. (1989; 1991) ontwikkelden een versnellingsmeter op basis van een piëzo- 
elektrisch kristal, dat gevoelig was in drie richtingen en op de lage rug gedragen kon worden. 
Versnellingssignalen uit drie richtingen werden opgeteld tot één signaal dat, na versterking, 
gelijkrichting en integratie over tijdsintervallen van 1 minuut, opgeslagen werd als "accelera- 
tion counts - min-'" (zie tabel 5.1  voor verdere gegevens). 
Om betrouwbaarheid en inter-instrumentele variatie van de versnellingsmeter te bepalen 

liepen 4 proefpersonen (2 mannen, 2 vrouwen, 22 1 jaar) op een lopende band bij drie 
verschillende snelheden (33 - 7,O km a h-'; 5 min. per snelheid) met telkens een set van 2 
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andere versnellingsmeters op de lage rug. De betrouwbaarheid bleek goed (r = 0.98) en de 
inter-instrumentele variatie was in het algemeen lager dan 30%. Een nadeel van de versnel- 
lingsmeter was dat de gevoeligheid afnam in de tijd dat de meter niet gebruikt werd en 
toenam nadat de meter opnieuw in gebruik was genomen (Meijer et al., 1991). 
In een laboratorium-experiment werd voor 16 proefpersonen (13 mannen, 3 vrouwen, 20-40 
jaar) de individuele relatie bepaald tussen de output van de versnellingsmeter en het gemeten 
energiegebruik (J - kg-' min-') (m.b.v. indirekte calorimetrie). Deze relatie werd vastgesteld 
bij de uitvoering van de volgende aktiteiten: 

1) ontspannen zitten 
2) aktief zitten (elke 30 s. opstaan en gaan zitten) 
3) ontspannen staan 
4) aktief staan (elke 30 s. enkele passen lopen) 
5-7) Lopen en rennen op lopende band bij 3 snelheden in een range van 3-13 km * h-' 

De (lineaire) relatie tussen versnellingsmeter-output en energiegebruik, gemiddeld over de 16 
proefpersonen, voldeed aan de vergelijking: 

Energiegebruik (J * kg-' - min-') = 1,294 x output (counts * min-') t 77,988 

In een veldexperiment werd de versnellingsmeter vervolgens gevalideerd onder normale 
dagelijkse levensomstandigheden. Bij 4 proefpersonen (3 mannen, 1 vrouw, 20-24 jaar) werd 
gedurende 1 week het totale energiegebruik bepaald met de versnellingsmeter en met een 
dagboek-methode waarmee de voedselopname werd vastgelegd. De versnellingsmeter werd 
alleen overdag gedragen, het energiegebruik gedurende de nacht werd gelijk gesteld aan één 
maal het basaalmetabolisme. Uit metingen van het lichaamsgewicht aan begin en eind van de 

meetperiode bleek dat dit gelijk was gebleven voor alle vier de proefpersonen. De correlatie 
tussen totale versnellingsmeter-output (counts - week-') en energie-opname was 0,99 (p c 
0,025). Indien de counts week-' echter omgerekend werden naar energiegebruik aan de hand 
van de individuele relaties tussen versnellingsmeter-output en energiegebruik, bleek dit 
energiegebruik 30% hoger te zijn dan het energiegebruik berekend aan de hand van de 
voedselopname. 
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Tabel 5.1 Eigenschappen van verschillende draagbare versneiíingsmeters 

5.2 De Caltrac 

De meest toegepaste en beschreven versnellingsmeter die momenteel commercieel verkrijg- 
baar is, is de Caltrac (Hemokinetics Inc, Madison; Vertegenwoordiger Nederland: Anna 
Medical Systems). De Caltrac is ontwikkeld naar aanleiding van eerder beschreven onderzoek 
van Wong et al. (1981), Montoye et al. (1983) en Servais et al. (1984). Het is een versnel- 
lingsmeter op basis van een piëzo-elektrisch element met de afmetingen van een zakcalcula- 
tor, die met een klip aan broekband of borstzakje bevestigd kan worden (zie ook tabel 5.1 
voor verdere gegevens van de Caltrac). De Caltrac registreert versnellingen in vertikale 
richting en na gelijkrichting en integratie van deze versnellingen wordt een maat verkregen 
voor lichamelijke aktiviteit ("acceleration counts"). Met behulp van de acceleration counts en 
individuele waarden voor lichaamsgewicht, lengte, leeftijd en geslacht wordt een schatting 
gemaakt van het energiegebruik (rustmetabolisme t energiegebruik door lichamelijke 
aktiviteit). [Op dit moment moeten lichaamsgewicht en lengte nog in Amerikaanse eenheden 
worden ingevoerd (pounds, inches), maar over enkele maanden in ook een versie met metri- 
sche eenheden leverbaar.] 
De programmatuur van de Caltrac berekent het rustmetabolisme (Kcal * min-') volgens de 
formules: 

32 



mannen: [(473 x gewicht)+(982 x lengte)-(531 x leeftijd) + 46861 /100000 

vrouwen: [(331 x gewicht)+(351 x lengte)-(352 x leeftijd + 49854]/100000 

(naar: Pambianco et al., 1990) 

Sallis et al. (1990) adviseren echter de geprogrammeerde berekening van het rustmetabolisme 
en het energiegebruik niet te gebruiken, maar uit te gaan van de acceleration counts, die met 
behulp van een individuele regressie-lijn tussen energiegebruik (zwrstofop~ame.) en 

acceleration counts omgerekend kunnen worden naar energiegebruik. Om de ouput van de 
Caltrac in acceleration counts te verkrijgen dienen de volgende individuele variabelen 
ingevoerd te worden: leeftijd: 99, geslacht: O, lengte: 36, gewicht: 25. 

De betrouwbaarheid en validiteit van de Caltrac zijn in verschillende onderzoeken en onder 
verschillende omstandigheden getest. In tabel 5.2 is een aantal van deze onderzoeken vermeld 
inclusief validatiemethode, validiteit, betrouwbaarheid en plaats van bevestiging van de 
Caltrac op het lichaam. In het algemeen is de Caltrac getest tijdens aktiviteiten als lopen en 
rennen. Een enkele keer is de Caltrac gebruikt om het energiegebruik onder dagelijkse 
levensomstandigheden te schatten. Validatiemethoden die gebruikt zijn zijn: gemeten 
energiegebruik (indirekte of direkte calorimetrie), verschillende observatiemethoden, andere 
bewegingsmeters, hartslagfrequentie en tweevoudig gemerkt water. Eenduidigheid omtrent de 
validatiemethode is er dus niet, hoewel in de meest recente onderzoeken veelal de zuurstof- 
opname of tweevoudig gemerkt water als validatiemethoden gehanteerd zijn. Gretebeck 
(1986) vergeleek 4 methoden voor het bepalen van lichamelijke aktiviteit en energiegebruik 
onder dagelijkse levensomstandigheden (7 dagen), te weten: de Caltrac, hartslagfrequentie, 
tweevoudig gemerkt water en voedselopname (N = 30). De Caltrac correleerde significant met 
hartslagfrequentie en voedselopname (p < 0,OS). Ook de hartslagfrequentie correleerde 
significant met de voedselopname (p < 0,OS). De tweevoudig gemerkt water methode 
correleerde met geen van de andere methoden. Gretebeck concludeert dat, gelet op gebruiks- 
vriendelijkheid, belasting voor de proefpersonen en kosten, de Caltrac de beste methode is 
voor het schatten van lichamelijke aktiviteit en energiegebruik onder dagelijkse levensom- 
standigheden. 

De Caltrac is redelijk valide is voor het schatten van lichamelijke aktiviteit en energiegebruik 
tijdens lopen op een horizontale ondergrond (Balogun et al., 1989; Pambianco et al., 1990; 
Sallis et al., 1990; Broskoski et al., 1991; Haymes & Byrnes, 1991), hoewel de Caltrac output 
(Kcal) in het algemeen hoger is dan gemeten energiegebruik (Kcal) (Balogun et al., 1989; 
Pambianco et al., 1990; Broskoski et al., 1991; Haymes & Byrnes, 1991; Losen et al., 1991). 
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C',>CI c \- Bij gebruik van de Caltrac tijdens lopen tegen een helling wordt het energiegebruik wrschat 
en bij lopen van een helling af derschat  (Freedson, 1990; Losen et al., 1991). 
Voor het bepalen van lichamelijke aktiviteit en energiegebruik onder dagelijkse levens- 
omstandigheden is de Caltrac valide indien toegepast bij volwassenen en minder of niet valide 
indien toegepast bij kinderen (Klesges et al., 1985; Schutz et al., 1988; Klesges & Kiesges, 
1987, Sallis et al., 1990; Gretebeck et al., 1991) 
De Caltrac kan ook toegepast worden voor het bepalen van lichamelijke aktiviteit en 
energiegebruik tijdens beroepsarbeid. Betrouwbaarheid en validiteit van de Caltrac zijn in 
deze situatie echter slechts een enkele keer onderzocht (Balogun et a!., 1986; W ~ ~ h b ~ m  et d., 
1989). 
Om lichamelijke aktiviteit te schatten tijdens fietsen kan de Caltrac bevestigd worden op een 
knie of enkel (Hunter et al., 1989). De validiteit van deze schatting (gevalideerd aan zuur- 
stofopname) is beter dan voor een LSI en voor zowel knie- als enkellokatie gelijk. 
Bij loopaktiviteiten of dagelijkse levensverrichtingen wordt de Caltrac veelal bevestigd op de 
lage rug (lumbaal niveau) of op de buik met behulp van een klip of een band om de taille. 
Indien de inter-instrument betrouwbaarheid getest wordt of naast de Caltrac een andere 
(bewegings)monitor gedragen wordt, is op één of op beide heupen een Caltrac bevestigd. 
Balogun et al. (1988) vergeleken de output van een Caltrac ter hoogte van de taille met de 
output van een Caltrac ter hoogte van de borstkas. Deze vergelijking leverde een significant 
verschil op (p < 0,05) bij lage loopsnelheden (2 mph [3,2 km - h-']) - de output van de 
Caltrac ter hoogte van de taille was hoger - en geen significant verschil bij hoge loopsnelhe- 
den (4 mph [6,4 km - h-'1). Dit komt voor lage snelheden overeen met het feit dat tijdens 
lopen vertikale versnellingen op lumbaal niveau significant hoger zijn dan op thoracaal niveau 
(zie ook onderzoek van Cappozzo, 1982, 9 2.1) 

C,\W - 

De test-hertest betrouwbaarheid (correlatie) varieert van r = 0,30 tot r = 0,91 in de verschil- 
lende onderzoeken. De inter-instrument betrouwbaarheid heeft, indien onderzocht, een 
correlatie groter dan 0,89. 

Een nadeel van de Caltrac is dat het energiegebruik (Kcal) en de lichamelijke aktiviteit 
(acceleration counts) alleen uitleesbaar zijn als een totaalscore over een waarnemingsinterval 
en dat er bijvoorbeeld geen gegevens per minuut of per uur opgeslagen kunnen worden. 
Verder worden alleen versnellingen in vertikale richting geregistreerd. De nadelen van de 
bevestigingsmethode (klip) zijn reeds besproken in 0 2.2. 
De tekortkomingen van versneliingsmeters in het algemeen - het niet kunnen meten van 
statische aktiviteit, onderschatten van lichamelijke aktiviteit als een deel van het lichaam 
ondersteund wordt en versnellingsmeter op romp bevestigd is en het registreren van niet door 
het lichaam zelf geproduceerde versnellingen - spelen ook een rol bij toepassing van de 
Caltrac. 
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Tabel 5 7. Enkele toepasingen van de Caitrac met validatiemethode, vaiiditeit, betrouwbaarheid en bevestigingsplaats. 

auteur toepassing betrouwbaarheid I validiteit/ 
correlatie coëff. 

gevalideerd aan/ 
vergeleken met 

Vergelijking akt. niveau bij volwasse- 
nen (N=M) en kinderen (N=30) met 
Caltrac en LSI (acc. counts) 

bevestigings- 
plaats 

op linker heup, 
LSI op rechter 
heup met band 

gevalideerd aan 
observatie methode 

vergeleken met LSI 
(FATS), 

Kiesges et ai., 
1985 

Baiogun et ai., 
1986 

volwassenen: r = 0,69 
(LSI: r = 0,65) 
kinderen: r = 0,35 
(LSI: r = 0,40) 

~ ~~ 

Bepaling lich. akt. van fysiotherapeuten 
(N=19) tijdens werk. Acc. counts om- 
gerekend naar energiegebruik m.9.v. 
regressielijnen 

- 

~~ 

~ ~~ 

test-hertat: r= 0,91 met klip aan 
riem (buik) of 
L,.- iniis:zzkje 

op linker heup 
met band 

I r = 0,54 - 

niet vermeid r = 0,92 

ter hoogte van 
taiiie en borst- 
kas met ban 

borstkas: r = 449 - 
taille: geen sign con. (p 
> 0,OS) 

Caitrac: S,’ = 3,3- - 
4,4 rnl . kg-’ . min-’ 

8,s ml * kg-’ . min” 
voor enkel en knie 

LSI: szy- = 5,9 - 

op knie of 
enkel 

Hunter et al., 
1989 

Bepaling validiteit Caltrac voor schatten gevalideerd aan 
van energiegebruik tijdens fietsen zuurstofopname, 
(N=20). vergeleken met LSI 

I kinderen: r = 462 
volwassenen: sign. 
correlatie, maar ener- 
giegebruik onderschat 
bij grote versnelljngen. 

_______f 
zuurstofopname (mi . 
kg-’ + min.’): r = 476 
energiegebruik (Kcal 
min-’): r = 0,92 
Caltrac output sign. 
hoger dan berekend 
energiegebruik I 

met band om 
taille (buik?) 

Mukeshi, 1989 Bepaling validiteit Caltrac (Kcal) bij Gevalideerd aan 
kinderen (NI=?) onder dagelijkse le- observatiemethode 
vensomstandigheden. Bepaling validiteit bij kinderen, gevali- 
Caltrac bij volwassenen tijdens 7 akti- deerd aan zuurstof- 
viteiten (N=20). opname bij volwas- 

senen. 

Balogun et al., Bepaling validiteit Caltrac (Kcal) voor gevalideerd aan 
1989 het meten van energiegebruik tijdens zuurstofopname en 

op lage rug met 
band (lumbaal 
niveau) 

Washbum et al., 
1989 

test-hertest Caltrac: r 
= 0,58 
test-hertest UI: 
r = O,@ 

op niet-domi- 
nante heup met 
band 

Bepaling lich. aktiviteit (acc. counts) en 
energiegebruik (Kcaï-kg%nin-’) bij 
postbodes (N=35). 

Vergeleken met LSI 

inter-instrument: 

test-hertest: verschil 
tussen gemeten en 
geschat energiege- 
bruik is 5 Kcal. 

0,87-0,98 
op elke heup 
één Caltrac, 
met band be- 
vestigd 

I i = 0,68-0,74 
Caltrac overschat het 

Pambianco et ai., Bepaling validiteit en betrouwbaarheid gevalideerd aan 
1990 van Caltrac voor schatten van energie- 

gebruik (Kcal) bij lopen op horizontale 
ondergrond (N=20). 

zuurstofopname 

sallis et al., 1990 Bepaling validiteit en betrouwbaarheid 
van Caitrac voor schatten van aktivitei- 
ten niveau (acc. counts) bij kinderen 
1) veldonderzoek (N=35), 2 dagen 
2) lab. onderzoek (N=lS), lopen op 
horizontale ondergrond 

1) gevalideerd aan 
hartslagkequentie 

1) i = 449 

2) r = 0,82; S,’= 23% 

i) inter-instrument: 
r = 0,96 
test-hertest: r= 0,30 

~ ~ 

1) Caltrac op 
buik of één op 
elke heup 

2) één Caitrac 
op elke heup 

2) gevalideerd aan 
zuurs tofopname 

2) inter-instrument: 
r = 0,89 
test-hertest: n.v.t. 

Freedson et al., 
1990 

Geen sign. correlatie. 
Energiegebruik over- 
schat bij helling op en 
onderschat bij helling 
af. 

~~ 

Met band om 
taille (rug?). 

Bepaling vaiiditeit Caitrac (Kcal . min‘ 
’) voor schatten van energiegebruik 
tijdens lopen tegen en van helling 

gevalideerd aan 
zuurstofopname, 
omgerekend tot Kcal 

(N=10) . min-’ 
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toepassing 

~ ~~ 

Bepaling validiteit Caitrac (Kcai) voor 
schatten van energiegebruik bij lopen 
op horizontale ondergrond en tegen 
helling (N=î5) 

Bepaling validiteit Caltrac voor schatten 
van energiegebruik (Kcal) bij lopen en 
rennen op horizontale ondergrond 
\W=ïij. 

Bepaling validiteit Caitrac voor schatten 
van energiegebruik (Kcal) bij kinderen 
tijdens rust en aktiviteit (lopen) (N=17) 

Bepaling totaal energiegebruik onder 
dagelijkse levensomstandigheden gedu- 
rende 10 dagen bij jonge volwassen 
mannen (N=?) 

Bepaling validiteit Caltrac (Kcal- dag-’) 
voor schatten van energiegebruik onder 
dagelijkse levensomstandigheden, 7 
dagen (N=28). 

* S, = standaard fout voor schatting. 

gevalideerd aan/ 

-reEeetekeemeL, 
gevalideerd aan 
zuurstofopname 

gevalideerd aan 
zuurstofopname, 
omgerekend tot 
energiegebruik 

gevalideerd aan 
zuurstofopname 

gevalideerd aan 
tweevoudig gemerkt 
water 

gevalideerd aan 
tweevoudig gemerkt 
water 

~ 

validiteit/ 

Sign. verschil tussen 
Caitrac en zuurstofop- 
name. Overschatting 
energiegebruik op hor. 
ondergrond, onder- 
schatting op helling. 

Caltrac (Kcal) en ener- 
giegebruik r = 0,94 
(lopen), r = 0,70 (ren- 
nen). Energiegebruik 
ovc?splh2t. 

Caltrac (counts) en 
zuurs tofopname: 
r = 0,89 (iopen), 
r = 0,24 (rennen) 

rust: I = 0,52 
aktiviteit: r = 0,89 Cal- 
trac overschat energie- 
gebruik tijdens rust en 
aktiviteit 

r = 0,873, Caltrac on- 
derschat energiegebruik 
in vergelijking met 
tweevoudig gemerkt 
water methode 

r = O,%, energiegebruik 
(Kcal . dag-’) m.b.v. 
Caltrac lager dan ener- 
@egebruik m.b.v. water 
(%I%) 

betrouwbaarheid 

~ ~~~~~ 

inter-instrument: 
goed 

inter-instrument: 
r = 0,93 

bevestigings- 

Op lage rug en 
linker heup met 
band. 

Op elke heup 
een Caltrac. 
E n  geeft Kca! 
weer, andere 
.,,.,. ”,.....*̂ 
_V. W U l l I J  

a n  Caltrac op 
elke heup en 
een Caltrac op 
lage rug met 
band. 

Om middel 

Op buik met 
klip. 
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Hoofdstuk 6 
Conclusies en indicaties voor verder onderzoek 

Versnellingsmeters voor het bepalen van lichamelijke aktiviteit of energiegebruik bij de mens 
moeten geschikt zijn om karakteristieken van menselijke bewegingsversnellingen te registre- 
ren. Zo moeten relatief lage frequenties (C 5 Hz) nauwkeurig gemeten kunnen worden. Daar- 
naast moet het (amp1itude)meetbereik in vertikale richting +6 g zijn indien maximale 
versnellingen geregistreerd moeten worden met een versnellingsmeter op de lage rug. Ais de 
versnellingsmeter op andere plaatsen van het menselijk lichaam bevestigd is kan van dit 
bereik afgeweken worden (een versnellingsmeter op een enkel dient bijvoorbeeld een bereik 
van zr12 g in vertikale richting te hebben [Cappozzo, 19821). 

De plaats van de versnellingsmeter zal afhankelijk zijn van de aktiviteit die men wil 
registreren. Voor bepaling van het aktiviteitenniveau of het energiegebruik onder dagelijkse 
levensomstandigheden geniet bevestiging op de lage mg de voorkeur. De versnellingsmeter 
dient daarbij star tegen het lichaam bevestigd te worden met behulp van een band of tape. 

Bij voorkeur moeten een zeer lichte versnellingsmeter en databewerkings-unit gebruikt 
worden om de invloed van massa en afmeting van de versnellingsmeter op de versnellingsdata 
te minimaliseren (versnellingsmeter met grote massa en afmeting treedt eerder op de huid in 
resonantie) en de proefpersoon zo min mogelijk hinder van de meetinstrumenten te laten 
ondervinden. Mijns inziens zijn de massa's en afmetingen van reeds ontwikkelde versnellings- 
meters, ook van de Caltrac, te groot (zie tabel 5.1). 
Versnellingsmeter en databewerkings-unit kunnen in één instrument verwezenlijkt worden of 

aparte eenheden vormen. In het laatste geval valt te denken aan een versnellingsmeter en 
bewerking-unit c.q. ontvanger die telemetrisch werken, zodat geen hinder van elektrische 
verbindingen ondervonden wordt. Een kleine versnellingsmeter kan dan gemakkelijk op 
verschillende lichaamsdelen bevestigd worden en de ontvanger kan bijvoorbeeld om de pols 

gedragen worden. 

Het bepalen van lichamelijke aktiviteit of energiegebruik door middel van versnellingsmeting 
kent enkele nadelen, te weten: 

1) Aktiviteitenniveau of energiegebruik zijn niet te bepalen tijdens statische aktiviteiten. 
2) Niet door het lichaam geproduceerde versnellingen (van storingsbronnen) kunnen ook 

door een versnellingsmeter geregistreerd worden en een verkeerd beeld geven van het 
aktiviteitenniveau of het energiegebruik. 

3) Aktiviteitenniveau of energiegebruik zullen met een versnellingsmeter op de lage rug 
onderschat worden tijdens aktiviteiten waarbij been- of armarbeid verricht wordt, 
terwijl een deel van het lichaam ondersteund is (roeien, fietsen). 
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4) Indien het energiegebruik bepaald wordt tijdens andersoortige aktiviteiten dan die 
waarbij de relatie tussen versnellingsmeter-output en energiegebruik is vastgesteld, 
kan het energiegebruik verkeerd geschat worden (onder- of overschat worden). 

Met deze nadelen moet tijdens registratie en databewerking rekening gehouden worden en zo 
mogelijk dienen er oplossingen of alternatieven voor te worden gevonden. 

Ten aanzien van 1) kan opgemerkt worden dat bij bepaling van het aktiviteitemiveau of het 
energiegebruik onder dagelijkse levensomstandigheden de bijdrage van statische aktiviteiten in 
het algemeen verwaarloosbaar is (Saris & Binkhorst, 1977; Verschuur & Kemper, 1980). 

Onder andere omstandigheden zullen andere methoden voor het meten van lichamelijke 
aktiviteit of energiegebruik toegepast moeten worden (bijvoorbeeld (in)direkte calorimetrie). 

Frequenties van storingsbronnen (2) kunnen zo veel mogelijk met behulp van filtertechnieken 
verwijderd worden. Het frequentiespectrum van de menselijke beweging(en) dient dan wel 
grotendeels bekend te zijn. Dit frequentiespectrum kan gevonden worden met behulp van 
frequentie-analyse tijdens beweging(en) in een laboratoriumsituatie, waarbij storing nagenoeg 
afwezig is. 

Bij het bepalen van het aktiviteitenniveau of het energiegebruik tijdens aktiviteiten als fietsen 
en roeien kan een (extra) versnellingsmeter of een betreffend lichaamsdeel bevestigd worden. 

Wat betreft nadeel no 4) kan gerefereerd worden aan het onderzoek van Servais et al. (1984), 
waarbij het energiegebruik van aktiviteiten, anders dan de aktiviteit waarvoor de versnellings- 
meter gecalibreerd was (lopen 3 mph [4,8 km * h-']) over- of onderschat werden. Tevens kan 
gerefereerd worden aan onderzoek met de Caltrac, waarbij het energiegebruik tijdens lopen 
tegen een helling onderschat en tijdens lopen van een helling overschat werd. Niet voor a!!e 
aktiviteiten kan dezelfde relatie tussen energiegebruik en versneliingsmeter-output (integraal 
van absolute versnelling) gebruikt worden. Voor verschillende aktiviteiten bestaan verschil- 
lende relaties tussen geleverde uitwendige arbeid en metabolisch energiegebruik. Deze relatie 
is afhankelijk van de zogenaamde mechanische efiiciëntie van een aktiviteit. Er bestaan dus 
ook verschillende relaties tussen energiegebruik en lichaamsversnelling, als versnelling als 
kenmerk van uitwendige arbeid wordt beschouwd. 
Indien de relatie tussen energiegebruik en versnellingsmeter-output is vastgesteld voor de 

aktiviteit "lopen op horizontale ondergrond" en deze relatie vervolgens gebruikt wordt om het 
energiegebruik te schatten tijdens de aktiviteit "lopen tegen een helling van 6"", zal dit 
energiegebruik onderschat worden. De lichaamsversnellingen tijdens deze tweede aktiviteit 
zullen namelijk niet significant afwijken van die tijdens lopen op een horizontale ondergrond 
en het energiegebruik zal dus ongeveer gelijk geschat worden aan dat tijdens lopen op 
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horizontale ondergrond (Montoye et al., 1983). Er is echter bekend dat de mechanische 
efficiëntie bij lopen tegen een helling lager is dan bij lopen op horizontale ondergrond en het 
energiegebruik zal bij dezelfde uitwendige arbeid, en bij dezelfde versnellingsmeter output, 
dus hoger zijn dan tijdens lopen op horizontale ondergrond. 
Het omgekeerde geldt voor lopen van een helling af. De mechanische efficiëntie is daarbij 
hoger dan bij lopen op horizontale ondergrond. Indien de relatie tussen energiegebruik en 
versnellingsmeter-output tijdens lopen op een horizontaal vlak gebruikt wordt voor het 
schatten van het energiegebruik tijdens lopen van een helling, zal dit energiegebruik overschat 

worden. 
De exacte relatie tussen energiegebruik en versnellingsmeter-output (de integraal van absolute 
versnelling) zal bij verschillende aktiviteiten nader onderzocht en theoretisch onderbouwd 
moeten worden. Een literatuuronderzoek naar de relatie tussen geleverde arbeid ("mechanisch 
energiegebruik"), lichaamsversnelling en (metabolisch) energiegebruik is daartoe reeds gestart. 
De theoretische onderbouwing kan met behulp van modellen verder onderzocht en getoetst 
worden. De volgende stappen kunnen daarbij ondernomen worden: 

1) De gekozen versnellingsmeters (zie $ 4.2) die gebruikt kunnen gaan worden voor het 
meten van menselijke lichaamsversnellingen worden eerst mechanisch getest ("bench test"). 
Daarbij wordt gelet op betrouwbaarheid en validiteit tijdens het meten van versnellingen met 
relatief lage frequenties en versnellingsamplitudes die overeenkomen met die van menselijke 
versnellingen. Het mechanisch testen van de versnellingsmeters kan worden gedaan volgens 
de methode van Ladin (1989), waarbij een versnellingsmeter (Entran, model EGA-125H) 
werd bevestigd op een elektro-mechanisch systeem dat een sinusvormige beweging met 
frequenties van 1 - 11 Hz produceerde. 
Ook wordt ten aanzien van de versnellingsmeting gelet op (0n)nauwkeurigheid en drift. 

2) Er zal een methode voor calibratie van de versnellingsmeters ontwikkeld moeten worden. 

3) Vervolgens kan een deelaktiviteit gedefinieerd worden, die gemakkelijk te modelleren en te 
simuleren is en waarbij de versnelling gemeten kan worden met de meest geschikte van de 
eerder geteste versnellingsmeters. Daarbij moet gekozen worden voor: 

- de bevestigingsplaats van de versnellingsmeter; eventueel kan versnelling gemeten 

- de bevestigingsmethode van de versnellingsmeter; eventueel kunnen verschillende 
worden op verschillende plaatsen 

bevestigingsmethoden uitgeprobeerd worden 
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en moet tevens rekening gehouden worden met: 

- het aantal meetrichtingen van de versnellingsmeter; eventuele verschillen tussen één of 
drie meetrichtingen moeten onderzocht kunnen worden. N.B.: de meetas(sen) moet(en) 
daarbij altijd in dezelfde richting gelokaliseerd zijn. 

bevestigingsplaats.) 
(- de weefsellaag tussen versnellingsmeter en bot; deze zal afhankelijk zijn van de 

4) Er moet een methode voor de signaalanalyse en bewerking ontwikkeld worden. 
- Daarbij moeten afzonderlijke meetrichtingen van een 3-assige versnellingsmeter in eerste 
instantie afzonderlijk geanalyseerd kunnen worden. 
- Ruis moet zo veel mogelijk verwijderd kunnen worden. Het frequentiespectrum van de 
deelaktiviteit dient daartoe bekend te zijn. 

5) De versnellingsmeting moet gerelateerd worden aan de met behulp van een model 
berekende geleverde (mechanische) arbeid tijdens de deelaktiviteit en in een later stadium ook 
aan het energiegebruik tijdens de deelaktiviteit, zodat samenhang tussen energiegebruik, 
versnelling en geleverde arbeid tijdens deze aktiviteit onderzocht en beschreven kan worden. 

6) Energiegebruik berekenen met behulp van versnellingsmeting bij 'grotere' aktiviteit, waarbij 
hele lichaam betrokken is. Gedacht wordt aan de aktiviteit 'traplopen' op een aan de TUE 
ontwikkelde roltrapergometer. 
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Bijlage A 

Schema’s van commercieel verkrijgbare versnellingsmeters 
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Novasensor: NAH Serie 
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ICSensors: Model 3021 

Signal Conditioning 

VCC 
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Output 

Pr Ref I 
2.5V 

A Reference 

Figure 1. Typical Temperature Compensation and Amplification Circuit (component values specified for each sensor) 
ai: 2~3904 
01: lN914 or equivalent. 
op Amps: LT1014. LM324 or equivalent. 

* Rstc sets the excitation voltage ramo to compensate the 

- Rset sets the excitation voltage to 5V at 25°C. - Rzbl.  Rzb2 and Rztcl and Rztc2 calibrate the zero offset 

- Rs calibrares the output span. 

sensitivity error due to temperature. 

and compensate the offset error due to temperature. 

For more information on temperature compensation, see Technical Note TN-009. 

calibration Data 

=e Calibration 
1 3026-002-P Accelerometer Data 

Date: to113189 

-368 

.9d% ~~ 

Serial Number: 8200673 

Sensitiviiy: 19.2 mV/g @ 100Hz and 1.4 gpk 
Offset: -2.16 rnV 
Bridge resistanCB' 2.63 kR 
Damping ratio: 0.68 Resonant frequency: 560 Hz 
TCZ: 3.7 %FS/tOO"C (O-SO%) 
TCS: -39.0 TCR: 22.5  %/lOO'C (O-SO'C) 
Calculated temperature cornwnsation resistors: 
Rset: 6 8 . 8  k f i  Rstc: 10.8 kR 
Rztcl:1071.1 k f i  Aztc2: - k R  
Rzbt: 10.4 R Rzb2. 0 . 0  R Rs: 3.94 kR 

With 5.00 Vdc excilation. 25'C ay: E 
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Figure 2. Calibration Data Sheet 
A calibration data sheet similar to the sample shown above is included with each unit The calibration sheet 
provides the measured test and calibration data forthe sensor. In addition to the test data. thevaluesotcalibration 
and temperature compensation resistors are also included. 
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