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'Natuurwetenschappers moeten het, net als kunstenaars, van hun inspiratie 
hebben. Je moet over een vreemde combinatie van eigenwijsheid en 
gehoorzaamheid beschikken. Je moet advies kunnen accepteren van meer 
ervaren mensen, maar ook op het juiste moment durven zeggen:"Nu doe ik 
het toch op mijn manier, want ik heb een briljant idee." Vervolgens moet 
je dat idee weer blootstellen aan de toets der kritiek. Soms kunnen mensen 
er heel slecht tegen als blijkt dat de natuur toch anders in elkaar zit. Mijn 
prullenbak zit vol met briljante ideeën.' 

(Dr. V. Icke, Intermediair, 24-91) 



Voorwoord 
Het verslag dat voor u ligt is het extract van een afstudeerwerk dat zich heeft 
voltrokken in de periode tussen oktober 1990 en augustus 1991. Dit afstudeerwerk is 
de afronding van de studie der Technische Natuurkunde aan de TUE. 
Nog eventjes en de studie zit er op. De tijd in Eindhoven en Maastricht is voorbij 
gevlogen, alle tentamens zijn gedaan en het afstudeerwerk kan worden 
gepresenteerd. In deze afgelopen zes jaar heb ik veel geleerd. Niet alleen op het 
gebied van de natuurkunde maar ook op het gebied van bestuurlijke activiteiten, 
organisatie, en met mensen omgaan. Het werken bij STOOR, het lidmaatschap van 
de faculteitsraad en het laatste jaar in het ziekenhuis hebben hieraan bijgedragen. 

In het ziekenhuis ben ik het afgelopen jaar intensief bezig geweest met de klinische 
fysica: ik heb er een nieuwe hobby bij! Ik ben blij dat ik deze hobby de komende 4 
jaar en misschien de rest van m'n leven kan blijven uitoefenen. Het mooie van de 
klinische fysica vind ik dat de natuurkunde gebruikt wordt voor maatschappelijk 
relevante toepassingen; de natuurkunde komt hier in al z'n veelzijdigheid naar voren. 

Als eerste wil ik Herman bedanken. Herman, wij hebben een jaar zeer intensief 
samengewerkt en met de manier waarop jij met mij omging voelde ik me eigenlijk al 
klinisch fysicus. Jouw bijna grenzeloze optimisme heeft mij, op momenten dat ik 
soms twijfelde, weer doen geloven dat we op het goede spoor zaten. 
Verder wil ik Hans bedanken voor al zijn aandacht aan en kritische opmerkingen 
over mijn werk. Ik wil Huub Jussen en vooral Hans Koper bedanken voor het 
bouwen van de hardware. Ik wil de andere stagiaires en Ron bedanken voor het 
helpen bij de software. En Marlies gewoon omdat het Marlies is. Verder wil ik alle 
mensen op de afdeling K.N.O. die op een of andere manier mijn afstudeerwerk 
mogelijk hebben gemaakt bedanken. Zij waren soms zeer geïnteresseerd in het 
apparaat "dat we toch niet begrijpen". Ik voelde me al vrij snel een stagiaire die 
opgenomen was in het team. Ik denk met veel plezier terug aan mijn tijd op de 
afdeling. 
En last but not least Ingrid voor de steun die ze me de afgelopen 6 jaar en in het 
bijzonder de afgelopen weken heeft gegeven. 

Guido. 



Samenvatting 
Bij het onderzoek naar de functies van het evenwichtsorgaan in het academisch 
ziekenhuis in Maastricht wordt apparatuur ontwikkeld die de meetnauwkeurigheid 
kunnen verbeteren. · 
Tijdens de stage is een pilotstudie verricht naar de mogelijkheden van een nieuwe 
visuele stimulator. Dit apparaat moet realistische bewegende beelden kunnen 
aanbieden die tijdens het evenwichtsonderzoek een sterke stimulus vormen welke de 
persoon de indruk moet geven dat hij zelf beweegt in plaats van de omgeving. De 
pilotstudie heeft uitgewezen dat de visuele stimulator met behulp van een 
diaprojector uitgevoerd kan worden. De diaprojector die een beeld in horizontale, 
verticale richting kan bewegen, het beeld kan kantelen en in- en uitzoomen is reeds 
ontwikkeld [PIJ91]. 
Het onderzoek naar de functie van het evenwichtsstelsel richt zich op het onderzoek 
van de oogbewegingen in rust, tijdens oogvolgbewegingen (waarbij de visuele 
stimulator wordt gebruikt), tijdens hoofdbewegingen of tijdens calorische activeringen 
van de evenwichtsorganen. Bij het onderzoek is het van belang dat de 
hoofdbewegingen kunnen worden gemeten. Tijdens de afstudeerperiode is apparatuur 
ontwikkeld die uiteindelijk moet leiden tot een meetinstrument die de positie en de 
bewegingen van het hoofd nauwkeurig registreert. De meetmethode is op basis van 
looptijdmetingen van ultrageluidspulsen tussen 3 zenders op vaste punten in de 
ruimte en 3 ontvangers op het hoofd. Er is een pulsgenerator gebouwd die parallel 3 
pulsen met verschillende frequenties en een duur van ongeveer 2 ms uitzendt. De 
ontvangen pulsen worden per ontvanger door drie bandfilters op de frequenties 
gescheiden en geïntergreerd zodat er 9 pulsen ontstaan. Deze 9 pulsen worden met 
een ADC (1 MHz) in de computer ingelezen en verwerkt tot looptijden. 
Met de gebouwde apparatuur en ontwikkelde software zijn er looptijdmetingen 
verricht in één en in twee dimensies. De looptijden kunnen bij stilstaande transducers 
op een afstand van 72 cm met een nauwkeurigheid van 0.9 % bepaald worden. 
Indien de positie van het hoofd bepaald wordt en tijdens de metingen variaties in de 
geluidssnelheid kleiner zijn dan 0.2%, betekent dit dat er een resolutie in de 
translatierichting in 8 mm en in de rotatierichtingen van 5.6 graden bereikt kan 
worden. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
De evenwichtsafdeling van K.N.O. in het academisch ziekenhuis van Maastricht is de 
laatste jaren uitgegroeid tot het grootste civiele evenwichtsonderzoekscentrum van 
Europa. Dit is voor èen deel te danken aan de apparatuur die op de afdeling zelf 
ontwikkeld is. Dit is ook de reden dat een natuurkundige bij deze afdeling een 
belangrijke taak heeft. Het onderzoek naar de functie van het evenwichtsstelsel richt 
zich op het onderzoek van de oogbewegingen in rust, tijdens oogvolgbewegingen, 
hoofdbewegingen of tijdens calorische activeringen van de evenwichtsorganen. Deze 
oogbewegingen worden tijdens een evenwichtsonderzoek relatief ten opzichte van het 
hoofd gemeten. Het is daarom van belang dat bij het onderzoek de hoofdbewegingen 
kunnen worden gemeten. Tijdens de stage is apparatuur ontwikkeld die uiteindelijk 
moet leiden tot een meetinstrument dat de positie en de bewegingen van het hoofd 
nauwkeurig kan registreren. 
Een ander belangrijk facet bij de metingen is de visuele stimulatie. De bestaande 
mogelijkheden zijn ontoereikend: de beelden zijn niet voldoende realistisch waardoor 
de functionering van het evenwichtsstelsel onvoldoende onderzocht kan worden. In 
de vorm van een pilotstudie is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om dit te 
verbeteren. Dit is beschreven in hoofdstuk 3. 

Hieraan voorafgaand wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de werking 
van het evenwichtsstelsel. Tevens wordt aangegeven hoe het onderzoek bij patiënten 
plaatsvindt. In hoofdstuk 4 wordt positiebepaling van het hoofd met behulp van 
ultrageluid uitgewerkt en de resultaten beschreven. Hoofdstuk 5 rondt af met een 
aantal conclusies en aanbevelingen op dit gebied. 
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Hoofdstuk 2. Het evenwichtsstelsel. 
2.1 Inleiding 
Het evenwichtsstelse~ zorgt voor een ruimtelijke oriëntatie en voor het 
bewerkstelligen van alle benodigde handelingen om lichaams- en ledematenpositie 
onder controle te houden. Daarnaast heeft het een belangrijke functie bij de sturing 
van de ogen tijdens hoofdbewegingen zodat men zonder bewegingsonscherpte kan 
blijven waarnemen. 

2.2 Functionele anatomie en fysiologie 
Bij het evenwichtsstelsel zijn meerdere zintuigsystemen betrokken [FIS90]: 
* Het vestibulaire systeem: met name het evenwichtsorgaan in het binnenoor. Dit 

systeem is gevoelig voor versnellingen en informeert ons over de stand en de 
bewegingen van ons hoofd. Waarnemingen en respons van het vestibulaire 
systeem zijn sterk reflexmatig. Dit maakt snelle correcties van het 
houdingsevenwicht en stabilisatie van het beeld op het netvlies mogelijk. 

* De visus: onder normale omstandigheden ziet de mens ook welke bewegingen 
worden gemaakt en welke houding ingenomen wordt. De visus speelt een 
belangrijke rol bij de oriëntatie. 

* Proprioceptoren: zij geven informatie omtrent de activiteit en toestand van de 
spieren. De propriaceptoren in de nek geven specifieke informatie over de 
bewegingen en positie van het hoofd ten opzichte van de romp 

* Andere receptoren verspreid in het lichaam: hierbij kan gedacht worden 
bijvoorbeeld bloekdrukreceptoren, het gehoor, druk op het lichaam, 
luchtstroming, etc., waaruit eveneens informatie over bewegingen van het lichaam 
of lichaamshouding afgeleid kunnen worden. 

De werking van het perifeer-vestibulaire apparaat 
Anatomisch en functioneel worden binnen het perifeer-vestibulair apparaat twee 
systemen onderscheiden voor het bepalen van de hoofdpositie en hoofdbewegingen. 
De halfcirkelvormige kanalen detecteren hoekversnellingen en de utriculus en 
sacculus detecteren versnellingen. In beide detectie-systemen is de haarcel de 
eigenlijke bewegingsdetector. De specifieke gevoeligheid voor de verschillende 
versnellingen wordt veroorzaakt door de wijze waarop die haarcel is ingebouwd. 
Ongeprikkelde haarcellen hebben een sterk depolariserende werking op de afferente 
vezels (zenuwen van het zintuig naar het centraal zenuwstelsel toe [KAH88]) 
waarmee zij via een synap (uiteinde van een zenuw waar de prikkeloverdracht 
plaatsvindt) zijn verbonden. In rust is er bij deze primaire afferente vezels sprake van 
een hoge spontane activiteit van ongeveer 100 actiepotentialen per seconde. Deze 
activiteit in rust maakt het mogelijk dat bij stimulatie van de haarcel geen sprake is 
van een drempel. Zelfs een uiterst zwakke stimulus is in staat de spontane activiteit 
te wijzigen. Deze activiteit wordt centraal gedetecteerd en verwerkt. De meest 
specifieke stimulus voor de haarcellen is een kracht die de stereociliën in ·de 
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polarisatierichting doet afbuigen (fig. 2.1). Als de stereocilia in de richting van het 
kinoeiHum buigen, neemt de activiteit in de primaire afferenten toe tot enige 
honderden actiepotentialen per seconde. Buigen de stereocilia ·echter van het 
kinocilium af, dan kan de activiteit tot nul dalen. 

/kinocilil.m 

N.vest. 

1111111111 11111111 11111111111111111111111 
actiepotentialen 

Figuur 2.1: . 
a: Schematische voorstelling van de werking van de haarcel: veranderde vuurfrequentie in de zenuw 
bij afbuiging van de statociliën (FIS90). 
b: Tekening n.a.v. elektronisch microscopisch beeld van een haarcel [DRU91). 

De halfcikelvormii:e kanalen 
In beide rotsbeenderen ligt het benig labyrint. Een stelsel van holten en gangen 
waarin het evenwichtsorgaan ligt ingebed. In beide labyrinten liggen drie onderling 
vrijwel loodrechte op elkaar staande, halfeikelvormige kanalen samen met de 
utriculus en sacculus (fig. 2.2). De halfcirkelvormige kanalen zijn gevuld met 
endolymfe, een vloeistof die een belangrijke rol speelt bij de specifieke gevoeligheid 
van dit systeem voor hoekversnellingen. In de halfcirkelvormige kanalen treffen we 
bij de overgang naar de utriculus een verwijding aan, de ampulla, waarin zich een 
richel bevindt. Hier liggen haarcellen, die elk met hun 30-200 stereocilia uitsteken in 
een glatineuze massa endaarmede cupula vormen (figuur 2.3)[FIS90]. De haarcellen 
hebben een bepaalde richting waarin de activiteit het grootste is, de 
polarisatierichting. 

Als het hoofd wordt blijft de endolymfe achter in de kanalen bij de 
bewegingsverandering. De cupula, met dezelfde soortelijke massa als de endolymfe, 
blijft met het endolymfe achter ten opzichte van het het benig labyrint en wordt 
dientengevolgen afgebogen. De beweging van de cupula wordt binnen enkele 
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miliseconden registreert. Binnen enkele milliseconden heeft de endolymfe dezelfde 
snelheid als het hoofd en de relatieve verplaatsing van de endolymfe ten opzichte van 
het halfcirkelvormige kanaal is uiterst gering. Bij een sterke hoekversnelling blijkt dat 
kanaal en endolymfe ongeveer 1 graad ten opzichte van elkaar gedraaid zijn. De 
cupula is veerkrachtig, elastisch en als de hoeksnelheid van het kanalen systeem 
constant is buigt de cupula binnen enkele seconden weer terug tot ze de "neutrale" 
middenpositie aanneemt. Hierna ''weet" het systeem niet meer dat er een versnelling 
is geweest. Het halfcirkelvormige kanaal kan alleen hoekversnellingen meten en dus 
geen onderscheid maken tussen een lineaire versnelling en stilstand (waarbij de 
versnelling nul is). 

······-.. ~ 
·--------~ 

A 8 

Figuur 2.2: Schematische voorstelling van de ligging van het evenwichtsorgaan [FIS90]. 

Omdat de cupula dezelfde soortelijke massa heeft als de endolymfe en omdat de 
kanalen een gesloten vloeistofsysteem vormen zullen noch de endolymfe noch de 
cupula bewegen bij lineaire versnellingen. Hierdoor zijn de halfcirkelvormige kanalen 
niet gevoelig voor lineaire versnellingen. 

Bij een hoekversnelling in een bepaalde richting neemt de spontane activiteit van het 
labyrint aan de ene kant toe en in aan de andere kant af. Centraal wordt het verschil 
in activiteit tussen beide labyrinten gebruikt om vast te stellen in welke richting de 
hoekverandering plaatsvindt en hoe groot deze versnelling is. Op grond van deze 
informatie wordt het houdingsevenwicht en de blikrichting reflexmatig aangepast. 
Dysfunctie van het orgaan kan leiden tot draaiduizeligheid. 

De otolietenor~:anen: utriculus en sacculus 
Binnen het benige labyrint liggen de vliezige utriculus en sacculus. Beide structuren 
zijn gevuld met endolymfe en deels bekleed met zintuigepitheel, de maculae. In dit 
zintuigepitheel zijn de haarcellen min of meer in een plat vlak gerangschikt. 
Figuur 2.4 toont een schematische voorstelling van de relatieve oriëntatie van de 
maculae. 
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Figuur 2.3: 

A evenwichtsorgaan 

cochlea 

8 macula 

halfcirkelvormige kanalen 

C crista 
endolymfe 

gelei
~~-achtige---./ 

--..-1--1--1-~ massa 

allerente zenuwvezel 

Overzicht van het evenwichtsorgaan [DRU91). 

allerente zenuwvezel 

De stereociliën en kinociën van de haarcellen steken net als bij de cupula, in een 
gelatineuze, elastische massa (figuur 2.3). Aan de bovenzijde van deze gelatineuze 
massa ligt een fijn netwerk, het otolietenmembraan, dat de relatief zwaardere 
calciumcarbonaat kristallen met de gelatineuze laag verbindt. Afbuiging van de 
stereociliën vindt plaats door een verschuiving van de otolieten aan de bovenzijde 
van de maculae ten opzichte van de onderzijde van de maculae waarin de haarcellen 
liggen. De haarcellen zijn met hun stereociliën zo in de maculae gerangschikt dat er 
duidelijk sprake is van een specifieke richtingspolarisatie. Groepen haarcellen zijn 
gevoelig voor een afbuiging in één richting (fig. 2.2). 

Het otolietensysteem is gericht op het detecteren van lineaire versnellingen. Als het 
hoofd een lineaire versnelling ondergaat zal de onderzijde van de maculae deze 
beweging onmiddelijk volgen. De otolieten aan de bovenzijde van de maculae blijven 
achter bij de beweging. Een verandering van de snelheid is omgezet in een 
verschuiving van de otolieten en gelatineuze massa en een afbuiging van de 
stereociliën (fig. 2.5): de vuurfrequentie naar de primaire afferenten is veranderd. De 
massatraagheid van het systeem is gering zodat de otolieten na enkele milliseconden 
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Figuur 2.4: Schematische voorstelling van de ligging van het zintuigepitheel van de 
otolietenorganen in het menselijk hoofd. De pijlen geven de polarisatierichtingen aan van groepen 
haarcellen [VIS90]. 

dezefde snelheid hebben als het hoofd. De relatieve verplaatsing van de bovenzijde 
ten opzichte van de onderzijde is uiterst gering. Net zoals bij het kanalenstelsel is de 
gelatineuze massa veerkrachtig en elastisch. Zodra de snelheid van de utriculus 
constant is geworden komen de otolieten na enkele tientallen seconden weer terug in 
de "neutrale" positie. Na enige tijd kan er geen onderscheid meer gemaakt worden 
tussen constante snelheid en stilstand (waarbij de versnelling nul is). Het 
otolietensysteem detecteert ook hoeksnelheden omdat tijdens rotaties lineaire 
versnellingen optreden. 
Het otolietensysteem kan door de oriëntatie van de stereociliën de grootte en 
richting van versnellingen bepalen. Dit stelt de mens in staat om onze oriëntatie ten 
opzicht van de zwaartekracht te bepalen. De zwaartekracht oefent immers een 
permanente kracht uit die zorgt voor een blijvende verschuiving van de otolieten. De 
grootte van die verschuivingen en afbuiging hangt naast de lineaire versnellingen die 
ondergaan worden dus ook af van de exacte stand van ons hoofd ten opzichte van de 
zwaartekracht. Dysfunctie van het orgaan zal resulteren in lift-, val- of 
kantelsentaties. 

De betekenis van de oo~bewe~n~en 
In de dagelijkse praktijk bewegen onze ogen in ons hoofd, beweegt ons hoofd op de 
romp en beweegt ons lichaam ten opzichte van de omgeving en bewegen voorwerpen 
waarna we kijken. Tijdens al deze bewegingen zijn wij toch in staat scherp waar te 
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otoconia 

~ otoccnla blijven achter otoconla veren terug 

~) I;;-;;~7M~C: 
stilstand versnelling constante 

snelheid 

otoconla bulgen door otoconla veren terug 

c;;;;;;;;;;~ 
vertraging stilstand 

Figuur 2.5: Schematische voorstelling van het mechanisme van relatieve verplaatsingen van de 
otoconia en de haarcellen in de maculae [VIS90]. 

nemen. Het oculomotore systeem probeert een aandachtspunt te projecteren op de 
fovea en daar te houden. De fovea is een gebied van het netvlies van het oog wat 
overeenkomt met ongeveer 1 booggraad waar de dichtheid van de lichtgevoelige 
receptorcellen veel groter is dan het omliggende gebied, de perifere retina. De 
gezichtsscherpte neemt buiten het gebied van de fovea sterk af. Om kleine details in 
de orde van boogminuten te kunnen waarnemen richten we ons oog met snelle . 
sprongbewegingen zo dat het beeld van het voorwerp precies op de fovea valt. Om 
goed te kunnen zien moet de stand van het oog nauwkeurig worden gestuurd met de 
oogspieren. Om snelle verplaatsingen van de afbeelding op ons netvlies te voorkomen 
moeten hoofd- en lichaamsbewegingen en ook voorwerpbewegingen gecompenseerd 
worden. Door met het vestibulaire systeem bewegingen van het hoofd en lichaam te 
detecteren en met het visuele systeem de relatieve bewegingen van het voorwerp ten 
opzichte van onze ogen te detecteren, kunnen we zogenaamde compensatoire 
oogbewegingen uitvoeren. Dit zijn oogbewegingen die tegengesteld zijn aan onze 
hoofd- en lichaamsbewegingen, maar dezelfde richting hebben als die waarin het 
voorwerp beweegt waarnaar we kijken. Het beeld blijft zo nagenoeg stilstaan op het 
netvlies en het foveaal zien blijft behouden. 
De informatie over onze hoofdbewegingen bereikt ons middels de ogen, het 
evenwichtsorgaan en bij een relatieve beweging van het hoofd ten opzichte van de 
romp ook middels de propioreceptoren in de nek. Een draaibeweging van het hoofd 
induceert een vestibulo-oculaire reflex (VOR) die we als een tegengestelde 
compensatoire oogbeweging kunnen waarnemen. Voor het sturen van de ogen weegt 
onder een aantal omstandigheden de visuele informatie zwaarder dan de vestibulaire 
informatie. Dit betekent dat een vestibulaire opgewekte oogbeweging vaak door 
visuele informatie geheel of gedeeltelijk onderdrukt kan worden. De bijdragen en 
onderlinge afstemming van het vestibulaire en visuele systeem hangen met meerdere 
factoren samen. Ons visuele systeem reageert op zowel snelheid als versnellingen op 
ons netvlies. Het kan echter snelle hoofdbewegingen niet volgen omdat het een 
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latentietijd heeft van ongeveer 70 milliseconden. Het vestibulaire systeem heeft 
echter een kortere latentietijd van ongeveer 10 milliseconden maar detecteert 
voornamelijk versnellingen en geen snelheden zelf. De rol van het vestibulaire 
systeem bij visuele waarnemingen heeft daarom vooral betrekking op het scherp zien 
als ons hoofd ten op~chte van het voorwerp beweegt. Het vestibulaire systeem is 
uitermate geschikt voor het detecteren van snelle actieve hoofdbewegingen (nee
schudden, ja-knikken) en snelle passieve hoofdbewegingen (lopen, fietsen, 
autorijden). Het visuele systeem detecteert daarentegen alle relatieve bewegingen 
tussen hoofd en voorwerp, ook als alleen het voorwerp beweegt. Het vestibulaire en 
visuele systeem vullen elkaar bij het compenseren van de hoofdbewegingen aan en 
zorgen er voor dat ons oog stil staat t.o.v. het voorwerp waarnaar we kijken. 
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2.3 Onderzoek naar de functionering van het evenwichtsorgaan 

Het onderzoek naar de functie van het evenwichtsstelsel richt zich op het onderzoek 
van de oogbewegingen in rust, tijdens oogvolgbewegingen, hoofdbewegingen of tijdens 
calorische activering :van de organen. Van belang is een goede registratie van de 
oogbewegingen. Hiervoor zijn meerdere methoden mogelijk waarbij de IRIS en ENG 
(ElectroNystagmoGrafie) op de afdeling gebruikt worden. Beschrijvingen van de 
oogdetectiesystemen zijn te vinden in Appendix 6. 

Patiënten die onderzocht worden hebben over het algemeen duizeligheidskiachten of 
duizeligheidsaanvallen gehad. Eerst volgt een speciale anamnese (ondervraging van 
de patiënt) die uitgebreid ingaat op de klachten van de patiënt. De patiënt 
ondergaat een aantal eenvoudige testen waarbij wordt gekeken naar grove afwijkende 
oogbewegingen of oogbewegingsbeperkingen. Deze oogbewegingen worden bekeken 
bij het naar voren kijken, bij het kijken in de uiterste standen van de ogen in de 
oogkassen, bij het volgen van een punt van een potlood en bij het actief draaien van 
het hoofd van de patiënt. 
Nadien volgen een aantal testen op het dynamische plateau (A5). Het passieve en 
actieve houdingsevenwicht worden bemeten, evenals de reaktietijd en contractieduur 
van de scheenbeen- en kuitspieren (musculus tibialis anterioren musculus 
gastrocnemius) bij een snelle kanteling van het plateau. 
Er volgen een aantal ijktesten om de beweging van de ogen met E.N.G. te kunnen 
kwantificeren. Na deze ijkmetingen moet de patiënt in het donker een sinusoïdaal 
bewegend lichtje volgen. Deze beweging moet zonder sprongen in de beweging van 
het oog gevolgd kunnen worden. Aan de hand van de saccadetesten waarbij de 
patiënt een verspringend lichtpuntje moet volgen worden de reactietijd en de 
maximale oogsnelheid gemeten. Optokinetische visuele testen, waarbij een bewegend 
streeppatroon gevolgd moet worden wekken nystagmoïde oogbewegingen op (een 
langzame oogvolgbewegingen gevolgd door een snelle beweging in tegengestelde 
richting). In het donker volgen er een aantal specifieke vestibulaire draaistoeltesten 
waarbij oogbewegingen worden bestudeerd bij een sinusoïdale bewegingen van de 
draaistoel en bij draaistops (een constante versnelling van de draaistoel gevolgd door 
een snelle stop). De evenwichtsorganen worden hierna links en rechts afzonderlijk 
gestimuleerd door warme ( 49 o C) en koude (24 o C) lucht in het oor te blazen. Door 
de veroorzaakte warmtestroming in de buurt van de evenwichtsorganen worden 
middels uitzetting en convectie van de emdolymfe de haarcellen verbogen. Deze 
testen geven een draaiduizeligheidsgevoel met de bijbehorende nystagmoïde 
oog bewegingen. 
De testen worden afgesloten met een sinusoïdale oogvolgbeweging door middel van 
het volgen van een lichtpuntje op een monitor tegelijkertijd met een sinusoïdale 
beweging van de stoel waarbij de frequentie van stoel en lichtpuntje verschillend zijn. 
Een standaard onderzoek wordt eventueel aangevuld met een gehoortest bij de 
afdeling audiometrie. Een verminderd gehoor kan duiden op een afwijking in de 
buurt van het gehoor en evenwichtsorgaan. 
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Bij het evenwichtsonderzoek is het goed detecteren van oogbewegingen zeer 
belangrijk (A6). De E.N.G.-methode kan de oogbewegingen meten met zowel open 
als gesloten ogen. De methode meet zowel horizontale als verticale bewegingen. De 
signaal-ruisverhouding is slecht vanwege het opvangen van electrische signalen van 
buitenaf op de huide~ectroden en er is vaak sprake van drift (electrode-huid contact). 
De IRIS-methode kan alleen bij geopende ogen gemeten worden. Bij het meten 
moet gekozen worden voor horizontale of verticale bewegingen waarbij in de 
metingen een duidelijke overspraak aanwezig is. De signaal-ruisverhouding is goed en 
er is praktisch geen drift [REU88]. De oogbewegingen worden bij beide methoden 
gemeten relatief ten opzichte van van het hoofd. Hierbij moet de IRIS-bril goed op 
het hoofd gefixeerd zijn. De relatieve meting ten opzichte van het hoofd maakt de 
beweging van het hoofd ten opzichte van het beeld waarna gekeken moet worden 
belangrijk. Indien het hoofd tijdens de metingen bewogen wordt zijn de metingen van 
de oogbewegingen zinloos. Het hoofd kan m.b.v. een bite-baard gefixeerd worden 
t.o.v. de draaistoel. Deze methode maakt bewegingen van het hoofd vrijwel 
onmogelijk, maar wordt bij het normale onderzoek niet toegepast omdat de methode 
patiëntonvriendelijk is. Fixatie van het hoofd t.o.v de omgeving bij diverse andere 
testen dan op de draaistoel zijn niet mogelijk. Belangrijk is dan ook de ontwikkeling 
van een positieopnemer voor het hoofd. 
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Hoofdstuk 3 Onderzoek bij de 
evenwichtsafdeling. 

3.1 Inleiding 
Het onderzoek bij de evenwichtsafdeling richt zich voornamelijk op de verbetering 
van de mogelijkheden tot objectivering van het functioneren van het evenwichtstelseL 
Hiertoe wordt geprobeerd zowel de apparatuur alswel de meetmethode te 
verbeteren. Het geheel moet uiteindelijk tot een exacte beschrijving van de werking 
van het stelsel leiden wat de basis moet worden waarmee een optimale methode 
ontwikkeld kan worden om de evenwichtsfuncties te onderzoeken. De afzonderlijke 
projecten zullen hier kort worden weergegeven. 

Evaluatie evenwichtstesten 
Er is een uitgebreid onderzoek gaande waarbij de bestaande evenwichtstesten 
worden geëvalueerd. Doel hiervan is om te bekijken welke testen (H2.3) het meest 
gevoelig en meest specifiek zijn. 

Verbeteringen software 
Voor de data-acquisitie en data verwerking is op de afdeling software geschreven om 
tot een vergaande automatisering van het onderzoek te kunnen komen. Ook een deel 
van de visuele stimulatie wordt met zelf ontwikkelde software en de computer 
verzorgd. Deze software wordt geëvalueerd, waar mogelijk verbeterd en er worden 
nieuwe modules ontwikkeld en toegevoegd. 

Cervico Oculaire Reflex (COR) 
Om de COR op een objectieve manier te kunnen testen is er apparatuur gebouwd 
waarbij het hoofd gefixeerd kan worden. Er is een groep proefpersonen en er 
worden "WHIPLASH"-patiënten1 getest waarbij onderzocht wordt wat de invloed 
van een auto-ongeluk ( nektrauma) op de proprioceptis in de nek en het 
evenwichtstelsel in het algemeen is. 

Lineaire versneller 
Bij de instrumentele dienst is er een bed gebouwd dat een sinusoïdale translatie in 
horizontale en in verticale richting kan uitvoeren. Deze bewegingen zijn nodig om het 
otolietensysteem te kunnen testen en evalueren. 

1 WHIPLASH-patiënten hebben klachten die mogelijk in verband gebracht kunnen worden met het 
nektrauma dat opgelopen is tijdens een aanrijding. 

17 



Verbeteren visuele stimulator (H3.2) 
De visuele stimulator moet verbeterd worden om de Visuele Oculaire Reflexen 
(VOR) te kunnen objectiveren. Er moeten reëlere beelden aangeboden kunnen 
worden om het visuele systeem sterker te kunnen beïnvloeden. De huidige 
mogelijkheden hierv<:>or zijn ontoereikend. 

Ontwerpen positiemeter (H3.3) 
Bij de huidige testen gaat men er van uit dat de stimuli die op het lichaam 
uitgeoefend worden direct op de evenwichtsorganen worden overgebracht. Het zou 
beter zijn om niet de stimuli maar de effecten van de stimuli, de beweging van het 
hoofd, te meten. Hiervoor is apparatuur nodig die de bewegingen van het hoofd 
bepalen. 

3.2 Pilotstudie visuele stimulator 

3.2.1 Inleiding 
Een nadeel bij de bestaande testen is dat accomodatie, het scherp waarnemen van 
het beeld, niet nodig is. Het evenwichtssysteem wordt hierdoor niet bemeten onder 
de omstandigheden waarvoor het stelsel in belangrijke mate aanwezig is en waarvoor 
het in het normale leven gebruikt wordt (H2.2). Objectivering van het stelsel onder 
deze afwijkende omstandigheden is daardoor mogelijk minder karakteristiek voor de 
functie. Er is dus behoefte aan een visuele stimulator die synchroon met de 
bewegingen van het hoofd aangestuurd kan worden en die een breed scala aan meer 
natuurlijk bewegende patronen genereert met een hoge beeldscherpte. Voorts dient 
de stimulatie over een zodanige brede hoek plaats te vinden dat de illusie van eigen 
beweging wordt opgewekt. 

3.2.2 Bestaande visuele stimulator 
Bij de bestaande visuele stimulator wordt voor het genereren van de visuele stimuli 
zowel gebruik gemaakt van de door de industrie geleverde standaard 
onderzoeksapparatuur als de zelf ontwikkelde apparatuur waarbij een Amiga
computer en een monitor gebruikt worden. De standaard apparatuur bestaat uit een 
projectiescherm waarin horizontaal en verticaal een rij lampjes is aangebracht. Deze 
lampjes hebben een onderlinge afstand van 5 o , gezien vanuit de positie van de 
persoon op de draaistoel. IJkingen en saccadetesten (H2.3) worden verricht met deze 
lichtjes of met behulp van de monitor gekoppeld aan de Amiga die bij deze testen 
gekleurde stipjes genereert. Optokinetische testen gebeuren met een ronddraaiende 
cylinder met spleten waarachter een lamp aanwezig is (standaard methode) of met 
behulp van bewegende evenwijdige verticale balken die op de monitor. 
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3.2.3 De wensen van de nieuwe visuele stimulator 
De nieuw te ontwikkelen visuele stimulator zou realistisere beelden moeten kunnen 
genereren. De te onderzoeken persoon mag bij de bewegende beelden visueel niet 
kunnen onderscheiden of de beweging door hemzelf wordt uitgevoerd of door de 
omgeving. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit en de resolutie van het 
geprojecteerde beeld en aan de projectiehoek, de projectieafstand en beweging van 
het beeld. Deze items zullen uitgebreid behandeld worden. 

Beeldhoek 
De mens kan maar in een klein gebied van het netvlies van het oog scherp 
waarnemen (de fovea )(H2.2). De rest van het netvlies wordt ondermeer gebruikt om 
bewegingen te detecteren. Als een gedeelte van het beeld over het netvlies beweegt 
dan wordt dit over het algemeen geïnterpreteerd als een bewegend object. Als door 
het gehele netvlies een beweging wordt geregistreerd dan wordt verondersteld dat het 
hoofd zelf een beweging uitvoert. Deze bewegingswaameming kan optreden ook al 
spreken andere zintuigen (i.h.b. de evenwichtsorganen) deze tegen. Bij de 
interpretatie van bewegingen heeft het zien veelal een dominerende invloed (H2.2). 
Een stilstaand menselijk oog heeft een beeldhoek van meer dan 180 o in horizontale 
en ongeveer 120° in verticale richting [CAR88]. Voor een realistische 
bewegingssensatie moet de visuele stimulus over deze grote beeldhoek gegenereerd 
worden. De randen van het geprojecteerde beeld mogen voor de proefpersoon niet 
zichtbaar zijn. 

Resolutie en kwaliteit van het ~eprojecteerde beeld 
De kwaliteit van het beeld beïnvloedt in grote mate de echtheidsbeleving. De 
beelden moeten een resolutie hebben die ook een foto of dia heeft en een 
herhalingsfrequentie van minstens 100 Hz. Een stereo-projectie zal betere 
echtheidsbeleving hebben dan een normale projectie. 

Bewe~in~ van het geprojecteerde beeld 
Een beeld wat schokkerig beweegt zal worden aangemerkt als een object of 
omgeving wat beweegt. De hersenen registreren bij bewegingen van het lichaam in 
het dagelijkse leven een vloeiende beweging, ook al is dit niet zo. Een vloeiend 
bewegend beeld zal sneller geïnterpreteerd worden als een beweging van het 
lichaam i.p.v. de omgeving of een bewegend object. Het beeld zal vloeiend moeten 
bewegen om de persoon een indruk te geven dat niet het geprojecteerde beeld 
beweegt maar de persoon zelf. 

De wensen van de aan te bieden beelden van de stimulator zijn afhankelijk van de 
apparatuur waarbij de visuele stimulator gebruikt moet worden (A4). Voor alle 
visuele testen zijn in ieder geval de volgende stimuli nodig: 
- Saccaden: een geprojecteerd object verspringt over instelbaar aantal graden zowel 
in horizontale als verticale richting. Maximale amplitude hierbij is 25 o • De snelheid 
van het verspringen is van belang. Binnen enkele milliseconden nadat het object 
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verdwenen is moet er ergens anders een object geprojecteerd worden. 
- Blikrichting: een geprojecteerd object verspringt over instelbaar aantal graden zowel 
horizontaal als verticaal. De tijd tussen de verschillende projecties mogen in de orde 
van 0,5 s zijn. De maximale amplitude hierbij is 40 o • 

- Volgbeweging: een. geprojecteerd object beweegt sinusvormig zowel in horizontale 
als verticale richting. Maximale benodigde amplitude is 20 o en de hoogste benodigde 
frequentie is 1 Hz. 

Voor de draaistoel zijn daarnaast de volgende visuele stimuli nodig: 
- Optokinetische Nystagmus: geprojecteerde patronen verplaatsen zich langdurig 
langs horizontale of verticale richting. Maximale benodigde snelheid is 80 o /s. De 
beweging van de patronen moet binnen 0,1 s van richting kunnen omdraaien. 

Voor het dynamische plateau zijn de visuele stimuli nodig: 
- Bewegingssimulatie: Een geprojecteerd beeld beweegt zowel horizontaal als 
verticaal in een willekeurige richtingen. Maximale amplitude is 25 ° en de maximale 
snelheid 80 ° /s. 
- Zoom: Het geprojecteerde beeld moet in en uit kunnen zoomen. 
- Kantelen: Het geprojecteerde beeld moet kunnen kantelen met een amplitude van 
+ /- 15 o met een maximale frequentie van 2 Hz over het hele bereik. 

Belangrijk is dat de beelden in willekeurige volgorde en voor willekeurige duur 
aangeboden kunnen worden. Dit maakt het mogelijk om de metingen dynamisch te 
verrichten. 

3.2.4 De mogelijkheden 
Voor een realistische bewegingssimulatie is een grote projectiehoek nodig. Deze hoek 
kan verminderd worden door het gezichtsveld van de persoon door een soort ski-bril 
te verminderen. De personen ''weten" dat een deel van het netvlies een beweging niet 
kan detecteren en zullen een beweging gezien door de rest van het netvlies weer als 
een beweging die het lichaam maakt interpreteren. Het gezichtsveld kan hierdoor 
verkleind worden tot minimaal 90 o in horizontale en minimaal 60 o in verticale 
richting. 
De vereiste projectiehoek van het apparaat kan verder verkleind worden door het 
projectie-apparaat verder van het scherm te plaatsen dan de persoon. Indien er 
gebruik wordt gemaakt van een gekromd scherm kan de projectiehoek verder 
verkleind worden (Fig. 3.1). Bij een gekromd scherm is voor de persoon een visuele 
stimulatie van 180 o mogelijk. 
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Figuur 3.1: Schematische voorstelling projectie bij de draaistoel. Bij een gekromd scherm is 
voor dezelfde kijkhoek een kleiner scherm nodig. 

Een aantal mogelijke oplossingen zullen beschreven worden inclusief de voor- en 
nadelen indien de methode gekozen wordt. 

Videokanon 
Met een videokanon wordt de huidige situatie, die van een grootbeeldmonitor, deels 
gehandhaafd alleen wordt de projectie op een groter scherm uitgevoerd. 
De voordelen van de oplossing met een videokanon zijn dat de bestaande oplossing 
met behulp van de AMIGA meteen aan het videokanon aangesloten kunnen worden. 
Met een videokanon kunnen zowel computerbeelden als opgenomen videobeelden 
geprojecteerd worden. Het hindelijke nalichten van het beeld, fluorisentie, in 
vergelijking met een monitor wordt sterk verminderd. 
De nadelen echter zijn dat de gewenste beeldkwaliteit niet voldoende is, het aantal 
beeldlijnen blijft het zelfde als bij een normale televisie (RGB 1100 lijnen, video 650 
lijnen, grafische resolutie 640x480). Indien de beelden van videobanden afkomstig zijn 
wordt de beeldkwaliteit iedere keer slechter en de beelden kunnen alleen maar in 
vaste opgenomen volgorde vertoond worden. De kosten van enkel een videokanon 
zijn hoog ( =25.000,--). De beeldhoek is gering = 28 o, zodat grootbeeldprojectie in de 
huidige kamers onmogelijk is. 

Film 
Met een filmprojectie kunnen er ook visuele stimuli opgewekt worden. Er zal een 
filmprojector verbouwd moeten worden zodat een grotere projectiehoek gerealiseerd 
kan worden. Er zal dan een film geproduceerd moeten worden. 
Het voordeel is dat de beeldkwaliteit voldoende is. 
De nadelen zijn dat de kwaliteit van de film snel achteruit gaat bij intensief gebruik 
van de film. De filmbeelden moeten in een vaste volgorde vertoond worden; een 
stimulus kan niet eenvoudig aangehouden of herhaald worden. De kosten van goede 
filmprojectie-apparatuur zijn hoog. 

Diaprojectie 
Met een diaprojector kunnen visuele stimuli opgewekt worden. In de projector zal de 
lens vervangen moeten worden om projectie met een grote beeldhoek mogelijk te 
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maken. Daarna moet de projector zo aangepast worden dat er ook bewegende 
beelden gegenereerd kunnen worden. De beweging kan gerealiseerd worden door het 
beeld via een bewegende spiegel te projecteren of door de dia zelf te bewegen. 
De beelden hebben een goede beeldkwaliteit en kunnen dynamisch geregeld worden 
als de· motoren die d_e dia of spiegel bewegen aan de computer gekoppeld worden. 
De kosten van dit systeem zijn relatief laag. 
De nadelen zijn dat de diaprojector speciaal ontwikkeld moet worden. Optokinetische 
stimulatie is waarschijnlijk alleen bij toepassing van meerdere projectoren tegelijk 
realiseerbaar. 

3.2.5 Overwegingen die hebben geleid tot de bouw van de nieuwe 
visuele stimulator op basis van de diaprojector. 

Een diaprojector is eenvoudig te verbouwen. In een goedkope projector kan na 
kleine aanpassingen een normaal fotozoomobjectief geplaatst worden. Hierdoor kan 
de beeldhoek vergroot worden tot een bereik van =35"-70" (28-70mm lens) tegen 
een normaal bereik van =25 • . De kwaliteit van de geprojecteerde beelden worden 
beter omdat de objectieven van een betere kwaliteit zijn dan die van een goedkope 
projector. De lichtintensiteit is afgenomen omdat het gebruikte foto-objectief minder 
lichtsterk is dan het originele dia-objectief. Voor de testen is de lichtintensiteit echter 
ruimschoots voldoende. Met behulp van een motor op het objectief kan het beeld in 
en uit gezoomd worden. 
De beweging van het geprojecteerde beeld kan door verbouwing van de projector 
ook gerealiseerd worden. De beweging kan op aantal manieren worden verkregen. 
De projectie kan plaatsvinden via een spiegel. Door nu met behulp van motoren de 
spiegel over twee loodrecht op elkaar staande assen te draaien kan het beeld 
verplaatst worden. Het kantelen van het beeld kan verricht worden door de dia of de 
gehele projector te kantelen. 
Een andere methode om het beeld te bewegen is door de dia met motoren zowel 
horizontaal als verticaal te verplaatsen en te kantelen. Deze beweging moet in de 
diaprojector gerealiseerd worden. Het is ook mogelijk om de gehele projector te 
verplaatsen en te kantelen. Vanwege de massa van de projector zal het benodigde 
vermogen voor de verplaatsing dan veel groter moeten zijn. 
De kwaliteit van het geprojecteerde beeld is goed. Er kunnen een aantal 
verschillende dia's gemaakt worden die na elkaar vertoond kunnen worden. De 
motoren die de beweging verzorgen kunnen aan de computer gekoppeld worden 
waardoor iedere willekeurige beweging uit te voeren is. De optokinetische stimulus is 
alleen mogelijk over een korte tijd. Hierbij kan eventueel de oude situatie, de lamp 
achter een draaiende cilinder met spleten, gehandhaafd blijven. 
De visuele stimulator met behulp van een diaprojector is de goedkoopste oplossing 
en de oplossing waarbij de beeldkwaliteit het beste is. 
Aan de bouw van de nieuwe visuele stimulator op grond van een diaprojector is 
inmiddels begonnen en de resultaten zijn bevredigend [PIJ91 ]. 
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3.3 Het ontwerpen van een positieopnemer. 

3.3.1 Het belang van een positie-opnemer 
Aan de hand van de oogbewegingen die optreden in rust en bij bepaalde 
bewegingsstimuli wordt het functioneren van het evenwichtsstelsel geëvalueerd 
(H2.3). Bij de evenwichtstesten worden de bewegingen van de ogen ten opzichte van 
het hoofd en de beweging van de bewegingsstimulator geregistreerd. Bij het 
routinematige evenwichtsonderzoek wordt het hoofd niet gefixeerd. Er zijn 
draaistoeltesten waarbij oogvolgbewegingen uitgevoerd moet worden waarbij zowel de 
draaistoel als object met verschillende frequentie en amplituden bewegen. Alleen 
indien het hoofd ten opzichte van de stoel stil staat komt de beweging van de stoel 
overeen met die van het hoofd en dus overeen met de bewegingsstimulus op de 
evenwichtsorganen. Bij snelle stoelbewegingen ( > 1 Hz, 30 graden) en snelle 
bewegingen van de lineaire versneller ( > 1 Hz, 6 cm) is het vanwege de 
massatraagheid onmogelijk het hoofd zonder fixatie ten opzichte van de 
bewegingsstimulator stil te houden. Bij bewegingssstimuli, door middel van lineaire 
versneller en draaistoel, wordt er vanuit gegaan dat de stimulus onvervormd op het 
lichaam en op het hoofd worden doorgegeven. De geregistreerde bewegingsstimulus 
verschilt hierdoor met de werkelijke stimulus op het hoofd. De onnauwkeurigheden 
veroorzaken fouten in de evaluatie van de functie van het evenwichtsstelsel. Het is bij 
deze bewegingsstimulatoren van belang niet de uitgevoerde beweging van de 
stimulator maar de opgelegde beweging van het hoofd te registreren. 

Bij het dynamisch plateau wordt de kracht die wordt uitgeoefend op het plateau 
gemeten. Hierbij kan in de statische toestand op grond van de loodrechte projectie 
van het massazwaartepunt op het grondvlak de lichaamshouding van patiënten 
gemeten worden. Bij deze testen is het van belang om te registreren hoe tijdens 
aangeboden bewegings- of visuele stimuli de hoofd- en blikstabilisatie is. In de 
toekomst zou de beweging van het hoofd van de persoon op het plateau als 
stuursignaal van de visuele stimulator moeten kunnen fungeren [PIJ91 ]. Bij de 
huidige metingen is het meten van de hoofdpositie niet mogelijk. 

Indien hoofdbewegingen goed en nauwkeurig bemeten kunnen worden is het 
mogelijk om oogbewegingen te evalueren bij actieve hoofdbewegingen (nee-schudden, 
ja-knikken). Dit zou de aanschaf van een draaistoel in de perifere praktijk overbodig 
maken waardoor op meerdere plaatsen eenvoudig evenwichtsonderzoek verricht zou 
kunnen worden. 
Een laatste toepassing vormt de contactloze detectie en kwalificatie van bewegingen 
van lichaamsdelen in de revalidatie of bij de analyse van lichaamsbewegingen 
[ALU90]. 
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3.3.2 De eisen en wensen met betrekking tot de positieopnemer 
De positie-opnemer zal in eerste instantie de positieverandering van het hoofd 
moeten gaan registreren. De bewegingen van het hoofd hebben een grote variëteit. 
Rotatiebewegingen van het hoofd bereiken gemakkelijk amplituden tot 200 o bij 
snelheiden van 150° /sen versnellingen van 250° /s2

• Het hoofd kan ook nauwkeurige 
bewegingen uitvoeren. 

De eisen waaraan de apparatuur moet voldoen voor klinische toepassingen zijn dat 
de methode absoluut veilig moet zijn voor de patiënt en dat de apparatuur een groot 
bedieningsgemak moet bezitten. 

De wensen met betrekking tot de nauwkeurigheden van de bepaling van de positie 
en stand van het hoofd zijn voor de translaties in iedere richting 1 mm en voor de 
rotaties in iedere richting 1 o • De wensen met betrekking tot de temporele resolutie is 
van DC tot circa 50 Hz. Indien mogelijk moet de dataverwerking online kunnen 
gebeuren. De translatie- en rotatiebeweging moet gecombineerd gemeten kunnen 
worden. Contactloze metingen hebben de voorkeur en de massa van de instrumenten 
die bij de metingen op het hoofd aangebracht moeten worden mogen niet meer zijn 
dan 250 gram, zodat het hoofd niet in haar beweging gehinderd wordt. 

3.3.3 Methoden voor positiemetingen. 
Voor de bestuderingen van bewegingen van onderdelen van het menselijke lichaam 
zijn vele verschillende methoden voorhanden [CAM90]. 

positie ~evoeli~e detectoren. 
Er zijn systemen (SELSPOT-II)[CAM90] voor bewegingsanalyse die gebasseerd zijn 
op het detecteren van de positie van een lichtpuntje door middel van het laterale 
photo-effect [WOL87] van een halfgeleider. De halfgeleider geeft twee stromen af 
die evenredig zijn met de x en dey-positie van de lichtpunt op de halfgeleider. 
Onder geschikte condities is deze relatie lineair. De afzonderlijke markers worden 
bekeken door het afwisselend laten oplichten van de LED's die op verschillende 
posities van het lichaam zijn geplaatst. Spatiële resolutie is 12 bits per beeld-as 
(1:4096) met een temporele resolutie van 100 J.LS per LED. Het voordeel van deze 
methode is dat de marker zichzelf indentificeert waardoor er geen intensieve 
berekeningen nodig zijn voor de bepaling van de afzonderlijke markers. Nadeel is dat 
het systeem gevoelig is voor reflecties van het licht van de LED's wat alleen 
verholpen kan worden door de reflecties te verminderen. 
Er zijn systemen die gebasseerd zijn op de toepassing van dezelfde soort sensoren 
alleen waarbij het beeld door een cilindrische lens wordt gefocuseerd. Door deze 
focuseringis de hoeveelheid licht op de sensor aanmerkelijk minder dan bij 2-D 
focusering. Door het gebruik van 1-dimensionale sensoren is de uiteindelijke output 
groter dan in de 2-dimensionale variant. 
Een volledig systeem waarbij 3 dimensionale positiemetingen verricht kunnen worden 
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(IROS)[CAM90] gebruikt 4 camera's in een vaste opstelling. De opnamen worden 
hierbij gemaakt met een I-dimensionaal 2048-punts CCD array. 

opto-mechanische licht scanners 
Een andere manier ~oor positiebepaling is gebasseerd op een V-vormig lichtbeeld 
dat op een roterende spiegels worden geprojecteerd. De spiegels draaien het 
geprojecteerde beeld door de ruimte en raken kleine fotodiodes die als markeringen 
op het lichaam zijn geplaatst. Uit de tijdstippen waarop de fotodiode belicht wordt 
kan de positie bepaald worden. De resolutie van deze methode is kleiner dan 1 mm 
op 8 m afstand met een temporele resolutie van 40 Hz. Met meerdere spiegels kan 
in meerdere dimensies gemeten worden. 

Goniometrie 
Electrogoniometry is en wordt veelvuldig gebruikt voor metingen van gewricht- en 
lichaamsbewegingen. De methode is gebasseerd op het plaatsen van 
draaipotentiometers op de verschillende delen van het lichaam waarbij de weerstand 
van de potentiometers een maat is voor de hoekverdraaiing [CHA80]. De verbinding 
tussen potentiometer en het lichaam die de verdraaiing doorgeeft geschiedt veelal 
met flexibele fibers. Het grote voordeel van het systeem zijn de lage kosten en de 
makkelijke toepasbaarheid. Het nadeel van het systeem is dat er niet contactloos 
gemeten wordt en dat de bewegingen hierdoor sterk gelimiteerd zijn. Metingen van 
bewegingen van lichaamssegmenten zijn daardoor niet mogelijk. 
Absolute hoeken kunnen gemeten worden door gepolariseerde lichtgoniometers. Het 
lichaam wordt door gepolariseerd licht beschenen en op het lichaam wordt de 
intensiteit achter een polarisatiefilter gemeten. 
Voor de langzame bewegingen en de houdingen kunnen inclinometers gebruikt 
worden. Deze instrumenten geven een signaal evenredig met de hoek waaronder het 
instrument gedraaid is ten opzichte van een bepaalde as. Vanwege het gewicht, de 
grootte en de lage frequentie response worden de inclinometers gebruikt voor de 
grote traag bewegende lichaamssegmenten en statisch meten van houdingen 
[MEL86]. 

T.V.-systemen 
Op basis van standaard videosystemen zijn een aantal methode voorhanden die 
posities van een object kunnen bepalen. Hierbij worden meestal passieve markers 
van reflecterend materiaal op het lichaam aangebracht die oplichten bij zichtbaar, 
infrarood of soms stroboscopisch licht. Bij de oudere systemen wordt de 
beeldcoördinaten van de markers door het systeem gelezen en met een interface 
voor verdere verwerking naar de computer getransporteerd. Indentificatie van de 
corresponderende beeldpunten in verschillende video frames wordt verricht door 
patroonherkenningssoftware. Tegenwoordig wordt deze patroonherkenning op 3-
dimensionaal niveau verricht [CAM90]. 
VI CON-VX [CAM90] is een commerciëel verkrijgbaar gecomputeriseerd 
videosysteem dat een 3-dimensionale lichaamsbeweging kan registreren met behulp 
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van 7 camera's en op het lichaam aangebrachtte reflectoren. Rond de lensen van 
iedere camera zijn infra-rood LED's geplaatst die een korte lichtflits geven na iedere 
videoscan. Iedere camera bevat een IR laagdoorlaat filter om de invloed van het 
achtergrondlicht te minimaliseren. De spatiële en temporele resolutie worden 
gelimiteerd door de ~tandaard video norm: 1:600 verticaal en 1:1000 horizontaal met 
50/60 Hz [WOL87]. De nadelen van dit systeem zijn de trage verwerking van de data 
waardoor online metingen onmogelijk zijn. 
Er zijn nauwkeurigere systemen ontwikkeld [FUR86] met een spatiële resolutie van 
1:10000 met een temporele resolutie van 100Hz. Bij deze systemen verloopt de 
positieberekeningen voornamelijk hardwarematig. 
De laatste jaren zijn hard- en software instrumentatie voor patroon herkenning 
ontwikkeld die gebruikt kunnen worden op normale PC-systemen. Dit maakt het in 
de toekomst mogelijk om op een relatief goedkope manier bewegings analyse m.b.v. 
video-systemen te realiseren [CAM90]. 

magnetisch 
Een ander interessant reai-time meetinstrument is gebasseerd op laagfrequent 
magnetische dipoolvelden (3Space lsotrak system)[CAM90]. Hierbij worden 3-assig 
magnetische sensoren en 3-assige magnetische dipoolbronnen in een electronisch 
circuit met elkaar vergeleken. Met het systeem kan van één object de positie en 
stand gemeten worden met frequentie van 60 Hz. Met meerdere objecten 
tegelijkertijd wordt deze frequentie lager. Het systeem bepaalt van het object zes 
vrijheidsgraden. 

Metingen van de acceleratie 
De bewegingen van lichaamssegmenten kan ook beschreven worden door de 
acceleratie van het lichaam te meten. Snelheid en positie kan dan op een constante 
na bepaald worden door het gemeten signaal te integreren. Meetfouten en de 
complexiteit van het systeem reduceren het gebruik van de versnellingsopnemers in 
het algemeen tot het meten van lokale vibraties [CAM90]. Bij diverse 
versnellingsopnemers is de werking gebaseerd op de veranderingen van de 
piëzoëlectrische spanning van een kristal doordat bij de versnelling een aan het 
kristal toegevoegde massa een kracht op het kristal uitoefent evenredig met de 
versnelling. De afgegeven spanning is een maat voor de versnelling die ondergaan 
wordt. Er bestaan instrumenten voor de detectie van lineaire versnellingen en 
instrumenten voor de detectie van hoekversnellingen of hoeksnelheden. 
Multidimensionale metingen worden verricht door meerdere opnemers onder 
verschillende hoeken te plaatsen. 

Metingen van snelheden 
Voor het meten van ongecontroleerde lichaamsbewegingen is een systeem ontworpen 
op grond van Dopplerverschuiving van electramagnetische straling [KEM82]. Er 
wordt een 10 GHz (lOm W) electramagnetische straling uitgezonden wat een 
golflengte bezit van ongeveer 30 mm. De straling wordt gedeeltelijk door het ·lichaam 

26 



teruggekaatst. De Dopplerverschuiving van de teruggekaatste straling is een maat 
voor de bewegingen die het lichaam maakt. De methode geeft een spreiding in de 
metingen omdat door de beweging van het lichaam de straling ieder keer op een 
andere plaats wordt terug gekaatst. 

Ultrasound 
Voor bewegingsanalyse is in het verleden het Doppler-effect gebruikt voor het 
verrichten van metingen. [CAM90] maakt melding van een multichannel systeem 
gebasseerd op ultrageluid transmitters in de 25-40 kHz gebied. De gerapporteerde 
fouten die tijdens de metingen optreden zijn in de orde van 0.5% zijn en worden 
veroorzaakt door variatie in de temperatuur en vochtigheid van de lucht. Andere 
beschreven problemen zijn de reflecties van geluidsgolven waardoor uit het 
ontvangen signaal het benodigde signaal moeilijk te onderscheiden is. 
[LIN82] rapporteert dat met ultrageluid in het gebied van 50-100 KHz in lucht het 
mogelijk is om eenvoudig afstanden te bepalen met een resolutie van 1.0 tot 0.1 mm. 
De onnauwkeurigheid wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de 
temperatuursvariaties en lokale turbulentie in de lucht. 

3.3.4 Overwegingen die hebben geleid tot de bouw van een positiemeter 
op basis van looptijden van ultrageluid. 

De bestaande commerciëel verkrijgbare apparatuur heeft vaak meer algemene 
toepassingsmogelijkheden waardoor aan specifieke wensen die bij het 
evenwichtsonderzoek gesteld worden niet voldaan kan worden. De zelfbouw heeft als 
voordeel dat bij de ontwikkeling met deze specifieke wensen (H3.3.2) rekening 
gehouden kan worden. De methode moet tegelijkertijd zowel rotaties als translaties 
kunnen meten. De methoden waarbij alleen rotaties of translaties gedetecteerd 
worden vallen hierdoor af. 

Drie-dimensionale positiedetectie met behulp van een video-systeem vergt een grote 
investering. De verwerkingssnelheden zijn daarbij te traag voor on-line analyses. In de 
toekomst echter, wanneer de prijzen blijven dalen, zullen de videosystemen 
waarschijnlijk bij het evenwichtsonderzoek gebruikt worden omdat dan hoofd- en 
oogbewegingen tegelijkertijd gedetecteerd kunnen worden. 
Bij de magnetische meetmethode hebben de benodigde wisselende en statische 
magneetvelden grote invloed op de nauwkeurigheden van de andere simultaan 
toegepaste detectiemethoden zoals de oogdetecties. Positiedetectie op grond van 
magnetische sensoren is hierdoor ongeschikt. 
Positiebepaling door meten van accelleraties is een onbetrouwbare methode omdat 
het versnellingssignaal twee maal geïntegreerd moet worden voor het verkrijgen van 
de positie. Daarnaast kunnen de kleine versnellingsopnemers alleen versnellingen 
registreren boven een frequentie van ongeveer 1 Hz. De versnellingsopnemers voor 
lagere frequenties bezitten gewichten boven 100 gram waardoor deze ongeschikt zijn 
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voor positionering van het hoofd. 
Met de Doppier-methode (geluid of electromagnetisch) worden snelheden bepaald. 
De methode is onnauwkeurig bij langzaam bewegende objecten. Als de positie van 
het object berekend wordt kan dit signaal een drift vertonen omdat de positie 
afgeleid moet wordet:t van het snelheidsignaal door integratie. 

Gekozen is voor een methode met ultrageluid gebaseerd op de detectie van 
looptijden. Deze methode interferreert niet met bestaande meetmethode zoals de 
oogdetectiemethoden. Een groot voordeel van de ultrageluidmethode op basis van 
looptijden is dat de posities van de ontvangers bepaald worden. Hieruit kan door 
differentiatie naar de tijd zowel de lineaire- alswel hoeksnelheid en -versnelling 
berekend worden. Vanwege de geringe geluidssnelheid, in vergelijking met de 
voortplantingssnelheid van e.m.-golven, zijn de looptijden die bepaald moeten worden 
in de orde van microseconden en daardoor goed detecteerbaar. De looptijdmethode 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een aparte zender en ontvanger heeft geen last 
van geluid dat bijvoorbeeld via wanden gereflecteerd wordt omdat de intensiteiten 
van het teruggekaatste geluid veel lager is en later bij de detector arriveert. 
Theoretisch zijn de gewenste temporele en spatiële resoluties haalbaar. De methode 
meet de posities contactloos en het geluid bij de benodigde frequentie en intensiteit 
is ongevaarlijk voor patiënt [ACf83]. 
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Hoofdstuk 4 

4.1 Inleiding 

Positie meting m.b.v. 
ultrageluid. 

In het verleden zijn reeds een aantal studies verricht naar de mogelijkheden van 
afstandsbepalingen met behulp van ultrageluid. Ehler [EHL85] heeft hierbij zowel de 
looptijd- als Doppiermethode uitvoerig onderzocht. Voor afstanden groter dan 80 cm 
gaf de looptijdmethode, waarbij gebruik werd gemaakt van de reflectie op een vlakke 
wand, de beste resultaten omdat deze methode weinig gecompliceerd is. De 
beschreven nadelen bij afstandsmetingen met ultrageluid in lucht zijn de 
afhankelijkheid van de geluidssnelheid van de luchttemperatuur, de intensiteit die 
niet constant is en de interferenties die kunnen optreden bij het reflecteren van de 
geluidsgolven. Ehlers rapporteert dat indien deze omgevingsinvloeden 
geminimaliseerd worden het oplossend vermogen van de looptijdmethode, 
gebruikmakend van reflecties, kleiner dan 1% is. Lindström [LIN82] rapporteert dat 
afstandsmetingen in lucht verricht met frequenties in het gebied tussen 50-100 kHz, 
waarbij gebruik werd gemaakt van een echo op de rug van een patiënt, een resolutie 
tussen de 1.0 en 0.1 mm kunnen bezitten. Ook hier wordt gegeven dat de beperking 
veroorzaakt wordt door het niet homogeen zijn van de temperatuur van de lucht en 
de altijd aanwezige lokale turbulenties. De uitgevoerde methoden in het verleden 
gebruiken allemaal een analoge verwerking van de signalen. 

Afstandsmetingen met ultrageluid kunnen worden verricht met de Doppler- of 
looptijdmethode. De Doppiermethode meet, indien de geluidssnelheid bekend is, de 
snelheden van een een object door de frequentie van het uitgezonden geluid te 
vergelijken met de frequentie van het ontvangen geluid. Door de integratie van de 
snelheid van het object is het positiesignaal op een constante na af te leiden. 
Integratie van het snelheidssignaal kan een offset geven waardoor het positiesignaal 
drift kan vertonen. 

Bij het zenden en detecteren van het geluid kan er gebruik gemaakt worden van een 
echo die aan het object gereflecteerd wordt of gebruik worden gemaakt van de 
directe methode waarbij één van de transducers op een vast referentiepunt en de 
andere transducer op het object geplaatst is. 
Bij een echometing is het nadeel dat de plaats van het object niet eenduidig bepaald 
is. Bij beweging van het object verandert ook de plaats op het object waar het geluid 
gereflecteerd wordt. Dit probleem is niet aanwezig als er, zoals bij de directe 
methode, twee fysiek aparte transducers aanwezig zijn. Bij de directe methode is de 
intensiteit van de ontvangen puls groter dan bij een echomethode. 
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4.2 Meetprincipe 
De afstand tussen zender en ontvanger wordt bepaald door het meten van de 
looptijd van een uitgezonden geluidspulstrem van zender naar ontvanger. Een object 
in een 3 dimensionale ruimte heeft 6 vrijheidsgraden; 3 voor de translatie en 3 voor 
de rotatie. Om deze ~ vrijheidsgraden te kunnen bepalen zijn er 6 onafhankelijke 
metingen nodig tussen 3 posities in de ruimte en 3 posities op het hoofd. Indien de 
meting verricht zou worden tussen 2 posities op het hoofd en 3 posities in de ruimte 
zijn er ook 6 metingen mogelijk. Deze metingen zijn niet onafhankelijk; het hoofd 
kan namelijk geroteerd worden rond een denkbeeldige lijn tussen de tussen de twee 
posities zodat de stand niet eenduidig gedefinieerd is. Voor de 6 vrijheidsgraden zijn 
dus 3 zenders en 3 ontvangers nodig. Met deze configuratie kunnen 9 looptijden 
tussen de zenders en ontvangers gemeten worden. Hiervan zijn maximaal 6 
looptijden nodig om de positie en stand van het object te bepalen en uit de 3 
bepaalde afhankelijke looptijden kan indien de afstanden tussen zenders onderling en 
de ontvangers onderling bekend zijn, een gemiddelde geluidssnelheid bepaald 
worden. 

De zenders worden opgesteld op de hoeken van een gelijkzijdige driehoek met lengte 
R1 in een assenstelsel (x,y,z) dat vast ligt ten opzichte van de ruimte. De zenders zijn 
zo geplaatst dat de coördinaten van de 3 zenders ten opzichte van het assenstelsel 
zijn (figuur 4.1): zender1(x,y,z)=(O,O,O), zender2(x,y,z)=(Ru0,0) en 

1 t'-zender3(x,y,z)=( - R1, -V3 R1,0). De ontvangers worden op de hoeken van een 
2 2 

gelijkzijdige driehoek met lengte R2 geplaatst. Indien verondersteld wordt dat de 
geluidssnelheid over de gehele ruimte en voor iedere afzonderlijke uitgezonden puls 
gelijk is aan c, kunnen de posities van iedere ontvanger j in het (x,y,z)-stelsel gegeven 
worden door: 

2 2 2 2 2 

~ +>j +~ = c t lj ' 
( 4-la) 

( )
2 2 2 2 2 

~-R1 +>j +~ = C t2j, 
( 4-lb) 

1 2 ( {3 2 2 22 (x. --RJ + y. --RJ +z. = c 13 . , 
J 2 J 2 J ~ 

( 4-lc) 

waarbij ~' yj en zj de coördinaten van de ontvanger j zijn, tij de looptijden tussen 
zender i en ontvanger j zijn en c de geluidssnelheid is. Uit de vergelijkingen ( 4-1) kan 
door substitutie de positie van iedere ontvanger in het (x,y,z)-stelsel bepaald worden: 
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( 4-2c) 

Er zijn meer looptijden bepaald dan er voor de positionering van het object nodig is. 
Uit deze teveel bepaalde looptijden kan, als de afstanden tussen zenders onderling 
en ontvangers onderling bekend is, een gemiddelde geluidssnelheid berekend worden. 
Als de vergelijkingen ( 4-2) gesubstitueerd worden in: 

(4-3) 

waarbij (xk, yk, zk) en (x1, y1, z1) de coördinaten van twee ontvangers zijn, is alleen de 
variabele e onbekend. Oplossen van vergelijking ( 4-3) geeft een 4e macht polynoom 
in c. De geluidssnelheid c is niet eenvoudig uit dit polynoom te berekenen. 
Een andere methode is om de posities van de ontvangers te berekenen met een 
geschatte waarde van C1 en door middel van iteratie de geluidssnelheid te bepalen uit 
vergelijking ( 4-2) en ( 4-3). Door de iteratie iedere keer te laten starten bij de eerder 
bepaalde geluidssnelheid kan c snel bepaald worden. 
Als laatste methode, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de geluidssnelheid tijdens de 
metingen weinig variëert kan, voor en eventueel na de metingen de geluidssnelheid 
bepaald worden door de ontvangerdriehoek op een vaste bekende afstand van de 
zenderdriehoek te plaatsen. Het is ook mogelijk om een extra zender en ontvanger 
op een bekende afstand te plaatsen zodat tijdens iedere meting de geluidssnelheid 
berekend kan worden. Dit hoeft echter niet de geluidssnelheid te zijn waarmee de 
pulsen zich voortplanten omdat deze meting op een andere plaats wordt verricht. 

Om de looptijden tussen de verschillende zenders en ontvangers te kunnen 
onderscheiden zendt elke zender een pulstrein uit met een voor die zender specifieke 
frequentie inhoud. Dit maakt het mogelijk om de pulsen parallel uit te zenden en te 
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detecteren. De puls die door een ontvanger gedetecteerd wordt is een som van de 
drie uitgezonden pulsen al dan niet in de tijd ten opzichte van elkaar verschoven. 
Door de frequenties te scheiden is het mogelijk de afzonderlijke uitgezonden pulsen 
te onderscheiden. Door deze scheiding bij iedere ontvanger te verrichten kunnen alle 
looptijden tussen ze~der en ontvanger simultaan gedetecteerd worden. 

zender 1 . zender 2 

z 

zender 3 

Figuur: 4.1: Opstelling zenders en ontvangers en definitie van het assenstelseL 
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4.3 Basistheorie geluid 

Een ultrageluidsgolf kan zich in het medium lucht alleen als een longitudinale golf 
voortplanten [SHU88], de beweging van de deeltjes is evenwijdig aan de flow van de 
energie. De golfverg~lijking voor een vlakke longitudinale golf wordt gegeven door 
(A2): 

éfq> 1 éfq> 
--=---, 
a 2 2 ::.#2 x co (]1, 

(4-4) 

waarbij q> (x,y,z,t) de snelheidspotentiaal op positie (x,y,z) en tijdstip t en c0 de 

voortplantingssnelheid van de golf is. 
Lucht kan bij kamertemperatuur beschreven worden als een ideaal gas. De 
voortplanting van een geluidsgolf in een ideaal gas kan benaderd worden als een 
adiabatisch proces [SHU88] zodat c0 gegeven kan worden door: 

(4-5) 

waarbij P0 en Po de druk resp. de soortelijke massa van het gas zijn bij afwezigheid 
van de geluidsgolf en voor y geldt: 

c 
y=..!.. 

c 
V 

Met de vergelijking van Clapeyron (P oM = paR0T) waarbij Ra de universele 
gasconstante, M de moleculaire massa en T de absolute temperatuur is kan de 
geluidssnelheid ook als functie van de absolute temperatuur worden gegeven: 

( )

1/2 

c, = y~T 

De golflengte van de geluidsgolf wordt gegeven door de relatie: 

c 
l. =-. 

f 

waarbij f de frequentie van het geluid is. 
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Sinusvormige één dimensionale geluidsgolven kunnen, als de bron harmonisch 
oscilleert met een frequentie (!), met een snelheidspotentiaal beschreven worden als: 

q>(x,t) = Re[lJI(x) eiCwt+PJ], (4-9) 

waarbij lJr(x) de (complexe) amplitude van snelheidspotentiaal van de golf ter 

plaatse x, (A) de frequentie en f3 een willekeurige fase is. Substitutie van ( 4-6) in de 
golfvergelijking ( 4-4) geeft: 

waarbij k = (A) I c het golfgetal is. 

Algemene oplossingen voor ( 4-10) worden gegeven door: 

1Jr(x) =A e -ïb +Be +ih. 

waarbij de complexe constanten A en B gevonden moeten worden uit de 
randcondities. De oplossing voor de harmonische geluidsgolf luidt: 

( t) _ R [A i(wt-kx+Pl B i(wt+kx+Pl] q> x, - e e + e 

(4-10) 

(4-11) 

( 4-12) 

De naar rechts lopende golf met f3=0 zonder demping kan worden beschreven: 

q>(x,t) = q>max sin( (A)t-/a), ( 4-10) 

waarbij q> max de amplitude van de snelheidspotentiaal is. 

De druk voor een naar rechts lopende golf kan met een lineaire benadering [SHU88] 
verkregen worden uit de snelheidspotentiaal ( 4-13): 

P=p
0 

aq> = P cos( (!)t-Ja), at max 

waarbij P max = p
0

(A)q>max de amplitude van de druk is. 

De verplaatsingssnelheid van de deeltjes kan door een lineaire benadering ook 
verkregen worden uit de snelheidspotentiaal: 

a<v 
V = -- =V maxCOS( (!)/-/a), 

ax 
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(4-14) 

(4-15) 



waarbij V max = k<p max de amplitude van de snelheid is. 

Voor de naar rechts lopende golf zijn druk en snelheid in fase en gerelateerd door: 

( 4-16) 

De acoustische impedantie van een medium wordt gegeven door: 

(4-17) 

Een geluidsgolf wordt gedeeltelijk gereflecteerd indien het een gebied binnentreedt 
met een afwijkende acoustische impedantie. Voor het geval van een loodrecht 
invallende vlakke golf geldt voor de gereflecteerde golf: 

z2-zt 
P= P, 

r Z +Z I 

I 2 

( 4-18) 

waarbij Pi en Pr de amplituden van de invallende resp. gereflecteerde golf zijn en Z1 

de impedantie voor en Z2 de impedantie na de overgang is. 

De intensiteit van een geluidsgolf kan gegeven worden door [SHU88]: 

(4-19) 

Een geluidsgolf die zich voortplant verliest energie. Deze energie wordt grotendeels 
omgezet in warmte. De energie-omzetting wordt voor een deel veroorzaakt omdat 
het medium viscositeit bezit en gedeeltelijk door de thermische geleidbaarheid van 
het medium zodat de golf zich niet geheel adiabatisch voortplant. Deze absorptie kan 

-
beschreven worden met een complex golfgetal k = k -ia 

0 
, waarbij a0 de absorptie 

-
coëfficiënt voor lucht is. Voor sinusvormige golven kan k geschreven worden als 

[SHU88] 

( 4-20) 

waarbij ." de viscositeit en À0 de thermische geleidbaarheid is. 

Als de geluidsgolven ontstaan door een trillende cilindervormig vlak oppervlak kan 
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het geluictsveld theoretisch beschreven worden. De berekening geeft te zien dat het 
geluictsveld opgesplitst kan worden in twee gebieden, de Presnel zone en de far zone. 
De Presnel zone is een gebied vanaf de transducer tot R2/l waarbij R de straal van 
de trillende cilinder en l de golflengte van het uitgezonden geluid is. In de Presnel 
zone, dat door interferentiepatronen wordt bepaald, zijn de geluidsgolven bijna 
geheel cilindervormig. Voor de far zone ( r > R 2 I l) kan een goede benadering van de 
drukamplitude als functie van de hoek ten opzichte van de normaal op het oppervlak 
gegeven worden door: 

( 4-21) 

waarbij J 1 een eerste orde Bessetfunctie is, 8 de hoek ten opzichte van de normaal 
van het zenderoppervlak, v maxO de snelheidsamplitude van de cilinder en r de afstand 
tot de zender is. 
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4.4 Motivatie die heeft geleid tot de huidige opzet 
Er is gekozen voor de looptijdmethode omdat hierbij, bij het bekend zijn van de 
geluidssnelheid, de afstand tussen zender en ontvanger gedetecteerd wordt in plaats 
van de snelheid tussen beide. Bij de directe methode is de plaats van het object 
beter gedefinï eerd qan bij de echomethode en is de intensiteit van de ontvangen 
puls groter. Gekozen is voor het parallel uitzenden van de pulsen omdat de plaats 
van een bewegend object hierbij met een grotere nauwkeurigheid bepaald kan 
worden in vergelijking met het sequentiëel uitzenden van de pulsen. Door de zenders 
als vaste referentiepunten in de ruimte te kiezen in plaats van op het hoofd is het in 
de toekomst mogelijk om met dezelfde uitgezonden pulsen door 3 ontvangers op 
bijvoorbeeld de romp te plaatsen "tegelijkertijd" een tweede de positiemeting uit te 
voeren. De stabiele interne frequentie voor het genereren van de frequenties van de 
geluidspulsen wordt afgeleid van een 10 MHz kristal waardoor 
temperatuursinvloeden op de uitgezonden frequenties verwaarloosbaar zijn. De keuze 
van de frequenties van de uitgezonden puls is bepaald door de eigenschappen van de 
toegepaste transducer samen met de gekozen bandfilters. Door gebruik te maken van 
een modulator kan de vorm van de puls geregeld worden. Hierdoor kan de 
uitgezonden puls een voldoende smalle frequentieband krijgen opdat de pulstreinen 
met verschillende frequenties door de filters goed te onderscheiden zijn. Er is 
gekozen voor de digitale verwerking met de computer omdat het dan softwarematig 
mogelijk is de looptijd tussen zenders en ontvangers nauwkeuriger te bepalen dan bij 
een analoge verwerking. Op de geregistreerde pulsen kunnen interpolatie, 
kruiskorrelatie of andere rekenkundige technieken worden toegepast die analoog 
moeilijk te verwezenlijken zijn. 
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4.5 De hardware 

De transducers 
De gebruikte transducers (zender: Murata MA40A5R, ontvanger: Murata MA40A5S) 
zijn piëzoëlectrische ~ransducers. De resonantiefrequentie van de transducers ligt in 
de buurt van de 40 kHz. De zenders en ontvangers hebben beide een zendhoek van 
=15° (-3 dB). De specificaties van de transducers zijn opgenomen in (A5). 

Zend~edeelte 

10 KHz. 

Figuur 4.2: 

common/ 
random 

filter pubvorm zender 

schematische voorstelling zendergedeelte. 

De schematische voorstelling van het zendgedeelte is weergegeven in figuur 4.2. Het 
10 MHzkristal dient als basisfrequentie voor de drie uitgezonden frequenties. Dit 
kristal geeft een blokvormige uitgangsspanning af variërend tussen 0 V en 12 V. 
Deze blokpulsen worden door logische flipflops gedeeld door respectievelijk 200, 227 
en 263 waardoor drie blokvormige frequenties van 50.000, 44.643 en 37.879 Hz 
ontstaan. De frequenties kunnen met een fase gelijk aan 0 gestart worden waarbij 
alle flipflops voor het starten van het zenden gereset worden. Het is ook mogelijk de 
flipflops niet te resetten waardoor de zenders met een willekeurige fase worden 
gestart. Door een scheidingscondensator worden de blokvormige frequenties 
omgevormd tot een signaal tussen -12 en 12 Volt. Dit blokvormige signaal wordt met 
een actief 4 polig filter (24 dB/act) tot een sinusvormig signaal omgevormd. 
Door gebruik te maken van modulatoren, die twee ingangsspanningen 
vermenigvuldigen, kan de vorm van de puls geregeld worden. Eén ingangsspanning 
van de modulator is afkomstig van één van de sinusvormige frequenties. Voor de 
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andere ingangsspanning van de modulator zijn standaard 3 mogelijkheden aanwezig. 
De uitgang van de modulatoren, de spanning die aan de zenders worden 
aangeboden, kunnen een van de volgende pulsvormen bezitten: 
1) Blokpuls: de omhullende van het uitgangssignaal komt overeen met een 

blokpuls. De ~uur van de puls is atbankelijk van de triggermode. 
2) Blokpuls+ RC: dit is een een blokpuls zoals bij 1) waarna een RC-filter met 

een kantelfrequentie van 4 kHz is opgenomen. De duur van de puls is 
atbankelijk van de triggermode. 

3) Driehoekpuls: De omhullende van de puls heeft de vorm van een driehoek. 
De duur van de puls is ongeacht de triggermode 2,56 ms. 

Ontvangstgedeelte 

r••••uooon•······-. . . . . . . . . . . 
: =-·~ : . . . . . . 

····-~: : :-········· . . . . . . 
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A I-- --t>l- - I I--

~ A I-- --t>l- - I I--

A I-- --t>l- - I I--

~ ................... : 

onlvanaer bandrilter &elijkrichler inleualor 

Figuur 4.3: schematische voorstelling ontvangstgedeelte. 

De schematische voorstelling van het ontvangstgedeelte is weergegeven in figuur 4.3. 
Na ieder van de drie ontvangers wordt het signaal gefilterd door drie actieve nauwe 
bandfilters (32 dB/oct ). De doorlaatfrequentie van ieder filter ligt bij die frequenties 
die door de drie zenders uitgezonden worden (50000, 44643 en 37879 Hz). Hierdoor 
zijn er per ontvanger 3 signalen die selectief zijn voor de uitgezonden frequenties van 
de afzonderlijke zenders. De 9 signalen worden hierna parallel verwerkt. De signalen 
worden gelijkgericht en geïntegreerd zodat de omhullende van de ontvangen pulsen 
verkregen worden. Deze signalen worden aan de computer aangeboden. 

Herhalingsfrequentie 
Het herhalen van het zenden van de pulstreinen kan met een interne frequentie 
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(50Hz) en extern met een triggerpuls van bijvoorbeeld de computer geregeld 
worden. Bij de interne trigger ligt de duur van de uitgezonden. pulsen vast. Bij de 
externe triggering kan de duur van de beide blokvormige pulsen door de op- en 
neergaande flank van de triggerpuls bepaald worden. 

Verwerking pulsen 
De omhullende van de ontvangen pulsen worden aan de computer aangeboden. De 
gebruikte AD-converter (Strawberry, Flash-12)(A10) kan geplaatst worden in een 
MS-DOS machine met een bussnelheid die niet groter is dan 8 MHz. De kaart heeft 
16 inputkanalen, 8 IlO-poorten en een digitale en analoge triggerinput. De ADC 
heeft een 12 bits resolutie en is softwarematig per kanaal op een verschillend 
inputbereik instelbaar. De maximale samplefrequentie is 1 MHzvoor 1 kanaal. Voor 
meerdere kanalen is de samplefrequentie 1 MHz gedeeld door het aantal gebruikte 
kanalen. Op de kaart is 64 Kword aan geheugen aanwezig voor opslag van data. Als 
het einde van het geheugen bereikt is wordt weer op de eerste geheugenpositie 
begonnen. 
Als de ADC bij samplefrequenties .boven 500 kHz wordt gebruikt wordt uit een 
lateh-geheugen op de ADC aanwezig gelezen welk kanaal er gesampled moet 
worden, met welke input range en of het een uni- of bipolare sample genomen moet 
worden. Nadat de sample is genomen wordt de volgende geheugenplaats op de latch 
uitgelezen. Indien bij de data-aquisitie het einde van het lateh-geheugen bereikt is, 
wordt naar de eerste lateh-geheugenplaats gesprongen. De grootte van dit lateh
geheugen is 6144 bytes. Als er meer dan 6144 samples genomen worden (bij de 
1 MHz samplefrequentie en het wachten op een trigger al na :::=6 ms) moet de 
volgorde waarin de kanalen gesampled worden bij het springen van de laatste plaats 
naar de eerste plaats van het lateh-geheugen netjes aansluiten. Dit betekent dat het 
aantal gebruikte kanalen een macht van 2 moet zijn. Als dit niet het geval is, is het 
onmogelijk om te achterhalen op welke geheugenlokatie welk kanaal is geplaatst. 
De verbindingen met de ADC worden zo gelegd dat de output van de triggerpuls uit 
de pulsgenerator, die nauwkeurig het tijdstip aangeeft dat de zenders worden gestart, 
aangesloten wordt aan de input van de analoge trigger van de ADC. De negen 
signalen uit de pulsgenerator worden verbonden met de kanalen 0 t/m 8 van de 
ADC. 
Met de kaart is het mogelijk om de kanalen te sampelen en in het geheugen op de 
kaart te plaatsen terwijl gewacht wordt op een externe trigger. Als deze externe 
trigger aan de ADC wordt gegeven worden het opgegeven aantal samples nog in het 
geheugen van de kaart geplaatst waarna de data-acquisitie wordt gestopt. Hierna kan 
een opgegeven aantal datapunten van voor en na de trigger in het geheugen van de 
computer getransporteerd worden. 

De opstelling 
Voor de 3 dimensionale metingen waarbij aan het hoofd gemeten wordt worden 3 de 
ontvangers in een gelijkzijdige driehoek op het hoofd geplaatst waarbij de onderlinge 
afstand van de ontvangers 15 cm is. De zenders worden ook in een gelijkzijdige 
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driehoek geplaatst met een onderlinge afstand van 100 cm. De ontvangerdriehoek 
wordt in de beginstand loodrecht onder de zenderdriehoek geplaatst waarbij de 
afstand tussen de zwaartepunten van beide driehoeken ongeveer 70 cm is. 

4.6 De software 
De software is geschreven in de programmeertaal C (Microsoftcompiler 5.1). 
Schematische voorstelling van de opbouw van de 
software is weergegeven in figuur 4.4. 
Bij het starten van de programmatuur worden eerst de 
analoge inputkanalen van de ADC gecalibreerd. Door 
middel van een keuze menu een aantal parameters voor 
de ADC gezet worden. Deze parameters zijn: 
* aantal kanalen (1-16) 
* sample frequentie ( 1-106 Hz) 
* triggersource (analoog, digitaal, op- of 

* 
* 

* 

* 

neergaande flank) 
triggemiveau ( -10/ + 10 V) 
aantal samples die geregistreerd moeten worden 
voor de triggerpuls 
aantal samples die geregistreerd moeten worden 
na de triggerpuls 
tijd die gewacht moet worden op een triggerpuls 

Er wordt gecontroleerd of het aantal kanalen en de 
samplefrequentie mogelijk is en of de keuze van het 
aantal kanalen en datapunten in het lateh-geheugen 
past wat voor de snelle data-acquisitie gebruikt moet 
worden. Met de opgegeven en gecontroleerde 
parameters wordt de ADC geïnitialiseerd. Aansluitend 
wordt de data-acquisitie gestart. De gesampelde data 
wordt in het geheugen van de ADC geplaatst. Simultaan 
wordt er getest of er op de gekozen triggerinput van de 
ADC een spanning overschreden wordt. Indien dit het 
geval is wordt het aantal opgegeven datapunten nog 
gesampled en naar het geheugen van de ADC 
getransporteerd. De pointer die naar de 
geheugenplaatst wijst wordt gebruikt om de benodigde 
datapunten na en eventueel voor de plaats waarop de 
trigger geregistreerd werd uit te lezen. De datapunten 
worden per kanaal met de juiste calibratiefactor 
gecorrigeerd en in het geheugen van de computer 
geplaatst. 
De looptijden kunnen worden bepaald voordat de 
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software. 



volgende meting wordt gestart. Door het indrukken van een toets kunnen de 
parameters veranderd kunnen worden of kan er geheel met het programma gestopt 
worden. 
Tijdens de metingen wordt er een logfile bijgehouden en kunnen berekende 
looptijden en eventu~el geregistreerde data naar een file geschreven worden. 

De schematische voorstelling van het bepalen van de looptijden is weergegeven in 
figuur 4.5. In de verzamelde datapunten wordt per kanaal 
gezocht naar de hoogst geregistreerde inputwaarde. Er wordt 
een ze orde polynoom berekend door een aantal punten rond 
het geregistreerde maximum. Het aantal punten waarmee de 
ze graads kromme berekend wordt is vooraf opgegeven. Uit de 
vergelijking van de berekende kromme kan exacter de plaats 
bepaald worden waar de top van de geregistreerde puls zich 
bevind dan door een simpele piekdetectie. Er wordt 
gecontroleerd of de berekende kromme een maximum heeft. 
Indien voor ieder kanaal aan deze voorwaarde wordt voldaan 
wordt de meting bewaard. 
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4. 7 Resultaten 

4.7.1 Directe/echo methode 
Metingen laten zien dat looptijdmetingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de echo 
gereflecteerd aan het hoofd niet uitgevoerd kunnen worden. De reflectie op het 
hoofd is diffuus van karakter en de ontvangen intensiteit is in het gunstigste geval 
een factor 10 lager dan bij de directe methode. Er wordt geen nette puls meer 
ontvangen waaruit looptijden bepaald kunnen worden. Echo metingen zijn alleen 
mogelijk op loodrecht staande vlakke wanden. Hierbij bedraagt het intensiteitverlies 
vanwege de reflectie ongeveer 10%. 
Bij de directe methode zijn de storende invloeden van gereflecteerde pulsen op de 
metingen van de looptijden minimaal. De gereflecteerde puls heeft een lagere 
intensiteit en de puls arriveert later bij de ontvanger. Indien de gereflecteerde puls 
een weglengte van =0.5 m langer heeft afgelegd komt de puls = 1.5 ms later binnen 
en kan de direct gedecteerde puls niet meer beïnvloeden. 

4.7.2 Geluidssnelheid 
Een uitgezonden geluictspuls met een oneindig kleine amplitude heeft een 
geluidssnelheid exact gelijk aan formule ( 4-5). Het niet lineair zijn van de elasticiteit 
van het medium bij geluidsgolven met grotere amplitude geeft een correctiefactor 
voor de geluidssnelheid. Deze correctiefactor is klein [SHU88] zodat de 
geluidssnelheid in de praktijk constant mag worden verondersteld over een groot. 
gebit?d van amplituden. 

Voor droge lucht op kamertemperatuur (293 K) is de geluidssnelheid 343.37 m/s 
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Figuur 4.6: Relatie tussen geluidssnelheid en temperatuur in de buurt van kamertemperatuur als 
verondersteld wordt dat de lucht een ideaal gas is. 
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[WEA74]. De temperatuursinvloed op de geluidssnelheid wordt gegeven door (4-7) 
en is voor het gebied rond kamertemperatuur weergegeven in figuur 4.6. Bij een 
temperatuursverandering van 1 graad veranderd de geluidssnelheid bij 
kamertemperatuur met 0.18%. Omdat er in de ruimten altijd temperatuursvariaties 
aanwezig zijn zullen deze variaties een invloed hebben op de snelheid waarmee de 
puls zich voortplant. bit heeft weer invloed op de nauwkeurigheid van de 
afstandsbepaling. Indien de temperatuursvariatie 1 o C. 'is, zal bij een plaatsbepaling 
van circa 1 meter afstand een fout van = 2 mm optreden ( = 5 p.s looptijd), indien 
niet voor de verandering van deze geluidssnelheid gecorrigeerd wordt. 
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Figuur 4. 7: Relatie tussen luchtvochtigheid en de absorptie en tussen de luchtvochtigheid en de 
geluidssnelheid bij geluid in lucht (T=293 K) met een frequentie van 40kHz. 

De invloed van de luchtvochtigheid op de geluidssnelheid is klein (figuur 4.7). Indien 
de luchtvochtigheid met 10% verandert heeft dit een verandering in de 
geluidssnelheid in de orde van 0.033% tot gevolg. Snelle veranderingen van de 
luchtvochtigheid zullen in de kamers niet aanwezig zijn zodat de invloed op de 
afstandsbepaling verwaarloosbaar is vergeleken met die variaties als gevolg van 
temperatuurswisselingen. 

Luchtstromingen die evenwijdig zijn aan de voortplantingsrichting van het geluid 
beïnvloeden de geluidssnelheid omdat de deeltjes die de voortplanting veroorzaken 
zelf een translatie ondervinden. Bij normale omstandigheden in een kamer zijn deze 
luchtsnelheden < 0.5 m/s. De invloed bij een luchtstroming van 0.5 m/s op de 
geluidssnelheid is =0.15% en dus van dezelfde grote orde als de 
temperatuursvariaties. 

De adiabatische konfussie modulus K (A2-18) is in een ideaal medium niet 
afhankelijk van de frequentie. Dit betekent dat er bij de voortplanting geen dispersie 
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Relatie tussen frequentie en absorptie en tussen frequentie en geluidssnelheid van 

optreedt. De geluidssnelheid van ultrageluid is gelijk aan die van geluid [SHU88]. De 
frequentieafhankelijkheid van de geluidssnelheid is weergegeven in figuur 4.8. De 
geluidssnelheid van de gebruikte frequenties wijkt als gevolg van de dispersie 
maximaal 4.10-3% af. 

Als alle genoemde variaties optreden kan er tijdens de metingen in de 
geluidssnelheid een fout van =0.3% optreden. In H4.2 zijn methoden gegeven waarbij 
het mogelijk is bij iedere positiemeting de geluidssnelheid te meten. De hiervoor 
gebruikte parameters hebben allemaal een zekere onnauwkeurigheid. De vraag is of 
door het vele rekenwerk die bij deze bepaling nodig is de fout in de berekende 
geluidssnelheid uiteindelijk niet groter is dan de variaties die in werkelijkheid 
optreden. 
De methode om vooraf en eventueel achteraf met de ontvangersdriehoek een 
ijkmeting te verrichten zal in eerste instantie de grootste nauwkeurigheid opleveren. 

4. 7.3 SequentiëeVparallel 
Indien de pulsen sequentiëel worden uitgezonden, wordt eerst de looptijd tussen 
zender 1 en de ontvangers gemeten, gevolgd door de meting van de looptijd tussen 
de zender 2 en de ontvangers, etc. De electronica van de pulsgenerator kan bij deze 
methode eenvoudiger van vorm zijn; de vorm van de puls is niet meer van belang 
omdat er geen nauwe bandfilters meer nodig zijn om de specifieke frequenties te 
selecteren. Er kan een blokvormige puls uitgezonden worden waarbij de frequentie 
overeen komt met de resonantiefrequentie van de transducers. De methode heeft als 
nadeel dat er een grote fout in de plaatsbepaling van het object optreedt als deze in 
beweging is. Indien de volgende pulstreinen pas worden uitgezonden als de vorige 
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puls door alle ontvangers ontvangen is, wordt de positie van het object gemeten over 
een tijdsperiode van 12 ms (Al). Indien de volgende puls pas door de volgende 
zender wordt uitgezonden als er geen conflict kan ontstaan bij de volgorde van 
binnenkomst van de verschillende pulsen bij de ontvangers, is minder tijd tussen de 
opeenvolgende pulsen vereist. De positie van het object wordt met deze methode 
over een tijdsperiodè van 8 ms gemeten (Al). 
Bij het sequentiëel uitzenden is het mogelijk om de AD-converter op een hogere 
samplefrequentie te gebruiken. De tijdsresolutie waarmee de piek wordt gedetecteerd 
tussen de specifieke zender en ontvangers wordt hierdoor groter. 

Bij de parallele uitzending van de pulsen is de electronica van de pulsgenerator 
complexer. Het ontvangstgedeelte heeft nauwe bandfilters nodig en dit geheel moet 
in drievoud worden uitgevoerd om de pulstreinen parallel te kunnen verwerken. Het 
voordeel is dat de positiebepaling van een bewegend object nauwkeuriger uitgevoerd 
kan worden. Voor de bepaling van de positie van het object bij deze methode wordt 
over een tijdsperiode van 2 ms verricht (Al). Het nadeel van de methode is dat de 
samplefrequentie per kanaal een factor 3 lager is, waardoor de tijdsresolutie 
waarmee de piek wordt gedetecteerd minder wordt. De verminderde tijdsresolutie 
hoeft geen drastische gevolgen te hebben voor de nauwkeurigheden van de 
looptijden. De gebruikte looptijdmethode geeft bij een lagere samplefrequentie geen 
evenredig lagere resolutie.De positiebepaling van het bewegende object wordt door 
de keuze het parallel zenden beter. 

4.7.4 Intensiteitsveranderingen 
a0 ( 4-20) wordt in het medium lucht voornamelijk bepaald door de thermische 
geleiding. Door de aanwezigheid van deze thermische geleiding is de voortplanting 
niet geheel een adiabatisch proces. Onder normale condities in lucht bij een 
frequentie van50kHz is a 0 = 7.5 * 10_.. cm·1 = 0.65 dB/m [WEA74]. De verhouding 
tussen de amplitudes van twee opeenvolgende golven is hierdoor bijna 1. Figuur 4. 7 
en figuur 4.8 geven de absorptie als functie van de luchtvochtigheid en de frequentie 
weer. 

Het ontvangen signaal vertoont in het statische geval een intensiteits verandering die 
in het normale geval (normale meetkamer, afstand zender-ontvanger 1 m) maximaal 
5% is (figuur 4.9). Deze intensiteits veranderingen kunnen veroorzaakt worden door 
temperatuursvariaties of door stromingen in de lucht. 
Bij een overgang van een temperatuurssprong van 5 o Celcius daalt de drukamplitude 
met 0.5% (4-18). Aangezien de temperatuursverschillen die normaal in ruimten 
aanwezig zijn zeker kleiner dan 5 o zijn, zijn de gereflecteerde golven als gevolg van 
de verschillen in impedanties klein. De gedetecteerde intensiteits verandering kan dus 
niet het gevolg zijn van het niet homogeen zijn van de luchttemperatuur. 
Luchtstromingen hebben ook invloed op de intensiteit. De deeltjes die de 
voortplanting van de golf veroorzaken kunnen als gevolg van luchtstromingen zelf 
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Figuur 4.9: inteositeitsveranderingen van de ontvangen toppen van de drieboekpuls. Afstand zender 
ontvanger 72 cm. 

een drift hebben. Indien de luchtstroming evenwijdig aan de voortplantingsrichting 
van de geluidsgolf is zal dit effect hebben op de geluidssnelheid en een minimaal 
effect op de geluidsintensiteit. Indien de luchtstroming loodrecht op de 
voortplantingsrichting staat worden de deeltjes die de golf voortplanten loodrecht op 
de voortplantingsrichting verplaatst zodat de voortplantingsrichting van de geluidsgolf 
afbuigt. Omdat de intensiteit van de transducers veranderd als functie van de 
ruimtehoek ( 4-21 ), veranderd ook de intensiteit als de voortplantingsrichting wordt 
afgebogen. Indien de luchtstroming loodrecht op de voortplantingssnelheid 0.5 rn/s is, 
is de geluidsbundel door deze luchtstroming bij een afgelegde afstand van 0. 7 m 
verplaatst over een hoek van == 0.1 o. Door deze veranderde hoek kan de intensiteit 
van de bundel maximaal 1% veranderen. 

4. 7.5 Transducers 
De gebruikte transducers (zender: Murata MA40A5S, ontvanger: Murata MA40A5R) 
zijn piëzoëlectrische transducers. De specificaties van de transducers zijn te vinden in 
(A5). De gebruikte transducers hebben een diameter van 10 mm. Het 
transduceroppervlak is een cilindervormig met hierop een soort hoorn. Dit heeft tot 
gevolg dat het drukveld afwijkt van de theoretische benadering (4-21). De Presnel 
zone bij de gebruikte transducers ligt in de orde van de 0.5 cm omdat de straal van 
de transducer en de uitgezonden golflengte bijna overeen komen. In de opstelling 
wordt het geluid alleen ontvangen in de far zone van de transducers. De golf in de 
far zone kan gekarakteriseerd worden door een vlakke golf. 
De gebruikte zenders hebben een eigenfrequentie in de buurt van de 40 kHz. De 
amplitude-frequentie afhankelijkheid voor het zender/ontvangersysteem is 
weergegeven in figuur 4.10. De keuze voor de de frequenties 37.8, 44.6 en 50.0 kHz 
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Figuur 4.10: Zender/ontvanger karakteristiek. Input sinusvormig signaal lOV, afstand zender 
ontvanger 70 cm. In het figuur zijn ook de 3 gebruikte frequenties weergegeven. 

is bepaald door het feit dat indien de frequenties dichter bij elkaar liggen de 
bandfilters smaller dan 36 dB/oct moeten worden. Dit heeft weer tot gevolg dat de 
filters trager worden en de intesiteit verminderd wat verdere onnauwkeurigheden in 
de looptijdmetingen tot gevolg hebben. 
De huidige zenders en ontvangers hebben een uitzendhoek van 15 ° ( -3 dB). Dit is 
voor het gebruik in de dynamische toestand, als het object sterk wordt gedraaid, te 
klein. Het uitgezonden geluid heeft een intensiteit kleiner dan 100 dB is ongevaarlijk 
voor het gehoor [ACf83]. 

4.7.6 Pulsgenerator 

Analoge verwerking 
Het eerste concept van het apparaat die het zenden, registreren van de pulsen en 
het bepalen van de looptijden van de pulsen verzorgde was vrijwel geheel analoog 
van opzet. Er werden 3 pulsen met een duur van 2 ms van verschillende frequenties 
gegenereerd waarbij tegelijkertijd intern negen 2 MHzklokken gereset werden. Na 
het scheiden van de ontvangen pulsen door bandfilters werd bij het bereiken van een 
absoluut niveau van het signaal de interne klok van het betreffende kanaal gestopt. 
Na het stoppen van alle negen klokken zouden de tijden, die de looptijden per 
kanaal zou karakteriseren, als een spanning op een uitgang gezet worden zodat deze 
met een trage ADC (=50Hz) de computer ingelezen zouden kunnen worden. 
Het bepalen van een absoluut niveau voldeed niet omdat de intensiteit van de 
ontvangen puls niet constant is (H4.6.4). Bij tijdsmetingen in de statische situatie van 
de transducers zaten onnauwkeurigheden van =200 J.LS. Hierna werd de top van de 
puls gebruikt om de tijdsmeting stil te zetten. Vanwege de onnauwkeurigheid van het 
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analoog bepalen van de top, de top is immers vlak (figuur 4.12), was deze methode 
ongeschikt voor de looptijdsmeting (tijdsonnauwkeurigheid ==300JJ.s ==10 cm). 
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Figuur 4.11: omhullende van de ontvangen pulsen waarbij de top genormeerd is op 1. 
Samplefrequentie bedraagt 62.5 kHz. 
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top van een geïntergreerde ontvangen driehoekpuls. Samplefrequentie 62.5 kHz. 

De klokken werden bij een volgend experiment stilgezet bij het overschrijden van een 
relatief niveau, de helft van het maximum niveau van de ontvangen puls. Op deze 
halve hoogte is de richtingcoëfficiënt van puls het grootste en is de relatie output/tijd 
het gunstigst (figuur 4.11). Het relatieve niveau ligt circa == 0.5 ms vóór het 
maximum. De vorm van de opgaande flank van de puls blijft bij alle standen van de 
zender gelijk. Bij de neergaande flank van de puls spelen reflecties een rol waardoor 
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de puls na de top ongeschikt is voor looptijdbepaling. De moeilijkheid bij de 
methode is dat de klok stilgezet moet worden op een relatief niveau dat nog niet 
bepaald kan zijn (het pulsmaximum is immers nog niet bereikt). Bij een eerste 
meetserie werd de top van de al geregistreerde puls gebruikt als normering voor de 
aankomende puls. D.e puls werd bij het ontvangen genormeerd zodat bij een absoluut 
niveau de klok gestopt kon worden. De variaties in intensiteit tussen twee 
opvolgende pulsen kan in de orde van 5% zijn wat resulteert in een tijdjitter van 100 
J.LS. De conclusie hieruit was dat bij het bepalen van de tijdstop moest gebruik 
gemaakt worden van helling en maximum van dezelfde puls. 
Bij het volgende concept werd gedeeltelijk gebruik gemaakt van digitale electronica. 
De binnenkomende puls werd opgeslagen in "emmertjes"-geheugens. Tegelijkertijd 
werd de top van de puls bepaald. Hierna werd het geheugen uitgelezen en 
vermenigvuldigd met de juiste versterkingsfactor zodat bij een absoluut niveau de tijd 
stop gezet kon worden. Door het opslaan van de puls werd de vorm van de puls 
slechter. Een tijdsbepaling met een nauwkeurigheid van <300J.LS hierbij niet worden 
bereikt (=10 cm). 

Digitale verwerking 
Vanwege de slechte resultaten bij de analoge verwerking is gekozen om de gehele 
puls door de computer in te lezen. Hiervoor wordt een snelle Analoog/Digitaal
Converter gebruikt. Omdat de frequenties van het ontvangen geluid in de buurt ligt 
van de samplefrequentie moet er van de binnenkomende puls een omhullende 
bepaald worden (figuur 4.13). Het bepalen van de omhullende wordt verricht met 
een RC-filter (6 dB/oct, kantelfrequentie 1 kHz). 
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Figuur 4.13: Ontvangen driehoekpuls na versterking en na integratie. Samplefrequentie 500 kHz, 
afstand tussen zender en ontvanger 72 cm. 

Op de pulsgenerator zijn twee mogelijkheden voor de fasestart van de zenders. In de 
common-mode worden de aanwezige logische flipflops die de deling veroorzaken 
gedurende 300 f.LS gereset. De lange duur van de reset is nodig om het electronische 
gedeelte acher de flipflops in een rusttoestand te brengen zodat de start met fase 0 
niet door interne oscillaties teniet wordt gedaan. De common-mode is aanwezig om 
misschien in de toekomst ook gebruik te kunnen maken van de fase van het 
uitgezonden signaal. 

Indien van de interne triggermode gebruik wordt gemaakt wordt een triggerpuls op 
de triggeroutput van de pulsgenerator gegenereerd (fig. A7.1). Deze triggeroutput 
wordt met de computer verbonden om de data-acqusitie van de ADC te starten. Het 
uitzenden wordt in de randommode 4 ± 0.5 f.LS na de opgaande flank van de 
triggerpuls gestart (fig. A7.6) en eindigt 8 ± 0.5 f.LS na de neergaande flank (fig. 
A7.18). In de commonmode wordt het uitzenden 316 ± 0.5 f.LS na de opgaande flank 
gestart en 6 ± 0.5 p.s na de neergaande flank gestopt. 
Indien van de externe triggermode gebruik gemaakt wordt moet de triggerpuls aan 
de triggerpoort aangeboden worden. Het uitzenden wordt in de randommode 
42 ± 6 f.LS gestart na de opgaande flank van de trigger. Bij pulsvorm 1) en 2) wordt 
de puls wordt aangehouden tot de 8 ± 0.5 f.LS na neergaande flank van de puls. 
In de common-mode wordt de zender bij de externe trigger kort aan en uit gezet 
voordat de echte puls uitgezonden wordt. Door deze fout in de pulsgenerator is het 
gebruik van deze mode hierdoor vooralsnog niet mogelijk (A7-17). 
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Bij de externe triggermode is er een wisseling van maximaal ± 6 JLS in de 
tijdvertraging bij het uitzenden van de pulstrein (fig. A7.24). Bij het gebruik van deze 
externe triggermode is het tijdstip waarop de zenders gestart worden in relatie met 
de triggerpuls niet constant en hierdoor voor exacte tijdsmetingen niet geschikt. De 
amplitude van de blokpuls en de blokpuls met RC-filter zijn 8.75 Volt (fig. A7.2 en 
A7.8). De maximale ·amplitude van de diehoèkpuls is 5.5 Volt. 
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Figuur 4.14: Selectiviteit van de filters. De frequenties waarbij de pulsen worden uitgezonden is ook 
weergegeven. 

De karakteristieken van de gebruikte bandfilters zijn weergegeven in figuur 4.14. De 
vorm en duur van de puls is door de opzet van het parallel uitzenden van de 
pulstreinen van belang. Het frequentie-spectrum van de pulsen moeten smal zijn ten 
opzichte van het bandfilter wat de pulsen moet selecteren. Pulsen met een lange 
duur geven een grotere selectiviteit van het filter en als de puls een gaussische vorm 
bezit is de piek in het frequentie-spectrum het smalste is. 

De blokpuls geeft de meeste overspraak tussen de verschillende zenders. Door de 
brede frequentieband die een blokpuls bezit wordt het signaal van de uitgezonden 
frequentie ook bij de andere frequenties gedetecteerd. Bij de blokachtige pulsen 
wordt er een pulsvorm ontvangen met een vorm als in figuur 4.11. Hierbij heeft de 
ontvangen blokpuls, als alle frequenties worden uitgezonden, een oscillatie van =10%. 
Doordat er bij de blokpuls een slinger in de opgaande flank van de puls aanwezig is 
wordt het bepalen van de looptijden met behulp van het bepalen van een parabool 
door de gemeten punten bemoeilijkt. 
De driehoekpuls geeft de minste overspraak in de onderlinge kanalen. De intensiteit 
van de driehoekpuls is echter kleiner dan bij de blokachtige pulsen. 
De mate van overspraak tussen de verschillende pulsvormen en de onderlinge 
kanalen is weergegeven in tabel 4.1. 
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Tabel4.1: Overspraak tussen de verschillende kanalen in vergelijking met de uitgezonden pulsen. 

Blok 2 ms Zender Zender Zender 50 
38kHz 44kHz kHz 

Blok+RC 2 ms 

Driçhoek 2.56 ms 

Ontvanger - 17% 11% 
38kHz 

- 7% 3% 

- - -

Ontvanger 5% - 15% 
44kHz 

1% - 6% 

- - 5% 

Ontvanger 1% 3% -
50kHz 

- - -
- - -

Een langere duur van de puls maakt de selectiviteit van de filters groter. 
Experimenten geven aan dat het transducerssysteem 1.6 ms nodig heeft om de 
volledige output te bereiken. Hierdoor is de standaardduur van 2 ms voor de 
pulstreinen gekozen waardoor de selectiviteit van de filters bij de driehoekpuls 
voldoende is. 

4.7.7 Opstelling transducers 
De omvang van de ontvangerdriehoek wordt grotendeel gegeven door de grootte van 
het hoofd. Er gelijkzijdige driehoek met zijden van 0.15 mis hiervoor geschikt. De 
omvang voor de zenderdriehoek wordt bepaald door de uitzend- ontvangsthoek van 
de transducers, het volume waarin de positie van de ontvangersdriehoek bepaald 
moet kunnen worden en de nauwkeurigheden die bij de verschillende vrijheidsgraden 
gehaald moeten worden. Indien de zendersdriehoek een zijde van 1.00 m heeft, de 
ontvangersdriehoek zijden van 0.15 m ,de afstand tussen het zwaartepunt van de 
zender en ontvangersdriehoek 0, 7 m bedraagt en de afstand tussen zender en 
ontvanger op 1 mm nauwkeurig bepaald kan worden, kunnen de 
translatiebewegingen met een nauwkeurigheid van 1.4 mm in iedere richting en in de 
rotatiebeweging 1 graad in iedere richting bepaald worden. 
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4.8. metingen 

4.8.1 Opzet en meetmethode 
Er zijn met de pulsgenerator en de computer looptijdmetingen verricht. De metingen 
zijn in 1 dimensie (é~n zender en één ontvanger) en in Z dimensies (twee zenders en 
twee ontvangers) uitgevoerd. Het betrof in alle gevallen statische metingen (geen 
bewegende transducers) over verschillende afstanden in horizontale en verticale 
richting. De metingen zijn verricht met behulp van de driehoekpuls en de 
commonmode. Als start van de data-acquisitie is er gebruik gemaakt van de interne 
trigger van de pulsgenerator. De data-acquisitie is met verschillende 
samplefrequenties verricht. Iedere meting bestond uit 10000 samples met een 
snelheid van 1 MHz voor alle gebruikte kanalen. Er zijn iedere keer series van 100 
looptijdmetingen verricht met een herhalingsfrequentie van 0.6 Hz. 

4.8.Z metingen 
Het detecteren van de triggerpuls van de pulsgenerator wordt verricht binnen de 
tijdsresolutie van de ADC (1~s). De gedetecteerde driehoekpuls heeft afhankelijk van 
het gebruikte kanaal een top tussen 0.8 en Z.4 Volt. Als gevolg van het integreren 
van de ontvangen puls door de pulsgenerator is op het signaal een sinusvormige 
variatie gesuperponeerd met de dubbele frequentie van het uitgezonden geluid en 
een amplitude die afhankelijk is van de amplitude van het ontvangen signaal (tot 
10 m V). Hierdoor hoeft het hoogste geregistreerde datapunt niet overeen te komen 
met de eigenlijke top van de ontvangen puls en is het nodig om door een aantal 
datapunten een ze orde kromme te trekken zodat met een grotere nauwkeurigheid de 
top van de puls bepaald kan worden (figuur 4.16). 

In eerste instantie is bepaald hoeveel datapunten rond de top gebruikt moeten 
worden om in een statische situatie een zo constant mogelijke looptijd te detecteren. 
De vorm van de ontvangen driehoekpuls is niet symmetrisch rond de top (fig. 4.11). 
Indien de ze orde kromme over teveel punten wordt bepaald zal de berekende top 
steeds meer naar achteren verschuiven en zal de looptijdbepaling gevoeliger worden 
voor ontvangen gereflecteerd geluid omdat dit geluid voorkomt in de achterflank van 
de geregistreerde puls. Indien de top over te weinig punten wordt bepaald zal de 
plaatsbepaling van de top een grotere onnauwkeurig bezitten en gevoelig zijn voor de 
verstoringen die in het signaal aanwezig zijn. Figuur 4.15 toont de ligging van de 
berekende top met hierin aangegeven de standaard deviatie (n=50) als functie van 
het aantal punten waarover de fit is uitgevoerd (omgerekend naar de tijd). De 
berekende top van de parabool, berekend uit de gemeten datapunten, geven een 
reproduceerbare looptijd indien de berekening uitgevoerd is over een gebied ± 150 ~s 
rond de top. Dit aantal punten is bij de verdere experimenten gebruikt. Bij iedere 
meting is de parabool bepaald rond de hoogst geregistreerde waarde. De plaats van 
de top van de parabool geeft de tijd aan in ~s vanaf dat de gedetecteerde puls is 
uitgezonden. 
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Figuur 4.15: ligging van de top van de berekende parabool als functie van het aantal punten 
waarover de fit is uitgevoerd (omgerekend naar de tijd) en de standaard deviatie (n=SO). 
Samplefrequentie 250 kHz. 

In 1 dimensie zijn op twee manieren looptijden gemeten, de hoogst geregistreerde 
waarde en de top van de berekende parabool. Deze metingen zijn verricht met · 4 
verschillende samplefrequenties. De uitkomst van de metingen is weergegeven in 
tabel 4.2. 

Tabel4.2: 

n=100 

500kHz 

250kHz 

125kHz 

62.5 kHz 

Looptijdmetingen in 1 dimensie gemeten met verschillende samplefrequenties 
uitgevoerd met een simpele piekdetectie en met de top van berekende ze graads 
kromme. De laatste kolom verwijst naar de betreffende figuren. 

looptijd op grond van hoogst looptijd op grond van berekende 
geregistreerde waarde in p.s. parabool in p.s. 

gemiddelde standaard verschil gemiddelde standaard verschil figuur 
waarde deviatie min/max waarde deviatie min/max 

4726 30 160 4749 5 33 4.17 

4737 34 188 4750 10 48 4.18 

4739 29 128 4755 8 40 4.19 

4747 37 192 4757 18 106 4.20 

ss 



De metingen zijn ook verricht in 2 dimensie bij een samplefrequentie van 125 kHz. 
De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in tabel 4.3. 

Tabel4.3: 

n=100 

looptijd 
z1 o1 

looptijd 
z2 o2 

looptijd 
z1 o2 

looptijd 
z2 o2 

Looptijdmetingen in 2 dimensies gemeten met een samplesfrequentie van 125 kHz 
uitgevoerd· met een simpele piekdetectie en met de top van berekende 2e graads 
kromme. De laatste kolom verwijst naar de betreffende figuren. 

looptijd op grond van hoogst looptijd op grond van berekende 
geregistreerde waarde in J.LS. parabool in J.LS. 

gemiddelde standaard verschil gemiddelde standaard verschil figuur 
waarde deviatie min/max waarde deviatie min/max 

5330 24 132 5356 9 55 4.21 

5009 25 112 5019 4 24 4.22 

5493 34 160 5513 9 54 4.23 

5291 16 68 5301 4 21 4.24 

Er zijn series metingen verricht in 2 dimensies met een samplefrequentie van 
250 kHz bij verschillende afstanden tussen zenders en ontvangers waarbij twee 
ontvangers onderling en twee transducers onderling zo dicht mogelijk tegen elkaar 
zijn geplaatst. Bij deze metingen is naast de plaats van de berekende top ook de 
hoogte van de top bepaald. De resultaten van de metingen is opgenomen in tabel 
4.4. 
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Figuur 4.16: twee toppen van geïntegreerde driehoekpulsen met de berekende parabolen. 
Samplefrequentie 500 kHz. 
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Tabel 4.4: Looptijdmetingen (bepaald uit top berekende parabool) met verschillende afstanden 
tussen zenders en ontvangers. De twee zenders onderling en twee ontvangers onderling zijn zo dicht 
mogelijk tegen elkaar geplaatst. Samplefrequentie 250 kHz. Weergegeven is ·de top van de 
geregistreerde parabool (gemiddelde waarde, n=lOO) 

gemiddelde standaard procentuele gemiddelde fout in mm 
looptijd deviatie afwijking maximale 
(}Ls) (4 * s.d) amplitude 
(n=100) (V) 

ll!fstand 113 cm 

z1 o1 6513 18 1.1% 1.3 ±6.2 

z2 o1 6006 8 0.53% 1.6 ±3.0 

z1 o2 6355 11 0.69% 1.4 ±3.9 

z2 o2 5747 19 1.3% 0.47 ±7.4 

I afstand 90 cm I 
z1 o1 5744 7 0.49% 2.0 ±2.2 

z2 o2 5266 6 0.46% 1.5 ±2.1 

z1 o2 5673 7 0.49% 1.5 ±2.2 

z2 o1 5114 10 0.78% 0.65 ±3.5 

I afstand 72 cm I 
z1 o1 5340 5 0.37% 2.4 ±1.4 

z2 o2 4822 5 0.41% 2.2 ±1.5 

z1 o2 5162 5 0.38% 1.9 ±1.4 

z2 o1 4678 10 0.86% 0.80 ±3.1 

I afstand 55 cm I 
z1 o1 4758 8 0.67% 2.8 ±1.9 

z2 o2 4299 5 0.47% 2.1 ±1.3 

z1 o2 4690 6 0.51% 2.3 ±1.4 

z2 o1 4087 7 0.69% 0.92 ±1.9 
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De gemiddelde waarde van de looptijden berekend uit de parabool langer is dan bij 
bepaling van de hoogste waarde. De looptijden berekend uit de parabolen geven een 
grotere nauwkeurigheid. De berekende top ligt in 95% ( 4 * s.d.) van de metingen bij 
de drie hoogste frequenties binnen 0.9% nauwkeurigheid (afstand 72 cm), wat 
overeenkomt met een afstandsbepaling met een nauwkeurigheid ± 3mm. Bij de 
frequentie van 62.5 kHz gaat de nauwkeurigheid van de looptijdbepaling naar 
beneden. 
Uit de standaarddeviatie valt te zien dat de bepaling van de looptijd uit de 
berekende top van de parabool betrouwbaarder is dan die van de geregistreerde 
hoogste waarde. 
Tabel 4.4 geeft aan dat bij een kleinere afstand tussen zenders en ontvangers de 
nauwkeurigheid van de plaatsbepaling groter wordt. Het nauwkeuriger worden van de 
bepaling kan het gevolg zijn van de verminderde invloed van temperatuursvariatie en 
luchtstroming omdat de geluidsgolf minder afstand door het medium aflegt. Echter 
wordt de verbetering voomarnelijk veroorzaakt door het groter worden van de 
ontvangen amplitude. Dit kan onder andere verklaard worden uit het feit dat het 
signaal/ruis-niveau een factor 3 beter is. Bij een signaal met kleinere amplitude 
heàèen hebben storingen, die onafhankelijk zijn van de grootte van het signaal, een 
grotere invloed op de ligging van de top van de berekende parabool. Daarnaast is de 
resolutie van de ADC in beide gevallen gelijk (2.44 m V). In het geval van een grote 
amplitude wordt de top van de amplitude berekend over een spreiding in de y
waarden van 15 punten ( = 36 m V). In het geval van de lage amplitude van het 
ontvangen signaal is dit slechts 8 punten ( =20 m V). De fout bij de bepaling van het 
moment waar de top ligt kan gerelateerd worden aan de hoogte van de top en de 
resolutie van waarmee het signaal gesampled wordt. Bij een amplitude van de top 
van 2.4 V is de spreiding in de tijd rond de top die binnen de gebruikte resolutie van 
de ADC (2.44 m V) aanwezig is 90 punten (90 p,s ). Bij een amplitude van 0.85 V is 
dit 112 punten (112 p,s). 

Uit tabel 4.4 valt te zien dat er verschillen zitten in de verwerkingstijd van de pulsen 
van de onderlinge kanalen. De afstanden tussen zenders en ontvangers waren 
nagenoeg gelijk en tussen de gedetecteerde looptijden zit een maximaal verschil van 
=700p,s wat neerkomt op een gedetecteerde afstand van =23 cm. Er zal dus nader 
onderzocht moeten worden of deze verschillen in looptijd per kanaal afhankelijk is. 
Uit de afwijkingen van elke looptijd afzonderlijk ten opzichte van het gemiddelde is 
een kleine correlatie te zien tussen de tegelijk bepaalde looptijden waarbij de zenders 
het zelfde waren en de ontvangers verschilden (figuur 4.26). Dit geeft aan dat 
temperatuurs effecten of luchtstromingen bij de bereikte nauwkeurigheden een rol 
gaan spelen. 
De nauwkeurigheid bij de metingen in meerdere dimensies is bij dezelfde 
samplefrequentie niet slechter dan de metingen in 1 dimensie. De kleine overspraak 
tussen de kanalen bij gebruik van de driehoekpuls is dus niet van invloed. 
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Figuur 4.17: looptijdmeting in 1 dimensie, stilstaande transducers, samplefrequentie 500 KHz. 
Weergegeven zijn de piekdetectie en de top van de berekende parabool. 

+ max input 
waarde 

top 
parabool 

4850 r--7+----------------~ 

4810 
+ + 

+ 

4770 

+ ++ + + + 
+ +, + t I I+ + • 

~ ' I ' ~ (. . 
##t .-H,'t ,, -t't i'''*++,,' t 

I ~' + 'I~~ Ij 11 I 1\ 11 I tI 'k I "t • /\: ' f 11 l.ofl / '4. ,' .fl IJ I ' 11 f \ I 
1 I I \ \ ' • I 1 V 1 " \ •• ~ • I • \ 

+ + + + ++++ *++ * '+ + -ttl' +· 
++ + + 4730 

++ + + ;r+ ++ + + + ++++ 4*-lt 
+ +++++ + 

4690 + + 
+ + 

34.00 

20.40 

6.80 

-6.80 

-20.40 

+ 4650 ~....-__ __._ ___ ..__ __ .......... __ __,.__;...._ _ _, -34.00 

0 20 40 60 80 1 00 

meting nummer 

~ 

E 
E 
~ 

"0 
c: 
!! 
11) 

ïii 

Figuur 4.18: looptijdmeting in 1 dimensie, stilstaande transducers, samplefrequentie 250 KHz. 
Weergegeven zijn de piekdetectie en de top van de berekende parabool. 
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Figuur 4.19: looptijdmeting in 1 dimensie, stilstaande transducers, samplefrequentie 125 KHz. 
Weergegeven zijn de piekdetectie en de top van de berekende parabool. 
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Figuur 4.20: looptijdmeting in 1 dimensie, stilstaande transducers, samplefrequentie 62.5 KHz. 
Weergegeven zijn de piekdetectie en de top van de berekende parabool. 
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Figuur 4.21: looptijdmeting in 2 dimensies (zender 1 en ontvanger 1), stilstaande transducers, 
samplefrequentie 250 KHz. Weergegeven zijn de piekdetectie en de top van de berekende parabool. 
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Figuur 4.22: looptijdmeting in 2 dimensies (zender 2 en ontvanger 1), stilstaande transducers, 
samplefrequentie 250 KHz. Weergegeven zijn de piekdetectie en de top van de berekende parabool. 
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Figuur 4.23: looptijdmeting in 2 dimensies (zender 1 en ontvanger 2), stilstaande transducers, 
samplefrequentie 250 KHz. Weergegeven zijn de piekdetectie en de top van de berekende parabool. 
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Figuur 4.24: looptijdmeting in 2 dimensies (zender 2 en ontvanger 2), stilstaande transducers, 
samplefrequentie 250KHz. Weergegeven zijn de piekdetectie en de top van de berekende parabool. 
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Figuur 4.25: looptijdmeting in 2 dimensies, stilstaande transducers, samplefrequentie 250 KHz. 
Weergegeven zijn de piekdetectie (a) en de top van de berekende parabool (b) van alle looptijden 
(1-4). 
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Figuur 4.26: afwijkingen van looptijden t.o.v. gemiddelde looptijden gemeten in twee dimensies met 
de zenders en ontvangers onderling zo dicht mogelijk tegen elkaar. De data in de figuur looptijden 
hebben dezelfde zenders en verschillende ontvangers. Er per meting een kleine correllatie aanwezig is 
tussen afwijkingen van de verschillende looptijden. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 
5.1 Conclusies 
Met de huidige pulsgenerator, AD-converteren aanwezige software kunnen in 2 
dimensies looptijden van ultrageluidspulsen worden gemeten met een nauwkeurigheid 
van 0.9% over een afstand van 72 cm. De bepaling van deze looptijden is 
rekenintensief omdat er een paraboolfit door ongeveer 75 punten berekend wordt bij 
gebruik van 4 kanalen en een samplefrequentie van 250 kHz. Door deze intensieve 
rekenmethode is de herhalingsfrequentie 0.6 Hz. Deze herhalingsfrequentie wordt 
niet lager bij meerdere kanalen omdat de samplefrequentie en punten waarover de 
fit berekend moet worden evenredig kleiner worden. De lage herhalingsfrequentie is 
het gevolg van de grote hoeveelheid datapunten die geconverteerd moeten worden 
en dan naar het geheugen van de computer getransporteerd worden. Uit dit signaal 
van 10000 datapunten worden bij de huidige methode maximaal 2000 punten 
gebruikt. De dataconversie en datatransport kan dus met behoud van de volledige 
informatie een factor 5 verkleind worden wat een snelheidswinst van een factor 3 
geeft. . /1.\ 0/o 
Als de temperatuursvariaties in de lucht tijdens de metingen b4Yfen === 1 o beperkt 
blijven is de nauwkeurigheid in de werkelijke afstandbepalin~ over een afstand 
van 72 cm. Als er drie dimensionale metingen worden verricht met de beschreven 
opstelling van zenders en ontvangers dan heeft de positie bepaling van het hoofd een 
nauwkeurigheid van 8 mm in iedere translatierichting en 5.6 o in iedere · 
rotatierichting. De wensen voor deze positiebepaling is 2 mm in de 
translatierichtingen en 1 o in de rotatierichtingen, zodat geprobeerd moet worden de 
nauwkeurigheid een factor 5 te vergroten. 

5.2. Mogelijke verbeteringen 
Bij de huidige meetmethode gebruikt voor meten van de looptijden kunnen nog vele 
verbeteringen worden uitgevoerd: 

Hardware: 
De amplituden van de ontvangen pulsen van sommige zenders is te laag vanwege 
lage overdrachtskarakteristiek van het zender/ontvanger-systeem bij de betreffende 
frequenties. Dit kan verbeterd worden door de uitgangsspanning naar de zenders te 
vergroten. Dit zal zeker bij de driehoekpulsen, de pulsen die gebruikt worden bij de 
looptijdmetingen, een nodige verbetering geven. De driehoekpulsen kunnen een 
hogere maximale amplitude krijgen. Hierbij kan de uitgangsspanning met een factor 
2.5 vergroot worden. Dit geeft geen problemen bij de huidige transducers en de 
intensitieten die schadelijk zijn voor het gehoor. 
De transducers kunnen verbeterd worden. De gebruikte transducers hebben bij twee 
van de drie gebruikte frequenties een overdrachtkarateristiek die indien mogelijk 
verbeterd zouden moeten worden. Daarnaast is de zend- en ontvanghoek van de 
transducers klein om goed in een dynamische situatie te kunnen gebruiken. 

66 



Als gebruik wordt gemaakt van de externe trigger zijn er bij de pulsgenerator nog 
een aantal onvolkomenheden. Het tijdstip waarop de zenders worden gestart nadat 
extern een trigger is gegeven heeft een onnauwkeurigheid die te groot is voor de 
metingen. Bij de common-mode in deze triggermode wordt eerst de zender eventjes 
aangezet voordat de werkelijke puls gegenereerd wordt. Ook deze fout kan uit de 
pulsgenerator gehaald worden. 

Software: 
Op het gebied van de software kunnen nog verbeteringen worden ingevoerd. De 
ontwikkelde software is nog in een aanloopfase. De mogelijkheden van de ADC zijn 
groter dan er tot nu door de software gebruikt worden. Een voorbeeld hiervan is om 
gebruik te maken van een tweede trigger van een van de binnenkomende pulsen 
zodat er veel minder datatransport uitgevoerd hoeft te worden. Daarnaast het 
inputbereik van de ADC per kanaal tussen de metingen automatisch veranderd 
worden indien de spanning die op het kanaal binnen een ander bereik van de ADC 
past. Hierdoor is resolutie in de detectie van de spanning van de ontvangen puls zo 
optimaal mogelijk. Daarnaast zijn er zeker routines te ontwerpen die de 
berekeningen sneller doen. Bij de berekening van de kromme kan een correlatie
coëfficiënt worden berekend zodat de bekeken worden of de fit goed is. De bepaling 
van de looptijden kunnen ook uitgevoerd worden met andere algoritmen. Andere 
fitprocedures over bijvoorbeeld de voorflank van de ontvangen puls, kruiskorrelatie 
of een combinatie van een aantal kunnen de nauwkeurigheid van de metingen 
vergroten. Hierbij kan mogelijk ook de fase van het signaal gebruikt worden. Bij 
metingen aan de voorflank van de puls hebben de kleine variaties die op het signaal 
aanwezig zijn minder invloed op de nauwkeurigheid van de looptijdmetingen omdat 
de helling van het signaal veel groter is. Bij meer rekenwerk zal de 
herhalingsfrequentie van de meting dalen en moet de data offline verwerkt worden. 
De huidige software corrigeert niet voor de, uit de teveel bepaalde looptijden, het 
berekende gemiddelde van de geluidssnelheid. Er kan nog onderzocht worden of een 
nauwkeurige bepaling van de geluidssnelheid uit de looptijden mogelijk is. Daarnaast 
kunnen 3 dimensionale metingen nog niet verwerkt worden tot een positie en stand 
bepaling, het uiteindelijke doel van de ontwikkeling van de apparatuur. 
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Appendix 1. Zendstrategie 
Hierna volgen een aantal methoden waarmee onderscheid gemaakt kan worden 
tussen de verschillende zenders. De tijd dat een object niet mag bewegen is van 
belang voor een absólute plaatsbepaling. Indien deze tijd lang is zal de 
nauwkeurigheid van de plaatsbepaling van het object bij bewegingen veel kleiner zijn. 

methode la: 
De pulsen worden achter elkaar uitgezonden. De volgende puls wordt pas verzonden 
als de eerder uitgezonden puls door alle zenders ontvangen is. Hierdoor mag oor een 
absolute plaatsbepaling het object 12 ms niet bewegen. 

methode lb: 
De pulsen worden achter elkaar uitgezonden. De volgende puls wordt verzonden als 
er geen conflict meer kan ontstaan tussen de aankomst van de pulsen. Met deze 
methode mag het object voor een absolute plaatsbepaling 8 ms niet bewegen. 

H 
liDI. 

Zender 1 0 ............................................................ . 

Zender 2 •••.....•.......... .0. ........................................ . 

Zeudlr3 ....................................... 0 .................... . 

llntvanalll" I ........... .D. .......... D. .......... .D ........ . 

Ontvallier 2 ........... 0. .......... 0 .......... 0 ........ . 

OiJtTanaer 3 ........... 0. .......... 0 .......... 0 ........ . 

Object 
:uie~ bengen 

Figuur Al.l: methode la voor het uitzenden van 
de pulsen. 

Al-l 

H 
liDI. 

laldar 1 0 .......................................... . 

Zmliiii"Z .....••••• 0. ............................... . 

ladar3 ..................... 0 ..................... . 

<mt...,.. 1 .......... 0. .. 0 .. .0 .......... . 

(bt~ 2 •.•.•....• 0. .. 0 .. .0 .......... . 

cmt...,.. 3 .......... 0. .. 0 .. .0 .......... . 

Figuur Al.2: methode 1 b 
voor het uitzenden van de 
pulsen. 



Methode 2: 
De pulsen worden tegelijkertijd uitgezonden. Elke puls heeft een specifieke 
frequentie. Bij deze methode mag het object 2 ms niet bewegen. 

H 
lm.s. 

Zmder 1 0 ........................ . 

za-zO ........................ . 

Zmder30 ........................ . 

011~1 ............ 0 ............ . 

Ontnoger 2 ............ 0 ............ , 

Ontwo&er 3 ............ 0 ............ . 

D 

Figuur A1.3: methode 2 voor 
het uitzenden van de pulsen. 
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Appendix 2 Afleiding golfvergelijking 
Hier zal de golfvergelijking afgeleid worden voor geluidsvoortplanting door een gas, 
in het bijzonder door lucht. 
Bij de afleiding zal verondersteld worden dat. het medium ongebonden is, het alleen 
volume elasticiteit en geen oppervlakte elasticitiet en viscositeit bezit zodat het een 
ideaal gas is. In dit soort media zijn alleen hydrostatische compressie deformaties 
mogelijk en daardoor is de voortplanting van maar één type elastische golf mogelijk, 
de compressiegolf. 
Door de afwezigheid van oppervlakte spanningen in een ideaal gas staat de druk 
loodrecht op elk oppervlak in het gas. De drukkracht uitgeoefend op een willekeurig 
volume element grijpt aan in het massamiddelpunt van het volume en produceert 
daardoor alleen een translatiebeweging van de deeltjes. De beweging van de deeltjes 
in een ideaal gas moet rotatievrij zijn: 

Vxv =0 (A2-1) 

Verondersteld wordt dat de dichtheid p, de druk P, en de verplaatsing van de 
deeltjes t.o.v. de evenwichtspositie ~ de acoustische basis parameters zijn van het gas. 
De druk en de dichtheid bestaan uit een constante component met een kleine 
verstoring die in de acoustische golf variëert en afhankelijk is van de positie en de 
tijd: 

(A2-2) 

P=P0 + ll.P(x,t), (A2-3) 

waarbij P0 de statische druk, p0 de dichtheid in het ongestoorde medium bij de druk 
P0 is. 

Wanneer een compressie golf zich in een medium voortplant variëert ook de 
temperatuur van het medium. Dit zou betekenen dat de temperatuur van het 
medium als onafhankelijke variabele dient te worden meegenomen. Echter als 
aangenomen wordt dat de voortplanting van een (ultra)geluidsgolf een adiabatisch 
proces is en als het verlies van de thermische geleiding verwaarloosd wordt, hoeft de 
temperatuur niet als een onafhankelijke parameter meegenomen te worden. 
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De stijging van de temperatuur in een acoustische golf kan gevonden worden uit de 
thermodynamische relatie voor een adiabatisch proces: 

met T0 is de absolute temperatuur in de evenwiehts situatie en voor y geldt 

c 
y =_!_ 

cv 

(A2-4a) 

(A2-4b) 

Elk acoustisch probleem in een ideaal gas kan opgelost worden door het vinden van 

de parameters P, p en v als functie van de coördinaten en de tijd. De parameters 

zijn gerelateerd door de bewegingsvergelijking, de continuï teitsvergelijking en de 
vergelijking voor de elasticiteit. 

Bewegingsvergelijking 
De bewegingsvergelijking voor een ideaal gas luidt [SHU88]: 

- JV av ---
-VP = p dt =pat + (v.V)v, (A2-5) 

waarbij p de momentane soortelijke massa is (A2-2). 

Linearisatie van (A2-5) geeft (A2-6), alleen geldig is bij geluidsgolven met een kleine 

amplitude ( p ""Po ): 

- av 
-VP =Po-· 

at 
(A2-6) 
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Snelheidspotentiaal 
Het rotatievrij zijn van de bewegingen van een ideaal gas (A2-1) staat het toe een 
scalare functie te definieren als 

(A2-7L -
V= -Vq>, 

waarbij de functie <p (x,t) de snelheidspotentiaal genoemd wordt. 

De componenten van de snelheidsvector v zijn aan de snelheidspotentiaal 

gerelateerd: 

-a<p -a<p -a<p 
V = -- V = -- V = --. 

x ax ' y ay , z az 

Substitutie van (A2-7) in (A2-6) geeft: 

CA2-9 lVP = ~(V ) =V( aq>) 
Po at <p Po at ' 

waaruit een andere vorm voor de bewegingsvergelijking volgt: 

p =Po aq> · 
at 

Continuï teitsver~elijkin~ 
De continuïteitsvergelijking kan geschreven worden in de vorm [SHU88]: 

CA2-11l _ _!_ dp = V.v 
pdt 

omdat p = p(xi,t) (A2-2) is de totale afgeleidde: 

dp ap ap 
-=-+v.-. 
dt at I axi 

A2-3 

(A2-8) 

(A2-10) 

(A2-12) 



Uit de substitutie van (A2-12) in (A2-11) volgt de continuïteitsvergelijking: 

-~ =VCpv) 
at 

Als p aop0 kan de vergelijking gelineariseerd worden .tot: 

ap --- = p0V.v. 
at 

Uitgedrukt in de snelheidspotentiaal: 

ap = Po V.(Vq>) = Po à q>. 
at 

Toestandvergelijkingen voor gassen 
Voor een ideaal compressibel gas geldt: 

p =Ks, 

(A2-13) 

(A2-14) 

(A2-15) 

(A2-16) 

met K de lineaire elasticiteits modulus, s = ä p en p=P-P0• De vergelijking is 
Po 

alleen geldig als de deformaties zo klein zijn dat de relatie tussen druk en dichtheid 
lineair is. 
De voortplanting van geluid kan benaderd worden als een adiabatisch proces 
[SHU88]. Voor de relatie tussen druk en dichtheid geldt: 

p -( p )y 
Po- Po . 

Voor de grootte van de adiabatische elasticiteitsmodulus geldt: 

Kad = p ( ~p) = yPo. 
' P p=po 

A2-4 

(A2-17) 

(A2-18) 



De golfvergelijking 
Uit de bewegingsvergelijking ( A2-10), de continuïteitvergelijking ( A2-5), en de 
toestandsvergelijking (A2-16) kan de golfvergelijking worden afgeleidt: 

.t1<p = _1 &<p. 
Co2 at2 

(A2-19) 

waarbij: 

2 (dP) 
Co = dp p=po 

(A2-20) 

het kwadraat is van de voortplantingssnelheid van geluid is indien ( .t1 p ..... 0 ). 

Waarden voor c0 worden gegeven door: 

(A2-21) 

Deze geluidssnelheid is alleen exact voor oneindig kleine verstoringen (geluid met 
oneindig kleine amplitude). De correctie voor geluidsgolven met eindige amplitude is 
klein [SHU88] zodat de geluidssnelheid praktisch constant is over een grootgebied 
van amplituden. 

De geluidssnelheid is afhankelijk van de adiabatische modulus K wat in een ideaal 
medium onafhankelijk van de frequentie is zodat er geen dispertie optreedt. 
Uit (A2-18) en (A2-22) volgt dat de geluidssnelheid berekent kan worden met 

(A2-22) 

Gebruik makend van P oM= Rop0T metRo de universele gasconstante, M de 

moleculaire massa en T de absolute temperatuur volgt: 

(A2-23) 

zodat de geluidssnelheid in een ideaal gas stijgt met de temperatuur evenredig met 
T112 onafhankelijk van de statische druk. 
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Appendix 3. Parameters lucht 
Eigenschap Symbool Eenheid Formule Lucht 

oo C, 1 atm. 

Dichtheid p Kg/m3 1,2929 Kg/m3 

. Po 
poe-

o T 

Druk Po N/m 2 

P0 oeP0T 
1 atm. 

Temperatuur T oe ooc 
Po 

Toe-
Po 

Soortelijke warmte cv J/Kgo C 

c =( ae] 
40.851 J/Kg° C 

bij constant 
volume ... aT 

p 

Soortelijke warmte CP J/Kgo C 

Cp=(!L 
57.314 J/Kg 0 c 

bij constante druk 

verhouding van de c geen c 1.403 
soortelijke y = ___..!... y = ___..!... 
warmten c.., c ... 

Viscositeit TJ Ns/m2 0.1708*10-5 Ns/m2 

T} oe T" 

0.6 <n< 1.0 

Dynamische m2/s 0.1321*10-5 m2/s 
viscositeit V= ....!1_ V oe T" 

Po 0.6 <n< 1.0 

Thermische K J/(m.s o C) 1.310*10-3 J/(m.s o C) 
geleiding Koe T"C p 

0.6 <n< 1.0 

Temperatuurs m 2 /s 
1"'+1 

2.480*10-5 m2/s 

uitwisseling K 
ex=-- ex oe--

Poe ... Po 

0.6 <n< 1.0 
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A: Dichtheid: 
De dichtheid van lucht bij 0 ° C en 1 atm. is 1.2929 kg/m 2 

• De variatie van de 
dichtheid van de lucht als functie van de temperatuur wordt gegeven door (A3-1) 
waarbij de temperatuur in Kelvin en de druk in N/m 2 gegeven moet worden. 

= o.oot293 ( P )(
273

) = 3.4837*to-6 (P) 
Po 101325 T T 

(A3-1) 

B: Druk: 
Bij 0 o C wordt de atmosferische druk gegeven door 760 mmHg = 1 atm. = 

1.01325 * 105N/m 2 • De druk in de ruimte afhankelijk van het weer. 

C: Soortelijke warmte: 
Lucht gedraagt zich bij kamertemperatuur als een ideaal gas. Dit betekent dat de 
soortelijke warmte in de buurt. van de atmosferische druk en kamer temperatuur 
als een constante beschouwd kan worden. y = 1.403 bij 1 atm. en 0 o C. 

D: Viscositeit: 
De viscositeit van lucht is sterk afhankelijk van de temperatuur 
( =T" met 0.6 < n < 1 ). Voor lucht is de viscositeit bij 0 o C 17.08 J/m 2 • 

E: Thermische geleiding: 
De warmtegeleidingcoëfficiënt voor lucht bij oo Cis K = 1.3048 * 10·3 J/(m.s o C). 

F: Dynamische viscositeit: 
De dynamische viscositeit kan eenvoudig uit de viscositeit en de soortelijke massa 
berekend worden met (A3-2). 

V = .!l_ 
p 

A3-2 

(A3-1) 



Appendix 4. Overzicht faciliteiten 
evenwichtsonderzoek. 

Op de afdeling evenWicht van het academisch ziekenhuis in Maastricht zijn de 
volgende faciliteiten aanwezig voor onderzoek naar de werking van het 
evenwichtsstelsel. Er zijn 6 onderzoeksruimten die vanuit 1 of 2 registratieruimten 
kunnen bestuurd worden. 

Calorisatieruimte 
De calorisatieruimte is een kooi van Faraday. In de ruimte zijn twee ijkkruizen 
aanwezig om de oogbewegingen te ijken. Er is apparatuur om warm ( 44 o C) of koud 
(30 o C) water 30 seconde (300 cc) in het oor te laten lopen. De calorisatie kan ook 
met warme ( 49 o C) of koude (24 ° C) lucht verricht worden indien calorisatie met 
water niet mogelijk is. De oogbewegingen, die door de huidelectroden worden 
geregistreerd (E.N.G.) worden via een interface optisch met behulp van glasvezels 
naar de registratieruimte getransporteerd (300KHz). In de ruimte is een 
infraroodcamera aanwezig omdat een gedeelte van de metingen in het donker 
verricht moeten worden. 

P-stoel 
In deze ruimte (kooi van Faraday) staat een draaistoel van Tonniës (P-stoel). Deze 
stoel kan met een proefpersoon een versnelling van 50 ° /s 2 en een maximale snelheid 
van 100° /s bereiken. In de ruimte kunnen de oogbewegingen met behulp van E.N.G. 
of met behulp van de IRIS-methode verricht worden. In de ruimte is een 62 cm 
monitor aanwezig voor visuele stimuli. Deze monitor wordt aangestuurd met een 
Amiga 500. In deze ruimte is een infra-roodcamera aanwezig omdat ook hier testen 
in het donker verricht worden. 

PR07-stoel 
In de PR07-ruimte zijn de faciliteiten gelijk aan de ruimte van de P-stoel. De PR07 
echter kan een maximale hoekversnelling van 500 o /s 2 en een snelheid van 700 o /s 
bereiken. Aanwezig is ook de standaard evenwichtsonderzoekapparatuur, gekromd 
scherm (straal 1.20 m, 90•) met iedere 5 o een lampje. Op het scherm kan m.b.v. een 
cilinder met spleten waarachter een lamp aanwezig is een streeppatroon bewogen 
laten worden. Speciale voorzieningen zijn getroffen om bij nekbelastingsonderzoek 
het hoofd tijdens rotaties te fiXeren. De draaistoel wordt eveneens aangewend 
voor aandrijving van de dierexperimentele opstelling voor konijnen. Hiervoor is een 
instatatie ontworpen waarmee konijnen in een 3 dimensionale in te stellen 
rotatievlak, evt. off-axis geroteerd kunnen worden. De konijnen zijn in een 
magneetspoelensysteem geplaatst en op beide ogen zijn dunne spoeltjes ingebracht, 
waarmee door fluxveranderingen de oogpositie nauwkeurig bepaald kan worden. 
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Lineaire versneller 
In deze ruimte staat een zelfgebouwde lineaire versneller. Dit is een bed die met een 
maximale frequentie van 2 Hz en een amplitude van 12 cm een sinusvormige 
beweging in horizontale en verticale richting kan verrichten. Ook hier is een interface 
aanwezig voor E.N.~ registratie en er kan met behulp van een monitor visueel 
gestimuleerd worden. Ook deze ruimte is een kooi van Faraday. 

Dynamisch plateau 
In deze ruimte staat een dynamisch plateau met een ingebouwd krachten platvorm 
(Tonniës). Het dynamische plateau kan langs een as kantelen over een hoek van ±9" 
en met een maximale versnelling van 1330 • /s 2 

• In de toekomst moet hier een groot 
diascherm verschijnen die samen met de nieuwe verbouwde diaprojector nieuwe 
visuele stimuli moet kunnen aanbieden. 

Oogbewegingsdetectie apparatuur is opgenomen in Appendix 6. 
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Appendix 5. De transducers 

Part Number 
Receiver MA40A5R 
Transmitter MA40A5S 

Feature For Common Use Wide Range 

Nominal Freauency 40KHz 

Sensitivity -67d8 min 

Sensitivity Band Width I 6KHz min. ( -74d8) 

Sound Pressure I 112d8 min. 

Sound Pressure Band Width 7KHz min. (90d8) 

Capacitance 2000pF 
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;Er 
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Appendix 6. Oogdetectie methoden 
[REU88] 

ElectroNystagmografie 
De ENG-methode is gebasseerd op het bestaande potentiaalverschil tussen de voor
en achterkant van het oog waardoor dit als een elektrische dipool beschouwd kan 
worden. Oog bewegingen worden gemeten door elektroden die rond de ogen worden 
geplakt. Bij draaiing van het oog zal de elektodepotentiaal veranderen. Via een 
elektronische verschilversterking van de potentialen van elk elektrode paar wordt een 
signaal verkregen dat een maat is voor de oogbeweging. In de praktijk blijkt ee1 
graad hoekverdraaiing een potentiaalverandering van 10 tot 20 microvolt te 
veroorzaken. 
ENG is de meest algemeen gebruikte techniek voor het meten van de horizontale 
oogbewegingen. Het gezichtsveld wordt niet beperkt en de bewegingen kunnen ook 
met gesloten oogleden geregistreed worden. Het meetbeeik is horizontaal 70-80 
graden en verticaal 40-50 graden en lineair binnen enkele procenten tot 30 graden 
horizontaal en 20 graden verticaal. 
Het nadeel is het hoge ruisniveau van het ENG-signaal, waardoor het oplossend 
vermogen beperkt is tot 1 a 2 graden hoekverdraaiing bij een bandbreedte van 
60Hz. Bovendien is de grootte van het ENG-signaal afhankelijk van het 
omgevingslicht en kan deze aanzienlijk variëren zodat signaaldrift kan ontstaan. 

IRIS 
Het verschil in de maten van reflectie van infrarood licht door de scherpe overgang 
tussen iris en sclera is de basis van de IRIS-oogdetectiemethode. De sclera zal meer 
infrarood licht reflecteren dan de iris. Een deel van het gereflecteerde licht kan 
worden gedetecteerd door infraroodgevoelige detectoren. Bij draaiing van het oog 
veranderd de reflectie waaruit de positie verkregen kan worden. 
Het grote voordeel van het IRIS-systeem is het lage ruisniveau waardoor een 
resolutie van enkele boogminuten bij een bandbreedte van 100 Hz bereikt kan 
worden. De metingen zijn vrij van drift waardoor het mogelijk is om de statische 
oogpositie te meten. Door de gepulseerde emissie van IR-licht is de methode 
ongevoelig voor omgevingslicht 
Nadelen is het beperkte meetbereik, 30 graden horizontaal en 25 graden verticaal en 
lineair binnen enkele procenten tot 25 graden horizontaal en 20 graden verticaal. 
Bij het meten van de verticale oogbewegingen kan het ooglid interferen met de 
meting waardoor er is een asymmetrie ontstaat voor identieke maar naar boven of 
naar beneden gerichte oogbewegingen. Er is een overspraak tussen horizontale en 
verticale bewegingen in de verhouding 1/10. 
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Appendix 7. Evaluatie pulsgenerator 

Meetapparatuur: 
* Oscilloscoop, Philips PM 3375 (100 MHz) 
* Multimeter, Philips PM 2521 (frequentieteller) 
* Functie generator, Philips PM 5131 

Figuur A7.1: 
A: Triggerpuls 
B: -

Trigger 
Pulsvorm 
Mode 
Meettijd 
Delay 

Commentaar: 
Offset 
Amplitude 
Pulsduur 
stijgtijd 1 
stijgtijd 2 

Conclusie: 

Intern 

500JLS 

0,8 V 
11,8 Vpp 
1,91 ms 
14 JLS 
-80 JLS 

B• ~ V D. ~mil 

RETURN 

Voor start tijdsmeting kan gebruik worden gemaakt van de opgaande flank van de 
trigger. 
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Figuur A7.2: 
A: Output 37.879 KHz ENV 
B: -

Trigger 
Pulsvorm 
Mode 
Meettijd 
Delay 

Commentaar: 
Envelop-functie 

Conclusie: 

Intern 
Blok 
Random 
60 s. 
300p.s 

A• S V 

R1: A• S V 

In randommode wordt op iedere willekeurige fase gestart. 

Figuur A7.3: 
A: Output 37.879 KHz ENV 
B: -

Trigger 
Pulsvorm 
Mode 
Meettijd 
Delay 

Commentaar: 
Envelop-functie 

Conclusie: 

Intern 
Blok 
Common 
60 s 
300p.s 

A• S V 

R1: A= S V 

{\ ~ 
'" ~ A ......... 

\J ... 

n 

u ~ 

20UI5 

20u15 ENV 

20us 

20u15 ENV 

n ~ 

V 

RETURN 

" 
V ~ 

RETURN 

In commonmode, Blokpuls, interne triggering zit een tijddelay van 316+ /-0.5 p.s 
(tijdsdelay gemeten na verkleinen tijdschaal op de scoop). 
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Figuur A7.4: 
A: Output 37.879 KHz ENV 
B: -

Trigger 
Pulsvorm 
Mode 
Meettijd 
Delay 

Commentaar: 
Envelop-functie 

Conclusie: 

Intern 
Blok+RC 
Common 
60 s 
300JLS 

A• 5 V 

R1: A• 5 V 

A /' I \ ...._ 
IV ~ 

... 
~\ 

2Dus 

2Due ENV 

1\ 

I I 

\j \I -

~ 1\ " ' " ' \ ~ 

" 11 

RETURN 

In commonmode, Blok+ RC-puls, interne triggering zit een tijddelay van 316+/-0.5 JLS 
(tijdsdelay gemeten na verkleinen tijdschaal op de scoop). 

Figuur A7.5: 
A: Output 37.879 KHz ENV 
B: -

Trigger 
Pulsvorm 
Mode 
Meettijd 
Delay 

Commentaar: 
Envelop-functie 

Intern 
Driehoek 
Common 
60 s 
300JLS 

A 

A•D. 5 V 

R1:A:O.S V 

....".. J r'\ lf\ 
\11 

2Dus 

20ue ENV 

.. " I ~ I \ 

"' V \ 
" f1 

1/ \ 

J ' "' 

RETURN 

Conclusie: 
In commonmode bij een interne triggering zit een tijddelay van 316+/-0.5 JLS. 

(tijdsdelay gemeten na verkleinen tijdschaal op de scoop). 
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Figuur A7.6: 
A: Output 37.879 KHz 
B: Triggerpuls intern 

Trigger Intern 
Pulsvorm Blok 
Mode Random 
Meettijd 
Delay 50j.LS 

Conclusie: 

{ 

" 
~ 

RETURN 

In Randommode, blokpuls, interne triggering zit een tijddelay van 4+ /-0.2 J.LS. 
(tijdsdelay gemeten na oprekken tijdschaal op de scoop). 

Figuur A7.7: 
A: Output 37.879 KHz 
B: Triggerpuls intern 

Trigger Intern 
Pulsvorm Blok 
Mode Common 
Meettijd 
Delay 50j.LS 

Conclusie: 

( 

~ 
" I .....,.",. 

11 

RETURN 

Bij de commonmode, blokpuls, interne triggering zit bij een tijddelay van 4+/-0.Zs 
een spike: tijdsduur 3J.Ls, Maximum amplitude +/- 7V. 
(tijdsdelay gemeten na oprekken tijdschaal op de scoop).Werkelijke blokpuls heeft 
een tijddelay van 316+/-0.5 JLS. 
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Figuur A 7.8: 
A: Output 37.879 KHz 
B: Triggerpuls intern 

Trigger Intern 
Pulsvorm Blok+RC 
Mode Random 
Meettijd 
Delay 50JLS 

Conclusie: 

( 

~ ~ 

1\ IA f ............... 
V \ 

V 

RETURN 

In Randommode, Blok+RC-puls, interne triggering zit een tijddelay van 4+/-0.2 JLS. 
(tijdsdelay gemeten na oprekken tijdschaal op de scoop). 

Figuur A 7.9: 
A: Output 37.879 KHz 
B: Triggerpuls intern 

Trigger Intern 
Pulsvorm Blok+RC 
Mode Common 
Meettijd 
Delay 50JLS 

Conclusie: 

f 
t 

"' J\ fA-1 
r---

V 

RETURN 

In commonmode, Blok+RC-puls, interne triggering zit een tijddelay van 316+/-0.5 
JLS. Geen spike. (tijdsdelay gemeten na oprekken tijdschaal op de scoop). 
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Figuur A7.10: 
A: Output 37.879 KHz 
B: Triggerpuls intern 

Trigger 
Pulsvorm 
Mode 
Meettijd 
Delay 

Conclusie: 

Intern 
Driehoek 
Random 

50p.s 

f 

" ,_..._. 

A• 1 V B• 5 V 50us 

h 

" ~I\ ~A A 
I\ 

V V V~ V\ V 
V 

RETURN 

In Randommode, Driehoek-puls, interne triggering zit een tijddelay van 4+/-0.2 p.s. 
(tijdsdelay gemeten na oprekken tijdschaal op de scoop). 

Figuur A7.11: 
A: Output 37.879 KHz 
B: Triggerpuls intern 

Trigger Intern 
Pulsvorm Driehoek 
Mode Common 

A• 1 V B• 5 V 50us 

!( 

,., 
1\f I/\ f' 

V 

Meettijd ... 
~ V V 

Delay 50p.s 

RETURN 

Conclusie: 
In commonmode, Driehoekpuls, interne triggering zit een tijddelay van 316+/-0.5 p.s. 

Geen spike. (tijdsdelay gemeten na oprekken tijdschaal op de scoop). 
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Figuur A 7.12: 
A: Output 37.879 KHz 
B: Output 44.643 KHz 

Trigger Intern 
Pulsvorm Blok 
Mode Random 
Meettijd 
Delay lOJLS 

Conclusie: 

" 

A• 5 V B• ~ V 10us 

fl V\ I!\ I IV' 17'~ ~ 

y I 1/\ \ I I \ I 
v' /I\ ~ 

1/ \ \i I \\ I rv 'v V u ' l/ 
RETURN 

In Randommode, Blokpuls, interne triggering zit een tijddelay van 4+/-0.2 JLS. Output 
begint met willekeurige fase. (tijdsdelay gemeten na oprekken tijdschaal op de 
scoop). 

Figuur A7.13: 
A: Output 37.879 KHz 
B: Output 44.643 KHz 

Trigger Intern 
Pulsvorm Blok 
Mode Common 
Meettijd 
Delay 3ÜÜJLS 

,., 
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A• 5 V B• ~ V 1Dus 

;; ~ V\ '\ 
Jd. ~ \ \ I ~ \ 

\ y I \ 
V" V 

(' ( 1\ /~ 
I V ~ 

p\ 1\ 
V ~ 1/ ~ 

RETURN 



Figuur A7.14: 
A: Output 37.879 KHz 
B: Output 44.643 KHz 

Trigger Intern 
Pulsvorm Blok 
Mode Random 
Meettijd 
Delay lOJ.LS 

Figuur A7.15: 
A: Output 37.879 KHz 
B: Output 44.643 KHz 

Trigger Intern 
Pulsvorm Blok 
Mode Common 
Meettijd 
Delay 3ÜÜJ.LS 

~ 

A. 

A7-8 

A• S V B• ~ V 1Dus 

f\ (\ m !!\ 
x . I 1/ \ ~ 
\ V ~ 

.I 

V \ /V 'V 

A• S V B• ~ V 1Dus 

,.... r 

V I f\ I \ I rl 
j V \ V 

\j f\ 
\ \ I I 
\ '- \ 1/ 

r\ (\ (\ 

\ 1/ V 

1\\ I \ 
V ~ V 

RETURN 

\ i '\ 
\ ~ \ 

\ \ 1// \ 

'J< 1/ \~ 

RETURN 



Figuur A7.16: 
A: Output 37.879 KHz 
B: Triggerpuls extern 

Trigger Extern 
Pulsvorm Blok 
Mode Random 
Meettijd 
Delay 10}LS 

Commentaar: 
Externe trigger 50 Hz blokpuls 

Conclusie: 

,.. 

,____ 

A• ~ V 8•0.5 V 1Dus 

"-.." ".... 

1/ 1\ I \ 
V \ J 

RETURN 

Bij externe trigger (50Hz), blokpuls, randommode, tijddelay van 42+/-1 JLS. 
Output begint met willekeurige fase. (tijdsdelay gemeten na oprekken tijdschaal op 
de scoop). 

Figuur A7.17: 
A: Output 37.879 KHz 
B: Triggerpuls extern 

Trigger Extern 
Pulsvorm Blok 
Mode Common 
Meettijd 
Delay 100}LS 

Commentaar: 
Externe trigger 50 Hz blokpuls 

Conclusie: 

A• ~V 8•0.5 V 0.1~s 

,.. 

f---

RETURN 

\ 

Bij de commonmode, blokpuls, interne triggering zit bij een tijddelay van 54+/-ls een 
spike: tijdsduur 130JLS, Maximum amplitude +/- 7V. 
Werkelijke blokpuls heeft een tijddelay van 500+/-3 JLS. 
(tijdsdelay gemeten na oprekken tijdschaal op de scoop). 
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Figuur A7.18: 
A: Output 37.879 KHz 
B: Triggerpuls extern 

Trigger Extern 
Pulsvorm Blok 
Mode Random 
Meettijd 
Delay 9730JLS 

Commentaar: 
Externe trigger 50 Hz blokpuls 
Einde triggerpuls 

Conclusie: 

"r 

I 
11 

A• ~ V B•O.~ V 1Dus 

./"', "" 
\ .I/ i/ l I 

\ I \ J 
r- .... 

RETURN 

Bij de randommode, blokpuls, externe triggering stopt de puls 8+ /-lJLs na de 
neergaande flank van de triggerpuls. (tijdsdelay gemeten na oprekken tijdschaal op 
de scoop). 

Figuur A7.19: 
A: Output 37.879 KHz 
B: Triggerpuls extern 

Trigger Extern 
Pulsvorm Blok 
Mode Common 
Meettijd 
Delay 9720JLS 

Commentaar: 
Externe trigger 50 Hz blokpuls 
einde triggerpuls 

Conclusie: 

A• ~ V B•O.~ V 1Dus 

'" ft\ t/\ 
{ _\ I \ \ 

I 

I \ I 
V V J 

RETURN 

Bij de randommode, blokpuls, externe triggering stopt de puls 6+ /-lJLS na de 
neergaande flank van de triggerpuls (tijdsdelay gemeten na oprekken tijdschaal op de 
scoop). 
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Figuur A 7.20: 
A: Output 37.879 KHz 
B: Triggerpuls extern 

Trigger Extern 
Pulsvorm Blok 
Mode Random 
Meettijd 
Delay 10JLS 

Commentaar: 
Externe trigger 25 Hz blokpuls 

Conclusie: 

" 

1---

Hetzelfde als bij triggerfrequentie 50Hz. (A7.16) 

Figuur A7.21: 
A: Output 37.879 KHz 
B: Triggerpuls extern 

Trigger Extern 
Pulsvorm Blok 
Mode Common 
Meettijd 
Delay 100JLS 

Commentaar: 
Externe trigger 25 Hz blokpuls 

Conclusie: 

" 

r--.----

Hetzelfde als bij triggerfrequentie 50Hz. (A7.17) 

A7-ll 

~· 5 V B•0.5 V 10us 

""' 1......-. 

] ~ I \ 
\ 7 1\ I! 

,.... 

RETURN 

~· $V B•O.S V 0.1ns 

RETURN 



Figuur A 7.22: 
A: Output 37.879 KHz ENV 
B: Triggerpuls extern ENV 

Trigger Extern 
Pulsvorm Blok 
Mode Camman 
Meettijd 60 s 
Delay lOÜJ.LS 

Commentaar: 
Externe trigger 25 Hz blokpuls 
Envelop-functie 

Conclusie: 
Fase spike blijft niet gelijk. 

A7-12 

A• ~V B•O.S V 0.1ns 

R1:A• 5 V B•O.S V 0.1ne ENV 

RETURN 



Figuur A7.23: 
A: -
B: Triggerpuls extern ENV 

Trigger 
Pulsvorm 
Mode 
Meettijd 
Delay 

Commentaar: 
Envelop-functie 

Extern 

60 s 
0.2p,s 

Externe trigger 50 Hz blokpuls 
Testen nauwkeurigheid trigger scoop 

Conclusie: 
Nauwkeurigheid trigger scoop < 0,04 p.s 

R1: 

.. 
R1 f 

f 

~ 

(tijdsdelay gemeten na oprekken tijdschaal op de scoop). 

Figuur A7.24: 
A: Output 37.879 KHz ENV 
B: -

Trigger Extern 
Pulsvorm Blok 
Mode Common 
Meettijd 60 s 
Delay 620J.LS 

Commentaar: 
Envelop-functie 
Externe trigger 50 Hz blokpuls 
idem voor andere pulsvormen 

Conclusie: 

lo.• $ V 

R1: A• $ V 

B•0.5 V 0.2us 

B•0.5 V 0.2ue ENV 

2us 

2ue ENV 

Nauwkeurigheid tijdsresolutie commonmode, externe trigger +/-6 p.s. 
( tijdsdelay gemeten na oprekken tijdschaal op de scoop). 
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RETURN 

RETURN 



Figuur A7.25: B• :5 V :5ul5 

A: - R1: B• :5 V :5ue ENV 

B: Triggerpuls extern ENV 

Trigger 
Pulsvorm 
Mode 
Meettijd 
Delay 

Commentaar: 
Envelop-functie 

Intern 

60 s 
5p..s 

Testen nauwkeurigheid trigger scoop 

Conclusie: 
Nauwkeurigheid trigger scoop < 0,04 p..s 

...."".,. -
R1 y 
~ 

(tijdsdelay gemeten na oprekken tijdschaal op de scoop). 

Figuur A7.26: 2UI5 

A: Output 37.879 KHz ENV 
B: -

A• 5 V 

R1:A• 5 V 2ue ENV 

R111. 

Trigger Intern 
Pulsvorm Blok 

.. - -- j'... 
Mode Common .......... 

~ 
Meettijd 60s ' Delay 620p..s 

Commentaar: 
Envelop-functie 
idem voor Blok+ Re- en driehoekpuls 

Conclusie: 
Nauwkeurigheid tijdsresolutie commonmode, interne trigger +/-0.3 p..s. 
(tijdsdelay gemeten na oprekken tijdschaal op de scoop). 

A7-14 

~ 

RETURN 
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Appendix 8. De software 
/* MEET.C 8-8-1991 
/* prograMMatuur voor looptijdMetingen 
/* Guldo A.M. Zonneveld 

*I 
*I 
*I 

Ninclude "hsa.h" 
Ninclude <stdio.h> 
Ninclude <graph.h> 
Ninclude ~ath.h> 
Ninclude <float.h> 
Ninclude <stdlib.h> 
Ninclude <conlo.h> 
Ninclude <string.h> 

Ndefine ESC Ox1b 
Ndefine BASE_ADDRESS 
Ndefine sf short 
Ndefine COR 0 
Ndefine SHOW 1 

Ox1300 
far 

r definitie ESC-toets */ 
r definitie adres adc *I 
r definitie far geheugen */ 
r correlatie rek.. aantuit */ 
r aan/uit laten zien data */ 

Ndefine PRINT 0 r aantuit printen bij fout zoeken 
Ndeflne REPORT 0 r aan/uit weergave routines */ 
Ndefine DISK D r data naar disk. */ 
Ndefine LOG 0 r logboek. aan/uit */ 
Idafine OPSLAG 0 r aan/uit opslag data *I 
Ndeflne HOOGTE 0 ,. opslaan hoogte piek. aan/uit *I 
Ndefine lengte_SRAM 8192 r lengte lateh-ram */ 
Ndeflne lengte_buff 2DOOO /* lengte buffer */ 
Ndeflne max_chan 16 /* maximum number of channels *I 

struct eeprom novram; /* bevat cal data */ 

FILE *fp_disk., /* output gemeten data *I 
*fp_log, r output logfile *I 
*fp_opslag; r output ruwe data *I 

eh ar fllenaam[11 ], /* serie-naam meting *I 
flledhk.[11 ], I* serie-naam + .dat *I 
filelog[11], ,. serie-naam+ .log ., 
fileopslag[11]; I* serie-naam + .ops *I 

eh ar I* instellingen ADC • I ~~rs G...tlc, . 
Measurements[] K { CHAN_O I TIMES_2 I BIPOLAR I SNGL_POS , 

CHAN 1 1
1 

TIMES_2 1
1 

BIPOLAR 1
1 

SNGL_POS , 
CHAN-2 I TIMES_2 I BIPOLAR I SNGL_POS , 
CHAN-3 I TIMES_2 I BIPOLAR I SNGL_POS , 
CHAN-4 I TIMES_2 I BIPOLAR I SNGL_POS , 
CHAN-5 TIMES 2 BIPOLAR SNGL POS 
CHAN-6 1

1 

TIMES:2 1

1 

BIPOLAR 1

1 

SNGL:POS , 
CHAN-7 I TIMES_2 I BIPOLAR I SNGL POS , 
CHAN:8 TIMES 2 BIPOLAR SNGL:POS , 
cHAN_9 I TIMEs:2 I BIPOLAR I sNGL_Pos , 
CHAN_10 I TIMES_2 I BIPOLAR I SNGL_POS , 
CHAN_11 I TIMES_2 I BIPOLAR I SNGL_POS , 
CHAN_12 I TIMES_2 I BIPOLAR I SNGL_POS • 
CHAN_13 I TIMES_2 I BIPOLAR I SNGL_POS , 
CHAN_14 I TIMES_2 BIPOLAR I SNGL_POS , 
CHAN_15 1 TIMES_2 1 BIPOLAR 1 SNGL_POS 
} ; 

short Galns[] • { TIMES 2 , TIMES 2 , TIMES 2 , TIMES 2 , 
TIMES 2 , TIMES-2 , TIMES-2 , TIMES-2, -

TIMES 2 , TIMES 2 , TIMES 2 , TIMES 2 , 
TIMES_2-, TIMES_2-, TIMES_2-, TIMES_2}; 

short buff[lengte_buff], 
chan n1.111b, 
trigaource, 
dtrlg niv, 
TRIGERROR•O, 
ERROR•O, 

/* opslag voor gesampelde data 
/* aantal gebruikte kanalen 
/* welke soort trigger 
/* digitale weergave triggerniveau 
/* indien fout met trigger 
/* indien fout optreedt 
/* opslag top per kanaal 
r teller 

*I 

*I 
*I 
*I 
*I 
*I 
*I 
*I 

top[max chan][4], 
teller•Ö, 
fitpnt•35; /* aantal data punten rond de top 

/* triggerpointer op kaart 
(fit) ., 

long start, 
delay, /* delay in nanaosec. voor sample *I 
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set_pre_trlg, 
set_aft_trig, 
trig_out, 
nUMb da tl , 

I* aantal punten voor trig. per kanaal *I 
I* aantal punten na trig. per kanaal *I 
I* aantal clockcycles voor trig.timeout *I 
I* totaal aantal datapunten genomen *I 

s frëq, 
pÜls_lengte; 

I* sample frequentie ADC *I 
I* pulslengte indien extern trig *I 

float trig_niv, 
puls_ti••; 

I* triggerniveau in volt *I 
I* pulstiMe in sec. *I 

double pre_trig_ti••· 
aft trig ti••· 
ti•ë_trig_out; 

I* ti•• before trig. in usec. *I 
I* ti•• after tig. in usec. *I 
I* ti•e trig. tiMeout in sec. *I 

••in() 
{ 
char eh; 
short n; 

inithl(); 
files(); 
ft rstutt ing(); 
do { 

} 

do 

setting(); 

{ 
inidelay(); 
inltrig(); 
i ntlatch(); 
traced.ta( ); 
buffdata(); 
distance( ); 

if (kbhit())ch•getch(); 

} while (chi•ESC && ch!•'s'&& teller<100); 
stopmenu(); 
ch•getch(); 

} while (ch!•ESC); 
setvideo•ode( DEFAULTHODE); 

ëlose(fp disk); 
close(fp:opslag); 
close(fp_log); 

di stance() 
{ 

short n,•,•ini,maxi, 

I* Text Mode *I 

channel; I* kanaal wat onderzocht wordt *I 

if (REPORT) printf("\rroutine distance"); 

I* beginpunt topwaarde zetten *I 
for(n•D;n<chan_nu.b;n++) top[n][1]•-10000; 

if (REPORT) printf("\rfind top .. ); 

I* vinden van de top voor ieder kanaal *I 
for (channel•O;channel<chan numb;channel++) 
{ -

} 

for (n•channel;n<numb data;n+•chan nuab) 
{if (top[channel][1]"<:buff[n]) -

} 

{top[channel)[O]=n; 
top[channel][1]=buff[n];} 

poly2fi t(); I* paraboolfit door top *I 

I* printen van gevonden resultaten *I 
if (DISK) 
{ 

for(channel•O;channel<chan numb;channel++) 
{ -
if (channel-0) {fprintf(fp_disk,"\n"d Xd "d",teller, 

top[channel][2],top[channel][1]); 
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} 

i f (HOOGTE )fpri ntf ( fp_disk," "d", top( channe L ]( 3]);} 
else {fprintf(fp disk," "d "d", 

top[channeLÏ!2],top[channel][1]); 
if (HOOGTE )fpr i ntf ( fp_di sk," Xd", top( channe L ][3]);} 

} 

if (SHOW) 
{ 

} 

for(chennel•O;channel<chan_nu.b;channel++) 
{ 
if (chennel--0) {prlntf("\nXd "d "d",teller, 

top[channel][O],top[channel][2]);} 
else {printf(" Xd "d", 

top[channel][O],top[channel][2]);} 
} 

I* printen ven ruve date neer disk *I 
if (OPSLAG) 
{ 

for (channel•O;channel<1;channel++) 
{ 
•inl•(-(fltpnt-2)*chan_numb); 
•exi•((fltpnt)*chan_numb); 

for (n•(•lni+top[channel][O]);n<•(•axi+top[channel][O]);n+=chan numb) 
{fprintf(fp_opslag,"\nXd "d",n,buff[n]);} -

} 

} 

teller++; I* ophogen teller bijhouden aantal metingen 
} 

fiLes() I* geven naa• files en openen *I 
{ short Len; 

if(DISKIILOGIIOPSLAG){ 

} 

I* opgeven filenaa• *I 

printf("\ngeef fi Lenaa• : "); 
scenf(""s",filenaa•); 

strcpy(filedisk,filenaa•); 
strcet(flledisk,".dat"); 
strcpy(fllelog,fllenaa•); 
strcet(fllelog,".Log"); 
strcpy(flleopslag,filenaa•); 
strcet(fileopsleg,".ops"); 
printf("\n\nfilenaa•: "' ",filenaaM); 

I f(DISK ){ 
prlntf("\n\nflledisk: "s ",filedisk); 
fp disk • fopen(flledisk,"v"); 

- if (fp_dlsk == NULL) { 
printf ("\nfout •et openen file: "s",filedisk); 
getch();}} 

if(LOG){ 
prlntf("\n\nfilelog: "s ",filelog); 
fp_Log• fopen(fllelog,"v"); 

tf (fp log .. NULL) { 
printf-("\nfout •et openen file: "•",filelog); 
getch();}} 

if(OPSLAG){ 
prtntf("\n\nfileopsleg: "' ",fileopslag); 
fp opslag• fopen(fileopslag,"v"); 

- tf (fp_opsleg •• NULL) { 
printf ("\nfout •et openen file: "•",fileopslag); 
getch();}} 

prlntf("\n\npress eny key"); 
getch(); 
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} 

stopmenu() 
{ 

} 

printf("\npress 's' for settings,"); 
printf(" ESC for end and"); 
printf(" any other kty for next trace"); 

f i rstlett ing() 

{ 

} 

I* default settings *I 

chan nu.b • 4; 
trigsource • 1; 
pre_trig_ti•e • OL; 
aft_trig_ti•e • 1e-ZL; 
ti•e_trig_out • 1.0L; 
trig_niv • 1.0; 
1 freq•O; 
pÜls_ti•e • Z.O; 

I* number of channels sampling *I 
I* trigger souree (analog) +slope *I 
I* sample time before trigger (1) *I 
I* sample time after trigger (s) *I 
I* walt for trigger (s) *I 
I* trigger level (V) *I 
I* •ax. sample rate *I 
I* pulslengte *I 

setting() 
{ 

char lnstr[ZO],again,•result, eh; 
short dumi,x; 
double dumlf; 

do{ 
ERROR "' 0; 
x•1; 
prlntf("PRESS ANY KEY TO CONTINUE"); 
getchar(); 
clearscreen( GCLEARSCREEN); 

ëursor(x,5); -
printf("\nSettlngs:"); 
x+•Z; 

do{ 
cursor(x,10); 
prlntf("Number of Channals l"d] 
result • gets(lnstr); 

: ",chan_numb); 

lf (*result •• NULL && (chan_numb >0 11 
chan numb • atol(instr); 

} whlle(chan_numb <•0 11 chan_numb>c 17); 
cursor (x,10); 
prlntf("Number of Channals \t\t\t"d 
lf(LOG)fprlntf(fp_log,"\nNumber of Channals 

x++; 
1 freq • 0; I* •ax. sa•ple-rate *I 
do{ cursor(x,10); 

chan_numb< 17)) break; 

" chan numb) · 
"d",chan_n.:....b);- ' 

prlntf("Sa11ple frequentie (Hz) l"ld] ",s_freq); 
cursor(x+1,10); 
prlntf("O = •ax. rate "); 
result•gets(instr); 
lf (*result •= NULL && (s freq>=O)); 
else 1 freq = atol(instr); 
lf (s freq !•0) delay = ((1e91(s freq*chan numb))-1000); 
else delay • 0; I* delay-• 0 is 111x samplingrata *I 
if (delay<O){ cursor (x+1,10); 

printf("Samplingrate not pouible");} 
s_freq •(1e91((1000+delay)*chan_numb)); 

} whlle (s_freq < 0 11 delay < 0); 
cursor(x,10); 
printf("Sample frequentie (Hz) \t\t\t"ld " s freq)· 
if(LOG)fprintf(fp_log,"\nSample frequentie (Hz) "ld",s_freq); - ' 

x++; 
do{ 

cursor(x,10); 
prlntf("TriggerSource ["d] ",trigsource); 
cursor(x+1,1Z); 
prlntf("O:DP 1:AP Z:DN 3:AN :"); 
result • gets(instr); 
lf (*result .. NULL && (trigsource >•0 11 trigsource<=3)) break; 
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trigsource • atol(instr); 
} vhlle(trlgsource <0 11 trigsource> 3); 
cursor (x,10); 
prfntf("TrlggerSource \t\t\t\t"d ",trigsource); 
lf(LOG)fprintf(fp_log,"\nTriggerSource "d",trigsource); 
cursor(x+1,1Z); 
prlntf("O:DP 1:AP Z:DN 3:AN "); 
x++; 

x++; 
do{ 

cursor(x,10); 
prlntf("Trlgger Nlv .. u l"S.Zf] 
result • gets(instr); 

: ", trig_ni v); 

if ("result •• NULL && (trig_niv >•-10 11 trig_niv<=10)) break; 
trig_nlv • atof(instr); 

} vhile(trfg_niv <-10 11 trig_niv>10); 
dtrig niv • ((trig niv+10)"Z56/ZO); 
trig_niv •CCZ0"(fl;at)dtrig_niv/Z56)-10.0); 
if (PRINT ){pr i ntf ( "\nXf "d", trI g_ni v, dtri g_ni v); getch();} 
cursor (x,10); 
printf("Trfgger Niveau \t\t\t\t"S.Zf 
lf(LOG)fprintf(fp_log,"\nTrigger Niveau "f 

",trig_niv); 
",trig_niv); 

x++; 
do{ 

cursor(x,10); 
printf("Tf•• before Trigger (us) l"S.Olf] : ", (pre_trig_time"1e6)); 
result • gets(instr); 
if ("ruult •• NULL && (pre_trig_t.i•• >•0)) break; 
pre trig ti•• • (atol(instr)/1e6); /" in sec "/ 

} vhi l;(pre,:irig_ti•• <0); 
set_pre_trig • s_freq"pre_trig_ti•e; 
pre_trig_ti•• • ((double)(set_pre_trig)/(double)s_freq); 
cursor (x,10); 
printf("Ti•• before Trigger (us) \tXS.Olf ",(pre_trig_time"1e6)); 
if(LOG)fprintf(fp_log,"\nTi•• before Trigger (us) "lf",(pre_trig_ti•e"1e6)); 

x++; 
do{ 

cursor(x,10); 
printf("Time after Trigger (us)[XS.Olf] ",(aft_trig_time"1e6)); 
result•gets(instr); 
if ("result •= NULL && (aft trig time >•0)) break; 
aft trig time= (atol(instrÏ/1e6Ï; 

} vhil;(aft:trig_ti•• <0); 
set_aft_trig • s_freq•aft_trig_time; 
aft_trig_ti•• • ((double)set_aft_trig/(double)s_freq); 

cursor (x,10); 
printf("Ti•• after Trigger (us)\t\t"S.Olf ",aft_trig_time"1e6); 
lf(LOG)fprintf(fp_log,"\nTi•• after Trigger (us) "lf",aft_trig_time"1e6); 

x++; 
do{ 

cursor(x,10); 
printf("Triggerti•eout (s) ["lf] 
result-gets(instr); 

: ",time_trig_out); 

if ("result •• NULL && (time_trig_out 
ti•• trig out • atol(instr); 

} vhile(ti•e:trig_out <0); 
cursor (x,10); 

>•0)) break; 

printf("Triggertimeout (1) \t\t\tX8.3lf 
if(LOG)fprintf(fp log,"\nTriggerti•eout 
trig_out • 1e6"ti;e_trig_out; 

",time trig out); 
(s) "lf",time_trig_out); - -

x+•3; 
cursor(x,10); 
du.lf•(double)((float)(trig out)/1000000); 
printf("Triggerti•eout (s):-\t\t\t"8.3lf",dU11lf); 

x++; 
cursor(x,10); 
dualf-pre trig ti•e"1e6; 
printf("Tt•• before trig (ns): \t\t\t"S.Olf (sets: "ld) ",dumlf,set_pre_trig); 
if(LOG)fprlntf(fp_log,"\nTI•• before trig (ns): "lf (sets: "ld) ",dumlf,set_pre_trig); 

x++; 
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} 

cursor(x,10); 
du.lf•aft trig ti•e*1e6; 
printf("Ti•e aftlr trig (ns): \t\t\t"8.0lf (sets: "ld)",dumlf,set_aft_trig); 
if(LOG)fprintf(fp_log,"\nTiu aftar trig (ns): "lf (sets: "ld)",dumlf,ut_aft_trig); 

x++; 
cursor(x,10); 
nu.b_data • chan_numb*(set_pre_trig+set_aft_trig); 
prlntf("Nu.ber of data: \t\t\tXld",numb_data); . 
if(LOG)fprintf(fp_log,"\nNu.ber of data: "ld",m.1111b_data); 
if ((nu.b_data>lengte_SRAM) && (O!=lengte_SRAM"chan_numb)){ 

cursor(x,35); 
prlntf("ERROR LATCH"); 
ERROR•1;} 

tf (nu.b data>lengte buff){ 
cursor(x,55); -
prlntf("ERROR BUFFER"); 
ERROR•1;} 

x+•2; 
cursor (x,5); 
printf("Press 's' for settings again and any other key to continue"); 
ch=getch(); 

} while (ch••'s' I I ERROR==1); 
_clearscreen(_GCLEARSCREEN); 

fitpnt•fitpnt*41chan_numb; 
if(LOG)fprintf(fp_log,"\ndatafitpoints: "d",fitpnt); 

show_buff () 
{ 

I* het grafisch tonen van het buffer *I 

int t,y; 

clearscreen( GCLEARSCREEN); 
for (t•O;t<(nÜ.b datalchan numb);t++) 

{ - -
fprlntf(fp_opslag,"\nXd",t); 
for (y•O;y<chan_numb;y++) 
fprlntf(fp opslag,"\t"d",buff[t*chan numb+y]); 
} - -

getch(); 
} 

initial() 
{ 
SetBase(BASE ADDRESS); 
in 8536(); -
pll(256,256); 
rd 2444((short *)&novram); 
clearscreen( GCLEARSCREEN); 

printf("\nCal'ibratlng Analog Inputs -
FullCalandZero(BASE ADDRESS); 
printf("\r -
BeSingleEnded( ); 
SetDataDirection(BASE ADDRESS,Ox00); 
} -
inidelay() 
{ 
set_delay(delay,NANOSECOND); 
} 

initrig() 
{ 

I* Set card base address *I 
I* lnitialise Main 8536. *I 
I* Set elk to 16 MHz. *I 
I* Raad in the cal data. *I 

PLEASE WAlT"); 
I* Calibrate analog IIPs. *I 

11); 
I* Force to Single Ended. *I 
I* Set all lines to OUTPUT. *I 

I* initialisatie delay *I 

I* initialisatie ADC-trigger *I 

SetTrlggerSource(trigsource,dtrig_niv); 
PreTrigger • set_pre_trlg*chan_numb; 
PostTrlgger • set_aft_trig*chan_numb; 
TriggerTIMeout • trlg_out; 
if(PRINT) prlntf("trigtiMeout "ld",trig_out); 

} 

lnilatch() 
{ 

if (REPORT )prlntf ( "\rwri te lat eh"); 

I* initialisatie latch *I 

LoadSRAM(chan_numb,(char far *)Measurements,(81921chan_numb)); 
} 
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tracedatl() 
{ 

;• trace data •; 

lf(REPORT)prlntf("\rget data "); 
TakeMultiTrace(); I* Take the trace. *I 
lf(REPORT)printf("\rtrace token "); 

} 

buffdata() I* zet data in buffer en corrigeer *I 
{ 

} 

start • TrlggerPosltion - set_pre_trig*chan_nuab - TriggerPositionXchan_numb; 
I* startlng point in buffer *I 

lf(start < 0){ 
start • 0; 
TRI&ERROR • 1; } 

I* can't be negative *I 

CollectTraceData(-start,numb data,(sf *)buff); 
lf(REPORT)printf("\rdata token "); 

CorrectBuffer((sf *)buff,nuab data,(sf 
tf(REPORT)prlntf ( "\rdltl corrected 
lf(PRINT) {show_buff();getch();} 
tf(REPORT)prlntf("\r 

*)Gains,chan_numb); 
"); 

.. ); 

cursor(lnt x, Int y) 
{ 

_settextposltion(x,y); 
} 

poly2fit() 
{ 

I* polynooM door top *I 

double ••trlx[3][4],oplos[3],dum,top2, 
a•O,b•O,c•O,e•O,aa•O,ab•O,ac•O,bc•O,cc•O; 

short l,j,channel,channel2,number; 
Long offset,•,n,•in,•ax; 

if(REPORT)prlntf("\rpoly2fi t "); 
for (channel•O;channel<chan numb;channel++) 
{ -

aab•c .. •aa•ab•ac•bc•cc•O; 
•in•(long)(·(fitpnt·2)*chan numb); 
•ax•(Long)((fitpnt)*chan_numb); 
lf(teller••O)fprintf(fp Log,"\l'llllin: Xld \I"'IIIIX: Xld",alin,•ax); 
offset •(long)(top[channel][O]); 
for (• .. tn;•< .. ax;~•chan numb) 
{ naoffset~; -

} 

a+•( double)•; 
b+•(doublt)buff[n]; 
c+•(double)(•*•); 
aa+•(double)(•*•); 
ab+•(double)(•*buff[n]); 
ac+•(double)(•••••); 
bc+•(double)(buff[n]*•*•); 
cc+•(double)(•••••••); 
e++; 

I* vullen ••trix *I 
••trix[O][O]•a; 
•atrlx[0][1 ]•11; 
•atrlx[0][2]•ac; 
•àtrlx[1 ][O]•c; 
•atrlx[1 ][1 ]•ac; 
••trlx[1 ][2)•cc; 
•atrlx[2][0] .. ; 
••trix[2)[1 ]•a; 
••tri x[2 ][2 ]•c; 
••tri x[ 0 ][3 ]•ab; 
•atrix[1][3]-bc; 
•atrlx[2][3]-b; 

if (PRINT&&OJSK){ 
for (i•O;i<3;i++){ 
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} 
} 

for (j •0; j <4; j++ }{fpri ntf ( fp_disk., "\n[Xd][Xd]Xl f", i, j ,Matrix[ i )[ j]); 
}} 

} 

1• oplossen ••trlxvergelijk.lngen •1 

1• rij delen door eerste koloMeleMent •1 
for (1•0;1<3;1++){ 

d~••trix[ I ][0];. 
for (j•O;j<4;j++){ 

••trix[l][j]=matrix[i][j]/dum; 
}} 

1• k.olo• 1 oplossen •1 
for(1•1;1<3;i++){ 
for(j•O;j<4;j++){ 

••trlx[l][j]••trlx[l][j]-•atrix[O][j]; 
}} 

1• rij delen door tweede koloMelement •1 
for (1•1;1<3;1++){ 

d~•atrlx[l][1]; 
for (j•O;j<4;j++){ 

••trlx[l][j] .. atrix[i](j]/dUIII; 
}} 

1• k.olo• 2 oplossen •1 
1•2; 
for(j•O;j<4;j++){ 

••tri x[ I][ j ]•atrix[ i][ j] -•atrix[1 ][ j]; 
} 

1• oplossingen •1 

oplos[2]• •atrlx[2](3]/•atrlx[2][2]; 
oplos[1]• •atrlx[1][3]-oplos[2]••atrix[1][2]; 
oplos[O]• ••trix[0][3]-oplos[2]•matrix[0][2]-oplos[1]•matrix[0][1]; 

if(OPSLAG&&O){ 
fprl ntf ( fp_opslag, "\n\ntllet i ngnr.: Xd", teller); 
fprlntf(fp_opslag,"\npolyfit: Y""'lfxA2 + Xlfx + Xlf ", 
oplos[2],oplos[1],oplos(O]);} 

top2•-oplos(1]/(2•oplos[2]); 
top[channel][2]• (offset+top2); 

top[channel][3]coplos[2]•top2•top2+ 
oplos[1]•top2+oplos[O]; 

if (OPSLAG&&O){ 
fprintf(fp_opslag,"\n oplos_top Xlf: ",top2); 
fprintf(fp_opslag,"\ntop: Xld",ofhet); 
if (channel-0) fprlntf(fp_disk.,"\nXd Xd",fitpnt,top[channel][2]); 
} 
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Appendix 9. AD-converter 

The FLASH-12"'' is a high speed data acquisition;board featuring 
16 single-ended analog inputs and B'digitall/0 lines-.ltoperates 
at an amazing speed of 1 MHz. conveision· rate and features·12-bit 
resolution. This full-size board is designed for the IBM PC, XT, AT, 
386, PS/2 Models 2S and 30, and compatibles. Fully software 
contigured feature set for the easiest-to- use, most flexible high 
speed solutlons, indudlng background data acqulsitlon. · · 

FEATURES: 
AHALOG INPUTS: 
16 Single-Endedor 8 Differential 
Analog Inputs 
AHALOG OUTPUTS: (Optlonal) 
2 12-Bit Analog Outputs available with 
Daughter Board. 25 6K Analog Output 
Buffer also avai/able. 
'RESOLUTION: 
12-Bits; ·· 
On-..Boairl Memory Buffer: . 
64KWords (65536 x 12 Bits) on-board · 
memory is standard. Expandable up to 1 
MWord (1 0485 7 6 x 12 Bits) with optional 
Daughter Board. 
J MHz CONVERSION RA TE: . 
1 MHzmaximum conversion rate. On.;· 
board Frequency Synthesized Pacer Oock · 
permits. predse setting.of conversion rate 
fromTMHz to l per day with 0.1% 
resolution and 0.01% accuracy. Data con' 
be acquired in the background at a · · : 
predsely programmed rate while you use-: 
your computer for other tasks.. . . . . . 

J MHz CHANNEL SWITCHING RA TE 
Maximum individua/ channelspeed is 7 
MHz divided by the number of channels in 
use. 
PROGRAMMABLE GAIN: 
J 6 Software Selectable Gain Ranges: 
BK Gain & channel sequence memory 
which can switch channel and range 
settings at fuif rate. 

MIXED INPUT TYPES: 
All ranges are software-selected separately 
on each channel. 
BUILT-IN SAMPU & HOLD: 
Permits accurate conversion of high-speed. 
signals. , .. . . .. . 
RIPPUD SAMPU & HOLD: 
Simi/ar to simultaneous sample and hold, 
except user specified interval as smal/ as 7 ... 

, miaosecond per channel for inaeased .· .. · ,. :: : 

HIGH ACCURACY: . ~. . 
Fadory calibrated and guaranteed for 2 
yeors, because there are. no adjustments 
to drift· · ·_. . · · ' -~-- ,· . · ' 
DIGITAL 1/0 UNES: . . 
8 Digitall/0 lines are-individually . 
seledable as inputoroutput..:.• ·· 
TRICCER: . . . · -~-
Triggerable via SÓftware, Digital/npui: or · 
Analog Voltage LeveL/ntemal counters 

· can be programmed to give n samples · · 
. befare the_ trigger and m samples aft er. · · 
This allows Pre~Trigger, Post~Trigger, or 
both modes of operation.. 
AUTOMATIC SELF-CALIBRA TION: 
Automatic calibration to precision on
board calibration reference. No recalibra
tion is necessary when gain ranges are 
changed. _; 

· flexibility. Permits averaging._ witfl_·software' ~·{;' j' 

: . sel~able oversampling to· rè~uce noise : :' ; < . 
and maease effective reso/ut1on.. .. : · · .. ·.. r 

• ,:.,"1 
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.... ...... 

DC ACCURACY: 
Gaho Range Unlpolar Blpolar Accumcy 

Full Salie Range Full Scale Range Resolutlon %offull 

Scalr. 

' NIA +IOV 4.88mV +0.02 % 

2 O·IOV -±5V 2.44mV ±o.o5 % 

3 0-5 V :t2.SV I.ZZmV ±0.05 % 

4 0·2 V +I V 48~V +0.05 % 

5 0·1 V :tSOOmV 144!!V -;:0.075% 

6 0·500mV +ZSOmV 111!1V -;:0.075% 

7 O·ZOOmV ±lOOm V 48.~V :±o.1 % 

8 O.IOOmV ±SOm V 14.4!J.V ±0.1 % 

Candlflons : Aftu automatic stlf-calibratlan. I 5• C to 35• C at the Interface card. Souree ralstance lm than 
1 k Ohm. lncludes llnearity, drift, offset and calibration errors. 

Colfll 

COMMON MODE REJECTION: 
GalnRange UnlpoiDr 

Full Scalc Range 
Scolr. 

' NIA 
2 0· 10 V 
3 0-5 V 
4 o.zv 

s 0·1.V 
6 o.soomv 
7 0·200mV 
8 0· IOOmV 

INI'IIT PlfOTlmON: 
;t 30 Volts, max., Operatlng. 
;t_20 Volts, ma.r~ Non-Operatlng. 
DIGmU INI'fiT/OrrrPUT: 

Blpolar 
Full Salie Range 

± 10 V 
± S V 
± Z.S V 
±I V 

± SOOmV 
±2SOmV 
± IOOmV 
±SOmV 

Common CommonMode 
ModeRange ~I011Rallo 

±I V >86d8 
± 1 V >86d8 
±6V >86d8 
±9V >86d8 
± IOV > 91d8 
± IOV > 98dB 
± 10V > 98d8 
:!: IOV > 98d8 

8 digito/1/0 lines are individuol/y programmabie os input or output. 
Inputs are 5 Volt TTL compatible. Outputs are 5 Volt m-compotible, or high voltage open collector on 
terminal panel: 

Low Lew/: 50 mA maximum.<O.l Volts at 40 mA (sink). 
High Lnel: 3 0 Volts maximum. <25 0 IIA· 

Operotlng Temperoture: O"C to lO"C 

Dia,iiAIIR&edeave RAM l!al•äon 
CoftliOI lnaed (\}Md .., calib •• DAC.) .,,,,,,,,,,,,,. .,,,,,,,,,,,", .,,,,".,,,,".".,,,,,,,,,,,,,,," .,,,,,,_"".,,. .,,,,4 O.UJhtar Boud Canncc1or 
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