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1 INLEIDING 

Begin negentiger jaren is door de Technische Universiteit Eindhoven en de Rijksuniversi- 
teit Limburg een samenwerkingsverband opgestart met als tite! 'Functie en dysfunctie van 
de skeletspier'. Het doei van het onderzoeksprogramma is het vergroten van de kennis van 
de fysische en biochemische werking van de normaie en pathoiogische siteietspier, zowei 
bij normale belasting als bij belastingen leidend tot structurele en functionele veranderin- 
gen, zoals adaptatie en schade. 
Het skeletspierweefsel is een complex orgaan, dat 40-50% van het lichaamsgewicht 
uitmaakt. Een goede, totale spierwerking vereist dat allerlei deelfuncties, zoals mechani- 
sche krachtleverantie, elektrische aansturing, doorbloeding en metabolisme, op zich goed 
functioneren, goed op elkaar en bovendien goed op de functionele eisen van buitenaf (de 
externe belasting) afgestemd zijn. De voor dit onderzoek benodigde multidisciplinaire 
aanpak is gerealiseerd door middel van afzonderlijke onderzoekslijnen. 
Om in situ experimenten te kunnen verrichten is binnen één van de onderzoekslijnen een 
rattendynamometer ontwikkeld. Met behulp van deze dynamometer kan gedurende een 
voorgeschreven rotatie van het enkelgewricht van een rat, het door de m. tibialis anterior 
gegenereerde moment om de draai-as van deze enkel als functie van de hoekverdraaiing 
gemeten worden. Uit deze meting kan vervolgens de door de spier geleverde arbeid en na 
een aantal metingen de mate van vermoeiing van de spier bepaald worden. 
Van dit complexe meetsysteem zijn de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de 
opgelegde hoeksnelheid en van de meet-signalen voor de hoek en voor het moment om de 
draai-as onderzocht. Ook de acquisitie van de meet-signalen door middel van een digitale 
computer is onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden in dit verslag beschreven. 

In hoofdstuk 2 worden een groot aantal metingen met de rattendynamometer behandeld. Er 
zijn met de dynamometer verschillende metingen verricht; metingen zonder uitwendige 
belasting om kennis te verkrijgen over de reproduceerbaarheid van metingen met de 
dynamometer, metingen met een mechanische 'kunstpoot' met een bekend moment om de 
dynamometer te kunnen ijken en tenslotte ook metingen met ratten, zodat ook de invloed 
van de proefdieren op de experimenten onderzocht is. Speciale aandacht wordt hierbij 
geschonken aan de fouten, die ontstaan bij het digitaliseren van de analoge meetsignalen 
en bij de verschillende mathematische bewerkingen van de signalen. 
In het daaropvolgende hoofdstuk zal een mathematisch model van de rattendynamometer 
afgeleid worden. Van de verschillende onderdelen van de dynamometer zijn de bewegings- 
vergelijkingen en overdrachtsfuncties afgeleid. Door expliciet aan te geven waar aannames 
en vereenvoudigingen in het model zijn ingevoerd, kunnen in de toekomst eventueel 
noodzakelijke uitbreidingen van het model eenvoudiger geïmplementeerd worden. 
Door enige simulaties te vergelijken met metingen wordt in hoofdstuk 4 het mathemati- 
sche model van de dynamometer getest. De metingen zijn uitgevoerd met specifieke 
interventies op het (dynamische) gedrag van de dynamometer. Hierdoor kunnen in het 
mathematische model onder andere de invloed van de zwaartekracht en van de massatraag- 
heid van de draai-as op het dynamische gedrag apart getoetst worden. 
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Een discussie met betrekking tot de opgedane kennis volgt in hoofdstuk 5 en het verslag 
wordt afgesloten met enige conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 6. 
Bovendien is een uitgebreid literatuur-onderzoek naar een methode om de spiervezelrek in 
een skeletspier te meten ondergebracht in appendix K. Door dit signaal terug te koppelen 
in de dynamometer, zullen wellicht in toekomst met behulp van de rattendynamometer 
isometrische en isokinetische metingen verricht kunnen worden aan de skeletspier. 
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2 EXPERIMENTEN MET DE RATTENDYNAMOMETER 

2. i Inleiding 

Om experimenten te kunnen verrichten, waarmee een beter inzicht in het proces van 
spierschade en -adaptatie verkregen kan worden, is de rattendynamometer ontwikkeld. Met 
behulp van dit apparaat kunnen de spieren in het onderbeen van een rat op een mecha- 
nisch bekende manier belast worden. Deze belasting bestaat uit een rotatie met een 
bekende constante hoeksnelheid. Het apparaat levert tijdens zo'n rotatie continu meetbare 
signalen voor het moment, dat door de gestimuleerde spier geleverd wordt, en de hoek 
tussen de tibia en de voet van de rat. Uit deze gemeten signalen kan vervolgens de arbeid, 
die door de spier geleverd is, berekend worden. 
In de volgende paragraaf zal een korte uiteenzetting over de werking van de rattendyna- 
mometer en de gegenereerde meetsignalen voor positie en moment gegeven worden. In 
paragraaf 2.3 zal de registratie van deze signalen met behulp van een digitale computer 
behandeld worden. De ijking van het positie- en het moment-signaal worden achtereenvol- 
gens in de paragrafen 2.4 en 2.5 beschreven. In paragraaf 2.6 volgt vervolgens een 
onderzoek naar de reproduceerbaarheid van het moment-signaal. Daarna wordt in paragraaf 
2.7 de nauwkeurigheid van de regeling voor een constante hoeksnelheid onderzocht. De 
resultaten van enige, na de meeste metingen aangebrachte, aanpassingen in de regeling van 
de rattendynamometer worden in paragraaf 2.8 behandeld. Tenslotte worden de conclusies 
van de uitgevoerde metingen in paragraaf 2.9 opgesomd. 

2.2 Specificatie rattendynamometer 

Met de ontwikkelde rattendynamometer kunnen in situ metingen worden verricht aan de 
m. tibialis anterior en de m. extensor digitorum longus van een rat. Met behulp van dit 
apparaat kan een voorgeschreven rotatie aan het enkelgewricht van een rat opgelegd 
worden. Tijdens deze rotatie kan het door de genoemde spier gegenereerde moment om de 
draai-as van de enkel als functie van de hoekverdraaiing gemeten worden. Uit deze 
gegevens kan vervolgens de door de spier geleverde arbeid bepaald worden. 
De voet van de rat wordt in een speciaal ontwikkeld 'schoentje' geklemd. De positie van 
dit schoentje kan in het vlak loodrecht op de draai-as van de dynamometer versteld 
worden door middel van een constructie met bladveren en stelschroeven. Hierdoor kan het 
enkelgewricht nauwkeurig in het verlengde van de draai-as geplaatst worden. Het 
kniegewricht van de rat wordt door een veertje tussen twee conische puntjes in een vaste 
positie geklemd. Door deze constructie, die enige speling mogelijk maakt, kunnen 
imperfecties bij het 'inspannen' van verschillende dieren opgevangen worden. De positie 
van het kniefixatie unit is zo gekozen, dat het enkelgewricht een hoek van 90" maakt, 
wanneer de voet verticaal staat. Deze stand zal in het vervolg worden aangeduid als de 
referentie-stand, met per definitie een waarde voor de gemeten hoek van O". 



De dynamometer wordt getriggerd door middel van het trigger-signaal van de stimulator, 
waarmee de spier al dan niet gestimuleerd kan worden. De rotatie van de draai-as start 
0,20 s na het ontvangen van dit trigger-signaal. Door deze vertraging bevindt de geacti- 
veerde spier zich in een volledige tetanische contractie, wanneer de rotatie begint. De duur 
van de stimulatie van een spier is tijdens de metingen, welke in dit verslag beschreven 
worden, ingesteld op 0,30 s. 
De rotatie wordt via een wrijvings-overbrenging aan de draai-as opgelegd door een 
translatie van een spinole. Deze translatie wordt veroorzaakt door de aantrekkende of 

magneetve!d liitgeoefend wordt indien er door de snee! Y een e!ektct-sche strmm gmt (zie 
figuur 2.1). 

&t=ter,& k~ucht, .,tre!ke cLe,t sp in~ le  x/~rbcn&r, "Y""' cnnei  nn "y een ""LI nerm-inpnt y"'"'"""L" 

Figuur 2.1: Schema van de rattendynamometer. Voor 
een uitvoerige beschrijving wordt verwezen ~~ naar de 
tekst. 

~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ 

Deze hoekverdraaiing, met een range van -50" tot +50" ten opzicht van de referentie-stand, 
wordt continu gemeten met behulp van een variabele weerstand (potentiometer) met een 
nauwkeurigheid van 05%. De spanning over de bnc-uitgang voor de stand van het 
schoentje heeft een waarde van +5,0 V in de referentie-stand en de range ligt tussen O V 
en +10 V. Als gevoeligheid voor dit signaal geldt een spanningsverandering van +1 V bij 
een toename van de hoek met 10". 
De elektrische stroomsterkte in de spoel is rechtevenredig met het moment, dat voor het in 
stand houden van de hoekverdraaiing nodig is. Een spanning, die op elektronische wijze 
van deze stroomsterkte wordt afgeleid, levert dus een meetbaar signaal, dat het moment 
om de draai-as representeert. Volgens de specificatie van de dynamometer zal een toename 
van het moment met 30 mNm een toename van 1 V in de te meten spanning veroorzaken. 
De range van het spannings-signaal voor het moment ligt tussen -10 V en +10 V (hetgeen 
volgens de specificatie overeenkomt met -300 tot +300 mNm). 
In het elektronische gedeelte van de dynamometer is een PID-regeling voor een constante 
hoeksnelheid geïntegreerd. Deze regeling is ontworpen om de hoeksnelheid constant te 
houden tot een waarde van 1000°/s. 
Daar in het gedrag van de dynamometer de zwaartekracht, allerlei vormen van wrijving en 
dynamische verschijnselen een rol spelen, kan het spiermoment alleen door een verschil- 
meting bepaald worden. Het resultaat van een meting zonder belasting cq. stimulatie van 
de spier(en), de zg. vrijloopmoment-meting, zal altijd van het resultaat van de metingen 
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mét belasting cq. stimulatie afgetrokken moeten worden, om zo de oninteressante 
zwaartekracht, wrijving en dynamica te verdisconteren. Metingen aan passieve spieren zijn 
dientengevolge niet mogelijk. 
Bovendien is het spannings-signaal voor het moment om de draai-as bij een constante 
hoek (statisch) niet bruikbaar, omdat dan niet alleen de absolute waarde, maar ook de 
richting (positief of negatief) van de zojuist genoemde wrijving onbekend is (zie paragraaf 
2.5.3). 
Het massatraagheidsmoment van de rattendynamometer heeft een geschatte waarde van 
6^x 
wroorzazkt door de massa's van hijvoorhedd de lagers en de draai-as VEE de dynamome- 
ter. In paragraaf 3.3.3 zal een berekende waarde van dit traagheidsmoment gegeven 
worden. 

kgE2 (greI,zer,: 2^ - 12^x1@ kg=*, CSE). nit ir,usvatruugheidsiromvnt wordt o.2. 

2.3 AD-convertor 

De analoge spanningen, die de elektronische eenheid van de rattendynamometer levert via 
bnc-uitgangen, zullen gedigitaliseerd moeten worden om voor verdere bewerking met 
behulp van een (digitale) computer geschikt te zijn. Dit digitaliseren is in de praktijk 
verwezenlijkt door middel van een 12-bits A/D-convertor (LAB-NB, National Instru- 
ments). De convertor bezit een meetbereik van -5 V tot 5 V. 
Het grote nadeel van het digitaliseren van een meetsignaal is, dat een willekeurig analoog 
signaal (bijna) nooit digitaal gerepresenteerd kan worden. De waarde van de gevoeligste 
bit (Least Significant Bit) bepaalt de nauwkeurigheid van het gedigitaliseerde signaal. 

-Deze -waarde- representeert in hetgevalLvan-_een- 12-bits- AlD-kaart een -waarde- van h e t  
(1/4096)ste deel (e 0,025%) van de totale range van het analoge signaal (de zg. resolutie 
van de AD-kaart). 
De maximaal haalbare nauwkeurigheid van de meetopstelling wordt dientengevolge door 
de resolutie van de 12-bits AD-convertor begrensd tot 0,0025 V (hetgeen overeenkomt 
met 0,025' voor het positie-signaal en met 0,073 mNm voor het moment-signaal). 

2.4 IJking positie-signaal 

2.4.1 Methode 

Om het positie-signaal van de rattendynamometer te ijken, is een aantal metingen aan het 
spannings-signaal voor de positie verricht, waarbij de stand van het schoentje ook door 
middel van een wijzer langs een gradenboog is gemeten. De resultaten van de statische 
ijkmetingen zullen in paragraaf 2.4.2 beschreven worden. Voor de invloed van de 
spanningsdeler tussen de dynamometer en de A/D-convertor is in appendix A een 
correctie-factor met een waarde van 21/10 afgeleid. Conclusies aangaande de lineariteit en 
gevoeligheid van dit signaal zullen tenslotte in paragraaf 2.4.3 behandeld worden. 

2.4.2 Resultaten 

De gemeten spanningen van het positie-signaal zijn samen met de bijbehorende aflezing 
van de stand van het schoentje in appendix B in een tabel ondergebracht. In figuur 2.2 zijn 
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de gemeten waarden met een lineaire curve-fit gegeven. Voor deze curve-fit geldt de 
volgende relatie: 

VDyN = 5,46 + 9,74x10-*.@ (2.11 

waarin V,, de spanning over de positie-uitgang (in V) en @ de bijbehorende hoekver- 
draaiing (in O) representeren. Uit relatie (2.1) volgt, dat de nulpositie in vergelijking met 
de specificatie (paragraaf 2.2) met 0,46 V verschoven is. 

::: 1 

z 
c > 
'c 

C 
c 
c 
m c 
m 

= 5  - 

O 
2 0  -30 -20 -10 O 10 20 30 40 

hoekverdraaihg (dag) 

Figuur 2.2: IJkmetingen voor het positie-signaal. Door de metingen is een 
lineaire curve-fit bepaald met een correlatie coëfficiënt van 0.997. Voor meer 
details wordt verwezen naar de tekst. 

~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~ 

Voor de schatting van de variantie s2 geldt de volgende relatie (zie Chatfield: [i], p. 32): 
f 

met voor N het aantal metingen, voor x, de metingen en voor x,,, de gemiddelde waarde 
voor de metingen. 
Wanneer voor xi het verschil tussen de gemeten V,, en de met formule (2.1) berekende 
V,, en voor x,,, = O genomen wordt, kan de variantie van de metingen ten opzichte van 
de lineaire curve-fit bepaald worden. Deze berekening leidt tot een waarde voor de 
variantie s2 in de metingen ten opzichte van de lineaire curve-fit van 0,81x10-* V2. 
Voor de maximale fout A@ tussen de metingen en de lineaire curve-fit geldt (zie Chatfield: 
[i], p. 128 (waarbij nu de standaard fout gelijk is aan de standaard afwijking (p. 112)): 

A@ = 10-(2,58s) (2.3) 

waarbij gebruik is gemaakt van een constante conversie-factor tussen spannings- en 
positie-signaal met de waarde 10 en hetgeen leidt tot een waarde voor A@ van 2,3". Deze 
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waarde voor A@ wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afleesfout op de gradenboog. In 
paragraaf 2.7.2 zal dan ook aangetoond worden, dat de in deze paragraaf beschreven 
ijkmetingen te onnauwkeurig zijn, zodat voor A@ een veel kleinere waarde bepaald kan 
worden. 

2.4.3 Conclusies 

De nulpositie van het positie-signaal kan eenvoudig verschuiven, waardoor de nulpositie 

de constrilctie met de h!xherrfi e11 stelschroeven am de draai-as is hiervan dc oorzaak. 
Het spannings-signaal voor de positie is in de onderzochte range (-40" tot +40") rechteven- 
redig met de positie. De verhouding tussen V,, en @ heeft, zoals in de specificatie is 
gesteld, een waarde van 9 , 7 4 ~ 1 0 - ~  VI". 
Met de ijkmetingen is een waarde van 2,3" voor de maximale fout in het positie-signaal 
A@ ten opzichte van de lineaire curve-fit bepaald. Later in dit hoofdstuk (paragraaf 2.7) 
kan een kleinere waarde voor A@ bepaald worden. 

Eiet &.ik! J muer deze!fde \vuurde heeft. n e  bevevtigifig VUE het ' schmt je '  decr middel van 

2.5 IJking moment-signaal 

2.5.1 Doel en methode 

Daar het moment om de rotatie-as indirect (via de stroomsterkte in een elektrische spoel) 
gemeten wordt, is het interessant om enige eigenschappen van dit signaal (met name 
nauwkeurigheid en lineariteit) te verifiëren. Bovendien kan dan ook de conversie van 
elektrische spanning (in V) naar moment (in mNm) bepaald worden door het quotiënt van 
het spannings-signaal met een bekend uitwendig moment te bepalen. 
Om het momentsignaal te kunnen ijken is een mechanische 'kunstpoot' ontwikkeld, om zo 
reproduceerbare metingen met behulp van de dynamometer uit te kunnen voeren. In 
paragraaf 2.5.2 wordt deze kunstpoot beschreven. 
Om de invloed van de dynamica van de rattendynamometer en de kunstpoot te beperken 
tot te verwaarlozen waarden, zijn de metingen (quasi-)statisch uitgevoerd bij een hoeksnel- 
heid met een waarde van 0,5"/s. Verschilmetingen zijn uitgevoerd om de interne wrijving, 
dynamica en zwaartekracht in de dynamometer te verdisconteren (paragraaf 2.2). Tijdens 
de metingen werd een hoekverdraaiing opgelegd van zowel -40" naar +40° (rechtsom) als 
van +40" naar -40" (linksom). De metingen beslaan dientengevolge zo'n 80% van de 
range van de dynamometer. 
In paragraaf 2.5.3 worden de resultaten van metingen, waaruit een eventuele hoek-afhanke- 
lijkheid van de ijkfactor bepaald kan worden, beschreven. De discussie volgt dan in 
paragraaf 2.5.4. 

2.5.2 Mechanische kunstpoot 

Om het momentsignaal van de dynamometer te kunnen onderzoeken, moet een bekend en 
reproduceerbaar moment uitwendig op de dynamometer uitgeoefend kunnen worden. Hier- 
voor is door de CTD van de TUE een mechanische kunstpoot uit technische materialen 
vervaardigd. Een schematische weergave van het uiteindelijke ontwerp van de kunstpoot is 
afgebeeld in figuur 2.3. 
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Figuur 2.3: Kunstpoot 

I 

De eisen, waaraan het ontwerp moest voldoen, waren: 
- Het apparaat moet in de rattendynamometer 'ingespannen' kunnen worden. Deze, 

op zich zeer triviale, eis brengt met zich mee dat de kunstpoot een lengte moet 
bezitten, die ongeveer overeenkomt met de lengte van het onderbeen van een rat 
(ongeveer 70 mm). Het gedeelte van de kunstpoot, dat de voet representeert, moet 
voorzien zijn van een uitsparing van 2 mm breed, om op de plaats, waar normaliter 
het 'schoentje' zich bevindt, aan de dynamometer bevestigd te kunnen worden. 
Bovendien moet ook de speling tussen de knie van een rat en de dynamometer 
aanwezig zijn in het geval van de kunstpoot, omdat net als de draai-as van het 
enkel-gewricht van een rat ook de draai-as van de kunstpoot nooit perfect in het 
verlengde van de draai-as van de dynamometer geplaatst kan worden. 

de kunstpoot moet kunnen doorstaan, is gekozen voor tensatorveren. De kunstpoot 
is geijkt door in verschillende standen met gewichtjes aan een balansarm evenwicht 
te creëren met het moment, dat de tensatorveren leveren. De bewegingsvrijheid van 
de constructie, bestaande uit de kunstpoot en de balansarm kwam precies overeen 
met de range van de dynamometer. In figuur 2.4 zijn de gemeten ijkwaarden en 
een tweede orde curve-fit door deze ijkmetingen tegen de positie uitgezet. De 
waarde van het moment is bepaald met een nauwkeurigheid van 0,5 mNm (zie 
appendix C). 

gebruikt kan worden. 

- Een bekend en reproduceerbaar moment. Vanwege de grote hoekverdraaiingen, die 

- Weinig tijdsafkankelijkheid (=kruip), zodat de kunstpoot ook in de toekomst nog 
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Hoekverdraaiing (deg)  

Figuur 2.4: Gemeten ijkwaarden voor de kunstpoot. Om te onderzoeken of 
de tensatorveren gevoelig zijn voor h i p ,  zijn bijna een maand later nog 
een aantal ijkmetingen verricht. Door de metingen is een tweede orde 
curve-fit getrokken met een correlatie-coëfficiënt van 0,9949. 

De gemeten ijkwaarden zijn samen met een nauwkeurigheids-analyse van de 
ijkmetingen in appendix C ondergebracht. 
Voor de gefitte karakteristiek van de kunstpoot geldt: 

iwknsrp = 40 + 2,1~10-19  - 2,2~10-392 (2.4) 

waarbij het moment is uitgedrukt in mNm en de hoek in graden. De correlatie- 
coëfficiënt van deze curve-fit had een waarde van 0,9949. 

- Een minimaal traagheidsmoment, zodat de kunstpoot ook gebruikt kan worden bij 
(ijk-)metingen met een hoge hoeksnelheid. Deze eis is gerealiseerd door de 
bewegende delen van de kunstpoot uit zo weinig mogelijk materiaal te vervaardi- 
gen. Een berekende schatting voor dit traagheidsmoment heeft een waarde van 1,04 
kgmm2, hetgeen betekent, dat het traagheidsmoment van de kunstpoot een relatieve 
waarde van ongeveer 2% ten opzichte van het traagheidsmoment van de dynamo- 
meter bezit (zie paragraaf 2.2 en Sauren et al.: [2]). 

2.5.3 Resultaten ijking moment-signaal 

Voor de ijkfactor X voor het moment-signaal geeft de volgende formule: 

Mknstp 

V M  
x=- (2.5) 
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Daar het spannings-signaal voor het moment door de A/D-kaart nauwkeurig gemeten kan 
worden (AV = 0,0025 V, zie paragraaf 2.3), wordt de nauwkeurigheid van de ijkfactoren X 
bijna volledig begrensd door de nauwkeurigheid van de ijkmetingen van de kunstpoot. Er 
kan dus gesteld worden, dat de maximale fout in de ijkfactor AX een waarde heeft van 0,5 
mNmN. 
Uit de vijf metingen kan een gemiddelde meting bepaald worden, waardoor een tweede 
orde curve-fit voor de ijkfactor van het moment-signaal bij een draairichting met de klok 
mee kechtsom) bepaald kan worden: 

X r  = 2,9~10" - 6 , 4 ~ 1 0 - ~ * @  - 1 , 6 ~ 1 0 - ~ * @ ~  (2.6) 

waarin de ijkfactor X is uitgedrukt in mNmN en de hoek in graden. De standaard deviatie 
s tussen de metingen en de curve-fit bezit een waarde van 1,48 mNmN. 

c 

2 36.0 
E 5: 34.0 
c - 8 32.0 

- e 30.0 

29.0 

26.0 

24.0 

22.0 

20.0 

18.0 

16.0 

U 
m 

- - 

-60.04û.O -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 45.0 
hoek (dec) 

Figuur 2.5: IJkfactor X ,  (quotiënt van de karakteristiek van de kunst- 
poot met spannings-signaal voor het moment) met een tweede orde 
curve-fit uitgezet tegen de hoek. De instelling voor de hoeksnelheid 
heeft een waarde van 0,5"/s. De draairichting in het experiment is 
rechtsom (-40" naar +40"). 

Vooral wanneer de hoek een waarde heeft van kleiner dan -20" of groter dan +ZO", bevat 
de ijkfactor X, veel ruis. 
Ook kan een soortgelijke vergelijking afgeleid worden voor een draairichting tegen de 
klok in (linksom, s = 1 I ,  15 mNdV): 

XI = 5,6~10+'  - 9,7~10- '  * @ + 6 , 4 ~ 1 0 - ~  - @* (2.7) 
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De tweede orde curve-fit is nu bepaald met een bijna 10 keer grotere standaard deviatie 
dan wanneer de beweging rechtsom plaats vindt. Dit wordt vooral veroorzaakt door de 
enorm hoge pieken voor hoeken kleiner dan -20" en de vele statische metingen aan het 
begin van de beweging ($ = +40"). 

Uit de formules (2.6) en (2.7) volgt, dat de ijkfactor X niet alleen afhankelijk is van de 
hoek maar ook van de draairichting. De oorzaak hiervan is onbekend maar dient niet 
gezocht te worden in de invloed van de zwaartekracht op de mechanische onderdelen van 
de dynamometer, daar dit steeds door middel van het uitvoeren van verschilmetingen (zie 
paragraaf 2.2) verdisconteerd wordt. Een mogelijke oorzaak is het feit, dat de kunstpoot in 
beide metingen een moment linksom (tegen de klok in) uitoefent. Hierdoor behoeft de 
motor van de dynamometer bij een rotatie linksom minder inspanning te leveren. Dit leidt 
tot een lagere spanning over de spoel bij een gelijk blijvend uitwendig moment. 
Wanneer soortgelijke metingen worden verricht bij hogere hoeksnelheden, worden grote 
(dynamische) pieken in de ijkfactor X zichtbaar. Wanneer de (quasi-)statisch bepaalde 
ijkfactor (formule (2.6) of (2.7)) bij hoge hoeksnelheden wordt gebruikt om de uitgangs- 
spanning te converteren naar een moment-signaal, zal dientengevolge voor deze dynami- 
sche verschijnselen gecorrigeerd moeten worden. In figuur 2.7 is het resultaat van een 
ijkmeting bij een hoeksnelheid o) = 500"/s gegeven om dit te illustreren. 

! 

i 
1 
j 
j 

I 

- 

i 

i 

! 
I 
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Figuur 2.7: IJkfactor X, als functie van de hoek, bepaald bij een 
hoeksnelheid van 500"/s. Draairichting: -40" naar +40". 

2.5.4 Conclusies ijking moment-signaal 

Het elektrische spannings-signaal, dat het moment om de draai-as van de dynamometer 
representeert, is zowel afhankelijk van hoekverdraaiing van de draai-as als van de 
draairichting, waarin de draai-as draait (formules (2.6) en (2.7)). 
Uit de berekende variaties tussen de metingen en de tweede orde curve-fit blijkt, dat de 
ijkfactor X bij een draairichting tegen de klok in veel onnauwkeuriger is bepaald (s = 11,l 
mNmN) dan bij een beweging met de klok mee (s = 1,5 mNmN). 
Door dezelfde metingen met een kunstpoot met een moment rechtsom uit te voeren, kan 
aangetoond worden of de afhankelijkheid van de draairichting in X werkelijk een eigen- 
schap van de rattendynamometer is. 
Bij hogere hoeksnelheden zal voor de dynamica in de rattendynamometer gecorrigeerd 
moeten worden, zodat de hierboven gegeven ijkfactoren bij iedere hoeksnelheid gebruikt 
kunnen worden. Dit maakt de modellering van de dynamica van de rattendynamometer 
noodzakelijk. Door simulaties kan dan de invloed van traagheidskrachten in de dynamome- 
ter onderzocht worden. 

2.6 Reproduceerbaarheid moment-signaal 

2.6.1 Doel en methode 

Om de reproduceerbaarheid van het moment-signaal te onderzoeken, is voor verschillende 
hoeksnelheden vijf maal het moment-signaal gemeten (géén verschilmetingen!). De 
instellingen voor de hoeksnelheid waren 5"/s, 50"/s7 lOO"/s, 200"/s, 25Oo/s, 3OO0/s, 400°/s 
en 5OO0/s en de rotatie vond plaats van -40" naar +40" (rechtsom). De metingen zijn zowel 
zonder enige vorm van externe belasting (ook ket 'schoentje' was niet aan de rotatie-as 
bevestigd) als ook met de kunstpoot uitgevoerd. Om de invloed van storingen te minimali- 
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seren, wordt voor een bepaalde grootheid steeds de gemiddelde waarde uit de vijf 
metingen bepaald. Door de metingen met de kunstpoot kan onderzocht worden of de 
reproduceerbaarheid van het moment-signaal beïnvloed wordt door het aanbrengen van een 
uitwendig moment om de draai-as. 

2.6.2 Resultaten reproduceerbaarheid moment-signaal 

Uit de vijf gemeten waarden voor het moment en de bijbehorende S.D. kan bij iedere 

2.1 zijn vervolgens de relatieve waarden van dit gemiddelde S.D. van het momentsignaal 
ten opzichte van de gemiddelde waarde van het momentsignaal weergeven. 

ingestelde vi72aude V ~ O r  de h3eksr,e!heid de gemidde!de .,sluarde kepaakl worden. In tabel 

Tabel 2.1 : Relatieve S.D. van moment-signaal bij verschillende hoeksnelheden 
zonder uitwendige belasting en met de kunstpoot. 

In figuur 2.7 zijn de gegevens uit tabel 2.1 weergegeven in een grafiek. Hieruit volgt, dat 
het moment-signaal na enkele opstart-verschijnselen goed reproduceerbaar is. De S .D. 
heeft een waarde van ongeveer 1% zonder uitwendige belasting en een waarde van 
ongeveer 2,5% met een uitwendig moment van ongeveer 35mNm. 
De S.D. van het moment-signaal is vrijwel onafhankelijk van de waarde van de ingestelde 
hoeksnelheid. Op de meting bij een hoeksnelheid van 200°/s na, vertoont de S.D. een 
slechts licht dalend verloop als functie van de hoeksnelheid. 
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Figuur 2.8: De relatieve waarden voor de gemiddelde S.D. van het mo- 
ment-signaal tegen de ingestelde hoeksnelheid. 

In de figuren 2.9 en 2.10 is het resultaat van een vrijloopmoment-meting bij een hoeksnel- 
heid ct) = 100°/s tegen respectievelijk de tijd en de hoek afgebeeld. Uit figuur 2.9 blijkt, 
dat statische metingen, zoals in paragraaf 2.2 gesteld, met de rattendynamometer niet 
mogelijk zijn. De S.D. heeft immers gedurende de eerste 0,20 s (nog geen rotatie) een 
relatieve waarde van ongeveer 23%. 

0.0 0.7 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 
tijc 

Figuur 2.9: De gemiddelde waarde van vijf metingen van het moment-signaal 
(onderbroken lijn, in mNm) en de gemiddelde waarde van de S.D. x 10 (doorge- 
trokken lijn, in mNm) van dezelfde vijf meiingen uitgezet iegen de tijd (in s). De 
hoeksnelheid bezat een waarde van 100°/s. Er was geen uitwendige belasting 
aanwezig. 
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Figuur 2.10: De gemiddelde waarden van het gemiddelde (onderbroken lijn, in 
mNm) en van de S.D. (doorgetrokken lijn, in mNm) van het momentsignaal tegen 
de hoek (in O) bij een ingestelde waarde voor de hoeksnelheid van 100 ' I s .  

De waarde van het momentsignaal, dat gemeten wordt zonder enige vorm van uitwendige 
belasting, geeft een indicatie over de hoogte van de wrijving en de zwaartekracht in de 
rattendynamometer. Uit figuur 2.10 blijkt, dat deze verschijnselen een waarde van deze 
wrijving ongeveer 50 mNm bezitten. 

2.6.3 Conclusies reproduceerbaarheid moment-signaal 

Statische metingen zijn, zoals in paragraaf 2.2 al aangeduid, niet mogelijk met de 
rattendynamometer, omdat het moment-signaal dan slecht reproduceerbaar is (relatieve 
S.D.: 23%). 
Het moment-signaal is zonder uitwendige belasting goed reproduceerbaar; de relatieve 
S.D. heeft over vijf metingen een gemiddelde waarde met een waarde van ongeveer 1%. 
De lichte daling van de relatieve S .D. bij hogere hoeksnelheden wordt vooral veroorzaakt 
door de grotere absolute waarde van het moment-signaal. 
Wanneer er een uitwendig moment op de draai-as wordt uitgeoefend door middel van de 
kunstpoot, heeft de relatieve S.D. van het moment-signaal een waarde van ongeveer 2,5%. 

2.7 Regeling voor een constante hoeksnelheid 

2.7.1 Inleiding 

Het mechanische gedeelte van de rattendynamometer wordt aangestuurd door een PID- 
regeling, welke de hoeksnelheid tijdens de beweging zo constant mogelijk poogt te 
houden. Ook deze regeling dient geverifieerd te worden. Daartoe wordt de hoeksnelheid 
berekend door differentiatie van het positie-signaal. Deze snelheid wordt vervolgens 
vergeleken met de ingestelde snelheid. Vanwege de eindige resolutie van een A/D-kaart 
(paragraaf 2.3) is een speciaal algorithme voor de berekening van de afgeleide ontwikkeld. 
In paragraaf 2.7.2 wordt dit algoritme, waarvan het stroomschema in appendix E gegeven 
is, beschreven. 
Bij verschillende hoeksnelheden zijn een aantal experimenten zonder uitwendige belasting 
verricht, om na te gaan of de regeling afhankelijk is van de grootte van de hoeksnelheid. 
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Op deze manier kan enige kennis over het dynamische gedrag van de dynamometer zelf 
verkregen worden. De metingen worden in paragraaf 2.7.3 beschreven. Om vervolgens na 
te kunnen gaan of ook een eventuele belasting (uitwendig moment) de regeling beïnvloedt, 
zijn vervolgens experimenten uitgevoerd, waarbij nu de kunstpoot met het geijkte moment 
(zie paragraaf 2.5.2) in de dynamometer was ingespannen. In paragraaf 2.7.4 worden deze 
metingen behandeld. Tenslotte zijn ook enige metingen verricht, waarbij een rat in de 
dynamometer 'ingespannen' was. De invloed van een proefdier op de regeling voor een 
constante hoeksnelheid kan met behulp van deze experimenten onderzocht worden. Deze 
metingen worden in paragraaf 2.7.5 beschreven. Ook wordt dan enige aandacht geschm- 
ken aan het verschil in de hoeksnelheid tijdens de meting van het vrijloopmornent en de 
werkelijke meting (zie paragraaf 2.2). 
De conclusies, die uit de resultaten van al deze metingen volgen, worden tenslotte in 
paragraaf 2.7.6 vermeld. 

2.7.2 Algorithme voor bepaling afgeleide 

Wanneer afgeleide van de positie-hoek @, de hoeksnelheid O, gewenst is, kan bijvoorbeeld 
op de volgende manier het gewogen gemiddelde van het positie-signaal bepaald worden: 

waarin door middel van het subscribt k het kde sample-punt bedoeld wordt. 
Door deze middeling (filtering) kan de invloed van de pieken, die door de digitalisatie zijn 
ontstaan (zie paragraaf 2.3), op het gedifferentieerde resultaat verminderd worden. 
Een fouten-analyse toont aan, dat de maximale fout in een signaal door een dergelijke 
middeling ongeveer gehalveerd wordt (A@* =: 0,48A@, zie appendix F). Wanneer dit 
gewenst is, kan ook voor een andere (gewogen) middeling gekozen worden. In dit 
hoofdstuk is echter gebruik gemaakt van de middeling volgens formule (2.8). 

Na de gewogen middeling kan op de volgende manier de afgeleide bepaald worden: 

(2.9) 

met f, de sample-frequentie. 
Uit formule (2.9) volgt dat de afgeleide tussen drie opeenvolgende sample-punten als 
lineair wordt beschouwd. 
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Een fouten-analyse van formule (2.9) leidt tot het volgende resultaat: 

Voor Am geldt dus: 

(2.10) 

(2.1 i> 

De maximaal mogelijke nauwkeurigheid wordt begrensd door ~ c :  resodie  van de A/D- 
kaart (12-bits). Hiervoor geldt A@ = 0,025" (zie paragraaf 2.3). Na gewogen middeling 
volgens (2.8) leidt dit tot A@* = 0,489,025 = 0,012'. 
Uit (2.11) volgt dat er een afweging gemaakt moet worden tussen de maximale fout in de 
hoeksnelheid ten gevolge van de quantisatie van het gedigitaliseerde positie-signaal en de 
maximale frequentie-inhoud van dit signaal. Wanneer bijvoorbeeld bij een hoeksnelheid 
van 5OO"ls een maximale relatieve fout van 5% wordt toegestaan, moet de sample- 
frequentie f, lager dan 2000 Hz gekozen worden. 
Substitutie van de in paragraaf 2.4.2 bepaalde waarde van 2,3' voor A@ in formule (2.1 1) 
leidt tot een onrealistisch resultaat voor Am. Bij bijvoorbeeld een hoeksnelheid van 500'/s 
resulteert deze substitutie tot een waarde van 2300"/s voor Acu. Uit metingen (appendices 
G, H en I) blijkt echter dat de gemiddelde waarde voor de maximale fout Am kleiner is 
dan 1%. Dit betekent, dat de ijkmetingen, die in paragraaf 2.4.2 worden behandeld te 
onnauwkeurig zijn om conclusies te kunnen trekken over de nauwkeurigheid van het 
positie-signaal. 

2.7.3 Metingen zonder uitwendige belasting 

2.7.3.1 Methode 

Bij acht verschillende instellingen voor de hoeksnelheid heeft de rotatie-as van de 
dynamometer steeds vijf rotaties van -40" naar +40" zonder enige vorm van uitwendige 
belasting doorlopen, waarbij het positie-signaal gemeten is. De instelling voor de hoeksnel- 
heid bezat achtereenvolgens de waarden: 0,5"/s, 5"/s, 50'/s, 10O"/s, 200"/s, 250"/s, 300"/s, 
400'/s en 500'/s. Met behulp van het in de vorige paragraaf beschreven algorithme is 
vervolgens uit de metingen van het positie-signaal de hoeksnelheid berekend. Om tenslotte 
de invloed van storingen te minimaliseren, is de gemiddelde waarde voor het gemiddelde 
en de standaard afwijking (S.D.) van de berekende hoeksnelheid uit de vijf metingen 
bepaald. 

2.7.3.2 Resultaten metingen zonder uitwendige belasting 

De gemiddelde waarden voor het gemiddelde en de S.D. van de resultaten van deze 
differentiaties zijn voor iedere meting apart in appendix G geplaatst. In het hiernavolgende 
zijn een drietal voorbeelden van de resultaten van deze berekeningen gegeven. 
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Figuur 2.11: De uit het gemeten positie-signaal berekende hoeksnelheid (in " Is) .  De ingestelde 
hoeksnelheid bedroeg 10O"ls. In de linker grafiek is de hoeksnelheid uitgezet tegen de tijd (in s) en is 
duidelijk de rustperiode van 0,2 s (zie paragraaf 2.2) waar te nemen. In de tweede grafiek staat langs 
de x-as de positie van de draai-as (in ") uitgezet. 

De hoeksnelheid bezit in het begin van de beweging enige oscillaties. Onafhankelijk van 
de ingestelde hoeksnelheid wordt de tweede piek van deze oscillaties bereikt na 0,23 s na 
het trigger-signaal (zie appendix G). Ook de grootte van de overshoot is onafhankelijk van 
de hoeksnelheid en bezit een relatieve waarde van ongeveer 100% ten opzichte van de 
hoeksnelheid. 
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Figuur 2.12: De berekende hoeksnelheid ( in " Is )  uitgezet tegen de hoek (in ") voor twee verschillende 
instellingen voor de hoeksnelheid. In de linker grafiek heeft de instelling voor de hoeksnelheid een 
waarde van 5'1s. In de tweede grafiek is de waarde voor de instelling gelijk aan 50O"ls. 

Uit de metingen blijkt, dat bij een ingestelde hoeksnelheid van 5"/s de overshoot in het 
berekende hoeksnelheids-signaal niet zichtbaar is. De reden hiervoor is een te lage sample- 
frequentie. Bij een hoeksnelheid met een ingestelde waarde van 500"/s dempen de 
oscillaties niet meer uit voor het eind van de beweging. 
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Figuur 2.13: De relatieve waarden van de gemiddelde S.D. ('A'), 0,Ol x 
max. waarde in overshoot ('O') en het verschil tussen het gemiddelde van 
de berekende hoeksnelheid en de ingestelde hoeksnelheid ('O'). Afhanke- 
lijkheid van de hoeksnelheid is voor de drie onderzochte grootheden 
onwaarschijnlijk. 

2.7.3.3. Conclusies metingen zonder uitwendige belasting 

De hoeksnelheid is uit het gemeten positie-signaal bepaald met een nauwkeurigheid van 
ongeveer 2,25%. Deze nauwkeurigheid is bepaald uit de maximale afwijkingen Amgem van 
het gemeten gemiddelde (Amgem = 1%, zie appendix F en G). 
Het relatieve verschil tussen de werkelijke hoeksnelheid en de ingestelde hoeksnelheid 
bedraagt gemiddeld 1,3496. De werkelijke hoeksnelheid heeft hierbij steeds een lagere 
waarde dan de ingestelde waarde. 
De hoeksnelheid vertoont een overshoot van ongeveer loo%, waarvan de waarde onafhan- 
kelijk is van de waarde van de hoeksnelheid. Deze overshoot wordt gevolgd door enige 
oscillaties, waarvan de tweede piek na 0,23 s wordt bereikt (ook onafhankelijk van de 
waarde van de hoeksnelheid). 
De gemiddelde waarde van de S.D. van de hoeksnelheid bedraagt ongeveer 11,30% en is 
ook onafhankelijk van de hoeksnelheid (uitzondering: 5"/s). 

2.7.4 Metingen met de kunstpoot 

2.7.4.1 Methode 

Bij verschillende instellingen voor de hoeksnelheid zijn ook een vijftal metingen van het 
positie-signaal verricht, waarbij de kunstpoot (zie paragraaf 2.5.2) in de dynamometer 
ingespannen was. De instelling voor de hoeksnelheid had ook nu achtereenvolgens een 
waarde van 0,5"/s, 5"/s, 50"/s, lOO"/s, 200"/s, 250"/s, 300"/s, 400°/s en 500"/s. Er zijn 
metingen verricht met een rotatie van -40" naar +40" (rechtsom) en met een rotatie van 
940" naar -40" (linksom). 
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2.7.4.2 Resultaten metingen met kunstpoot 

hosksnsiheid (dag) 

Figuur 2.14: De relatieve waarden voor de gemiddelde S.D. (rechtsom: ’A’  

en linksom: ’A’), 0,Ol x max. waarde in overshoot (rechtsom;’V’ en links- 
om: ’ +’) en de gemiddelde afwijking van de werkelijke hoeksnelheid en de 
ingestelde waarde (rechtsom: ’O’ en linksom: ’ 

De overshoot en de afwijking van de gerealiseerde hoeksnelheid zijn ook met een 
uitwendige belasting onafhankelijk van de ingestelde hoeksnelheid en de draai-richting. De 
S.D. heeft een lagere relatieve waarde wanneer de beweging linksom in plaats van 
rechtsom plaatsvindt. 
De gemiddelde waarden voor het gemiddelde en de S.D. van het resultaat van de differen- 
tiatie van de metingen van het positie-signaal zijn in appendix H gegeven. 

2.7.4.3 Conclusies metingen met kunstpoot 

De regeling voor de constante hoeksnelheid wordt niet beïnvloed door een uitwendig 
uitgeoefend moment of de draai-richting; de relatieve afwijking heeft ook nu een waarde 
van ongeveer 1% en de relatieve waarde voor de S.D. (gemiddeld: 12%) ligt slechts 1% 
hoger dan zonder een uitwendige belasting. Bovendien bedraagt de overshoot net als 
zonder belasting 100%. 

2.7.5 Metingen met een rat 

2.7.5.1 Methode 

Tenslotte zijn ook enige metingen verricht, waarbij een rat in de dynamometer ’ingespan- 
nen’ was. De rotatie-as voerde in deze experimenten een beweging van -30” naar +20° uit. 
Omdat de kans op een mislukte meting in een experiment met een proefdier groter is, zijn 
in totaal tien in plaats Y ~ I ?  vijf metingen bij eenzelfde instelling van de hoeksnelheid 
uitgevoerd. Op deze manier is gepoogd om eventuele toevallige reacties van het proefdier 
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uit te middelen. De instellingen voor de hoeksnelheid waren 50°/s, 100°/s, 250°/s en 
5OO0/s. 
Bovendien kon door het experiment zowel ongestimuleerd als gestimuleerd uit te voeren, 
de invloed van de stimulatie op de hoeksnelheid bekeken worden. Immers het verschil 
tussen de hoeksnelheid zonder stimulatie en de hoeksnelheid met stimulatie mag niet te 
groot zijn, omdat de traagheidsmomenten, die door dit verschil opgewekt worden, niet 
verdisconteerd kunnen worden door de in paragraaf 2.2 beschreven verschilmeting. 

De resultaten van de berekeningen met de meetwaarden uit experimenten, waarbij een rat 
in de dynamometer was ingespannen, zijn in appendix I afgedrukt. 

a 100 . 200 300 40 O 530 EOG 

hosKsnslhsid ( d e g f  

Figuur 2.15: De relatieve waarden voor de gemiddelde S.D. (ongestim.: 'A'  

en gestim.: 'A'), 0,Ol x relatieve max. waarde in de overshoot (ongestim.: 
'O' en gestim.: '+') en de gemiddelde waarde voor de afwijking tussen de 
werkelijke hoeksnelheid en de ingestelde hoeksnelheid (ongestim.: 'O' en 

De waarden voor de overshoot en de afwijking van de gerealiseerde hoeksnelheid ten 
opzichte van de ingestelde hoeksnelheid, worden niet beïnvloed door de aanwezigheid van 
een rat. Ook nu bedraagt de overshoot ongeveer 100% en is onafhankelijk van de 
ingestelde hoeksnelheid. De relatieve afwijking bedraagt ongeveer -2% en is ook nauwe- 
lijks afhankelijk van de instelling voor de hoeksnelheid. De relatieve S.D. heeft bij lagere 
hoeksnelheden in metingen met een rat een grotere waarde dan in metingen zonder rat. 
Wanneer in metingen met een rat het verloop van de hoeksnelheid zonder stimulatie van 
de spier verschilt van het verloop van de hoeksnelheid mét stimulatie, leidt dit hoeksnel- 
heids-verschil tot hoekversnellingen, welke momenten genereren. Deze momenten worden 
niet door de in paragraaf 2.2 besproken verschilmetingen gecompenseerd. Een voorbeeld 
van differentiatie van het verschil tussen de hoeksnelheden is weergegeven in figuur 2.16. 
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-40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 - +co) 
Figuur 2.16: Resultaat na differentiatie van het hoeksnelheidsverschil bij 250”/s uitgezet 
tegen de hoek (in O ) .  

Met behulp van een schatting voor de massatraagheid van de dynamometer (paragraaf 2.2) 
kan mogelijk gecorrigeerd worden voor dit verschil in het verloop van de snelheden in 
metingen zonder en met stimulatie van de spier (zie figuur 2.17). 

-40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0  - d I“) 
Figuur 2.17: Resultaat van een poging om het gemeten moment te compenseren voor het 
snelheidsverschil tussen de meting en de vnjloopmeting. De getrokken lijn geeft het 
oorspronkelijke verloop van het moment weer en de onderbroken lijn het gecompenseer- 
de verloop. 

Door de onnauwkeurigheid van het hoekversnellings-signaal (zie paragraaf 2.7.2, maar nu 
geldt: A a  = AQ*A’,’) en de onbetrouwbaarheid van het traagheidsmoment, is het resultaat 
onbevredigend. 

2.7.5.3 Conclusies metingen met rat 

De S.D. van de hoeksnelheid ligt met stimulatie van de spier ongeveer 1% hoger dan 
zonder deze stimulatie. 
Het relatieve verschil tussen het berekende gemiddelde en de ingestelde waarde van de 
hoeksnelheid heeft met een rat bij lagere hoeksnelheden een hogere waarde dan zonder rat. 
Bij de hogere hoeksnelheden heeft dit relatieve verschil weer een waarde van ongeveer 
1%. Dit verschil is bovendien onafhankelijk van het wel of niet stimuleren van een spier. 
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Ook nu heeft de overshoot een relatieve waarde van ongeveer 100% en wordt dientenge- 
volge niet beïnvloed door een eventuele aanwezigheid van een rat. Ook de stimulatie van 
een spier in het onderbeen van de rat heeft geen invloed op de waarde voor de overshoot. 
Het verschil tussen de hoeksnelheid met een gestimuleerde spier en de hoeksnelheid met 
een passieve spier, resulteert in hoekversnellingen, welke met het traagheidsmoment (zie 
paragraaf 2.2) van de dynamometer een moment genereren. De poging om hiervoor een 
correctie-factor te creëren heeft geen bevredigend resultaat opgeleverd. 

2.7.6 Samenvatting conclusies constante hoeksnelheid 

Het relatieve verschil tussen de ingestelde waarde voor de hoeksnelheid en het uit de 
metingen bepaalde gemiddelde van de werkelijke hoeksnelheid bedraagt (1,18 k 1,44)%. 
Deze waarde is onafhankelijk van de hoeksnelheid en een uitwendige belasting en is iets 
hoger wanneer er een rat in de dynamometer is ingespannen ( (1,95 f 1,21)% ). 
De overshoot heeft rechtsom een waarde van (101 f 30)% en linksom een waarde van 
(108 +- 32)%. 

O 1 O0 200 300 40 O 5DO 600 

hoeksnelheid (deg) 

Figuur 2.18: De relatieve S.D. van de hoeksnelheid bij vier verschillende 
uitwendige belastingen. Deze relatieve S.D. heeft een waarde tussen 10% 
en 15%, wanneer er geen rat in de dynamometer is ingespannen. Met rat is 
de waarde bij lage hoeksnelheden (tot =lOOo/s) groter dan 15%. 

De hoeksnelheid van de rotatie-as tijdens een meting met de spier in gestimuleerde 
toestand vertoont een ander verloop dan de hoeksnelheid in metingen met de spier in 
passieve toestand. Dit verschil veroorzaakt door het dynamische gedrag van de dynamome- 
ter een moment, welke niet verdisconteerd wordt door het uitvoeren van verschilmetingen. 
Door middel van een hoekversnellings-signaal is gepoogd om voor dit fenomeen een 
correctie-factor te bepalen. Deze correctie-factor leidde echter niet tot het gewenste 
resultaat. 
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2.8 Hoeksnelheid na aanpassingen PID-regelaar 

2.8.1 Inleiding 

Zoals uit de vorige paragraaf is gebleken, bezit de hoeksnelheid van de draai-as van de 
dynamometer met de oorspronkelijke configuratie van de PID-regeling een overshoot van 
ongeveer 100%. De versnellingen, welke met deze overshoot gepaard gaan, zullen 
mogelijk niet gewenste schade in een spier kunnen veroorzaken. Om de overshoot te 

verkleind. In de volgende paragraaf worder, de aangebrachte aanpassingen uitvoerig 
behandeld. 
Om de aanpassingen in de regeling te evalueren, is een aantal nieuwe metingen verricht 
met een 16-bits meetsysteem DIFA. Dit systeem heeft dus een groter oplossend vermogen 
dan de LAB-NB convertor. Wanneer de nieuwe metingen met dezelfde sample-frequentie 
als de oude metingen worden uitgevoerd, zal volgens formule (2.11) de fout ten gevolge 
van het digitaliseren in de nieuwe metingen kleiner zijn. In paragraaf 2.8.3 zullen de 
resultaten van de extra metingen beschreven worden. 

. .  , , , w b l a ; n n n  v b L n i b u i u i 1  IS IE de e!ekt~nische regelhg de integrerende actie cngexv'eer  UP,^ f i ~ t o r  tien 

2.8.2 Aanpassingen in de PID-regeling 

De PID-regeling in de dynamometer was ontworpen om het positie-signaal V$ een gewenst 
verloop, het elektronisch gegenereerde referentie-signaal V$,ref, te laten volgen. Dit 
betekende in de praktijk, dat de achterstand, die het positie-signaal V9 tijdens het begin 
van de beweging door de verschillende tijdsconstanten z ten opzichte van het referentie- 
signaal V$,ref opliep, tijdens de beweging verkleind werd. De overshoot van ongeveer 100% 
wordt door dit 'inhaalgedrag' veroorzaakt. 
Daar het verloop van de afgeleide van het referentie-signaal en niet het verloop van het 
referentie-signaal zelf door de regeling in het positie-signaal gerealiseerd dient te worden, 
zullen de verrichtte aanpassingen in de regeling dit inhaalgedrag minimaliseren, waardoor 
de overshoot mogelijk verdwijnt. Concreet betekenen de veranderingen, dat naast het 
vervangen van enige weerstanden en condensators door nieuwe met een andere waarde, 
ook de software voor de IC, welke het verloop van het referentie-signaal genereerd, is 
aangepast. 

2.8.3 Resultaat nieuwe PID-regeling 

Om het effect van de aanpassingen in de PID-regelaar te kunnen bestuderen, zijn een 
drietal extra metingen uitgevoerd. De hoeksnelheid had bij deze metingen achtereenvol- 
gens de waarde van 5"/s, 50"/s en 500"/s. De sample-frequentie is zoveel mogelijk gelijk 
gehouden aan de in de metingen met Labview gebruikte sample-frequentie. Om de 
resultaten te kunnen vergelijken is in het software-pakket MATLAB eerst van het gemeten 
positie-signaal het gewogen gemiddelde volgens formule (2.8) bepaald. Vervolgens is de 
afgeleide van dit gewogen gemiddelde bepaald met behulp van formule (2.9). 
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afgeleid 
I 

JhrP 

naal na aanpassingen; w=5 degk 

1 2 J 

Figuur 2.19: Het resultaat na differentiatie van het 
positie-signaal bij een ingestelde hoeksnelheid van o = 
5"/s. De sample-frequentie f ,  had een waarde van 25 
Hz. De maximale fout Am ten gevolge van digitalisatie 
bedraagt dus 0,0006"*25 = 0,015"/s (relatief 0,3%). 

2 

Figuur 2.20: Resultaat na differentiatie van het positie- 
signaal bij o = 50"/s. De sample-frequentie had een 
waarde van 200 Hz. Ao = 0,12"/s (relatief 0,24%). 

Bij een ingestelde waarde voor de hoeksnelheid van 5"/s heeft de gemeten hoeksnelheid 
een gemiddelde waarde van 4,85"/s (relatieve afwijking: 3%) en een standaard afwijking 
(S.D.) van 0,12"/s (relatief 2,5%). Uit figuur 2.20 kan opgemaakt worden, dat bij een 
instelling voor de hoeksnelheid van 50°/s de gemeten hoeksnelheid een gemiddelde waarde 
heeft van 48,6"/s (relatieve afwijking: 2,8%) bij een S.D. van 1,8"/s (relatief: 3,7%). Bij 
500"/s tenslotte heeft de gemeten hoeksnelheid een gemiddelde van 484"/s (rel. afwijking: 
3,2%) en een S.D. met een waarde van 34"/s (relatief 7%). 
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Figuur 2.21: Resultaat bij een hoeksnelheid van O = 
5OO0/s. De sample-frequentie bedroeg 1600 Hz. AKI = 
0,96"/s (relatief 0,19%). 

2.8.4 Conclusies nieuwe PID-regeling 

Vergelijking van vooral het resultaat van de nieuwe meting met een hoeksnelheid van 
500"/s met het resultaat van de meting met de oude configuratie leert, dat de overshoot 
door de aanpassingen in de PID-regelaar is verdwenen. Dientengevolge is ook de relatieve 
S.D. gezakt tot een waarde van 7% bij 500"/s. Deze relatieve S.D. is wel afhankelijk van 
de waarde van de hoeksnelheid. 

2.9 Conclusies 

Uit de experimenten met de rattendynamometer kan het volgende geconcludeerd worden: 

1) Het positie-signaal varieert lineair met de werkelijke positie (formule (2.1)); de 
maximale afwijking van dit lineair verband van 2,3", zoals geconstateerd bij de 
ijkmeting, kan grotendeels worden toegeschreven aan de beperkte aflees-nauwkeu- 
righeid van de hoek tijdens de meting. 

De relatie tussen het moment-signaal en het werkelijke moment is een niet-lineaire 
functie van de hoek, die bovendien afhangt van de draai-richting van de dynamo- 
meter (formules (2.6) en (2.7)). Tijdens de modellering van de dynamometer kan 
dit fenomeen waarschijnlijk niet verwaarloosd worden. Het verband tussen het 
moment-signaal en de hoekverdraaiing zal bepaald moeten worden via zeer 
fundamentele fysische relaties of nauwkeurige ijkmetingen. 
De reproduceerbaarheid van het signaal in de onbelaste en de belaste (35 mNm) 
dynamometer ligt binnen 13% respectievelijk 2,5%. 

3) De oorspronkelijke regeling van de hoeksnelheid was in fysiologisch opzicht niet 
acceptabel. Met de aangepaste regelaar kan een ingestelde hoeksnelheid van 5"/s, 

26 



50"h en 500°/s met een S.D. van 2,596, 3,7% respectievelijk 7% gerealiseerd 
worden. 
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3 MODELLERING VAN DE RATTENDYNAMOMETER 

3.1 Inleiding 

Zoais in hoofdstuk 2 gebieken is, wordt de rattendynamometer aangestuurd door een 
referentie-signaai V$,rey Met behulp van dit referentie-signaal wordt gepoogd om de 
hoeksnelheid van de draai-as constant te houden. Vanuit een fysiologisch standpunt gezien 
is het echter interessanter om metingen aan de spieren te verrichten, wanneer deze zich 
isometrisch of isokinetisch samentrekken. Om dit te kunnen realiseren, dient de regeling 
van de dynamometer aangepast te worden. 
Om met name het gedrag van de dynamometer te kunnen voorspellen met een nieuwe 
regeling, zal in dit hoofdstuk een mathematisch model van de rattendynamometer beschre- 
ven worden. Enige simulaties met dit mathematische model zullen moeten aantonen, in 
hoeverre het model afwijkt van de werkelijke dynamometer. Het is immers belangrijk om 
te onthouden, dat een model een vereenvoudiging is van de werkelijkheid. Zo ook het 
model van de rattendynamometer. Aan de aannames en onzekerheden, die tijdens het 
modelleringsproces worden ingevoerd, zal dan ook voldoende aandacht worden geschon- 
ken in dit hoofdstuk. 
In de paragrafen 3.2 en 3.3 zullen achtereenvolgens de (elektronische) PID-regelaar en het 
model van het mechanische gedeelte (de motor) van de rattendynamometer beschreven 
worden. Hierbij zal zowel de beschrijving van het gedrag in het frequentie-domein als in 
het tijdsdomein worden afgeleid. In paragraaf 3.4 worden vervolgens de in- en uitgangen 
van het mechanische en het elektronische deel van de dynamometer aan elkaar gekoppeld, 
zodat het gehele apparaat beschreven kan worden. Deze koppeling leidt immers tot een 
overdrachtsfunctie, welke het totale (dynamische) gedrag van de rattendynamometer 
beschrijft. Tenslotte zal in paragraaf 3.5 het hoofdstuk worden afgesloten met een 
discussie. 

3.2 PID-regelaar 

3.2.1 Inleiding 

In deze paragraaf zal de in de elektronica geïntegreerde FID-regelaar van de rattendyna- 
mometer gepresenteerd worden. Het dynamische gedrag van de regelaar zal worden 
afgeleid vanuit het frequentie-domein. Vanwege de frequentie-afhankelijkheid van de 
condensators, is dit eenvoudiger dan het afleiden van bewegingsvergelijkingen in het 
tijdsdomein. Wanneer de overdrachtsfuncties eenmaal bekend zijn, zal de afleiding van de 
beschrijving van het gedrag in het tijdsdomein mogelijk zijn. 
Om de overdrachtsfuncties te kunnen afleiden, zal de elektronica gemodelleerd moeten 
worden. Hoewel elektronische onderdelen erg ’nette’ constitutieve relaties bezitten, zullen 
toch enige aannames tijdens de modellering ingevoerd moeten worden. Deze aannames 
zullen tijdens de afleiding van de vergelijkingen expliciet vermeld worden. 
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3.2.2 Referentie-signaal 

De PID-regelaar is ontworpen om het positie-signaal V$ zo goed mogelijk gelijk te houden 
aan een referentie-signaal V$,rcy Dit referentie-signaal wordt elektronisch gegenereerd door 
vanaf 0,2 s nadat het trigger-signaal is ontvangen, een spanningssignaal steeds na een 
bepaalde, constante tijdstap te verhogen (beweging vindt rechtsom plaats) of te verlagen 
(beweging vindt linksom plaats) met 1/(216)-10 V = 0 , 1 5 ~ 1 0 - ~  V, tot de beweging voltooid 
is. Hierdoor ontstaat een signaal met een constante afgeleide (positief of negatief). Door 

hellingshoek van dit signaal gevarieerd worden. In de praktijk is dit gerealiseerd door 
middel van een vier-voudige schakelaar en een pot.meter voor de fijn-instelling. Op deze 
manier kan de hellingshoek van de referentie-signaal en dus ook de hoeksnelheid van de 
draai-as door de gebruiker op de gewenste waarde ingesteld worden. Ook de begin- en 
eindwaarden van het referentie-signaal kunnen door middel van knoppen op de regelkast 
worden ingesteld, zodat het verloop van het referentie-signaal en dus ook van het positie- 
signaal theoretisch volledig naar wens voorgeschreven kan worden. In dit hoofdstuk zal 
aan het genereren van het referentie-signaal verder geen aandacht meer worden geschon- 
ken. 

3.2.3 Overdrachtsfuncties 

nu de e!ektrOniCu zs  te cons"eren, d2t de waarde va2 de tijdstap inste!baar is, kcli; de 

I 
Figuur 3.1 : Het elektronische schema van de PID-regelaar. 
Het ingangs-signaal Vi ondergaat drie regel-acties (P(roporti0- 
neel), I(ntegrerend) en D(ifferentiërend)). Het referentie-sig- 
naal wordt daarentegen halverwege in het circuit aange- 
boden en m i s t  hierdoor de D-actie. Voor de afleiding van de 
verschillende vergelijkingen wordt verwezen naar de tekst. 

Bij de afleiding van de vergelijkingen wordt de spanning aan de inverterende ingang 
(aangeduidbrnet een '-') van de operationele versterker (opamp) aangeduid met V- en de 
spanning aan de geaarde, positieve ingang met V'. 
Aan de hand van figuur 3.1 kunnen de volgende vier vergelijkingen in het s-domein (s = 
ja = 27cjfi worden afgeleid. Hierbij wordt aangenomen, dat zowel de weerstanden 
(weergegeven door 'Ri') als de condensators (' C,') een constante waarde bezitten. 
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Vi - V -  = Rli2 

V9,ref - V -  = Rli3 (3.3) 

Vervolgens wordt aangenomen, dat de opamp ideaal is. Dit betekent, dat de ingangsweer- 
stand van deze opamp oneindig groot is. Hierdoor loopt er geen elektrische stroom tussen 
de ingangen V- en V’ van de opamp, wat leidt tot de volgende conclusie: 

v- = V’ = 0 (3.5) 

bovendien geldt volgens Kirchhoff: 

(il+i2) +i3 = I (3.6) 

zodat substitutie van de vergelijkingen (3.1), (3.2), (3.3) en (3.4) in vergelijking (3.6), 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de gelijkheid in (3.5), het volgende resultaat geeft: 

vi v @>ref = - vu +-+- Y 
(l/C,s +R3) R, R, ( 1/C2s +R2) 

En tenslotte geeft uitwerking van vergelijking (3.7) een relatie voor Vu(s) als functie van 
V9,re,s) en V,(s) (waarbij RiCj is weergegeven door a,): 

Vergelijking (3.8) beschrijft het gedrag van de PID-regelaar door middel van twee 
overdrachtsfuncties in het frequentie-domein. Uit deze relatie blijkt, dat de uitgangsspan- 
ning Vu afhankelijk is van twee ingangssignalen (V,,ref en V,). In de volgende paragraaf zal, 
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uitgaande van bovenstaande beschrijving in het frequentie-domein, de bewegingsver- 
gelij king worden afgeleid. 

3.2.4 Bewegingsvergelijking 

Uit relatie (3.8) volgt na het gelijk maken van de noemers van de overdrachtsfuncties, de 
volgende vergelijking: 

Door middel van een inverse Laplace-transformatie volgt uit (3.9) de gewenste bewegings- 
vergelijking, die het (dynamische) gedrag van de PID-regelaar in het tijdsdomein be- 
schrijft. 

Deze beschrijving in het tijdsdomein zal gebruikt worden, wanneer de rattendynamometer 
door middel van een toestandsbeschrijving gesimuleerd wordt. 

3.3 Elektro-mechanische motor 

3.3.1 Inleiding 

In de nu volgende paragraaf zal de mechanica van de motor van de dynamometer 
beschreven worden. Na een korte uiteenzetting over het ontwerp van deze motor, zal van 
het mechanische gedeelte van de dynamometer een hanteerbaar model ontwikkeld kunnen 
worden. 

3.3.2 Beschrijving van de motor 

Daar de rattendynamometer slechts rotaties van minder dan 100" dient uit te voeren, is het 
niet mogelijk om een elektro-motor aan de draai-as te koppelen. Een elektro-motor is 
immers bij zulke kleine rotaties erg instabiel. Om deze reden is gekozen voor een elektro- 
magneet, die door middel van het gegenereerde elektro-magnetische veld een kracht 
uitoefent op het magnetische veld van een permanente magneet (zie figuur 2.1). Onder 
invloed van de reactie-kracht zal de spoel met de hieraan verbonden staaf (spinole) een 
translatie gaan uitvoeren. De overige vijf vrijheidsgraden van de spinole zijn door middel 
van vier wieltjes onderdrukt. De wrijving tussen spinole en de wieltjes en in de lagering 
van de wieltjes zal de door de spoel opgewekte beweging tegenwerken. Paragraaf 3.3.3 is 
geheel gewijd aan de wrijving tussen de spinole en de aandruk-wieltjes. 
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Aan één van deze wieltjes is de draai-as van de dynamometer bevestigd, waardoor de 
translatie van de spinole omgezet wordt in een rotatie van de draai-as. Daar de spinole 
verticaal tegen de linker kant van de draai-as geplaatst is, zal de zwaartekracht (FZJ altijd 
een positief moment (linksom) op de draai-as uitoefenen. Op de zwaartekracht wordt 
in paragraaf 3.3.4 nog teruggekomen. 
Met behulp van een constructie met bladveren en stelschroeven (zie hoofdstuk 2) is 
tenslotte het 'schoentje' verbonden met de draai-as. 

Bevestiging 
schoentje Bladveren 

Overbrenging Draai:as I 

Figuur 3.2: Vereenvoudigd schema van de motor van de 
dynamometer. De omzetting van een translatie van de spinole 
in een rotatie van de draai-as geschiedt door middel van een 
wrijvingsoverbrenging. Hierbij wordt de slip verwaarloosbaar 
verondersteld. De wrijving en de zwaartekracht zijn niet in 
het schema opgenomen. 

3.3.3 Wrijving 

Het krachten- en momenten-evenwicht tussen één van de drie aandruk-wieltjes, welke niet 
verbonden zijn met de draai-as, en de spinole is weergeven in figuur 3.3. Het vierde 
wieltje met daaraan de draai-as en de hierop werkende uitwendige belasting wordt later in 
deze paragraaf behandeld. 

Momenten-evenwicht om de as van het wieltje geeft: 

waarin T het wrijvingsmoment van één lager representeert en gebruik is gemaakt van de 
volgende afkorting: 

sgn(X) = +1, als x>o 
-1, als xc0 

(3.12) 
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Wanneer wordt verondersteld dat de aandruk-kracht FJ voldoende groot is, kan aangeno- 
men worden, dat er tussen het wieltje en de spinole geen slip optreedt. Dit geeft: 

(3.13) 

/ \ 

Figuur 3.3: Het krachten- en momenten-evenwicht 
tussen een wieltje en de spinole. De kracht F;. wordt 
opgewekt door het aandruk-mechanisme. De wnjvings- 
kracht F, wekt een rotatie op met hoeksnelheid o, 
welke weer wordt tegengewerkt door het wrijvings- 
moment T in beide lagers. Voor verdere toelichting 
wordt verwezen naar de tekst. 

Substitutie van (3.13) in (3.11) geeft: 

J T 
R R 

Fwsgn(i) = 2jc' + 2--sgn(X) (3.14) 

waarbij xSpinole is vervangen door x. 
Daar de massatraagheid J van een schijf met massa m en straal R gelijk is aan mR2/2 (zie 
Sauren: [2]),  ontstaat de volgende relatie voor de wrijvingskracht tussen een wieltje zonder 
de draai-as en de spinole: 

m T 
2 R 

Fwsgn(i) = i; + 2.-sgn(X) (3.15) 

Het wrijvingsmoment T van de wentellagers kan afgeschat worden met behulp van de 
volgende relatie (zie SKF [3]) .  Uit de formule volgt, dat het moment constant veronder- 
steld wordt. Dit zal in het geval van de rattendynamometer wellicht niet reëel zijn, daar 
een relatief kleine hoekverdraaiing wordt doorlopen en de gehele beweging kort duurt. Dit 
in tegenstelling tot de lagering van bijvoorbeeld een treinwiel. 
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T = 0,5p-F-d (3.16) 

met: T : wrijving (in Nm) 
p : wrijvingscoëfficiënt 
F : lagerbelasting (in N) 
d : lagerboringsmiddellijn (in m) 

Daar deze wieltjes elk gelagerd zijn door twee groefkogellagers SKF 623 gelden de 
volgende waarden (zie SKF [3]): 

d = 0,003 m en p = 0,0015. 

Om slip tussen de wieltjes en de spinole te voorkomen, dient te worden voldaan aan de 
volgende relatie: I F, I I pFe-F,. De wrijvingsconstante pFe heeft voor een Fe-Fe oppervlak 
een waarde van 0,l. Met een veiligheidsfactor van 2 betekent dit, dat de kracht F), 
ongeveer 20 keer groter dient te zijn dan F,. De aandrukkracht FY (=lagerbelasting) heeft 
dientengevolge voor alle wieltjes dezelfde (geschatte) waarde van ongeveer 400 N. Voor 
het wrijvingsmoment T in één SKF 623-lager kan dan ook een waarde van 0 , 9 ~ 1 0 - ~  Nm 
bepaald worden. 

Voor het wieltje met de draai-as van de dynamometer kan met behulp van figuur 3.4 
eenzelfde relatie afgeleid worden. Zoals in de figuur is weergegeven, is bij de modellering 
rekening gehouden met uitwendig moment Mrat, dat eventueel op de draai-as uitgeoefend 
wordt. Door middel van de term Ju is een extra massatraagheid gemodelleerd. 

Momenten-evenwicht om de rotatie-as van de draai-as geeft de volgende vergelijking: 

(J,,+JJô = R;F,sgn(X) +Af,,, -2.Tsgn($) (3.17) 

De draai-as van de rattendynamometer is hierbij star verondersteld. 
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rat M 

Figuur 3.4: Krachten-spel om de draai-as van de rat- 
tendynamometer. De waarden voor m en Ja, gelden 
voor de gehele as mét het wiel. 

Met behulp van relatie (3.13) kan de vergelijking als volgt worden omgewerkt: 

(3.18) 

De draai-as is gelagerd door middel van twee hoekcontactlagers SKF 7201 B. Dit 
betekent, dat voor p en d uit vergelijking (3.16) de volgende waarden gelden (zie SKF: 
~31): 

d = 0,012 m en p = 0,0020. 

Dit geeft voor het wrijvingsmoment T in één lager bij een aandrukkracht van 400 N een 
waarde van 4 , 8 ~ 1 0 - ~  Nm. 

3.3.4 Zwaartekracht 

Uit de constructie-tekeningen van de rattendynamometer volgt, dat tijdens de rotatie van 
de draai-as alleen de spinole en een aluminium huls met de spoel evenwijdig aan het 
zwaartekrachtsveld bewogen worden. De massa’s van deze constructie-delen bepalen 
dientengevolge de waarde van F, in de bewegingsvergelijking van de motor (zie paragraaf 

De afmetingen van de spinole bedragen 5 mm x 7 mm x 121 mm, hetgeen leidt tot een 
volume van 4235 mm3. Voor de dichtheid van chroom-staal geldt een waarde van 7,4x10” 
g/mm3 (zie Smithells: [3]). Uit deze gegevens volgt voor de massa van de spinole een 
waarde van 3 , 1 ~ 1 0 - ~  kg. 
De spoel, die de aantrekkende of afstotende kracht op het permanente magneetveld 
opwekt, is gewikkeld om een aluminium huls. Uit de ontwerptekening kan een volume 
met een waarde van 5860 mm3 worden bepaald. De dichtheid van aluminium heeft een 
waarde van 2 , 6 9 ~ 1 0 - ~  g/mm3 (zie Smithells: [3]). Hieruit kan voor de massa van de huls 
een waarde van 1 , 6 ~ 1 0 - ~  kg worden afgeleid. 
De spoel bestaat uit koperen windingen met een diameter dd van 0 , 3 5 ~ 1 0 - ~  m. Hieruit 
volgt voor het oppervlak van de dwarsdoorsnede een waarde van 0,257~-d: = 9,62x10-’ 

3.3.5). 
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m2. Daar de spoel een diameter bezit van 50,4x10" m, heeft één winding een lengte van 
1,58x10-' m. Dit leidt samen tot een waarde voor het volume van één winding van 
1 , 5 2 ~ 1 0 - ~  m3. 180 windingen hebben een volume van 2 , 7 4 ~ 1 0 - ~  m3. Koper heeft een 
dichtheid van 8,96x103 kg/m3, hetgeen leidt tot een massa van 2 , 4 5 ~ 1 0 ' ~  kg. 
Dit betekent, dat voor de zwaartekracht F,, een waarde berekend kan worden ter grootte 
van ( 3 , 1 ~ 1 0 ' ~  + 1 , 6 ~ 1 0 ' ~  + 2,45~10-~)*9,812 = 0,70 N. 

3.3.5 Bewegingsvergelijking van de motor 

Het model uit figuur 3.2 kan gereduceerd woïden tot een, tussen vier wieltjes geklemde, 
massa M ,  die evenwijdig aan het zwaartekrachtsveld bewogen wordt. De spoel is omgeven 
door een aluminium ring. Hierdoor overheerst de demping B in de spoel de parallelle 
stijfheid. Deze spoel oefent op de massa een kracht F(1) uit. Deze kracht is afhankelijk 
van de stroomsterkte I door de spoel. Verder werken op deze massa de wrijvingskrachten 
F, (zie paragraaf 3.3.3), welke altijd tegen de verplaatsing x in gericht zijn, en een 
zwaartekracht F,, (zie paragraaf 3.3.4), welke in het gekozen coördinatensysteem altijd in 
de positieve x-richting wijst. 

Figuur 3.5: Sterk vereenvoudigd model van de motor 
van de rattendynamometer. Voor verdere toelichting 
wordt verwezen naar de tekst. 

Voor de bewegingsvergelijking van het model in figuur 3.5 kan afgeleid worden: 

MX +Bi = -F(I) +Fzw -F,:sgn(i) (3.19) 

waarin F(I) staat voor de door de spoel opgewekte magneet-kracht en het superscript i 
(i=17..4) voor de vier verschilende wieltjes (relaties (3.15) en (3.18)). 
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Substitutie van de relatie (3.15) en (3.18) in vergelijking (3.19) geeft: 

met: 

(3.21 j 

3.4 Beschrijving van de totale rattendynamometer 

3.4.1 Inleiding 

In deze paragraaf zal aan de hand van een schema van de totale rattendynamometer de 
koppeling van de PID-regelaar aan de mechanica beschreven worden. Hiertoe worden een 
drietal lineaire versterkingsfactoren Kj  ingevoerd, die respectievelijk het verband tussen 
F(s) en V,(s) , V, en V, en tussen X ( s )  en V,(s) beschrijven. Hierdoor ontstaat de mogelijk- 
heid om het totale, teruggekoppelde systeem te beschrijven met behulp van een toestand &, 
welke bestaat uit vier toestandsgrootheden. Simulaties met het software-pakket MATLAB 
zijn dan mogelijk. 

3.4.2 Schema van de totale dynamometer 

........... 

...................... 

I 

Figuur 3.6: Schema van de overdrachtsfuncties, die het 
gedrag van de dynamometer beschrijven. De transformatie 
van het ene signaal in het andere geschiedt door middel van 
versterkingsfactoren K,, welke constant worden verondersteld. 
In de tekst zal dit schema gebruikt worden om de totale over- 
drachtsfunctie af te leiden. 
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De uitgangsspanning V,(s) uit de PID-regelaar wordt versterkt en geïnverteerd en vervol- 
gens aangeboden aan een spoel met een elektrische weerstand RE (=5 Q) en een zelf- 
inductie L. Daar de inductie L een dusdanige waarde (van de orde H) bezit, dat diens 
invloed pas vanaf ongeveer 15.000 Hz merkbaar wordt, kan deze verwaarloosd worden. 

1 - - 1 -- 
RE + sL RE 

(3.22) 

De spanning over de spoel resulteert in een kracht F(I,s), die op het permanente magneet- 
veld wordt uitgeoefend. Het verband tussen I, en F(I) wordt gegeven door K4. Door 
middel van K3 wordt de stroom I ,  door de spoel omgezet in een meetbare spanning V d s )  
met een range van -10 V tot 10 V. 

Voor het verband tussen F(I,s) en V,(s) geldt in het frequentie-domein dientengevolge de 
volgende relatie: 

(3.23) 

En voor het gemeten moment-signaal geldt: 

(3.24) 

Het elektronische schema tussen Vu en V, is gegeven in appendix J. 

Op dezelfde wijze kan ook een relatie voor het verband tussen de translatie X(s) en de 
geïnverteerde spanning Vi($), die weer een ingangssignaal is van de PID-regelaar (zie 
paragraaf 3.2.3), afgeleid worden. 

Vi(S) = (-i)-V* = (-l).-K;X(s) = K;X(s) (3.25) 

In de versterkingsfactor K, zijn zowel de straal van het aandrijfwiel (Y = 15 mm) van de 
draai-as als het feit, dat 100" overeenkomt met 10 V, verwerkt. Hetgeen leidt tot een 
waarde van 382 voor K,. Het min-teken voor K, staat voor het negatieve verband tussen 
V$ en 41 volgens figuur 3.4. Het tweede orde gedrag van de potentiometer, waarmee de 
hoekverdraaiing gemeten wordt, is verwaarloosd, daar de eigenfrequentie van de pot.-meter 
een waarde van ongeveer 3000 Hz heeft en dus ver buiten het interessante gebied (c 1000 
Hz) ligt. 

Daar de verschillende versterkingsfactoren K, alle constant verondersteld zijn, gelden 
bovenstaande relaties (3.23), (3.24) en (3.25), welke in het frequentie-domein bepaald zijn, 
ook in het tijdsdomein. Substitutie van deze relaties in vergelijking (3.20) leidt tot een 
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vergelijking, welke samen met vergelijking (3.10) het totale gedrag van de dynamometer 
beschrijft: 

en 

3.5 Discussie 

De vergelijkingen (3.26) en (3.27) beschrijven het gedrag van de rattendynamometer als 
functie van de tijd. Dit gedrag kan bijvoorbeeld door middel van een toestandsbeschrijving 
met een computer gesimuleerd worden. Aangaande de nauwkeurigheid van deze simulaties 
kunnen de volgende opmerkingen geplaatst worden: 

- Van de demping B is tot op heden weinig bekend. Zo is ook onbekend of de 
demping van groot belang is, om het dynamische gedrag van de rattendynamometer 
nauwkeurig te kunnen simuleren. Deze (elektronische) demping wordt veroorzaakt 
door de aluminium ring, waaromheen de spoel gewikkeld is. 

- Het is heel waarschijnlijk, dat het verband tussen de kracht F(Z) en de stuur- 
spanning Vu &t lineair is, zoals wel gemodelleerd is (relatie (3.23)). Zodra immers 
de draai-as iets verdraaid is vanuit de referentie-stand (paragraaf 2.2), is de spoel 
niet meer symmetrisch gepositioneerd ten opzichte van de luchtspleet. 

- Het wrijvingsmoment T van de lagers is constant verondersteld (relatie 3.16). 
Mogelijk is behalve de richting ook de absolute waarde van deze wrijving afhanke- 
lijk van de hoeksnelheid. 

- Mogelijk beïnvloeden bepaalde grootheden, welke niet gemodelleerd zijn (bij- 
voorbeeld de temperatuur), het dynamische gedrag van de rattendynamometer. 
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4 VERIFICATIE VAN HET MODEL VAN DE RATTEN- 
DYNAMOMETER 

4.1 Inleiding 

Om het ontwikkelde model van de dynamometer te kunnen toetsen en eventueel enkele 
systeemparameters te kunnen schatten, zijn een aantal extra metingen verricht. Om de 
werkelijke dynamometer zoveel mogelijk overeen te laten komen met het ontwikkelde 
model van de dynamometer, is de draai-as van de dynamometer ontdaan van de construc- 
tie met bladveren en stelschroeven (zie paragraaf 2.2). 
In de volgende paragraaf zullen de uitgevoerde metingen worden beschreven. Tijdens deze 
metingen zijn bepaalde interventies op de rattendynamometer uitgevoerd, waardoor de 
invloed, die bepaalde grootheden op het dynamisch gedrag van de dynamometer hebben, 
zichtbaar wordt. In paragraaf 4.3 wordt het model van de dynamometer getest door dezelf- 
de interventies te simuleren. In paragraaf 4.4 volgt tenslotte de discussie. 

4.2 Metingen 

4.2.1 Inleiding 

De metingen zijn verricht, nadat de PID-regeling van de dynamometer aangepast is. 
Tevens zijn tijdens deze implementatie van de nieuwe regeling, twee extra bnc-uitgangen 
op de elektronica-kast van de dynamometer geplaatst. Hierdoor zijn behalve het positie- en 
het moment-signaal (respectievelijk VQ en V,), ook het stuur- en het setpoint-signaal (Vu en 
VQ,J gemeten tijdens de metingen. 
Bij het verrichten van de metingen is gebruik gemaakt van het data-acquisitie pakket 
DIFA. Deze software maakt gebruik van een 16-bits AD-kaart, zodat bij een range tussen 
-8 V en +8 V de resolutie een waarde heeft van O , l 2 ~ l O - ~  V. 
Eerst is een aantal referentie-metingen uitgevoerd. Deze zullen in paragraaf 4.2.2 beschre- 
ven worden. Vervolgens wordt achtereenvolgens de invloed, die de ruis, de zwaartekracht 
en de massatraagheid van de draai-as op het dynamische gedrag van de dynamometer 
hebben, aan de hand van enkele metingen beschreven. In paragraaf 4.2.6 volgt tenslotte 
een discussie over de resultaten van de metingen. 

4.2.2 Referentie-metingen 

Er zijn zowel metingen verricht met een rotatie linksom als metingen met een rotatie 
rechtsom. De ingestelde hoeksnelheid had de volgende waarden: 50°/s, 1 OO"/s, 250°/s en 
5OO"ls. De sample-frequentie had bij een hoeksnelheid van 50°/s steeds een waarde van 
1600 Hz, bij 100°/s 1600 Hz, bij 250°/s 3200 Hz en bij een waarde voor CU van 5OO0/s een 
waarde van 3200 Hz. In onderstaande figuren zijn enige resultaten afgebeeld. 
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Figuur 4.1: In de grafieken links zijn boven het referentie-signaal en het positie-signaal en is onder het 
geïnverteerde stuur-signaal als functie van de tijd weergegeven bij een hoeksnelheid O van -250"/s 
(rechtsom). De hoek varieerde tussen -25" en +25". De hoeksnelheid O heeft in de grafieken rechts 
een waarde van +lOO"/s (linksom, +25" naar -25"). Boven zijn signalen afgebeeld als linksboven. De 
grafiek onder geeft het verloop van het moment-signaal als functie van de tijd weer. 

Uit de bovenste grafieken (vooral de linkse) in figuur 4.1 blijkt, dat, zoals in paragraaf 2.9 
is gesteld, de nieuwe configuratie van de regeling geen 'inhaal'-gedrag vertoont. Tijdens 
de versnellingsperiode loopt het positie-signaal ten opzichte van het referentie-signaal een 
achterstand op, welke gedurende de rest van de beweging door de regeling constant 
gehouden wordt. Hierdoor zal de eerste afgeleide van het positie-signaal (=hoeksnelheid) 
geen overshoot vertonen. Uit de onderste grafiek in figuur 4.2, welke het quotiënt V,lV, 
weergeeft tijdens de rotatie, blijkt dat het verband tussen beide signalen in tegenstelling tot 
hetgeen gemodelleerd is (paragraaf 3.4.2), niet geheel lineair is. Wellicht wordt het 
moment-signaal toch enigszins gefilterd door de in het model verwaarloosde zelfinductie L 
van de spoel. 

~.~~~ > 

~~~ 

-2 

-0302 O 002 004 006 O08 0.1 O 1 2  
tijd (s) --> 

'-10 

O02 004 006 O08 O 1  O12 -1 5 -002 o 
tijd(s) --> 

Figuur 4.2: In de bovenste grafiek is het moment- 
signaal als functie van de tijd afgebeeld bij een hoek- 
snelheid 0=+500"/s (linksom). De grafiek eronder 
geeft het quotiënt VJV, als functie van de tijd weer. 
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4.2.3 Analyse van het stuur-signaal 

- t 01: 
2 0 0 5  

z 
O- 

-005- 

01- 

Het gemiddelde moment-signaal van tien metingen is vergeleken met één enkele meting 
om de amplitude van eventuele ruis te kunnen bepalen. De metingen vonden plaats bij een 
hoeksnelheid van + 1 OO"/s en een hoekverdraaiing van +25" naar -25". 

I 

Een enkele meting van stuwsignaal; w=l O0 degls 
0.2, I '  1 

4.2 I 
4.2 O 0.2 0.4 0.6 O 8 1 1 2 1.4 

tijd (s) --I 

Ruisniveau bil w=lOO degls 
O 25 

-0 151 
I. I 

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
lijd (5) -> 

Figuur 4.3: De invloed van de ruis op het stuur-signaal Vu bij 0=+100"/s. Linksboven en linksonder 
zijn respectievelijk het resultaat van één meting en het gemiddelde van tien metingen afgebeeld. 
Rechts is het ruis-signaal (=verschil tussen de resultaten uit de linker grafieken) gegeven. 

Daar geconstateerd is, dat het gemiddelde signaal na tien middelingen nauwelijks 
verschilde van het gemiddelde signaal na negen metingen, is verondersteld dat het grootste 
gedeelte van de random ruis na tien middelingen verdwenen is. Uit de rechter grafiek in 
figuur 4.3 kan vervolgens opgemaakt worden, dat de ruis op het stuur-signaal een 
amplitude heeft van ongeveer 0,l V. 
Na het wegmiddelen van de ruis is het stuur-signaal nog steeds voorzien van een random 
component (zie: grafiek linksonder in figuur 4.3). Voor deze random component wordt in 
paragraaf 4.3.5 mogelijk een verklaring gevonden. 

4.2.4 Invloed van de zwaartekracht 

Om de invloed van de zwaartekracht te kunnen bepalen zijn enige metingen verricht, 
waarbij de dynamometer zodanig op z'n kant lag, dat de spinole en de draai-as beide hori- 
zontaal lagen. Hierdoor bezit de zwaartekrachtsterm F,, in de bewegingsvergelijking van 
de motor van de dynamometer (formule 3.20) de waarde nul. Om eventuele ruis te kunnen 
verwaarlozen is het gemiddelde moment-signaal van tien metingen bepaald. Door het 
resultaat van deze metingen te vergelijken met een meting met de dynamometer in zijn 
normale stand, kan de grootte van de invloed van de zwaartekracht bepaald worden. 

Uit het verschil tussen een meting met de dynamometer op zijn kant en een meting met de 
dynamometer in de normale stand (figuur 4.4, grafiek linksonder, gemiddeld: 0,69 V) kan 
bij een hoeksnelheid CU van 50"/s een gemiddelde waarde van 1,4 N voor de invloed van 
de zwaartekracht worden afgeleid. Vergelijking van het resultaat van een meting bij een 
hoeksnelheid cu=5OO0/s met een meting met de dynamometer in de normale stand (figuur 

43 



4.4, grafiek rechtsonder, gemiddeld: 0,60 V) leidt tot een gemiddelde waarde van 1,2 N 
voor de zwaartekracht. 

0.5, li 

L I 
$2 O 0 2  04 06 O 8  1 12 

tiid (s) --> lijd (5) -> 

O O 

:.o 5 --o 5 
2 2 - - 
1 1 

1 -1 : -1 

-1 5 
-002 O O02 O04 O06 O08 O 1  O 1 2  O 1 4  

tild (5 )  -> 

-1 5 
O 2  O O 2  O 4  0 6  O8 1 12 

Uld (s) -> 

Figuur 4.4: Het resultaat van een meting van het moment-signaal zonder invloed van de zwaartekracht 
is linksboven door een gestreepte lijn weergegeven. De doorgetrokken lijn geeft het resultaat van 
eenzelfde meting met de dynamometer in de normale stand weer. De grafiek linksonder geeft het 
verschil tussen beide metingen weer. De hoeksnelheid had een waarde van +5Oo/s (linksom). In de 
grafieken rechts zijn de resultaten van soortgelijke metingen bij een hoeksnelheid van +5OO0/s 
(linksom) weergegeven. 
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4 -  
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-4 
-0.02 O 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 

tijd (s) --> 
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Figuur 4.5: Invloed van de zwaartekracht op de rattendy- 
namometer bij een hoeksnelheid van 5OO0/s. Gestreept is het 
resultaat van een meting van het moment-signaal gegeven 
met de dynamometer in de normale stand en een rotatie 
linksom (gem. =1,5 V). De doorgetrokken grafiek geeft het 
verloop van het moment-signaal wanneer de dynamometer op 
z'n kant ligt (gem. =2 V). Het resultaat, dat de streep-punt 
grafiek weergeeft, is verkregen bij een rotatie rechtsom met 
de dynamometer in de normale stand (gem. =3 V). 

44 



Daar de spinole tegen de linker kant van de draai-as wordt gedrukt, hebben het stuur- 
signaal en de invloed van de zwaartekracht bij een rotatie linksom hetzelfde teken. Dit 
betekent, dat de waarde van het stuur-signaal minder groot behoeft te zijn om een rotatie 
met de dynamometer in de normale stand op te wekken, dan wanneer de dynamometer 
gekanteld is en de zwaartekracht geen invloed meer uitoefent. Daarentegen verschillen het 
stuur-signaal en de zwaartekracht van teken wanneer de rotatie rechtsom plaatsvindt. Dit 
betekent, dat dan de waarde van het stuur-signaal groter is dan in een meting zonder 
invloed van de zwaartekracht. Bovenstaande redenatie volgt ook uit figuur 4.5. 

4.2.5 Invloed van de massatraagheid 

Vervolgens zijn bij een hoeksnelheid co met een waarde van +5OO0/s (linksom) een drietal 
metingen verricht, waarbij door middel van aluminium schijven een bekende massatraag- 
heid aan de draai-as is toegevoegd. Om de invloed van storingen te minimaliseren is het 
gemiddelde resultaat van tien metingen bepaald. Met behulp van deze metingen kan een 
mathematisch model van de rattendynamometer gecontroleerd worden. De massatraaghe- 
den hadden een waarde van respectievelijk 2 , 3 ~ 1 0 - ~  kgrn’, 7 , 2 ~ 1 0 ‘ ~  kgm’ en 9 , 5 ~ 1 0 - ~  kgrn’. 

1, I 

-3.5‘ I 

Figuur 4.6: Invloed van de massatraagheid van de draai-as 
van de rattendynamometer op het dynamische gedrag. De 
grafieken geven het verloop van het moment-signaal als 
functie van de tijd weer bij een hoeksnelheid van +500°/s 
(linksom). De gestreepte grafiek is het resultaat van een 
meting met een extra traagheid van 9 , 5 ~ 1 0 - ~  kgm’ aan de 
draai-as. De doorgetrokken lijn geeft het resultaat van een 
meting zonder deze extra massatraagheid weer. 

-0.02 O 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 
tijd (s) -> 

Uit figuur 4.6 kan een schatting voor het interne traagheidsmoment van de dynamometer 
bepaald worden. Wanneer aangenomen wordt, dat het verloop van de hoekversnelling in 
beide metingen gelijk is, geldt dat de verhouding van de momenten gelijk is aan de 
verhouding van de massatraagheden. Bij een lineair verband tussen het moment om de 
draai-as en het stuur-signaal betekent dit: (Ju$ + Ju) : Ju, = 0,39 : 0,35. Voor de verhouding 
JJJ ,  kan dan de waarde 0,ll worden afgeleid. Bij een waarde van 9 , 5 ~ 1 0 - ~  kgm’ voor Ju 
leidt dit tot een waarde van 8 , 5 3 ~ 1 0 - ~  kgm2 voor de massatraagheid J,. 
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4.2.6 Discussie 

Uit de verrichtte metingen volgen de volgende stellingen: 

- Het ruis-signaal, dat zich op de stuur-signaal bevindt, bezit bij een hoeksnelheid 
van cu=+lOOo/s een amplitude van +0,1 V. Deze ruis is na tien middelingen 
grotendeels verdwenen. 

= D e  inv!=ed van de z.,.,luurk!krucht c?p het moment-signuu! heeft P,en 2bSC)!UtP 
waarde van ongeveer 0,7 V. Dit komt overeen met een kracht met een wazirde vzin 
ongeveer 1,3 N. Hieruit kan afgeleid worden, dat tijdens een rotatie een massa met 
een waarde van ongeveer 1,3/9,8 = 0,13 kg evenwijdig aan het zwaartekrachtsveld 
bewogen wordt. Deze waarde is bijna twee keer groter dan de in paragraaf 3.3.4 
aan de hand van de ontwerptekeningen berekende waarde. 

- Uit de resultaten van metingen met een extra massatraagheid om de draai-as kan 
een waarde van 3 , 4 5 ~ 1 0 - ~  kgm’ voor de interne massatraagheid van de dynamome- 
ter bepaald worden. Deze waarde is ongeveer anderhalf keer groter dan de aan de 
hand van de ontwerptekeningen berekende (paragraaf 3.3.3) en een geschatte 
waarde (CTD) voor deze traagheid. 

4.3 Simulaties 

4.3.1 Inleiding 

Om het dynamische gedrag van de dynamometer te simuleren, zijn de vergelijkingen 
(3.26) en (3.27) door middel van een toestandsbeschrijving in het software-pakket 
MATLAB geïmplementeerd. De listings van de files bevinden zich in appendix L. In 
paragraaf 4.3.3 zullen een aantal simulaties bij verschillende hoeksnelheden behandeld 
worden. In de daarop volgende paragraaf zullen simulaties van de uitgevoerde interventies 
beschreven worden. In paragraaf 4.3.5 zal tenslotte de invloed van verschillende modelpa- 
rameters op het resultaat van de simulaties bepaald worden. 

4.3.2 Modelparameters 

Bij de simulaties van het gedrag van de dynamometer volgens het schema in figuur 3.6 
zijn, indien geen andere getallen vermeld worden, de volgende waarden voor de constan- 
ten gebruikt: 

Waarden van elektronische componenten (volgens CTD): 
R, = 100.000 LI 
R, = 220.000 Cl 
R, = 27.000 LI 
C, = 4 7 ~ 1 0 . ~  F 
C, = 6 8 0 ~ 1 0 - ~  F 
RE = 5,036 LI 
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Versterkingen: 
K2 = 382 
K3 = 5 
K, = 10 

De waarde voor K, wordt berekend door aan te nemen, dat er geen slip optreedt tussen de 
spinole en de draai-as: x = met R, = 0,015 m. Vervolgens geschiedt de overgang 
van radialen naar graden door middel van de factor d180. Dit geeft: x = R;(n/l80)*@. 
T,-.,"l,.f.t,-. Ln-t Iff" n x r n r n o -  

$ -  
(1/382).V,. 
De waarde voor K3 volgt uit het feit, dat de rattendynamometer zodanig is afgesteld dat er 
een moment van 300 mNm (=lo V) om de draai-as wordt uitgeoefend, wanneer de 
stroomsterkte door de spoel ongeveer 2 A bedraagt. Dus: V, = (10/2).1= 5.1. 
Dit moment met een waarde van 300 mNm betekent, dat er een kracht van 300/15 = 20 N 
op de spinole uitgeoefend wordt, wanneer de stroomsterkte door de spoel 2 A bedraagt. 
Dit leidt tot een waarde van (20/2) = 10 voor K,. 

u " ~ l ~ ~ l l  j TVT. f'nnnliirlaranrl m ~ l r l t .  
Lullbluublbllu SblUL. x = L?,.(~i%o>*io~v - I Gll?YluLLG JLUlllL 

Motor: 
M = 0,07 15 kg 
B = 0,05 kg/s 

(paragraaf 3.3 -4) 
(schatting CTD) 

4.3.3 Simulaties bij verschillende hoeksnelheden 

In deze paragraaf zullen als voorbeeld het resultaat van drie simulaties bij willekeurige 
hoeksnelheden beschreven worden. De hoeksnelheid bezat een waarde van 1 OO"/s en 
500"/s bij een rotatie linksom en een waarde van 250"/s bij een rotatie rechtsom. :I -\I 

0 4  

3 2  O1 O O 1  O 2  03 O 4  0 5  0 6  
tlJd (in 5 )  -5 

: : : ~ ~  0 4  

3 2  O1 O O 1  O 2  03 O 4  0 5  0 6  
tlJd (in 5 )  -5 

9 4  

-51 -005 O O05 O 1  O15 O 2  O25 
lild (in s) -> 

-Oh5 Oh5 0'1 0;5 012 025 
tiid (ins) --> tijd (in 5 )  -> 

Figuur 4.7: Resultaat van metingen, weergegeven door de gestreepte lijn, en simulaties, doorgetrokken 
lijn, bij twee verschillende hoeksnelheden. In de grafieken links heeft de hoeksnelheid een waarde van 
+lOOo/s (linksom). Rechts zijn de grafieken gegeven bij een hoeksnelheid van -250°/s (rechtsom). 
Boven zijn de grafieken van het positie-signaal (in V) gegeven en onder het stuur-signaal (in V). 

Uit de grafieken in figuur 4.7 kan opgemaakt worden, dat het simuleren van het positie- 
signaal geen problemen oplevert; het verschil tussen beide lijnen is nauwelijks waar te 
nemen. 
De simulaties van het stuur-signaal kunnen als volgt beschreven worden. Voordat de 
rotatie begint (t < O s) kan het stuur-signaal niet gesimuleerd worden, omdat de richting 
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van de wrijvingskracht onbekend is. Ditzelfde geldt ook na de beweging. Tijdens de 
versnellingsperiode (O s < t c 0,03 s) geven de simulaties een overshoot in het stuur- 
signaal weer, welke na enige oscillaties snel is uitgedempt. Gedurende de rest van de 
rotatie (constante hoeksnelheid) is het stuur-signaal constant. Dit is begrijpelijk, daar de 
zwaartekracht is constant en de wrijvingskrachten (formules (3.15) en (3.18)) constant zijn 
gemodelleerd, wanneer de (hoek-)snelheid constant is. 
Bovendien kan ook na de aanpassingen aan de PID-regeling in de metingen een positie- 
afhankelijkheid van het stuur- en moment-signaal geconstateerd worden. De simulaties 
vP,fit=fiefi uit gedrag niet, emuat deze ufi2nke!ijk niet gemede!!eerG is. 

-0.1 -0.05 O 0.05 0.1 0.15 
tijd (in 5 )  --> 

Figuur 4.8: Metingen (gestreept) en simulaties 
(doorgetrokken) bij een hoeksnelheid van 
+5OO0/s (linksom). Boven is het positie-signaal 
(in V) gegeven en daaronder het stuur-signaal 
(in V). 

Mogelijk blijkt de wrijving niet alleen afhankelijk van de richting van de (hoek-)snelheid, 
maar ook van de absolute waarde van deze (hoek-)snelheid. Vergelijking van de simulaties 
met de metingen in de figuren 4.7 en 4.8 tonen dit aan. Bij hogere hoeksnelheden is het 
(gemiddelde) stuur- cq. moment-signaal groter dan in de simulaties. De simulaties zijn 
uitgevoerd met een model, waarin geen afhankelijkheid van de (hoek-)snelheid was 
gemodelleerd. 
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4.3.4 Gesimuleerde interventies 

Metinaen 

-0.1' I 
-0.02 O 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 

tijd ís) --> 

Simulaties 

Figuur 4.9: Invloed van de zwaartekracht. De grafie- 
ken boven geven het resultaat van metingen van het 
stuur-signaal. Onder worden de simulaties weergege- 
ven. De doorgetrokken lijnen geven het verloop van 
het signaal met invloed van de zwaartekracht. De 
gestreepte lijnen geven het verloop zonder de zwaarte- 
kracht. 

Uit de grafieken in figuur 4.9 blijkt, dat de zwaartekracht correct is gemodelleerd. 

Metinaen 

tijd (s) --> 

Slmulatiec 

A 
: 0 2  
z i ,  
- 
3 o 1  

O 

-0 1 

.- I I - - - -__-_  
% -  l i  

\ I  

O O 05 O 1  O 15 0 2  -0 05 
tijd (s) --> 

Figuur 4.10: Invloed van de massatraagheid. De 
grafieken boven geven de metingen van het stuur- 
signaal weer bij een hoeksnelheid van +500°/s. De 
gestreepte lijn geeft het resultaat zonder extra massa- 
traagheid weer. Het resultaat met de massatraagheid 
wordt gegeven door de doorgetrokken lijn. De grafie- 
ken onder geven de simulaties van bovengenoemde 
metingen weer. 
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De grafieken in figuur 4.10 geven de invloed van een extra massatraagheid op de draai-as 
weer. De waarde van de extra massatraagheid bedroeg 3 , 7 9 ~ 1 0 - ~  kgm2. Net als bij de 
zwaartekracht het geval was, is ook de invloed van een extra massatraagheid correct 
gemodelleerd. 

4.3.5 Invloed van modelparameters 

Als eerste modelparameter is de dempingsconstante B gevarieerd. De volgens de CTD 

waarde van respectievelijk 0,0005 kg/s, 0,5 kg/s en 5 kg/s. De simulaties zijr, uitgevoerd 
bij een hoeksnelheid van 250°/s linksom. In figuur 4.1 1 zijn de resultaten van de simula- 
ties gegeven. Geconstateerd kan worden, dat een verhoging van de dempingsconstante een 
lichte verhoging van het spannings-signaal na de versnellingsperiode tot gevolg heeft. 

~ " 0 " L I U C I i "  necrhatt- x x i a a r r l e  *. UUIU" vnnr " ""L up, dp,Ill,ning hp,&aagt g,g5 Gn/c "6' u. Tiirlenc &'JU"'" Up, si~~Jatip,s had R 

Figuur 4.11: Invloed van de dempingsconstante op het 
dynamisch gedrag van de dynamometer. De demping 
B heeft resp. een waarde van 0,0005 kg/s (weergege- 
ven door: -.), 0,5 kg/s (-) en 5 kg/s (--). 

Vervolgens is de massatraagheid Ja, van de draai-as gevarieerd. De waarden van de 
traagheid in de simulaties bedroegen achtereenvolgens 5x 1 O-6 kgm', 5x 1 kgm2 en 1 x 1 O4 
kgm2. De resultaten zijn afgebeeld in figuur 4.12. De waarde van de hoeksnelheid had een 
waarde van 250°/s linksom. Verhoging van de massatraagheid heeft een hogere overshoot 
en extra oscillaties tot gevolg. 
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-0.05' I 
-0.05 O 0.05 O 1 0.15 O2 0.25 0.3 0.35 

hid(?.) --> 

Figuur 4.12: Invloed van de massatraagheid van de 
draai-as op het gedrag van de dynamometer. De 
ingevoerde waarden bedroegen resp. 5x1 kgm2, 
5 ~ 1 0 . ~  kgm' en 1 ~ 1 0 . ~  kgm2. 

In figuur 4.13 is het resultaat gegeven, wanneer de wrijvingskrachten F, worden voorzien 
van een random 'ruis' met een amplitude ter grootte van de helft van de berekende 
wrijvingskrachten en een kantelfrequentie met een waarde van 1000 Hz. De hoeksnelheid 
bezit een waarde van 250"ls (linksom). 
Hoewel de amplitude van het random signaal in de simulatie vrij groot gekozen is, bezit 
het resultaat van de simulatie toch kleinere pieken dan de werkelijke meting. 

0.25 - 

0.2 - 

0.15- - 
2. 

5 0.1 - 

0.05 - 

0- , 
I 
I 

-0 05 o o 05 O 1  O 15 O 2  1 
-0 05 

tijd (s) --> 
5 

Figuur 4.13: Resultaat van een poging om het random 
karakter van de wrijvingskrachten te simuleren. De 
doorgetrokken lijn geeft de simulatie en de gestreepte 
lijn de meting weer. 
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4.4 Discussie 

Door simulaties van het model van de rattendynamometer te vergelijken met werkelijke 
experimenten met de rattendynamometer, kunnen de volgende tekortkomingen van het 
model geconstateerd worden: 

- In het model ontbreekt een positie-afhankelijk gedrag van het stuur-signaal 
(en dus ook het moment-signaal). In tegenstelling tot hetgeen gemodelleerd 
is, is het verbuzd t~sser, de krucht F op de spir,ck en de str~omstvrkte I 
door de spoel niet constant. 

. .  

- Het stuur-signaal vertoont een hoeksnelheids-afhankelijkheid, welke niet is 
gemodelleerd. 

- Het grillige gedrag van de wrijving kan gemodelleerd worden door aan de 
oorspronkelijk constant veronderstelde wrijvingskracht een gefilterde ruis 
toe te voegen. Opvallend is dat de amplitude erg groot gekozen moet 
worden (0,5 à 1 keer de constante waarde). 

- De waarde van de massatraagheid van de draai-as en de massa van de 
spinole, zoals bepaald uit de ontwerptekeningen, zijn kleiner dan de waar- 
den, die op grond van de metingen bepaald kan worden. Nader onderzoek 
naar dit verschil is aan te bevelen. 
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5 DISCUSSIE 

Metingen aan de rattendynamometer, zoals beschreven in hoofdstuk 2, hebben aangetoond, 
dat de meetsignalen, die door de rattendynamometer gegenereerd worden, goed reprodu- 
ceerbaau- z i p  De relatieve sta~duurc! heeft met een uitvuendige beelastirig van 4u mium een 
waarde, die kleiner is dan 2,5%. Hierdoor zijn verschilmetingen mei de dynamometer goed 
mogelijk; na een vrijloopmoment-meting en een meting met een gestimuleerde spier 
resulteert slechts een gemeten spiermoment zonder veel storingen als functie van de tijd. 
IJking van het positie-signaal resulteerde in een lineair verband tussen het spannings- 
signaal en de werkelijke hoekpositie met een evenredigheidsconstante met de waarde 
9,74x V/" (zoals volgens specificatie opgegeven). De maximale meetfout bedroeg 2,3 O. 

Vanwege de constructie kan het nulpunt van dit signaal echter eenvoudig verschuiven. 
IJkmetingen aan het moment-signaal onthulden, dat het signaal niet alleen afhankelijk is 
van de hoekverdraaiing van de draai-as van de dynamometer, maar ook van de draairich- 
ting van deze draai-as. Het verband tussen het moment-signaal en de hoekverdraaiing is 
wellicht vanuit de (zeer) fundamentele fysica af te leiden, doordat dit verschijnsel wordt 
veroorzaakt doordat het permanente magneetveld zich ook buiten de luchtspleet (paragraaf 
2.2) bevindt en daar zeer waarschijnlijk niet-lineair is. Voor de afhankelijkheid van de 
draairichting is in dit onderzoek geen verklaring gevonden. De ijkfactor X bezit als functie 
van de hoek een spreiding tussen 20 mNmN en 100 mNm/V. De maximale meetfout AX 
had een waarde van 0,5 mNmN. 
De aangepaste PID-regeling kan de hoeksnelheid van de draai-as tijdens een rotatie 
voldoende constant houden. De relatieve S.D. van de gemeten hoeksnelheid bezit bij een 
hoeksnelheid van 5"/s, 50°/s en 500°/s respectievelijk de waarden 2,5%, 3,7% en 7%. 

A A  a T  .. 

Modellering van de dynamometer leidt tot een bewegingsvergelijking voor de PID-regelaar 
en eefi bewegingsvergelijking voor het mechanische deel van de dynamometer. De beide 
bewegingsvergelijking zijn met elkaar gekoppeld. Het verband tussen het stuur-signaal en 
de kracht, die de spoel uitoefent op het permanente magneetveld, is constant verondersteld. 
Evenals het wrijvingsmoment in de lagers bij constante hoeksnelheid. Ook niet opgenomen 
in het model is een waargenomen afhankelijkheid van de draairichting van de draai-as. Het 
ontwikkelde model is verre van volledig, maar simuleert datgene, wat gemodelleerd is 
correct. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Conclusies 

Het doei van de rattendynamometer is het meten van het moment om de enkei-as van een 
rat als functie van de hoekverdraaiing tijdens een rotatie met een voorgeschreven, 
constante hoeksnelheid. 
De evenredigheidsconstante tussen het positie-signaal en de werkelijke positie heeft een 
waarde van 9,74xlO-' V/". Het nulpunt van het spannings-signaal was tijdens de ijkmeting 
verschoven. 
Het spannings-signaal voor het moment om de draai-as is afhankelijk van de hoekverdraai- 
ing en de draairichting van de draai-as. Tengevolge hiervan varieert de ijkfactor X van het 
moment-signaal tussen 20 mNmN en 100 mNmN. De reproduceerbaarheid van het 
moment-signaal is goed; de relatieve standaard afwijking heeft een waarde van 1% zonder 
uitwendige belasting en een waarde van 2,5% met een belasting van ongeveer 40 mNm. 
De PID-regeling kan de hoeksnelheid na enige aangebrachte aanpassingen voldoende 
constant houden. De relatieve standaard afwijking van de hoeksnelheid bedraagt bij een 
hoeksnelheid van 5"/s, 50"/s en 500"/s respectievelijk 2,5%, 3,7% en 7%. 

Modellering van de rattendynamometer leidt tot twee gekoppelde bewegingsvergelijkingen. 
De resultaten van de simulaties met het mathematische model tonen aan, dat het huidige 
model overeenkomsten vertoont met de werkelijke dynamometer, maar het dynamische 
gedrag van de dynamometer niet nauwkeurig genoeg kan beschrijven. Oorzaken hiervoor 
zijn de onnauwkeurige waarden voor de massatraagheid van de draai-as en de dempings- 
constante en het niet gemodelleerd zijn van de positie- en draairichting-afhankelijkheid van 
de kracht op de spinole. 

6.2 Aanbevelingen 

- Constructie voor de fixatie van de voet van de rat zodanig aanpassen, dat het 
nulpunt van het positie-signaal niet meer kan verschuiven. 

- Het verband tussen de stroomsterkte door de spoel en de kracht, die deze stroom 
op de spinole uitoefent, onderzoeken. Mogelijk zijn hiervoor nauwkeurigere 
ijkmetingen van het moment-signaal nodig. 

- Betere bepaling van de modelparameters. 
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APPENDIX A: Invloed spanningsdeler 

Daar de uitgang voor het positie-signaal hoog-ohmig is, wordt de invloed van de span- 
ningsdeler tussen de bnc-uitgang voor het positie-signaal en de A/D-kaart beschouwd. 
Deze spanningsdeler - dient de verschiiiende uitgangsspanningen van de dynamometer (met 
een range tussen -10 V en 10 V) te halveren om geschikt te zijn voor de AD-convertor 
(range -5 V tot 5 V). 
Aan de hand van figuur A.l de invloed van een spanningsdeler tussen de uitgang voor het 
positie-signaal en de AD-kaart theoretisch afgeleid worden. 

Figuur A. 1 : Het vereenvoudigde elektronische 
schema vanaf de spanning voor het positie-signaal 
in de dynamometer (V,,) tot in de AID-kaart 
(VAD). Voor de afleiding van de relatie tussen VAD 
en V,, wordt verwezen naar de tekst. 

Voor de vervangingsweerstand R, van de parallelschakeling van R en RAD geldt de 
volgende relatie: 

Wanneer RAD oneindig groot beschouwd wordt, volgt i it formule (A.l) dat de vervangings- 
weerstand R, gelijk is aan R. In de tak van de A/D-kaart is de stroomsterkte dan verwaar- 
loosbaar. 
Met behulp van formule (A.l) kan vervolgens een verband worden afgeleid tussen het 
spannings-signaal in de dynamometer ( VDyN) en het spannings-signaal, dat door middel van 
de AD-kaart wordt gemeten (VAD). 
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De weerstandswaarde voor R D y N  volgt uit de elektronische schema’s van de regelkast van 
de dynamometer en heeft een waarde van 1 k a .  De waarde van R is 10kQ. De ingangs- 
weerstand van de AD-kaart R A D  is als oneindig beschouwd. Met behulp van deze waarden 
kan een schatting voor de verhouding tussen VAD en VD, bepaald worden: 
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APPENDIX B : IJkmetingen positie-signaal 

I I I II I i II 

11 +26 I 7,97 I 7,59 )I -23 I 3,24 I 3,09 11 

De hoek is afgelezen door middel van een wijzer, die langs een gradenboog bewoog. De maximale afleesfout 
heeft een waarde van ongeveer k 0,5". 
De spanningen zijn door middel van een voltmeter bepaald, met een maximale afleesfout van ongeveer rr 
0.01 v. 
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APPENDIX C: IJkrnetingen kunstpoot 

Hoek (O) 

28-04-95 

Moment (mNm) Hoek (O) Moment (mNm) 

In  I 30,817 I 7 28,8h^ 

II I I I 

Hoek (O) 

< 2  - /a  

29 

11 52 I 41,332 I 60 I 43,234 

Moment (mNm) 

A l  1no 
-rI,I"/ 

37,305 18 

36 

33,222 26 36,131 

39,487 43 40,773 

I 

I( 68 1 44,073 I 76 1 45,080 

67 43,458 73 44,688 

79 45,191 82 45,080 

90 

14 

46,254 3 27,350 

30,985 27 36,410 

33 37,865 

52 41,560 

44 40,717 

62 43,178 

11-05-95 

81 

34 

59 

81 

1 

45,191 86 45,863 

37,641 24 34,621 

42,45 1 13 30,370 

45,359 43 39,822 

27,965 30 37,753 

40,326 

42,898 

26 

72 

46,030 

37,585 

34,900 

43,234 

32,999 

45,080 

44,129 

43,681 

37,138 

34 37,585 

3 1,433 

45,247 

71 

84 

44,241 15 3 1,768 

46,030 10 30,258 

23 I 34,844 I( 

41 

61 

29,419 

42,227 

40,158 19 33,222 

43,514 

c- 1 



APPENDIX C: Vervolg 

Voor de bepaling van het uitwendige moment, dat evenwicht creëert met het moment van de tensatorveren 
geldt in eerste orde benadering de volgende fouten-analyse (zie Verduin & Braak: [2]): 

waarin Mknstp = het uitwendige moment met fout AMklinstp 
m 
g 
1 

= massa met fout Am 
= valversnelling met fout Ag 
= momentarm met fout Al 

De massa m had een waarde van 0,057 kg en een waarde van 0,0005 kg voor Am. 
Voor de valversnelling g is een waarde van 9,812 d s 2  gebruikt, wat leidt tot een waarde van 0,0005 m/s2  
voor Ag. 
Wanneer vervolgens wordt aangenomen, dat de momentam 1 met een nauwkeurigheid van 0,l  mm is 
afgelezen, gelden de volgende waarden voor de maximale fout in de bepaling van het uitwendige moment: 

Voor Mknstp = 46,254 mNm en 1 = 82,7 mm: 

AMknstp 5 46,254 (0,00877 + 0,000051 + 0,00121) = 0,464 mNm 

Voor Mknstp = 27,350 mNm en 1 = 48,9 mm: 

AMknstp 4 27,350 (0,00877 + 0,000051 + 0,002045) = 0,297 mNm 

In het vervolg wordt een waarde van 0,5 mNm voor AMhstp gehanteerd. 
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APPENDIX D: Reproduceerbaarheid moment-signaal 

Ingestelde 
hoeksnelheid 
(O/S) 

Zonder uitw. belasting 

Gemiddelde v/h Gemiddelde vld 
gemiddelde S.D. (mNm) 
moment (mNm) 

46,57 

met kunstpoot 

Gemiddelde vld 
S.D. (mNm) 

Gemiddelde v/h 
" pemiddelde 
moment (mNm) 

5 

50 45,55 I 0,48 39,17 0,96 

1 O0 48,65 1 0,45 39,23 0,87 

200 
~~ 

53,22 I 0,76 41,18 1 3 4  

250 61,38 I 0,64 4 1,43 0,90 1 O00 

1200 300 64,66 I 0,57 42,93 1 ,O7 

400 72,02 I 0,52 

500 8 1,69 0,55 42,21 0,93 

De waarden voor het gemiddelde en de S.D. van het moment-signaal is bepaald, nadat de oscillaties in het 
signaal zijn uitgedempt (hetgeen maximaal 0,26 s duurde). 
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APPENDIX E: Sub-VI voor de berekening van de afgeleide 

IC 
f 

A 





APPENDIX F: Fouten-analyse gewogen middeling 

Als gewogen middeling is in de tekst de volgende relatie gekozen: 

Volgens Chatfield [ i ,  (p. 206)] geldt dan voor de variantie o(@*) de volgende formule: 

o(@*)' = (+)%(@)' + (%)2o(@)2  + (+)'o(@)' +(;)'o(@)' + (;)20(@)2 F.2) 

waarbij aangenomen is, dat de variantie van iedere sample van het positie-signaal gelijk is 
aan o(@). 
Dit leidt tot: 

Chatfield [ l ,  (p. 128 en p. 112)] geeft ook de grenzen van een 99%-betrouwbaarheidsinter- 
val: 

Xt2,58.o =: ?+Ax 03.4) 

Wanneer vervolgens aangenomen wordt, dat de maximale fout A@ gelijk is aan de grenzen 
van dit betrouwbaarheidsinterval, geldt dat de variantie in het positie-signaal gelijk is aan: 

1 
2,58 

o(@) = -A@ = 0,8914 

waarin voor de maximale fout A$ de waarde 2,3" (zie paragraaf 2.4.2) is gesubstitueerd. 
Uit formule (F.3) volgt dan voor de variantie O'(@*) van het gewogen gemiddelde een 
waarde van (19/81)- (0,8914)' =: 0,1864. 

Substitutie van deze waarde in formule (F.4) geeft tenslotte de waarde voor de maximale 
fout A@* in het gewogen gemiddelde: A@* = 2,58- 0,432 =: 1, l l "  
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APPENDIX G: Uit metingen berekende gemiddelde en S.D. van de 
hoeksnelheid zonder belasting 

Door middel van N is in de tweede kolom het aantal uitgevoerde metingen vermeld. 
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APPENDIX H: Uit metingen berekende gemiddelde en S.D. van de 
hoeksnelheid met kunstpoot 

Gemiddelde 
v/h gemiddel- 
de ( O h )  

0,49 I 0,OO 

heid ( O h )  

0,5 (N=5) 

5 (N=5) 

Gemiddelde Max. waarde 
v/d S.D. in overshoot 
( O / S )  ( O / S )  

0,06 I 0,01 

200 

400 

50 (N=5) 

100 (N=5) 

1200 I 300 (N=5) 

99,82 t 0,12 

195,69 +- 0,44 

400 (N=5) 

500 (N=5) 

11,64 I 0,56 

18,56 I 0,75 

212,12 t 14,57 

389,26 t 20,02 

-40" naar +40° (rechtsom) 

800 

1 O00 

200 (N=5) 

250 (N=5) 

I -  

245,91 * 0,71 

297,51 f 1,21 

49,08 f 0,04 1 6,11 I 0,12 I 105,38 t 6,16 

28,69 f 2,66 

4659 t 2,42 

477,43 f 20,96 

615,24 I 27,49 

400,53 t 1,70 

500,39 f 1,99 

54,68 f 1,97 

76,48 f 8,13 

793,99 rt 1432 

957,18 I 28,48 

Sample- Ingestelde Gemiddelde Gemiddelde 
frequentie hoeksnel- v/h gemiddel- v/d S.D. 
(Hz) heid ("/S.) de ( O h )  ( O / S )  

Max waarde 
in overshoot 
( O / S )  

10 

20 

0,5 (N=5) 0,49 * 0,01 0,07 f 0,Ol 

5 (N=5) 

_ _ _ _ ~  

800 I 200 (N=5) I 197,43 2 0,52 I 20,38 f 0,85 I 38054 f 1359 

200 

400 

50 (N=5) 49,12 f 0,05 6,39 +. 0,21 117,69 t 7,05 

100 (N=5) 98,76 * 0,12 13,38 f 1,43 218,97 I 8,19 

1000 

1200 

I I I I 

250 (N=5) 246,54 I 0,72 31,04 t 1,45 487,69 f 23,36 

300 (N=5) 299,41 t 0,39 45,28 f 0,54 618,Ol 23,14 

Door middel van N is in de tweede kolom het aantal uitgevoerde metingen vermeld. 

1600 

2000 

H- 1 

400 (N=5) 391,62 t 1,36 48,41 f 1,53 808,49 t 29,03 

500 (N=5) 498,50 2 1,28 51,78 I 1,12 1032,18 tr 35,40 





APPENDIX I: Uit metingen berekende gemiddelde en S.D. van 
hoeksnelheid met rat 

Gemiddelde v/h Gemiddelde v/d 
gemiddelde ( O h )  S.D. ( O h )  

48,42 2 0,07 7,70 I 0,16 

Max. waarde in 
overshoot ( O h )  

106,88 f 9,46 

100 (N=10) 

250 (N=10) 

2000 500 (N=lO) 

200 50 (N=10) 

98,45 I 0,22 

244,41 I 1,09 

12,51 I 0,85 

28,89 -r 1,67 

212,02 I 12,69 

459,19 -+ 0,67 

504,43 I 1,16 66,26 t 4,86 918,38 t 29,49 

Sample- Ingestelde 
frequentie hoeksnelheid 
(Hz) (O/S) 

200 50 @=lo) 

400 100 (N=10) 

Gestimuleerde spier 

Gemiddelde v/h Gemiddelde vld Max. waarde in 
gemiddelde ("/s) S .D. ("/s) overshoot ( O h )  

48,44 I 0,04 8,73 I 0,21 107,67 I 2,29 

98,42 f 1,41 12,62 f 0,78 219,31 t 836  

1 O00 

2000 

250 (N=10) 245,19 I 0,67 30,48 I 1,47 470,22 I 28,61 

500 (N=10) 505,53 t 2,Ol 67,67 I 4,91 928,46 k 4537 





APPENDIX J: Elektronisch schema voor het meten van de stroom 
door de spoel 

shunt 

spoel - 

Uit bovenstaande schema volgt, dat de spanning over de weerstand R, lineair versterkt 
wordt. Tussen deze spanning en de stroom door de spoel bestaat een (vrijwel) lineair 
verband, daar de ingangsweerstand van de opamp dusdanig groot is, dat de stroom door de 
opamp verwaarloosbaar is. 
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APPENDIX K: Methoden om rek in een skeletspier te meten 

K. 1 Inleiding 

.. Ee Irx-wht, die een ske!et~pier k m  leveren, is onder andere afhankelijk van de tijd, de 
stimulatie, de rek en de reksnelheid. Wanneer experimenten met een spier worden 
uitgevoerd, is het gewenst, dat eerdergenoemde parameters bekend zijn of zelfs kunnen 
worden voorgeschreven. Vanuit de fysiologische gezichtshoek is het interessant om de 
spier met een constante lengte (isometrisch) of met een constante lengte-toename (isokine- 
tisch) te laten contraheren. 
Wanneer in situ experimenten gewenst zijn, waarin de skeletspier zó gestimuleerd wordt 
dat deze isometrisch of isokinetisch contraheert, zal de lengte van diezelfde spier real-time 
bekend moeten zijn. Er is dientengevolge behoefte aan een meetinstrument, dat deze lengte 
real-time kan meten. 
Als ontwerp-eis is voor het instrument een nauwkeurigheid van 1% gekozen. Omdat de 
tibialis anterior van een rat met een lengte van ongeveer 1 cm, als te onderzoeken spier is 
gekozen, zullen de afmetingen van het meetinstrument ook van deze orde moeten zijn. Een 
volgende eis is, dat het instrument ongevoelig voor sterke magnetische velden zal moeten 
zijn. De dynamometer, waarmee de experimenten plaatsvinden, genereert immers zo’n 
sterk magnetisch veld. Daar het gemeten signaal via een regelcircuit toegevoegd wordt aan 
een spierstimulator, om zo de spier op de gewenste manier te laten contraheren, zal het 
meetsignaal tenslotte een continu, real-time signaal moeten zijn. 
Nadat eerst de criteria, waaraan het meetinstrument zal moeten voldoen, uiteengezet zijn, 
zullen in dit hoofdstuk een aantal methoden om real-time de rek in een spier te meten, 
worden geïnventariseerd. 

K.2 Criteria 

De methode om rekken te meten in een skeletspier zal moeten voldoen aan de hiernavol- 
gende criteria. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de literatuur vooral rek-metingen 
aan ligamenten in plaats van ann spieren zijn beschreven. Hierdoor bestaat de mogelijk- 
heid dat enige aanpassing van onderstaande lijst noodzakelijk blijkt. 

1- Het meet-instrument zal de grote rekken, die voor kunnen komen in zachte en, in 
het bijzonder, biologische (i 20% rek) materialen nauwkeurig en met voldoende 
gevoeligheid (0,5% rek) moeten kunnen meten. 
De stijfheid van de spier met het instrument mag niet te veel verschillen van de 
stijfheid van de spier alleen, zodat te meten de rek in de spier niet te veel be- 
invloed wordt door het instrument. 
De spier mag niet beschadigd worden door de fixatie van het meet-apparaat op de 
spier. In het algemeen mogen de materiaal-eigenschappen van de spier niet 
veranderd worden door dit meet-instrument. 

2- 

3- 
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4- 

5- 

6- 

Het apparaat mag de natuurlijke bewegingen van de skeletspier en de aangrenzende 
weefsels niet hinderen. 
Om het meet-apparaat in situ te kunnen gebruiken, zal het de erg corrosieve 
lichaamsvloeistoffen moeten kunnen verdragen. 
Om real-time metingen te kunnen verrichten, zal het apparaat een continu signaal 
moeten leveren, dat direct beschikbaar is voor verwerking, bijvoorbeeld in een 
regelcircuit. 
Om zo weinig mogelijk schade te hoeven toebrengen aan de omliggende weefsels 
(Iigamnten, a~de re  spieren cd) tijdens het implanteren van het meetinstrument, 
zullen de afmetingen van dit instrument beperkt moeten zijn. 

7- 

Technieken om rek in technische materialen, zoals staal en keramiek te meten, zijn in een 
veel sneller tempo ontwikkeld dan technieken om zulke metingen aan zachte materialen, 
en in het bijzonder biologische materialen, te verrichten. Hiervoor zijn enkele redenen 
gegeven in de literatuur (Van Renterghem et al.: [23], Shrive et al.: [24]). 
De stijfheid van de zachte materialen zal door de klassieke, vaak veel stijvere, rekstrookjes 
sterk beïnvloed worden. Deze rekstrookjes hebben in vergelijking met de rek, die in zachte 
materialen kan voorkomen, een veel kleinere rek-capaciteit, gewoonlijk begrensd tot 3 à 
5% rek. De in zachte materialen voorkomende rekken kunnen meer dan 20% bedragen. 
Het inklemmen van zachte materialen zonder schade aan het proefstuk toe te brengen 
levert ook problemen op. Scherpe randen kunnen immers gemakkelijk door het proefstuk 
heensnijden. Ook kunnen de rekstrookjes vaak niet op zachte materialen geplakt worden. 
De lijmstof kan door een chemische reactie de materiaal-eigenschappen van het zachte 
materiaal veranderen en het aandrukken van de rekstrookjes zal de zachte proefstukken 
gemakkelijk kunnen vervormen. Optische methoden, welke gebaseerd zijn op een 
kristallijne structuur zijn dientengevolge niet toepasbaar op de amorfe, zachte materialen. 

K.3 Rekdefinitie 

Zoals in de inleiding is gesteld, is het fysiologisch interessant om de lengte van de 
spierbuik te meten. Op die manier zal mogelijk een methode ontwikkeld kunnen worden 
om de spier isometrisch of isokinetisch te laten contraheren. 
Mechanisch gezien is de rek echter de juiste manier om de verlenging van de spier te 
beschrijven, omdat dit een maat geeft voor de verlenging van de spier, die onafhankelijk is 
van de beginlengte van de spier. Daar in de spier grote rekken plaatsvinden, zal de 
natuurlijke rek (eng.: natural strain) bepaald moeten worden. De maatrek (eng.: enginee- 
ring strain), die vaak gebruikt wordt in de literatuur, geldt immers alleen in het elastische 
gebied van technische materialen (rekken tot 0,OO 1). Deze natuurlijke rek E(t) wordt 
bepaald met behulp van de formule 

waarin Z(t) de momentane afstand tussen twee punten en 1, de referentie-afstand tussen 
diezelfde punten is. 
Bij de bespreking van de geïnventariseerde meetmethoden in de hiernavolgende paragrafen 
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zullen van de verschillende methoden zowel de mogelijkheid tot een lengte-meting van 
een skeletspier als de mogelijkheid tot een rek-meting in zo’n spier toegelicht worden. 
Wanneer echter de rek in een skeletspier bepaald moet worden, zal een meetinstrument, 
dat de lengte meet, bij een referentie-lengte Zo = 40 à 50 mm een nauwkeurigheid moeten 
bezitten van k 0,0025 mrn (0,005%) om ook kleine rekken nauwkeurig te meten. De beide 
lengte-metingen zullen volgens formule (K. 1) moeten worden omgewerkt tot een signaal, 
dat evenredig is met de rek in de spier. Dit signaal zal vervolgens via een regelcircuit 
moeten worden toegevoegd aan de spierstimulator. Deze bewerkingen zullen real-time 
uitgevvvrd moeten w ~ r d e n  PE zilllen dus in hardware geïntegreerd moeten worden. 

K.4 Verschillende meetmethoden 

K.4.1 Inleiding 

In de hierna volgende paragrafen zullen een vijftal verschillende meetmethoden beschreven 
worden. Bij bijna alle methoden zal bondig het principe uiteen gezet worden, waarna de 
resultaten van metingen met deze methoden, die verkregen zijn door andere onderzoekers 
en die in artikels terug te vinden zijn, besproken worden. Vervolgens wordt verzocht om 
een mathematisch verband af te leiden tussen de lengte cq. de rek en de uitgangsspanning. 
Tenslotte zullen een aantal conclusies met betrekking tot iedere afzonderlijke meetmethode 
gegeven worden. 

K.4.2 Optische meetmethoden 

In de literatuur (Wilson et al.: [32], Pickles et al.: [20], Shrive et al.: [24], Van Renterg- 
hem et al.: [23]) worden verschillende methoden beschreven, waarbij door middel van een 
(high speed) video-camera of Röntgen-straling de verplaatsing van markers wordt 
vastgelegd. Deze beelden zullen door een computer moeten worden bewerkt om signalen 
te verkrijgen, die de rek in het weefsel representeren. Omdat deze bewerking slechts off- 
line kan plaatsvinden, zullen de signalen ongeschikt zijn om aan een regelcircuit toe te 
voegen. Behalve dit nadeel zullen ook de kosten, die deze methoden met zich meebrengen, 
de toepassing van zo’n methode vrijwel onmogelijk maken. 

K.4.3 Wall Effect Verplaatsingsmeter 

Deze techniek is oorspronkelijk geïntroduceerd door Arms et al. [l]. Het instrument is 
schematisch weergegeven in figuur K. I. 
De ene helft van het meetinstrument bestaat uit een permanente magneet, die bevestigd is 
aan een fixatie-haakje, en de andere helft bestaat uit een Teflon buisje, waarin de magneet 
vrij kan bewegen en waarop de Hall Effect Transducer is bevestigd. Ook de tweede helft 
zal door middel van het haakje op de spierbuik bevestigd moeten worden. Eventueel kan 
de bevestiging van de beide delen op de spier verbeterd worden door een hechting. 
Wanneer de haakjes de spierbuik beschadigen, zullen deze haakjes achterwege gelaten 
moeten worden en zal een bevestiging met behulp van een (super)lijm overwogen moeten 
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worden. 

Het meetinstrument is 

Hall Effect I I 
Transducer 

Elektr, kabels 

I 

'iguur K. 1 : Hall Effect Verplaatsingsmeter 

gebaseerd op het principe, dat een magnetisch veld een kracht 
uitoefent op bewegende geladen deeltjes (Lorrain & Corson: [ 161). Wanneer ervan 
uitgegaan wordt dat alleen de negatieve elektronen in een geleider vrij kunnen bewegen, 
zal er ten gevolge van deze kracht een spanningsverschil over de geleider ontstaan. Door 
de kracht zullen de elektronen immers allemaal naar één zijde van de geleider gedrukt 
worden. Hierdoor ontstaat aan deze zijde een overschot aan negatieve lading en aan de 
ertegenover liggende zijde een overschot aan positieve lading. Deze spanning is afhanke- 
lijk van de grootte van de kracht (en dus ook afhankelijk van de afstand) en kan met een 
voltmeter gemeten worden. 

Arms et al.: [ i ]  heeft in 1983 deze meet-methode ontwikkeld. Voor de te verrichte 
metingen aan een ligament in de menselijke knie, was toen immers nog geen geschikte 
methode beschikbaar. Er moest dus een methode ontwikkeld worden, waarmee de rek met 
een nauwkeurigheid van 0,05% kon worden bepaald. De lengte van het instrument had een 
waarde van 10-12 mm. Het instrument werd gecalibreerd met behulp van een LVDT- 
verplaatsingsmeter en bleek heel lineair te zijn in het middengebied. De maximale rek, die 
in het ligament werd gemeten, had een waarde van 4%. 
Ook Shrive et al. [24] beschrijft dit meetinstrument. Vermeld wordt dat deze methode de 
potentie had om rekken tot 20% te kunnen meten, wanneer het instrument een lengte bezat 
van 5 mm. 
Pickles et al. [20] heeft in vivo metingen met behulp van dit instrument verricht aan 
ligamenten van schapen. De gemeten rekken hadden een waarde tot 11 %. Het meetinstru- 
ment had een lengte van 4 mm en werd gecalibreerd met behulp van een micrometer om 
de toename van de uitgangsspanning tengevolge van de verplaatsing van de haakjes te 
meten (ongeveer 4 V/mm). Ook was een absolute calibratie noodzakelijk met behulp van 
een microscoop om de verplaatsingen te kunnen converteren naar een rek. 
Kolen et al. [15] en Weinhoffer et al. [30] hebben methodes ontwikkeld om met behulp 
van Hall Effect Transducers hoekverdraaiingen te kunnen meten. Kolen mat een waarde 
voor de temperatuursafhankelijkheid van de uitgangsspanning van 2% tussen 25 en 40 "C. 
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De Hall Effect Transducer produceert een elektrische spanning V,, die proportioneel is met 
de sterkte H van een magnetisch veld en die voldoet aan (Weinhoffer et al.: [30]) 

waarin I de stroomsterkte door de transducer is, d de dikte van het materiaal en KH de 
Hall-coëfficiënt. Daar voor de magnetische inductie B de relatie B = pH geldt, met p de 
magnetische permeubi!iteit (L~rrziin R- C ~ r n n :  [ih!, p. 341); kan de vorige formule 
omgewerkt worden tot: 

Om vervolgens een relatie te verkrijgen tussen de magnetische inductie B en de afstand 
tussen de magneet en de transducer, zullen heel wat aannames genomen moeten worden. 
Wanneer de sterkte van een magneet gekarakteriseerd wordt door een magnetisatie M ,  dan 
kan voor de oppervlakte stroom j over de magneet, die al de gerichte elektronen door 
middel van hun elektronspin teweeg brengen, de volgende relatie gegeven worden (Lorrain 
& Corson: [16], p. 335): 

j = & f = w m  (K.4) 

waarin m het dipool-moment per atoom en N het aantal atomen zijn. Deze oppervlakte 
stroom staat loodrecht op de richting van de magnetisatie. 

Figuur K.2: Definities Biot-Savart 

De formule van Biot-Savart geeft voor de magnetische inductie B op een afstand I van één 
enkele winding de volgende relatie (zie figuur K.2 en Elliott [io], p. 241): 

p7cR2-I r ,  I p -A -I 
47ca 47Vs3 s s 

(2 - es+- a) B = -(2cos@ < +sin@ a) = tK.5) 

waarin R de straal van de winding en @ de hoek tussen de I en s representeert. 
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Voor de absolute waarde van de magnetische inductie B geldt dus: 

Wanneer vervolgens de magneet met de oppervlakte-stroom als een brede winding wordt 
hesr,h~~wC! met lengte. I' zoals in figuur K.3 is weergegeven, dan geldt voor de absolute 
waarde van de magnetische inductie de volgende relatie: 

Daar Y en l(t) in de praktijk dezelfde orde grootte zullen bezitten is een verdere vereenvou- 
diging van bovenstaande relatie niet mogelijk; Het is zelfs de vraag of de spoel in de 
praktijk wel als één winding te beschouwen zal zijn. 

I 

Figuur K.3: Berekening magnetische inductie B in P 

Substitutie van (K.7) en (K.4) in (K.3) geeft als de relatie tussen de uitgangsspanning van 
de Hall Effect Transducer en de afstand tussen de transducer en de magneet: 

Een eenvoudige analytische relatie tussen de uitgangsspanning en de natuurlijke rek E in 
de spierbuik is, zoals blijkt uit formule (K.8) niet af te leiden. 

Concluderend kunnen de volgende opmerkingen geplaatst worden: 

- Het uitgangssignaal van een Hall Effect Transducer als functie van de afstand of de 
rek tussen de magneet en de transducer is niet eenvoudig te voorspellen. Het 
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meetinstrument zal bij een eventuele toepassing uitvoerig gecalibreerd moeten 
worden, voordat de metingen uitgevoerd worden. 

- De Hall Effect Transducer geeft een uitgangsspanning, die afhankelijk is van de 
afstand tussen de magneet en de transducer. Dit brengt met zich mee, dat wanneer 
een reksignaal gewenst wordt, het instrument een grote nauwkeurigheid zal moeten 
bezitten. 

- Mq@jk wordt de spierbuik door de haakjes beschadigd en zal een toevlucht 
genomen moeten worden naar een bevestigingsmethode, die gebruik maakt van een 
(super)lijmsoort. Hierdoor kunnen de materiaal-eigenschappen van de spier 
veranderen. 

- Hoewel de afmetingen van het meetinstrument klein zijn (4-12 mm), zal de massa 
van vooral de magneet de natuurlijke bewegingen van de spier (de massa van een 
tibialis anterior van een rat is ongeveer 1 gram) kunnen hinderen. Informatie over 
de massa van deze (kleine) magneten wordt in de literatuur echter niet gegeven. 

- Daar het meetinstrument uit twee delen bestaat, zal de spier niet door het instru- 
ment versterkt worden. Wel bestaat er een mogelijkheid, dat de magneet bij zijn 
bewegingen in het Teflon-buisje wrijving ondervindt. Ook zijn er problemen 
denkbaar, wanneer de spier een dusdanig grote rek ondervindt dat de permanente 
magneet een verplaatsing tot buiten het buisje ondervindt. 

K.4.4 Piezo-elektrische methoden (ultrageluid) 

Een afstand tussen twee punten kan ook gemeten worden door de tijdsduur te meten, die 
een geluidsgolf nodig heeft om zich van het eerste punt naar het tweede punt te verplaat- 
sing. Wanneer de frequentie van de geluidsgolf hoog is en de golflengte dientengevolge 
laag, zal het oplossend vermogen groot zijn. Met behulp van geluidsgolven met een hoge 
frequentie (ultrageluid) bestaat dus de mogelijkheid om kleine verplaatsingen te meten. Op 
dit principe zijn de meetmethoden, waarbij gebruik wordt gemaakt van piezo-elektrische 
kristallen, gebaseerd. 

Het piezo-elektrische effect is in 1880 door de gebroeders Curie ontdekt (Blitz: [4]). In 
bepaalde materialen ontstond een elektrisch spanningsverschil tussen twee tegenover elkaar 
liggende oppervlakken van de kristallen in het materiaal, wanneer er een mechanische 
spanning in het kristal werd opgewekt. Dit effect is omkeerbaar; het opleggen van een 
elektrische spanning tussen de oppervlakken heeft een mechanische spanning en dus een 
mechanische rek in het materiaal tot gevolg. Door nu een wisselspanning over het 
materiaal aan te leggen kan het materiaal in trilling gebracht worden en zullen er drukgol- 
ven (geluid) opgewekt worden. Deze drukgolven hebben in een tweede kristal weer een 
elektrische spanning tot gevolg. Wanneer nu de geluidssnelheid in het tussen liggende 
medium en de tijdsduur, die een geluidsgolf nodig heeft om vanuit de ene kristal de 
andere te bereiken, bekend zijn, is ook de afstand tussen deze kristallen bekend. 

Guntheroth [ 121 gebruikte piezo-elektrische schijfjes van bariumtitaan met een afmeting 
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van 5 mm en een frequentie van 3 MHz om afstanden te meten met een nauwkeurigheid 
van 5 mm of minder. Als nadeel ondervond hij, dat de kristallen precies op één lijn 
moesten liggen. Hij heeft geprobeerd om dit probleem af te zwakken door de geluidsgol- 
ven te verbreden door het gebruik van acoustische lensen. 
Van Trigt 111 [26] heeft ditzelfde probleem ook onderkend en als mogelijke oplossing 
hiervoor heeft hij het gebruik van hemispherische kristallen onderzocht (zie figuur K.4). 
Daar de impedantie van het kristal (q) een andere waarde heeft dan impedantie van de 
om de spier liggende weefsels (Z,), zal een speciale laag met als impedantie Z, = Z2/3Z,'/3 
~ u c r  het k.-istd gepla-aitst worden; om ervoor te zorgen dat de energie-overdracht zo 
maximaal mogelijk is. In het onderzoek van Van Trigt I11 bleek epoxy het meest geschikte 
materiaal hiervoor. Omdat de gebruikte kristallen een eigenfrequentie van 3 à 5 MHz 
bezaten, moest de epoxy-laag een dikte van 0,21 mm (U4 golflengte) bezitten. Vooral het 
verkrijgen van een uniforme laag met de optimale dikte moest met de grootste nauwkeu- 
righeid gebeuren, omdat een afwijking van 11 pm een afwijking van 5% in de frequentie 
zou veroorzaken. Deze hemispherische kristallen bleken de geluidsgolven in een hoek van 
180" bijna uniform uit te zenden en door de loodrechte invalshoek van de geluidsgolven 
werd ook de reflectie van de golven tot een minimum beperkt. De kristallen konden in 
vivo gebruikt worden en de kosten van deze hemispherische kristallen bedroegen in 1981 
minder dan $ 80,OO. 

Piezo-e lektr icche 
hemicp heer 

I Hechtring, "4 

I 
Figuur K.4: Hemispherische piezo-kristallen 

Villareal et al. E281 heeft de kristallen een spherische vorm proberen te geven door middel 
van het gebruik van hars. De kristallen hadden nu een diameter van 2 mm. Door de 
bedradingen van de kristallen op een speciale manier met een standaard sonomicrometer- 
versterker te verbinden, konden de verschillende kristallen zowel als zender als ontvanger 
gebruikt worden. De bepaalde rekken (mean tussen 2,3 en 17,O) hadden een standaard 
afwijking tussen 0,5 en 1,9. De methode met de piezo-elektrische kristallen werd simultaan 
gecontroleerd door middel van een radiografische methode. Tussen beide methoden werd 
een goede correlatie bepaald. 
Omens et al. [ 181 gebruikte voor zijn experimenten aan geïsoleerde harten piezo-elektri- 
sche kristallen met een eigenfrequentie van 5 MHz. Inclusief de divergerende lensen 
hadden de kristallen een diameter tussen 0,6 en 0,8 mm. De standaard afwijking van de 
gemeten rekken bedroeg 0,045 (< 3%). Maar ook nu werd onderkend, dat het niet op één 
lijn liggen van de kristallen kan leiden tot fouten in de gemeten lengte. In 1994 heeft 
Omens in een ander onderzoek kristallen gebruikt met een eigenfrequentie van 10 MHz en 
een dikte van 0,22 mm. De diameter bezat inclusief de divergerende lensen een waarde 
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tussen 0,3 en 0,5 mm. De resolutie van de kristallen bedroeg ongeveer I 0,02 mm. 
Ook Kedem et al. [14] heeft het principe van ultrageluid gebruikt om lokaal de momenta- 
ne lengte in het hart in vivo te meten. Tijdens de experimenten werd een standaard Triton 
Sonomicrometer gebruikt en in het artikel wordt hieraan weinig aandacht geschonken. 
Caputi et al. [6] heeft met zijn experimenten, waarbij ook gebruik werd gemaakt van een 
Triton Sonomicrometer, aangetoond dat de snelheid van ultrageluid in passieve en actieve 
spieren gelijk is (I 1580 m / s )  en bovendien onafhankelijk van de beweging van de spier 
en de oriëntatie van de spierbundels. De onnauwkeurigheid van de metingen had een 
wuurde 5 0,296. 
Weytjens et al. [3 11 heeft twee nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld, die gebaseerd zijn 
op het piezo-elektrische effect. Het eerste instrument bestond uit twee kristallen, die dicht 
bij elkaar geplaatst waren langs een VMR (zie paragraaf K.4.4). De stijfheid van dit type 
was 0,050 N/mm en dit type bezat een onnauwkeurigheid met een waarde van maximaal 
2,5%. Het tweede type bestond uit twee grotere kristallen, die ongeveer 50 mm uit elkaar 
geplaatst waren in een rubberen buis met een diameter van 4,5 mm. Dit type meet 
instrument bezat een stijfheid van 0,087 N/mm en een onnauwkeurigheid van maximaal 
4%. De kristallen waren voorzien van convexe lensen (dikte ongeveer 0,5 mm) van epoxy 
en de in-vivo metingen waren uit gevoerd met behulp van een Sonomicrometer 120 
(Triton Technology). In de studie is uitgegaan van een geluidssnelheid in spierweefsel van 
1580 m / s  met een temperatuursafhankelijkheid van 2,4 m/s/"C. 

Een geluidsgolf zal, nadat deze door een kristal is uitgezonden, met een snelheid v1 de 
acoustische laag met dikte d over het kristal doorklieven, vervolgens de te meten afstand 1 
tussen de kristallen met een snelheid v2 en tenslotte, voordat de andere kristal bereikt 
wordt, nog een acoustische laag met dikte d. Voor de tijdsduur, die de geluidsgolf hiervoor 
nodig heeft, geldt: 

d l  t = -+-+- = 2-+- 
v2 V l  v1 v2 

d l d  

Voor de te meten afstand 1 geldt dus: 

(K.lO) 

In deze relaties zijn de snelheden v1 en v2 constant, afhankelijk van de media en op te 
zoeken in tabellen. De dikte d is ook constant en volgt uit het fabricage-proces. 
Wanneer bovendien een referentie-toestand (lo, to) bepaald wordt, volgt voor de natuurlijke 
rek E, de volgende relatie: 

(K. 1 1) 
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Om de lengte Z(t) of de rek q(t) te meten hoeven alleen de verschillende tijdsduren ti 
bepaald te worden. Deze tijdsduren zullen, wanneer de dikte d ten opzichte van de lengte I 
verwaarloosd wordt en er zich alleen maar lucht (v2 = 330 d s )  bevindt tussen de 
kristallen, een waarde hebben van ongeveer 0,0001515 s = 0,15 ms. Het detecteren van de 
juiste puls (er komen ongeveer lo6 pulsen in één seconde bij het ontvangende kristal aan 
en er zullen allerlei reflecties optreden aan de wanden van het vertrek, waarin het 
experiment plaats vindt) in een zo kort tijdsbestek zal het ingewikkeldste gedeelte zijn van 
deze meetmsthM!e. 

Samenvattend: 

- Er bestaat een lineair verband tussen de tijdsduur t en de lengte Z(t) en een 
logarithmisch verband tussen de tijdsduur t en de rek El( t ) .  

- Ondanks het lineaire verband van de relaties zijn de constante parameters wellicht 
moeilijk nauwkeurig te bepalen. De orde van de dikte d bijvoorbeeld is m. 

- De geluidsgolven zullen geen hinder ondervinden van het magnetische veld van de 
dynamome ter. 

- Om een goede energie-overdracht te bewerkstelligen, zullen de kristallen moeten 
worden voorzien van acoustische laagjes of lensen, die aan strenge nauwkeurig- 
heidseisen moeten voldoen. 

K.4.5 Vloeibaar Metaal Rekstrookje 

Een schematische schets van een Vloeibaar Metaal Rekstrookje (Kwiktouwtje, eng.: Liquid 
Metal Strain Gage (LMSG)) is weergegeven in figuur K.5. 

Kwik 
\ 

I stroomdraad 

Figuur K.5: Vloeibaar Metaal Rekstrookje 

De methode is gebaseerd op het veranderen van de elektrische weerstand van een stroom 
geleidend materiaal, wanneer de lengte en de doorsnede van het materiaal veranderen. Dit 
meetinstrument was oorspronkelijk ontwikkeld door Whitney in 1949 om een betrouwbare 
methode voor het opsporen van thrombose in het onderbeen te ontwikkelen. Sindsdien is 
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deze methode zowel in vitro als in vivo gebruikt (Edwards et al. [SI, Ehle et al.: [9], 
Brown et al.: [5], Van Weeren et al. [29], Stone et al.: [25]). De lengte van de gebruikte 
instrumenten varieerde tussen 10 mm en 50 mm. 

Meglan et al. [17] heeft een snelle en eenvoudige methode ontwikkeld om deze meetin- 
strumenten te maken. De gebruikte siliconen buis (De waarden voor de binnen- en 
buitendiameter waren respectievelijk: 0,3 175 mm en 0,625 mm) is doorzichtig, zodat 
luchtbelletjes in het vloeibare metaal (kwik) eenvoudig opgemerkt konden worden. 
Dmrdat het bi?isje in xyleen werd gedompeld, waardoor het buisje uitzette. stond de kwik 
onder druk, nadat de xyleen was verdampd (zie ook Ehle et al.: [9]). Hij heeft aangetoond 
dat het opnemen van dit meetinstrument in een standaard brug van Wheatstone de 
gevoeligheid 15 maal verlaagd in vergelijking met een serie schakeling van het instrument. 
In deze serie schakeling was het VMR in serie geplaatst met een weerstand met een 
zodanige waarde, dat de toename van de temperatuur van het kwik door het gedissipeerde 
elektrische vermogen beperkt bleef tot 0,25 "C. Hierdoor werd een fout in de gemeten 
lengte met een grotere waarde dan 0,1% voorkomen. De relatie tussen de lengte van het 
VMR en de spanning over het VMR is in een serie schakeling echter niet meer lineair. 
Meglan mat een temperatuur-gevoeligheid van 0,11% "C-' en het instrument mat rekken 
tot 35% correct. Helaas wordt niet vermeld of hier sprake is van maatrek of van natuur- 
lijke rek. De gemiddelde stijfheid van een 20 mm lange VMR bleek 0,0024 N/mm te 
bedragen. 
Hoewel Meglan heeft aangetoond dat de gevoeligheid van het meetinstrument verlaagd 
wordt door de toepassing van dit instrument in een brug van Wheatstone, zijn in de 
literatuur aangepaste bruggen van Wheatstone beschreven, die wel toepasbaar zijn voor 
VMR's. Elsner et al. [ l i ]  heeft al in 1959 een wisselstroom-brug beschreven, waarmee 
met een VMR van 50 mm een toename van 2 pm in de lengte kon worden gemeten. Ehle 
et al. [9] heeft voor zijn in vivo toepassing van een VMR een gelijkstroom-brug ontwik- 
keld. Ook Edwards et al. [8] heeft zijn rekstrookje verbonden met een tak van een brug 
van Wheatstone. 
Ook Stone et al. [25] heeft, met kleine aanpassingen, VMR's toegepast in een brug van 
Wheatstone. Stone beschrijft een commercieel verkrijgbaar polymeer met de naam 
TYGON (R-3603) met een binnen- en buitendiameter van resp. 0,18 en 0,64 mm en met 
een elasticiteitsmodulus van 10x106 N/m2 voor de fabricage van een VMR. Hiermee kon 
hij (maat-)rekken van 0,1% tot 50% meten. 
Tenslotte heeft ook Brown et al. [5] een brug van Wheatstone gebruikt in de uitgevoerde 
experimenten. De uitgangsspanningen waren tot maatrekken van 40% lineair en zeer 
reproduceerbaar. Een standaard afwijking van 1,35% van de mean werd gemeten na 15 
metingen. 
De gebruikte VMR's waren commercieel verkrijgbaar en het silastische buisje had een 
binnen- en buitendiameter van resp. 0,38 en 1,O mm. De lengte had een waarde van 10 
mm. Beschreven wordt dat de VMR's frequentie onafhankelijk bleken te zijn voor 
frequenties tussen 0,l en 50 Hz en dat in deze frequentie-band geen fase-verschuivingen 
groter dan 1 O optraden. De meetinstrumenten bleken snelheidsonafhankelijk voor reksnel- 
heden tussen 20 s-' en 0,02 s-'. De temperatuursafhankelijkheid van de VMR's was 
0,185% OC-l en de VMR's vertoonden geen meetbare gevoeligheid voor niet in de lengte- 
richting optredende rekken. Tenslotte bezat de stijfheid van de gebruikte VMR's (gemid- 
deld 0,024 N/mm) een waarde van ongeveer 4% van de stijfheid van een gezonde 
Achilles-pees van een konijn. 
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De levensduur van een VMR blijkt 1 tot 3 maanden te zijn (Ehle et al.: [9]). Volgens 
Brown et al. [5] bezitten de meetinstrumenten zelfs een levensduur tot 6 maanden. 

(K.12) 

Voor de elektrische weerstand R van een uniforme weerstand geldt: 

I I I V C  me+ p = SO^rtelijke weerstand (onafhankelijk van 1 en A )  
1 = lengte weerstand 
A = oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de weerstand = n;? 

Voor de verandering van de weerstand AR kan met behulp van formule ( 
afgeleid 

waarin lo de referentie-lengte en r, de referentie-straal van de weerstand zijn. 
Verdere uitwerking geeft: 

Wanneer de natuurlijke logarithme van vergelijking (K. 14) wordt genomen: 

2) worden 

(K.13) 

(K. 14) 

(K.15) 

Tenslotte kan de natuurlijke rek, zoals deze in formule (K.l) is gedefinieerd, voor zowel 
de axiale (EJ als de radiale (E,) richting in vergelijking (K. 15) worden gesubstitueerd. Als 
ook de dwarscontractie v (E, = - VEJ wordt toegevoegd, ontstaat het volgende resultaat: 

(i +2v)cl(t) = In[?] = ln(R(t)) -ln(R,) 

waarin R, = R - AR de weerstand van het materiaal in de referentie-toestand is. 

(K.16) 

Daar de wet van Ohm een lineair verband voorspelt tussen de waarde van een weerstand 
en de spanning over deze weerstand en wanneer de VMR in serie staat met een relatief 
grote weerstand, waardoor een verandering van de weerstand van de VMR weinig invloed 
heeft op de stroomsterkte I door de VMR, volgt uit formule (K.16) dat er een lineair 
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verband bestaat tussen de spanning over de VMR en de natuurlijke rek van deze VMR 
volgens 

ln(V(t)) = 2zl(t) + ln(Vo) (K. 17) 

waarbij gebruik is gemaakt van het feit, dat voor de dwarscontractie van incompressibele 
materialen geldt: v = %. 

Samenvattend kan dus het volgende gesteld worden: 

- Een VMR meet direct de rek en er bestaat dientengevolge geen verband tussen de 
weerstand van de betreffende VMR en de lengte van de VMR. Het verband tussen 
de natuurlijke logarithme van de uitgangsspanning van een VMR en de natuurlijke 
rek van de VMR is lineair. Een lengte-signaal zal met behulp van het rek-signaal 
bepaald moeten worden met behulp van de formule: Z(t) = Z,e"'). 

- De lengte van de in de literatuur gebruikte VMR's varieerde tussen 12 en 22,5 
mm, de binnendiameter en de buitendiameter van het rubberen buisje varieerde 
respectievelijk tussen 0,18 en 0,38 mm en tussen 0,625 mm en 1,O mm. De 
stijfheid van het buisje had een waarde tussen 0,0024 en 0,024 N/mm. In de klein- 
ste VMR (12xO,18 mm) bevindt zich ongeveer 4,12 mg kwik. 

- In de experimenten, die in de literatuur beschreven worden, worden VMR' s 
voornamelijk voor de rek-meting in ligamenten gebruikt. 

- Enige gevoeligheid van VMR's voor sterke magnetische velden wordt in de 
literatuur niet beschreven. 

- De levensduur van een VMR wordt door het diffunderen van de kwik in het 
rubberen buisje beperkt tot 3 à 6 maanden. 

- De VMR's kunnen alleen belast worden op trek en dienen dus aangebracht te 
worden op de kortste lengte van de spier-buik. 

- Daar er sprake is van een meetapparaat, dat uit één geheel bestaat, zijn oriëntatie- 
problemen uitgesloten. 

K.4.6 Magnetische inductie 

Volgens de eerste wet van Maxwell leidt een veranderend magnetisch veld door een 
winding tot een elektrisch veld in diezelfde winding volgens de formule (Lorrain & 
Corson: [16], pp. 461) 
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(K. 18) 

hierin stellen E, de elektrische veldsterkte langs de afstand ds en B, de magnetische 
inductie, die loodrecht door het oppervlak dA gaat (de magnetische flux) voor. 
Het linkerlid van bovenstaande vergelijking is gelijk aan het geïnduceerde potentiaalver- 
schil over de winding. De veramderende magnetische flux in het rechterlid kan gegenereerd 
worden door een tweede winding, waardoor een wisselstroom vloeit. Deze magnetische 
flux zal zwakker zijn in de eerste winding naarmate de afstand tussen de windingen groter 
is. Deze relatie geldt ook wanneer in plaats van één enkele winding een spoel genomen 
wordt om zo dit natuurkundige effect te versterken. 

I ,Winding 

I 

Figuur K.6: Oriëntatie spoelen volgens Wilson et al. 

Dit principe is in experimenten gebruikt, waarin zowel in vitro als in vivo de afstand 
tussen meerdere punten bepaald moesten worden. Wilson et al. [32] gebruikte 2 identieke 
spoelen met een hoogte van 4 mm en een buitendiameter van 7 mm. De spoelen hadden 
1500 windingen en hadden een kern van Supermalloy, waardoor de eigeninductie toenam 
tot 26 mH. De spoelen werden door middel van ogen op het hart gehecht. Een vernislaag 
beschermde de spoelen tegen de lichaamsvloeistoffen en tegen draadbreuk in de windin- 
gen. De wisselstroom had een frequentie van 10.000 Hz en de spanning over de andere 
spoel werd versterkt van enkele mV naar enkele V en gefilterd. De spoelen waren 
diametraal op het hart geplaatst zoals in figuur K.6 is afgebeeld. Volgens Wilson was dit 
meet-systeem minstens 6 maanden bruikbaar. 
Ook Arts et al. [2] heeft een meetsysteem ontwikkeld dat gebaseerd is op magnetische 
inductie. Daar 3D-metingen werden uitgevoerd, werd het magnetische veld op een 
dusdanige manier gegenereerd, dat deze rond de as van de spoel draaide. Deze spoel 
bestond uit 6 kleine selenoïden, die per paar 120" in fase verschilden. Deze kleine 
selenoïden hadden een hoogte van 1 mm en een buitendiameter (inclusief windingen) van 
3 mm. Het gegenereerde magnetische veld werd door twee andere spoelen omgezet in een 
geïnduceerde spanning. Deze spoelen hadden een hoogte van 0,s mm en een buiten 
diameter van 9,5 mm. De wisselstroom door de zes selenoïden had een frequentie van 
i500 Hz. De voltages, die geïnduceerd werden in de twee andere spoeltjes, werden 
gefilterd door middel van een band-pass filter (1400-1600 Hz) om de ruis te verkleinen. 
Een logarithmische versterker zette deze voltages vervolgens om in signalen, die evenredig 
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waren met de natuurlijke rekken. De meetfout in het bepalen van de natuurlijke rek was 
voor lengtes tussen 13,5 mm en 20 mm kleiner dan 0,005 en voor lengtes tussen 16-20 
mm kleiner dan 0,001. Het magnetische veld benaderde op grotere afstand immers beter 
de symmetrie, waarvan bij de voorspelling van het gedrag uitgegaan werd. De nulpunts- 
drift is kleiner dan 0,0005 na acht uur en omdat het magnetische veld loodrecht ten 
opzichte van het oppervlak is, is het reksignaal slechts beperkt gevoelig voor kantelingen 
van de spoeltjes (bij een kantelhoek van 10" is de fout in de gemeten rek maximaal 
0,004). 
VUG Renterghem [23] gehniikte voor experimenten aam harten twee elektronische circuits 
met ieder drie spoeltjes. De twee circuits opereerden met verschillende frequenties (70 en 
99 kHz) voor de magnetische velden, waardoor beide circuits elkaar niet konden beïnvloe- 
den. Door vervolgens gedurende 0,8 sec iedere spoel in een circuit in toerbeurt als 
magnetisch veld generator te gebruiken, konden zes rekken simultaan gemeten worden. De 
uitgangssignalen werden band-, high- en low-pass gefilterd en logarithmisch versterkt, 
waardoor een signaal ontstond dat proportioneel was met de natuurlijke rek. De spoeltjes 
hadden een hoogte van 1,3 mm en een buiten diameter van 1,3 mm. Ze waren echter op 
een schijf met een diameter van 3,O m geplaatst zodat ze op het hart konden worden 
gehecht. Voor rekken tot 2 0,30 was de grootte van de meetfouten van het meetsysteem 
ten gevolge van niet-lineariteiten < 0,009, voor een referentie-lengte Zo tussen 5 en 25 mm. 
De kleine spoeltjes gaven slechts een zwak magnetisch veld, waardoor de referentie-lengte 
niet te groot gekozen kon worden. De nulpuntsdrift was na 4 uur kleiner dan 0,006 in 
termen van natuurlijke rek. 

Ook voor dit meetinstrument kan het gedrag van de uitgangsspanning als functie van de 
lengte van de spier mathematisch worden voorspeld. Wanneer de spoeltjes geplaatst zijn 
zoals in figuur K.7 is weergegeven, geldt volgens Renterghem et al. [23] geldt ter plaatse 
van de eerste spoel voor de waarde van de magnetische inductie B van het magnetische 
veld H ,  dat door de tweede spoel wordt gegenereerd, een grootte van 

pA,"-Z(t) 
Bítì = (K. 19) 

\ ,  

4.n-1 

waarin N, het aantal windingen in de tweede spoel, A, het oppervlak van deze spoel, p de 
magnetische permeabiliteit van het medium tussen de spoeltjes, 1 de afstand tussen de 
spoelen en Z de amplitude van de wisselstroom voorstellen. 

Figuur K.7: Oriëntatie spoeltjes op spierbuik 

K-15 



Wanneer voor de wisselstroom i door de tweede spoel de vergelijking i = Isin(cUt) wordt 
aangenomen, dan geldt voor de tijdsafgeleide van de magnetische flux @ door de eerste 
spoel: 

en voor de geïnduceerde spanning over de eerste spoel: 

d@ -0-A 2.N2-I-cos(ot) yJt) = -Ni'- = - 
dt 4n-1 

(K.20) 

(K.21) 

waarbij aangenomen is dat de spoelen gelijk zijn. 
Bovenstaande relatie geeft een verband tussen de momentane afstand tussen de spoelen en 
de momentane inductie-spanning over de eerste spoel. Deze relatie geldt ook in de 
referentie toestand. Dit leidt tot de volgende relatie voor het verband tussen de uitgangs- 
spanning en de natuurlijke rek: 

(K.22) 

waarin Vin& is inductie-spanning in de referentie-toestand representeerd. Deze relatie kan 
tenslotte als volgt worden omgeschreven: 

(K.23) 

Samenvattend kan het volgende worden opgemerkt: 

- De geïnduceerde spanning is ongekeerd evenredig met de derde macht van de 
afstand tussen de spoeltjes. 
Tussen de geïnduceerde spanning en de natuurlijke rek tussen de spoeltjes bestaat 
echter een lineair verband. 

- Of het sterke laag-frequente magnetische veld, dat door de dynamometer wordt 
gegenereerd, de hoog-frequente inductie-spanning in de spoeltjes verstoort,is 
onbekend. 

K.5 Conclusie 

Van de behandelde meet-methodes is de methode, gebaseerd op magnetische inductie, de 
meest geschikte om een on-line spanningssignaal te genereren, dat de lengte cq. rek van de 
spier-buik van de m. tibialis anterior van een rat representeert. Deze methode levert een 
uitgangsspanning, die lineair evenredig is met de natuurlijke rek in de spier-buik. 
Bovendien worden in de literatuur zeer kleine spoeltjes met een buitendiameter van minder 
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dan 9 rnm beschreven, zodat toepassing op de tibialis (< 1 cm) tot de mogelijkheden 
behoort. Onbekend is echter of deze methode gevoelig is voor bijvoorbeeld het sterke 
magnetische veld, dat de rattendynamometer genereert. 
Wanneer deze methode niet toepasbaar is, vanwege dit sterke magnetische veld bij de 
rattendynamometer, zal in tweede instantie een beroep gedaan kunnen worden op de 
methode met piezo-elektrische kristallen. De zeer nauwkeurige fabricage-eisen voor de 
acoustische lensen leiden ertoe, dat deze methode in de praktijk mogelijk moeilijk 
gerealiseerd zou kunnen worden. 
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APPENDIX L: Matlab M-files 

Listing dynam0m.m: 

% CONSTANTEN RATTENDYNAMOMETER 
% 
% Natuur-constanten 
% 

% 
% WEERSTANDEN & CONDENSATOREN 
% 

g = 9.812; 

R1 = 100000; 
R2 = 220000; 
R3 = 27000; 

C1 = 47*10"(-9); 
C2 = 0.68*10"(-6); 

% 

% 
% PID-REGELAAR 
% 

fs = l/(t(2)-t( 1)); 

t22 = R2*C2; 
t l l  =R1*C1; 
t12 = Rl*C2; 
t31 =R3*C1; 
TAU = t l  l+t22+t31; 

% 
% PROCES 
% 

Re = 5.036; 
M = 0.0715; 
B = 0.05; 
% wiel 1 
T1 = 0.9*10"(-3); 
R1 = 0.007; 
ml  = 5.70e-3; 
% wiel 2 

R2 = 0.007; 
m2 = 5.70e-3; 
% wiel 3 
T3 =T2;  

T2 = 0.9*10"(-3); 
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R3 = 0.01; 
m3 = 11.62e-3; 
% wiel 4 
T4 = 4.8*10A(-3); 
R4 = 0.015; 
Jas = 3e-5; 

% 
% VERSTERKINGEN 
% 

K2 = 382; 
K3 = 5 ;  
K4 = 10: 

Listing mode1.m: 

% TOESTANDSBESCHRIJVING 
% RATTENDYNAMOMETER 
% 
% x = [Vi, Vip, Vu, Vup]' 
% 
dynamom 
% 
dt = t(2)-t( 1); 
% 
% bepaling eerste en tweede afgeleide ref-signaal 
ref = setp; 
refp = [O; diff(ref)*fs]; 
refpp = [O; diff(ref)*fs]; 
% 
% wrijving lagers 

i f q = = O  I q < O ,  
break 

end 
[ xx, y y ] =butter( 2 ,q) ; 
Fw = 2*(Tl/Rl + T2/R2 + T3/R3 + T4/R4)*ones(length(ref),l); 
%Fw = 1 .S*(Fw.*rand(length(ref),l)-Fw/2) + Fw; 
%Fw = filtfilt(xx,yy,Fw); % bandbreedte 1000 Hz 
% 
% uitwendige belasting 
Mrat = O; % uitwendig moment 
Frat = Mrat/R4*ones(length(ref), 1); 
Ju = O; % uitwendige massatraagheid 

9 = (2/fs)*1000; % o < q < fs/2 
% q zo kiezen, dat kantelfreq. 
% random signaal 1000 Hz is 

% J l  = 9e-6 
% J2 = 2.89e-5 

% 
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% 

% 
sgnVip = (X(2,i)/abs(X(2,i))); 

AX = [ 

% teken Vip 

o, 1, o, 0 
-Xla, -X1, -X2, O 

a41, a42, a43, a44]; 
0 7  07 0, 1 

% 
Bx = [ o, o, o, o, o 

X3, -X3*(1+X5*abs(X(2,i)))*sgnVip7 O, O, O 

-breuk*X3 ,breuk*X3 *( 1 +X5 *abs(X(2,i))) *sgnVip, . . 
07 0, 07 0, 0 

- l/(t12*t3 i), -(t22+t3 l)/(t12*t3 i), -t22/t 121; 
% 

c x  = [ -1, o, o, o 
0, 0, 1, 01; 

% 
Dx = [ O, O, O, O, O 

o, o, o, 0, 01; 
% 

x = x + (Ax*x + Bx*U(:,i))*dt; 

y = Cx*x + Dx*U(:,i); 
x = [X x]; 

y = [Y y1; 
end 
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