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Samenvatting. 

Een van de aspekten van cystic fibrosis (taaislijmziekte) is het zich 

ophopen van slijm in de longen, wat ademhalingsproblemen en luchtweg

infekties veroorzaakt. Patiënten zijn voor hun behandeling, die voor 

een groot deel bestaat uit tapotage ("kloppen"), in sterke mate afhan

kelijk van anderen. Om deze afhankelijkheid te verminderen, wordt ge

zocht naar een apparaat, waarmee het bekloppen kan worden gemechani

seerd. Omdat nog te weinig bekend is over wat zich exakt in de longen 

afspeelt tijdens tapotage, wordt in eerste instantie uitgegaan van de 

methode, die door de fysiotherapeut wordt gebruikt wanneer deze een 

patiënt beklopt. 

Om inzicht te verkrijgen in de waarde van en de spreiding in enkele 

belangrijke uitwendige mechanische grootheden, werd een experiment 

opgezet, waarbij zestien therapeuten en acht proefpersonen betrokken 

waren. 

Tijdens de verwerking van de daarbij gemeten signalen, werd voor de 

berekening gebruik gemaakt van de zgn. basislijn-methode._ Deze bleek 

voor de gemiddelde therapeut goed te voldoen; per individuele thera

peut waren echter korrekties noodzakelijk. 

De uitkomst van de verwerkte meetgegevens stelde ons in staat_een 

technische specifikatie op te stellen voor een toekomstig ontwerp, 

t."a.v. kracht, krachtver:deling en frekwentie. 



-1-

1. Inleiding 

1. 1. Slijmtransport bij cystic·fibrosis 

Het longepitheel wordt voor een groot deel gevormd door bekercellen 

en trilhaarcellen. De bekercellen produceren slijm, terwijl de tril

haarcellen bedekt zijn met vele kleine trilhaartjes, de cilia, die 

zorgen voor het transport van het slijm uit de long n~ar de mondholte. 

De voornaamste doeleinden van dit mucociliaire systeem zijn: 

- verwijdering vàn ingeademdè deeltjes uit de longen 

- verwijdering van afvalstoffen uit de luchtwegen 

- bevochtiging van de ingeademde lucht 

- bescherming van het epitheel tegen lichaamsvreemde stoffen en 

infekties 

-voorkomen van extreem waterverlies. 

Het slijm vórmt in de longen twee lagen, een waterige sollaag tussen 

en een viscoelastische gellaag boven de cilia. In een groot gedeelte 

van de longen vormt deze gellaag geen aaneengesloten laag, maar bestaat 

uit eilandjes en sliertjes. Onder pathologische omstandigheden kunnen 

er problemen optreden met het slijmtransport, ofwel door een vergrote 

slijmproduktie, ofwel door een verslechterd transport. 

Een aandoening, waarbij zich ernstige defecten in het mucociliaire 

systeem voordoen, is cystic fibrosis, een erfelijke ziekte die primair 

gekenmerkt wordt door een slecht werkende pancreas (alvleesklier), 

waardoor de spijsvertering belemmerd wordt. Daarnaast vindt bij cystic 

fibrosispatienten een sterk verhoogde slijmproduktie plaats; wat tot 

gevolg heeft dat er ernstige ademhalingsproblemen en veelvuldige lucht

weginfecties optreden. 

1.2. Probleemstelling 

Om het overvloedige slijm uit de longen te verwijderen vindt naast 

medicinale öehandeling ook regelmatig tapotage("kloppen") plaats door 

een fysiotherapeut. Dit kloppen is zeer tijdrovend en arbeidsintensief, 

temeer daar vele patiëntjes (het betreft vrijwel altijd kinderen) meer

dere malen (soms tot 3 à 4 keer) per dag behandeld moeten worden. Een 

groot deel van deze behandeling vindt thuis plaats waar ouders of ken

nissen de tapotage uitvoeren. Behalve voor het kind kan ook voor zijn 
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verzorgers de belasting hierdoor groot worden, zeker wanneer gezien 

het erfelijke karakter ervan meerdere leden van het gezin aan deze ziekte 

lijden. Bovendien blijkt vaak dat oudere kinderen hun afhankelijkheid 

van anderen als zeer onprettig ervaren. 

Om enerzijds de taak van degene die de tapotage uitvoert te verlichten 

en anderzijds de mogelijkheid te scheppen tot zelfbèhandeling thuis 

om Óp die manier de onafhankelijkheid van de patiënt te vergroten, wordt 

gezocht naar een mogelijkheid om dit kloppen te mechaniseren. 

Hierbij wordt gedacht aan een apparaat dat (minimaal) even goede resultaten 

geeft als het manuele kloppen, zo weinig mogelijk belasting geeft voor 
• 

zowel patiënt als voor degeen die het apparaat bedient, en eenvoudig en 

licht in gebruik is. 

1.3. De opzet van het onderzoek 

Om tot de specificaties te komen die nodig zijn voor'hèt ontwerpen van 

een geschikt apparaat kunnen we in principe op twee manieren te werk 

gaan. 

Het meest voor de hand liggend lijkt, om uit te gaan van wat er in de 

longen gebeurt tijdens tapotage, om dan een fysisch model op te stellen 

waaruit de vereiste eigenschappen van het te konstrueren apparaat zouden 

volgen. Echter, eerder gedane pogingen om tot een dergelijk model te 

komen zijn niet gelukt, onder andere omdat er (ook in de medische wereld) 

te weinig bekend is over wat er zich tijdens behandeling in de longen 

voordoet. Omdat er op de THE geen mogelijkheden zijn dit te onderzoeken, 

leek het zinvçl het probleem op een andere manier te benaderen. Daarom 

werd gekozen voor de volgende opzet: 

eerste stae: het bepalen van de waarden van een aantal tijdens de tapotage 

van belang zijnde uitwendige mechanische grootheden, zoals 

deze optreden bij behandeling van een proefpersoon door een 

fysiotherapeut. 

tweede stap: het vaststellen van ontwerpspecificaties voor een later te 

ontwerpen klopapparaat (of voor het analyseren van reeds be

staande apparatuur), waarbij we voor de onderzochte groot

heden uitgaan van de waarden zoals die door de gemiddelde 

therapeut worden gegeven. 

derde stap: het ontwerpen en kanstueren van een prototype. 

vierdé stap: het testen van het prototype op c.f.- patiënten en het 

optimaliseren van het apparaat n.a.v. deze test d.m.v. 
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het variëren van de instelbare grootheden. 

In dit verslag zullen de eerste twee stappen aan de orde komen. 

-o-

2. De proefmeting. 

Voordat we overgaan tot het inrichten van een experiment met behulp waarvan 

we de eerste stap kunnen uitvoeren, hebben we een proefmeting gedaan om zo 

een indruk te krijgen wat de mogelijkheden zijn met de ons beschikbare appa

tuur. 

2.1. Wat willen we meten? 

Voordat we beginnen te meten willen we eerst g~ag weten welke grootheden 

van belang zijn. Omdat niet helemaal duidelijk is wat er exact in de longen 

gebeurt tijdens het bekloppen, is deze vraag moeilijk te beantwoorden. 

In het algemeen wordt aangenomen dat er door het kloppen slijmdeeltjes 

losgeslagen worden uit de aaneengesloten gellaag, terwijl tegelijkertijd 

d.m.v. het indrukken van de luchtkanalen er een drukgolf optreedt waardoor 

deze deeltjes naar de bovenste luchtwegen gezogen worden. Hier bevinden 

zich de meeste hoestreceptoren zodat het slijm daarna door de patiënt op 

eigen kracht kan worden uitgehoest. 

Als we aannemen dat bij excitatie van het weefsel er van-de aan de 

buitenkant opgelegde amplitude op 10 cm diepte nog ongeveer 10 % overblijft 

lijkt het interessant te weten in welke mate de borstkas (of de rug) wordt 

ingedrukt. · 

Hiermee hangen nauw samen de luchtdrukveranderingen die in de longen op

treden. 

Een ander belangrijk aspekt lijkt de gebruikte frekwentie. De trilharen 

die het slijm transporteren bewegen konstant met een frekwentie tussen 

de 10 en 20 Hz, waarbij de effektieve slag 2 tot 3 maal sneller is dan de 

herstelslag. Bovendien blijkt het mogelijk d.m.v. vibratie van de borstkas 

de stem te laten meetrillen. Dit gebeurt ogenschijnlijk bij een veelvoud 

van de resonantie-frekwentie van de longen, die ligt tussen de 5 en de 10 
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Hz (zie: lit. 1). We vroegen ons daarom ook af of een therapeut rekening 

houdt met deze frekwenties. 

De speciale wijze waarop beklopt wordt, brengt met zich mee dat er een 

holte onder de hand gevormd wordt, waarin zich een luchtdruk opbouwt tijdens 

het neerkomen van de hand op de huid van_de patiënt. Wat -betekent deze 

houding van de hand voor de wijze van aanslaan, m.a.w. hoe ziet de kurve 

van de door de therapeut 'uitgeoefende kracht ·eruit (harmonisch, pulsen)? 

Bovendien: hoe verhoudt zich deze kracht t.o.v. de kracht die ontstaat t.g.v. 

de luchtdruk onder de hand? 

2.2~ Dè meetópstelling 

Voor de proefmeting wordt uitgegaan van een drietal soorten opnemers: 

enige krachtopnemers, een versnellingsopnemer en een drukopnemer. 

De krachtopnèmers (vier maal drie voor elke richting) zijn ingebouwd 

in het zgn. Kistlerplatform. Dit is een metalen platform waarbij in de 

hoeken (zie fig. 1) de krachtopnemers ingebouwd zijn. De vier F -, x 
de vierF-en de vier F -krachtenworden daarna automatisch vectorieel 

y z 

6oern 

itOcm 

_t_ ong. 
-rScm 

fig. 1. Het Kistler-platvorm. 

(0: de plaats van de kracht

nemers). 

bij elkaar.geteld, zodat we de drie 

resulterende komponenten kunnen meten. 

(Voor technische gegevens, zie: Appendix A). 

Op de rechterhand van de therapeut wordt 

m.b-.v. een stevige tape de versnellings

opnemer (zie : App. A) aangebracht, 

zie fig. 2. 

Als laatste bevestigen we m.b.v. tape 

de drukopnemer op de rug_van de proef

persoon (ook hier, zie : App. A). 

Tijdens het bekloppen ligt de (gezonde)_ 

proefpersopn met zijn borst op het Kistler

platvorm, waarbij ervoor gezorgd is dat 

zijn hoofd, armen en benen op dezelfde 

hoogte komen te liggen,echter los van het platvorm (zie fig. 3). Het ge- -

heel werd geplaatst op een zwevende (:trillingsvrije) vloer x, om invloeden 

van buitenaf zoveel mogelijk tegen te gaan. 

De therapeut (tijdens dit experiment in hurkende positie) beklopt nu 

de proefpersoon, waarbij hij met zijn rechterhand ~ de drukopnemer 

slaat die op de rug van de proefpresoen bevestigd is, zodat deze opnemer 

x) eigenfrekwentie van de vloer was ongeveer 2 Hz. 
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TR.ÎL.L.ÎNGSVIlÜE' VI..OER. 

fig.3. De positie van de proefpersoon • 

.- fig.2. De plaats van de versnellingsop

nemer:8. 

de luchtdruk onder de handpalm meet. Tegelijkertijd wordt dan de ver

snelling van diezelfde hand gemeten (zie fig.4). 

Alle gemeten signalen worden op band vastgelegd. 

,...------- hOMd VQVI cf..t 1-htfDl~ IA.t 

U:t:::=-----v ers ne.ll i n3s-
opn~M~r-

'----___..~-d ru. k trpn~mer 
----r-- p roc.f p.e-t"StrO.., 

kis tier-- plll-tform 

2.3. De resultaten. 

fig.4. 

Zijaanzicht. 

De versnelling, de druk en de kracht zijn op twee manieren gemeten. 

Eerst in het voor de betreffende therapeut gebruikelijke tempo, zie 

fig.S, en een tweede maal met alleen de rechterhand, telkens met 

tussenpozen van ongeveer 3 seconden; dit om de vorm van de afzonder

lijke klappen te bekijken zonder onderlinge beÏnvloeding, zie fig.6. 

Het bleek dat de therapeut een frekwentie gebruikte van ongeveer11Hz 

(voor beide handen samen), d.i. 670 klappen per minuut. In fig.S zien 

we dat de frekwentie van het versnellings- en druksignaal de helft 

hiervan zijn: a en p worden 
r 

De maxima van a en p liggen r . 

immers alleen op de rechterhand gemeten. 
-1 -2 gemiddeld op 345 ms resp. 1660 Nm 

Dit laatste komt overeen met een kracht (F
1

) van 9 N als we voor de 

oppervlakte onder de hand een gemiddelde van 55 cm2 nemen. 

Dit alles tijdens het bekloppen in normaal tempo. 
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0 so /dl; /SfJ 

200 

a. 
Ms-1 IJ 

-zoo 
-· i 

-~oo 

P 
-/000 

r' 0~~~~~~~~~~-n~~~--~~~~--~ 
!
, Nm·.t /óOO 

tooo ....__'"";'"-..____.L--_......__..____...___...._--~.. _ __._ _ _,___...J 

5~ /00 ISO 200 250 300 .35'<> •oo IISO 5~ 

t 7 IYJ~ 
fig.S. Versnelling, druk en kracht in normaal tempo. 

De grootte van. de bijdrage van F1 tot het totaal kan pas bepaald wor

den wanneer we de totale kracht van de hand op de rug berekend hebben. 

Hiervoor zijn echter meer gegevens nodig dan die we met deze proefme

ting hebben kunnen vaststellen (zie subpar.3.3.3.). 

Kijken we naar F , de vertikale kracht die het lichaam aan het Kist
z 

lerplatform doorgeeft, dan zien we een opmerkelijk verschil tussen de 
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/~() 
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-1 ms -too 
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- boo 
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..3000 
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5ö 
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o SfJ 100 t, ms 

fig.6. Versnelling, druk en kracht (losse klap). 



amplitudes veroorzaakt door de beide handen afzonderlijk. Qua vorm 

komen beide krachten goed overeen. Echter de maxima a.g.v. linker-

en rechterhand bedragen gemiddeld resp. 27 N en 38_.N, gemeten vanaf 
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de lijn die door de minima direkt aan weerszijden van de betreffende 

top gaat (zie fig.5). Deze manier van bepalen was nodig omdat de nul

lijn niet konstant bleef a.g.v. bewegingen en ademhaling van de proef

persoon. Integratie over dezelfde lijn geeft een gemiddelde impuls

overdracht van lichaam naar platform van 1.3 Ns voor zowel linker-

als rechterhand. 

Om een indruk te krijgen hebben we een willekeurige klap gekozen 

en daàrvan de versnelling geintegreerd en er van uitgegaan dat de ge

integreerde nul is wanneer a maximaal is (zie fig.7). Wanneer we de 

() 
+200 

50 /CO 

tl, {) 

m.s-z 
-2oo 

-t,(J() 

-bOO 

2 

V, ~ 
... , 

hl$ 0 

-~ 

-2. 
0 50 100 t, m.s 

fig.7. Eén enkele klap bij normale frekwentie: de versnelling en zijn 

geïntegreerde. 

eerste nuld~organgen links en rechts van het maximum (minimum) van a 

beschouwen als de tijdstippen waarop de hand de huid voor het eerst 

aanraakt resp. loslaat, meten we een snelheid waarmee de hand neerkomt 

van v = 1.0 ms-l en een verschil tussen de snelheid waarmee de hand 
0 -1 

neerkomt en de snelheid waarmee hij de huid weer loslaat van A v = 1.4 ms ' 



terwijl van de versnelling het maximum op ongeveer 400 ms-
2 

lag en de 

4t tussen de twee nuldoorgangen 11 ms bedroeg. 

Uit bovengenoemde aanname volgt dat de hand zijn 'dode punt' bereikt 

als a maximaal is, zodat de verplaatsing van de versnellingsopnemer 

tijdens het neerkomenjterwijl er huidkontakt is) bepaald wordt door 

Az= !.a .At2 waarbij a gemeten is over Ät : de tijdsduur tussen gem a gem a _
2 

. 
eerste nuldoorgang en maximum van_a (hier resp. 140 ms en 7 ms) 

Dit geeft een Az van 3.4 mm. 

Over de losse klap (fig.6) valt nog op te merken dat we telkens 

dezelfde vorm terug vinden in de toppen van alle drie de signalen. 

Bovendien blijkt bij F een lichte uitslingering op te treden met z 
een frekwentie van rond de 12 Hz. 

2.4. Diskussie. 

De gemeten frekwentie van 670 slagen per minuut ligt aanzienlijk 

hoger dan overeenkomstige waarden uit de literatuur. Volgens Flowei 

et al, Brit. Med. Journal, 1979, !' 631 bedroeg de frekwentie voor 

zeer ervaren therapeuten niet meer dan 480 slagen pèr minuut. We 

zullen daarom de frekwentie bij meerdere therapeuten gaan meten en 

trachten overeenkomst te krijgen voor de gemiddelde therapeut. 

- De amplitude van het druksignaal (fig.S) kan iets te laag gemeten 

zijn a.g.v. het niet helemaal kunnen sluiten van de hand vanwege 

de manier waarop de versnellingsopnemer bevestigd was. Hiervoor 

moet een andere oplossing worden gevonden. 

- Het verschil in de krachtkurve tussen de beide handen (fig.S) kan 

het gevolg zijn van de belasting van 4e rechterhand door_de aange

brachte versnellings- en drukopnemer. Meer waarschijnlijk echter is, 

gezien het feit dat de impuls, die door de beide handen wordt over

gedragen vrijwel gelijk is, dat het verschil optreedt doordat de 

therapeut rechtshandig was en daarom met zijn linkerhand 'anders' 

slaat dan met zijn rechterhand. 

Bij een linkshandige therapeut zouden we dan het omgekeerde moeten 

waarnemen; een argument om straks enkele linkshandige therapeuten 
-

mee te laten doen. 

- Het optreden van een (meestal) dubbele top in alle signalen maar 

vooral het krachtsignaal is zeer waarschijnlijk'te wijten aan het 

niet gelijktijdig neerkomen van de muis en de vingers van de hand. 

Wanneer we dit en het amplitudeverschil wegdenken, blijft er een 

-9-



redelijke sinusgrafiek over. 

- De uitslingeringsfrekwentie van 12 Hz kan veroorzaakt worden door 
·-----__....._l..__ ___ __.,___ _____ --- ·-- ----------

eigentrilling van de thorax. We willen daarom deze eigenfrekwentie 

gaan meten. 

Tijdens de meting zat de therapeut in hurkende positie, iets wat 

echter niet gebruikelijk is. 

Bij het volgende experiment willen we daarom de proefpersoon op 

normale werkhoogte brengen. 

Ook willen we van meerdere proefpersonen en therapeuten gebruik 

gaan maken om systematische afwijkingen te elimineren. 

-JO-

Tenslotte willen we het experiment uitbreiden met een micro-druk

opnemer die in de mond aangebracht wordt en ons hopelijk de mogelijk

heid geeft wat meer te zeggen over de drukverschillen in de 

longen tijdens het kloppen. 

-o-

·3. Berekeningen aan het model. 

Voordat we het experiment gaan bes_chrijven wil ik eerst het door ons 

gebruikte model bekijken en enkele berekeningen daaraan uitvoeren, 

zodat duidelijk wordt waarom we de meting hebben ingericht op de in 

het volgende hoofdstuk beschreven manier. 

3.1. Het versnellingssignaal. 

Als we de verplaatsing van de hand nauwkeurig bekijken, zien we dat 

deze het gevolg is van een kombinatie van een tweetal rotaties: 

een rotatie van de onderarm met de bijbehorende rotatieas door de 

elleboog en een rotatie van de hand om een as door de pols. Echter,_ 

vanwege de geringe grootte van de rotatiehoek (minder dan 15°) 

en omdat we-voornamelijk geïnteresseerd zijn in wat er gebeurt tijdens 

huidkontakt, zullen we de dynamica in dit model beschrijven m.b.v. 

liniaire grootheden. 

De rol die de verschillende krachten spelen bij het bekloppen 

van de proefpersonen kan misschien het best bekeken worden aan de 

hand van de kurve die de versnelling van de hand van de therapeut 



weergeeft (zie fig.8). 
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fig.8. De versnelling van 

de hand van de the

rapeut. (Gemeten is 

de versnell~ng in 

benedenwaartse rich

ting, die we als po

sitieve z-richting 

kiezen). 

Allereerst: hoe vinden we de juiste nullijn ? Deze was namelijk niet 

vooraf vastgelegd. 

Stel T is de tijdsduur tussen twee opeenvolgende klappen van de rechter

hand (in de praktijk ongeveer 250 ms). Dan geldt: 

;!~! = v(t+T) _ v(t) = rdz 1 _ [dz] 
t Ldt]t+T dt]t 

Stel dat z(t) (= de verplaatsing van de opnemer in 

is met periode T, dan betekent dit dat /tdtT _ 0 a t - • 

t. 

de tijd) periodiek 

N.B. 
btT 

Al is /adt niet gelijk aan nul voor elke t, d.w.z. al heeft z(t) 
t. -

niet over elk interval T exact dezelfde vorm, dan toch geldt: 
~ 

limjadt = 0. 
t-+oo 

0 

Conclusie: de juiste nullijn vinden we door een horizontaal te trekken, 

zodanig dat integratie over dezé lijn nul oplevert. 

Aanvankelijk werken er oo de hand twee krachten: de zwaartekracht F 
• ---- g 

en de spîerkràéht. Fs' die beide naar beneden ~ericht zijn en dus in 

fig.à een positieve versnelling veroorzaken(t0<t<t 1 r~. In deze periode 

wordt de (al weer naar beneden gerichte) snelheid van de hand opgebouwd. 

Op een bepaald moment, . t=.t 1, neemt de spierkracht echter af, wordt nul 

op t=t
2

, wordt dan negatief (: naar boven gericht) en kompenseert de 

zwaartekracht op t=t3, en wordt daarna in absolute waarde groter dan 

de zwaartekracht, zoqat de resulterende versnelling negatief wordt: 

de hand wordt hier afgeremd -(t 3 ~t(t4 ). 

Hierop volgt het tijdstip dat de hand op de rug van de proefpersoon 

neerkomt ( t=t4 ) en de versnelling sterk negatief wordt en daalt tot 
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een minimum op t=t
5

, dat korrespondeert met snelheid nul. 

Deze grote negatieve piek in de versnelling is het gevolg van het op

treden van twee extra krachten: de kracht die de rug op de hand uit

oefent: Froh' en de kracht F1 die het gevolg is van de luchtdruk onder 

de hand op het tijdstip van neerkomen. Beide zijn naar boven gericht. 

Na deze piek zien we een lichte hobbel, die we waarschijnlijk kunnen 

toeschrijven aan een stuitereffekt, maar die verder van geen wezenlijk 

belang is. 

Wanneer er geen sprake zou zijn geweest van werkelijk kontakt tussen 

hand en rug en de twee extra krachten dus niet zouden optreden, zou 

de versnelling een sinusvormig verloop hebben gehad; deze lijn noemen 

we de basislijn. 

Aanname 1: de versnelling a.g.v. de bijdrage van zwaartekracht en spier

kracht heeft ook tijdens het bekloppen (dus ook gedurende 

het werkelijke kontakt) de vorm van de bovengenoemde sinus

vormigè basislijn. 

Deze basislijn kunnen we gemakkelijk d.m.v. interpolatie konstrueren, 

zLe fig. 9. Op deze manier kunnen we op elk gewenst moment de spier-

t 
-: d.4! qemettn_kurv( 

··,: de ba. .sis I yn 
fig.9. Konstruktie van de basislijn. 

kracht en de zwaartekracht berekenen, vooropgesteld dat we in staat 

zijn de massa van de hand (plus eventueel eén deel van de onderarm) 

te bepalen. Dit gebeurt in de volgende paragraaf. 
·-· .. ... 

Omdat voor _de hand geldt: m.a =X:F wordt 

de vergelijking van de basislijn: 

m.a. • = F + F basLs,z s,z g (verg. la) 

hierbij zijn alleen de komponenten in de vertikale (z-)richting genoemd, 



met: 

m de massa van de hand (plus een gedeelte van de onderarm) 

van de therapeut 

a de basislijnversnelling basis 
F de door de arm op de hand uitgeoefende spierkracht s 
F de zwaartekracht die op de hand werkt. 

g 

Een zelfde vergelijking kan voor de dwars(x-)richting opgesteld 

worden: 

m.a . = F bas1.s,x s,x 

Bovendien kunnen we uit het verschil·van 

de gemeten kurve met de basislijn de 

kracht bepalen die de hand op de rug 

uitoefent, omdat F
1 

(die het gevolg is 

van de lucht onder de hand) uit de druk-

grafiek bekend is. 

D.m.v. integratie van de versnelling 

(zie fig. 10) kunnen we de snelheid 

van de hand bepalen, evenals de ver

plaatsing van de versnellingsopnemer 

die, gemeten vanaf het moment van 

aanraken tot aan het 'dode punt' niet 

alleen bestaat uit indrukking van de 

proefpersoon, maar ook uit een stukje 

doorbuiging van de hand. 

3.2. Het bepalen van de massa van de hand. 

(verg. 1b) 

fig.10. Integratie van de 

versnelling. 
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De massabepaling wordt uitgevoerd d.m.v. het bekloppen van het Kistler

platform door de therapeut. Fig. 11 is hiervan een vereenvoudigde voor

stelling. 

In dit plaatje worden krachten en versnelling die op de hand werkzaam zijn 

aangegeven op het moment van neerkomen op het platform. Deze worden 

uiteraard alle in de positieve z-richting gemeten, maar de pijlen wijzen 

in de richting waarin de betreffende grootheid (vermoedelijk) werkt 

(de lengte van de pijlen houdt geen verband met de amplitude). 

Hierbij zijn: 
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.... 
Fs fig.ll. Het bekloppen 

van het 

ho.nd. platform. 

aa.rde 

aa de versnelling van de hand zoals gemeten door de opnemer 

F de spierkracht op de hand 
s 

F de zwaartekracht op de hand 
g 

F1 de kracht a.g.v. de luchtdruk onder de hand 

F de kracht van de hand op het platform hop 
F de kracht van het platform op de hand poh 
m de massa van de hand 

Pr de druk onder de hand. 

volgens m.ä =~F wordt de vergelijking voor de z-richting: 

(verg. 2a) 

Laten we de afzonderlijke termen eens bekijken: 

Voor F + F vullen we in: m.a . volgens verg. la. s,z g bas~s,z 

F h = - Fh ; Fh is de vertikale komponent van de kracht, po ,z op,z op,z 
die rechtstreeks door het p~atform wordt gemeten. We zullen deze 

daarom F k' 
1 

noemen; evenzo noemen we de dwarskrachten die z, ~st er 
op het platform worden uitgeoefend F k' 

1 
(horizontaal, dwars x, ~st er 

op de proefpersoon) en F k' tl .(horizontaal, evenwijdig aan de y, ~s er 
proefpersoon). 

pr is verwaarloosbaar klein a.g.v. het fei-t dat de hand heel slecht 

op het harde oppervlak van het platform aansluit, zodat praktisch 

geen druk opgebouwd wordt. We stellen daarom F
1 

gelijk aan nul. 

de bepaling van a (de z-komponent van de versnelling): 
z 

-
Aanname 2a: F . is verwaarloosbaar t.o.v. F k' tl • 

y,k~stler x, ~s er 

Uit met de hand berekende waarden voor deze grootheden bij éen van de 

therapeuten bleek, dat de bijdrage van F k' tl tot de totale kracht y, ~s er 
een faktor dertig lager lag dan de bijdrage van F k' 1 • x, ~st er 



... -
- F;,kïstlfrr - F poh 

I I 
I 
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fig. 12. De verdeling van 

de krachten. 

We werken dus in het XZ-vlak, zie fig. 12. Nu geldt dat de totale 

versnelling van de hand, a~ de richting heeft van~F = 1 
s 

Aanname 3a: F is werkzaam in de negatieve z-richting. 
s 

---- --- ~ -

+ 1 + 
g 

_. .... ...... 
F werkt in de positieve z-richting, zodat F en F elkaar gedeelte-

S s g 
lijk opheffen en de resultante waarschijnlijk in negatieve richting 

~ _.. .... _.. 
wijst (naar boven). F = - F = - (F . + F . ) vo1-poh hop - x,k1stler z,k1stler 
gens aanname 2a. F

1 
hadden we gelijkgesteld aan nul. Dit leidt tot: 

Aanname 4a: a heeft de richting van - (F . + F ) 
x,kistler z,kistler • 

Wanneer we nu de hoek tussen de as van de 

het platform« noemen, en de hoek tussen 
m 

snelling a, cfnoemen, dan blijkt uit fig.13 
c.~~ (otm -er) '\. 

a = .a 
z cos f a 

opnemer en de normaal op 

de as en de werkelijke ver

duidelijk dat 

(verg. 3a) 

waarbij a de versnelling is, zoals die door de opnemer wordt geme
a 

ten. Vergelijking 2a kan nu als volgt geschreven worden: 

cos(o(m -er) 
m. rD • a cos 

1 
a 

cos (!l(m - tf) 
= m. cos'( ·~asis,a- Fz,kistler 

want voor a_ geldt uiteraard ook verg. 3a. 
basis 

Bovendien is O(m - <f Fx,kistler zodat d ldt = arctan F , voor e massa ge : 
z,kistler 



Á · c<rn 
Á <p 

cos(~ - arctan Fx,kistler) 
m Fz,kistler 

m = ------------~-------------
cosarctan Fx,kistler 

Fz,kistler 

fig.13. De hoekkorrektie. 

Fz,kistler 

~as is ,a - a a 

~-------------------------------------(verg. 4) 

Een getallenvoorbeeld: 

F = 15 N ; a . = -20 ms-2 
x,kistler bas~s,a _2 F = 150 N ; a = -300 ms en~ = 20° z,kistler a m 

dit levert: m~= .52 kg. 
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Aanname 5: De door de hand toegevoerqe mechanische impuls 

wordt volledig doorgegeven aan het platform, m.a.w. 

er vloeit geen impuls weg via armen, hoofd of 

benen naar de aarde. 

Deze aanname geeft ons de mogelijkheid te verifiëren in hoeverre 

de zojuist berekende massa overeenkomt met de werkelijke massa. 
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3.3. Het berekenen van de kracht, uitgeoefend door de hand van de therapeut. 

3.3.1. De bepaling van de vertikaalkracht. 

Deze kracht wordt bepaald wanneer we de proefpersoon bekloppen als 

deze met zijn borst op het Kistterplatform ligt, terwijl zijn hoofd, 

armen en benen gesteund worden, zie fig.14. 

:,...-
CI?f2~ 

z 

AARDE 

fig.14. Het bekloppen van de proefpersoon, zeer schematisch weergegeven. 

Hier zijn: 

a , F1 , F en F zoals hierboven beschreven. a s g 
F 102 de kracht die 1 op 2 uitoefent, met voor 1 of 2_: 

r (=rug), h (=hand), p (=platform), 

1 (= lichaam) en a (= aarde). 

Ook hier is de grootte van de pijlen van geen betekenis. 

Ook hier geldt voor de hand: m.ä =S:F, zodat voor de z-richting geldt: 

m.a = F + F. + F h + F1 z s,z g ro , z , z (verg. 2b) 

-
De afzonderlijke termen, achtereenvolgens: 

F + F ·= m.a . (zie verg. la) s,z g bas~s,z 

- F h = - Fh ; deze Fh , die we eenvoudig F ?Ullen noemen ro ,z or,z or,z z 
willen we berekenen. Evenzo noemen we de dwarskrachten die de 

hand uitoefent F en F • 
x y 



F1 = - p .S met p de druk en S de oppervlakte onder de hand. 
r r 

Aanname 6: De normaal op de huid van de proefpersoon verandert 

niet over het oppervlak S; -F
1 

heeft de richting van deze normaal. 

-lB-

.... 
fig.lS. De kracht F

1
• 

WAH b OP PlOEFPeRSOOW 

In fig._tS zien we dat de hoek tussen de normaal op de huid en 

de as van de versnellingsopnemer dezelfde is als wat vroeger bij 

de massabepaling de hoek tussen de normaal op het.platform en 

de versnellingsopnemer was n.l.« • De nieuwe hoek tussen de nor
m 

maal op het platform en de as van de opnemer noemen we ~F' zodat 

volgens aanname 6: 

F = - p .S cos («.F - ri.m) l,z r. 

- de bepaling van a : z 

(verg. 5) 

Aanname 2b: F is verwaarloosbaar t.o.v. F omdat F - ver-
y z y ,kistler 

waarloosbaar is t.o.v. F k. 1 • z, ~st er 

(Bij éen willekeurig gekozen therapeut ~as de gemiddelde bijdrag~ 

kleiner dan 0.1 %) 

Ook hier werken we in het XZ-vlak. 
.... ...... ..... _.. a heeft de richting van Fs + Fg + Froh + F1 

(zie fig.16) 

-Aanname 3b: F heeft de richting van de normaal op de huid van 
s 

de proefpersoon. 

- .... _" F , F en F
1 

hebben een resultante die ongeveer w~Jst in de rich
s g 

ting van - F , maar heeft (vermoedelijk) slechts een kleine am
x 
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fig.I6. De verdeling 

van de krachten. 

plitude. Vandaa~ 

..... -a -" 
aanname 4b: a heeft de richting van- (F + F ). x z 

..... - -Aanname 7: F + F heeft dezelfde richting als F . + x z x,k~stler ..... 
F k" tl , die gemeten wordt door het platform; z, ~s er 

zodat nu ook aanname 4a geldt: 

a heeft de richting van - ct k. tl x, ~s er + "F k" 1 ) • z, ~st er 

Analoog als bij de massabepaling geldt dan ook: 

cos (o{F - <f) 
a = .a 

z cos 'f a 
(verg. 3b) 

De hoek f tussen de as van de opnemer en de werkelijke 

versnelling voldoet aan: 

t.P ,.) t Fx,kistler 
\ = ""' F - are an F 

z,kistler 
wegens aanname 7 

(zie de overeenkomstige situatie in fig.13). 

Vergelijking 3b gaat ook op voor a . , zodat uit verg. 2b 
bas~s 

' 
voor de door de hand uitgeoefende vertikaalkracht F volgt: z 

F 
z 

= m. 

Fx,kistler cosarctan ~~~~~ 
Fz,kistler 

F . 
-cos(~F- arctan x,kistler) 

Fz,kistler 

~-----(verg. 6a)--------------------------~----------~ 

met voor m de waarde gegeven in verg. 4. 



Een getallenvoorbeeld: 

De reeds gevonden massa m = .52 kg; 

F = 38 z,kistler _2 a = -345 ms 
a -2 

de proefmeting 

p = 1660 Nm 
r 

a. . = -20 basl.s,a 
-2 

ms en F k. 1 = 5 N. x, l.St er 
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voor a en p vinden we nu 
r 

Omdat we nu de maximale waarden invullen 

voor de maximaal door de hand op de rug uitgeoefende kracht in de 

z-richting: F z,max = 193 N. Willen we echter F gaan middelen over . z 
het tijdsinterval waarover deze kracht werkzaam is, dan moeten we 

voor a , a. . en p de gemiddelden invullen over hetzelfde in-
a basl.s,a r 

terval. Dit levert een gemiddelde F van ongeveer 65 N. 
. z 

3.3.2. De bepaling vàn de dwarskracht. 

De dwarskracht F (horizontaal, dwars op de proefpersoon) berekenen 
x 

we op een analoge manier: 

m.a = F + F + F x s,x roh,x l,x 

er geldt: 

(zie verg. tb) 

en: 

F = - F = - F roh,x hor,x x 

bovendien: 

F1 = - pr.S en aanname 6 is geldig, 

zodat: 

F l,x (zie verg. 5) 

Ook geldt volgens aannamen 2b, 3b, 4b, 7 en 4a dat: 

_ sin (ol F - Cf ) 
èos <f 

• a a 

(.verg. 2c) 

(verg. 3c) 

Verg. 3c geldt_ ook weer voor a. . , zodat uit verg. 2c voor de baSl.S 
dwarskracnt F volgt: 

x 
r-----------------------------------------(verg. 6b)---------

F = m • x 

sinarctan Fx,kistler 

-------F-=-z ?..;' k:.:.:l.::.;. s:..t::.;l::..;e:;.:r:...__ ( _ a ) + 
F k. tl • ~asis,a a 

(~ x, l.S er) cos ""F - arctan 
F z,kistler - pr.S.sin(o{F - c{m) 



met voor m de waarde gegeven door verg. 4. 

Een getallenvoorbeeld: 

Hiervoor gebruiken we dezelfde gegevens als bij de berekening 

van de vertikaalkracht. 

Dit geeft voor F = 24 N en voor F = 8 N. x,max x 

3.3.3. De totale kracht. 

Uit de hierboven gegeven voorbeelden zien we duidelijk dat F , 
x 

dus ook F omdat deze nog kleiner is, verwaarloosd kan worden 
y 

t.o.v. F : 
z de bijdrage is kleiner dan 0.8 %. 

Ook de bijdrage van F
1 ,x tot F1 is klein (6 %), maar we zullen 

deze niet verwaarlozen. 

Als we nu de maximale totaalkracht gaan bepalen, die de hand 

uitoefent, kunnen we stellen dat deze gelijk is aan: 

F := F + F totaal,max z,max l,max 

terwijl de gemiddelde kracht gelijk is aan: 

F := F + F totaal z 1 

In ons voorbeeld: 202 N resp. 68 N. 

Nu weten we ook in hoeverre F
1 

van belang ~s bij de berekening 

van de totaalkracht. 

In dit voorbeeld is: 

F 
F l,max • 100 % = 4.5 % 

totaal,max 

'\. 
-o-

4. Het tapotageexperiment. 

en 
F totaal 

100 % = 4.4 % 

-21-

Uitgaande van de ervaringen opgedaan tijdens de proefmeting zijn we nu 

in staat een experiment in te richten, waarmee een aantal hiervoor ge

noemde parameters bepaald kunnen worden. Voordat we het draaiboek hier

voor opstellen, zullen we ·de gebruikte apparatuur, de therapeuten en 

de proefpersonen kort beschrijven. 
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4. 1. De apparatuur en de personen. 

We maken gebruik van in totaal vijf opnemers: twee krachtopnemers, 

een versnellingsopnemer en twee drukopnemers. 

Een van de krachtopnemers is het Kistlerplatform wat we ook bij 

de proefmeting gebruikt hebben, zie par. 2.2. 

De tweede krachtopnemer'is het zgn. ijkhamertje. Dit is een hamertje, 

waarbij zich in de kop ervan een krachtopnemer bevindt, die voorzien 

is van een hardrubberen dop. Wanneer er mee geslagen wordt geeft 

de opnemer een spanning af die evenredig is met de uitgeoefende 

kracht (voor technische gegevens, zie Appendix A). 

Ook de versnellingsopnemer is dezelfde als die bij de proefmeting 

gebruikt werd, evenals éen van de drukopnemers. De andere drukop

nemer is speciaal geschikt voor gebruik in een vochtige omgeving 

en wordt door de proefpersoon in de mond gehouden (zie App. A voor 

meer gegevens). 

In totaal worden zestien fysiotherapeuten onderzocht, terwijl zij 

de proefpersonen behandelen op een manier die overeenkomt met de 

praktijk. 

Zij voldoen aan de volgende eisen: 

- de kloptechniek was tijdens hun opl~iding geleerd 

- de kloptechniek wordt regelmatig in de praktijk toegepast 

- de therapeut heeft tenminste drie jaar ervaring (voor verdere 

gegevens, zie Appendix B). 

Voor de benodigde (mannelijke) proefpersonen waren de vereisten: 

- sportièf -lengte: 1.75- 1.85 m 

- niet-roker - gewicht: 65 - 75 kg 

leeftijd: 20 - 30 jaar 

Van de totale groep van ongeveer vijftig gegadigden werden er vijf

tien geselekteerd, die meededen aan de zgn. longfunktiemeting (meer 

gegevens hierover in App. B). Op grond van het resultaat werd getracht 

een homogene groep van acht personen samen te stellen. 

4 &·2. De meting. 

4.2. 1. De meetopstelling. 

De meetopstelling was in grote lijnen gelijk aan die tijdens de 
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fig. 17. Ring met versnellings-

opnemer. 

proefmeting (zie fig.3.). 

Bij de handelingen waarbij van een proefpersoon gebruik werd gemaakt, 

lag deze met zijn borst op het platform terwijl zijn armen, benen 

en hoofd los van dit platform op dezelfde hoogte lagen. Het geheel 

cw~rd op de zwevende vloer geplaatst, zodanig dat de therapeut op 

normale werkho9gte kon bekloppen. De therapeut droeg hierbij aan 

wijs- en middelvinger van de rechterhand een dubbele aluminium ring, 

waarop de versnellingsopnemer gemonteerd was (zie fig.17). 

4.2.2. De handelingen. 

Er worden drie verschillende handelingen verricht. Bij de eerste (a) 

beklopt de therapeut de proofpersoon op de zijkant van de thorax, 

zodat weinig hinder wordt ondervonden van en àan de wervelkolom. 

Met de rechterhand, waaraan tevens de versnelling wordt gemeten, 

wordt over de luchtdrukopnemer geslagen, die op de huid van de proef

persoon bevestigd is. Tevens wordt (het grootste deel van) de uit

geoefende kracht doorgegeven aan het Kistlerplatform waarop de proef

persoon ligt. Om een indruk te krijgen van de luchtdrukvariaties in 

de longen houdt de proefpersoon een microluchtdrukopnemer in de mond. 

Bij de tweede handeling (b) beklopt de ther~peut rechtstreeks het 

platform om op deze manier de massa van de hand te bepalen volgens 

de methode uit par. 3.2. 

Bij de laatste handeling (c) tenslotte wordt de proefpersoon m.b.v. 

het ijkhamertje beklopt met tussenpozen van ongeveer tien sekonden 

om daarna net daardoor ontstane krachtsignaal te vergelijken met het sign 

signaa~ dat wordt afgegeven door de luchtdrukopnemer in de mond van 

de proefpersoon. Op deze manier hoopten we een indruk te krijgen van 

de overdracht naar de longen en met name van de eventueel opt~~dende 

eigenfrekwentie(s). 
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De invloed van het tijdstip waarop een bepaalde handeling wordt 

uitgevoerd wordt zoveel mogelijk geëlimineerd door het gebruikte 

opschuifsysteem. Dit wordt beschreven in het draaiboek, zie App. C. 

-o-

5. Signaalkárakteristiek en·-verwerking~ 

S.t. De gemeten signalen. 

Hoe zien de signalen die we gevonden hebben er uit? 

Tijdens handeling a hebben we achtereenvolgens gemeten: 

- de versnelling van de hand 

- de druk onder de hand 

- de krachten op het platform 

- het verloop van de drukverschillen in de mond. 

Hoewe~ er onderling vrij grote verschillen optraden, is toch wel aan 

te geven hoe de typische vorm van de signalen er uit zag (zie de ver

schillende figuren): 

100 

(\ a a 
~----(ms -2) - ........___._ 

0 ~ ...... 

I 
--

\ 
-100 f-

-200 1-
l[ 
I 

IJ I 1 -300 \} 
I 

-400 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 

t (I0-3s) 

fig~ 18. De versnelling van de hand, gemeten in benedenwaartse richting. 

In enkele figuren wordt met (R) en (L) aangegeven welk gedeelte van 

het signaal-gemeten werd tijdens een klap met resp. de rechterhand en 

welk deel behoort bij een klap van de linkerhand. 
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fig.20. De kracht uitgeoefend op het Kistler-platform, 

gemeten in vertikale richting naar beneden. 
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fig.21. De kracht uitgeoefend op het Kistler-platform, 

gemeten in het horizontale-vlak, dwars op de 

proefpersoon. 
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fig.22. De kracht uitgeoefend op het Kistler-platform, 

gemeten in het horizontale vlak, evenwijdig aan 

de proefpersoon, 
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fig.23. De luchtdrukvariaties, gemeten ~n de mond van de proefpersoon. 

We zien dat het laatste signaal wordt gegeven in Volt en niet in Nm-2• 

Dit komt omdat het niet mogelijk was een goede ijking uit te voeren 

aan de gebruikte micro-luchtdrukopnemer. Wel was het mogelijk een 
-2 orde van grootte aan te geven: 0. 1 V komt ongeveer overeen met 50 Nm • 

Bij handeling b (het bekloppen van het platform) werden gemeten: 

- de versnelling van de hand 

- de krachten op het platform. 

Deze hadden ongeveer de volgende vorm, zie de figuren: 

a 
a 100 

(ms- 2) 

0 

-100 

-200 

-300 

-400 

0 so 100 
- 3 

t (JO s) 
ISO 

fig.24. De versnelling van de hand. 
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fig.25. De vertikaalkracht F k' 1 • z, ~st er 
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fig.26. De d~arskracht F k' 1 • x, ~st er 
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5 

fig.27. De dwarskracht F k. 
1 

• 
y, 1.st er 

100 

Tijdens handeiing c (ijkhamertje) werd gemeten: 

t (10- 3 s) 

- de kracht Fh, die door het hamertje werd uitgeoefend 

de drukverschillen in de mondholte 

- de krachten op het platform. 

Hier vonden we, zie de figuren: 

40 
Fh 

(N) 30 ./\ 

20 f-

lO 

0 
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/ \ 
, .. _ I I, 

I \) \ 
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/ ··---
-10 

0 10 20 30 

150 

fig.28. De kracht, die door het hamertje wordt uitgeoefend. 
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fig.29. De drukverschillen in de mond (0.1 V komt overeen met 50 Nm-2). 
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fig.31. De dwarskracht F k' 1 • x, lst er 
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5.2. De signaalverwerking. 

De berekeningen die we w~lden uitvoeren aan de gemeten signalen maakten 

de ontwikkeling van programma's op de HP 5451C Fourier _Analyser nood

zakelijk die zo uitgebreid waren, dat aan de verwerking van ·handeling c 

niet meer is toegekomen. Hieronder volgt een toelichting op de programma's 

die nodig waren voor de handelingen a en b. 

Omdat de uitkomst van programma b ingevoerd wordt in programma a, zullen 

we handeling b eerst verwerken. 

5 • 2. l. Handeling b • 

We hebben de drie signalen die van belang waren, in dit geval: de ver-

snelling a, de vertikaalkracht F en de dwarskracht F k" tl z,kistler x, ~s er 

vanaf de band ingelezen m.b.v. programma 16 (zie voor de programma's: 

appendix D). Met dit programma kunnen maximaal vier signalen synchroon 

worden ingenomen, waarbij getriggerd wordt op de versnelÜng. 

Als dit signaal een waarde bereikt die kleiner is dan - 0.5 Volt op de 

opgaande flank (dit punt ligt in de praktijk rond het maximum van a), 

dan wordt 500 ms ingenomen van alle vier de signalen met als begin

punt 250 ms voor het triggerpunt. Deze 500 msworden verdeeld in 2048 

'D.eetpunten (de blocksize), waarvan de middelste 1024 bekeken worden': we 

hebben nu precies een klap afgezonderd. Op deze manier kunnen we per 

keer maximaal 21 klappen inlezen. 

Voor de verwerking van de drie signalen gebruiken we de programma's 

13, 14 en 12 (in deze volgorde). Het principe is. het volgende: aller

eerst worden de signalen per block geijkt zodat we ms-2resp. N kunnen 

lezen i.p.v. Volts. Nu is het F -signaal zeer grillig zoals we kunnen 
x 

zien in fig.26. Het bleek niet mogelijk de slingeringen, waarvan de 

grootste een frekwentie van ongeveer 57 Hz had eruit te filteren. 

Daarom werd gekozen voor het integreren van verg. 2a (zie: par. 3.2~), 

zodat in feite de berekening wordt uitgevoerd m.b.v. de gemiddelde 

waarden va~ a, F k" 1 en F k" 1 . De integratietijd is zo x, ~st er z, ~st er 
gekozen, dat deze precies een periode van de 57 Hz-komponent in het 

F -signaal omvat, hier: 72 kanaalnummers. Over diezelfde 72 kanalen 
x 
(~ 18 ms) worden nu a en 

We moeten er nu wel voor 

bij de kracht F k" tl z, ~s er 

Fz,kistler 
zorgen dat 

als bij de 

geïntegreerd (programma 14). 

het integratiegebied zowel goed 

versnelling a past voor alle 
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klappen die we willen verwerken. 

Een eerder voor dit doel ontwikkeld programma wat veel leek op dat 

wat gebruikt gaat worden voor de verwerking van F k' 
1 

tijdens 
z, J.st er 

handeling a bleek hiervoor in de praktijk minder bruikbaar; boven-

dien hield de variabele integratielengte geen rekening met de slinge

ringen in F k' 1 • De verschillen die kunnen ontstaan door een x, J.st er 
integratietijd ongelijk aan een_veelvoud van 72 kanalen zijn groter 

dan de verschillen t.g.v. de afwijkingen t.o.v. vaste integratie

grenzen omdat de bijdragen tot de integraal ver van het midden klein 

zijn. Daarom is na veel proberen en vergelijken gekozen voor de grenzen 

van de kanaalnummers 465 en 537 (triggerpunt op 512). In het signaal 

van F k' tl zit een gelijkspanningskomponent t.g.v. een offset. z, J.s er 
Deze wordt ·van de integraal afgetrokken. 

Deze methode is voor het F -signaal moeilijk toepasbaar, daarom x 
hebben we dit probleem trachten op te lossen door uit de Fourierge-

transformeerde de DC-komponent nul te maken en daarna over dezelfde 

72 kanalen te integreren.· De versnelling a werd ap dezelfde manier 
co 

behandeld omdat hier geldt ~dl j adt =0. • Bovendien is hier de 4 Hz-

komponent van het frekwentiespektrum nul gemaakt, om zo de basis~ 

versnelling in rekening te brengen. 

N.B. Als we dezelfde methode bij Fz,kistler 

we meer dan alleen de offset eruit gehaald: 

= 0 gemaakt, wat onjuist is. 

hadden toegepast, hadden 

dan was j ~ Fz kistlerdt 
-eo ' 

Hierna volgt ijking van de tijdas en berekening van de hoekkorrek

tiefaktor. Dan volgt in programma 12 de uiteindelijke berekening van 

m, de massa van de hand. Van elke therapeut hebben we de analyser 

'willekeurig' 2 x 21 klappen laten kiezen en verwe~ken, zodat telkens 

42 waarden voor m b'epaald werden. Het gemiddelde van en de spreiding 

in deze waarden werd bepaald door programma 125. Deze gemiddelden 

worden later bij verwerking van handeling a gebruikt. 

5.2.2. Handeling a. 

Van de zes gemeten signalen worden de vier belangrijkste automatisch 

verwerkt. ·Dit zijn: 

- de versnelling a 

de vertikaalkracht F z,kistler 
- de dwarskracht F k' tl x, l.S er 
- de druk onder de hand Pr· 
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Deze signalen worden op dezelfde manier ingelezen m.b.v. programma 

16. Ook hier wordt op de versnelling getriggerd. De eigenlijke ver-

werking gebeurt m.b.v. de programma's 9,8,4,5,6,7 en 10 (zie app. D) 

en wel op de volgende manier: 

Allereerst wordt de blocksize bepaald: ook hier hebben we er voor 

gekozen elke 250 ms in 1024 samples op te delen, nadat we de nauwkeurig

heid en de verwerkingsduur tegen elkaar hebben afgewogen. Daarna voeren 

we het aantal klappen in dat we willen verwerken evenals de zojuist 

gevonden massa van de hand van de betreffende therapeut (prog. 9). 

Na het verwijderen van de 4 Hz-komponent (die volgens ons model over

eenkomt met de basislijnversnelling) uit a, worden de vier signalen 

geijkt in programma 8. 

Vervolgens zoeken we het maximum van de versnelling op en bepalen 

we de bijdrage van de basislijnversnelling tot de waarde van dit 

maximum (prog.4). Hierna proberen we het punt in de versnellingskurve 

te vinden waar de hand de huid voor het eerst raakt. Dit gebeurt op 

het moment dat de ve,nnelling afwijkt van de basislijnversnelling 

en in ons plaatje (fig.18) naar beneden duikt. Het is ons gelukt 

dit punt op de volgende manier te bepalen: het gemeten signaal was 

voorzien van ruis; als we nu de snelste komponenten van deze ruis 

wegfilteren veroorzaakt het overblijvende gedeelte lokale maxima en 

minima op het (vrijwel) horizontale gedeelte, maar niet op de steile 

piek. Als ~e nu de eerste nuldoorgang in de versnellingsafgeleide 

bepalen links van het bovengenoemde maximum (hier: minimum) zijn we 

precies waar we wezen moeten, n.l. aan het begin van de klap. Hierop 

integreren we de versnelling en bepalen we de snelheid op het zojuist 

gevonden tijdstip: v • Door nog eens te integreren en ervan uit te 
0 

gaan dat de hand (of eigenlijk: de versnellingsopnemer) zijn diepste 

punt bereikt op het moment dat a maximaal is, vinden we de verplaat

sing van de hand tijdens het kontakt: ~z. 

Het 'einde' van de klap wordt gevonden door in de versnellingsgrafiek 

recht over te steken: vanuit het beginpunt wordt naar rechts bewogen 

tot we een waarde vinden die minstens even groot is als de waarde op 

het beginpunt (zie fig. 32). Over deze tijdsduur integreren we en 

vinden zo ~v, het verschil tussen begin- en eindsnelheid van de hand, 

die een maat is voor de overgedragen impuls. 

In programma 5 gaan we verder met de vertikaalkracht F k' tl • z, ~s er 
Het instellen van de juiste nul gebeurde toen de proefpersoon in rust 

op het platform lag. Omdat werd aangenomen dat de nullijn beweegt t.g.v. 



fig.32. De versnelling. 
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fig.33. De nieuwe nullijn(----) 

in de grafiek van F k' 1 • z, 1.st er 

ademhaling, hartslag en beweging van de proefpersoon werd ten onrechte 

een nieuwe nullijn gekonstrueerd volgens fig.33. Naderhand bleek dat 

de nullijn slechts heel weinig verandert en dat de juiste integraal, 

waarmee de doorgegeven impuls berekend kan worden, over de ingestelde 

nul loopt tussen de in de figuur aangegeven pijlen. Het gedeelte waar 

F k. tl ( 0 duidt op terugveren van het lichaam, wat overeenkomt z, l.S er 
met een negatieve impulsoverdracht, zie ook fig.6. Omdat deze fout 

pas achteraf ontdekt werd, bepaalde de analyser de uitgaande impuls 

uit de oppervlakken!+ II (zie fig.33); dit had moeten zijn: I- III. 

De gevonden uitkomsten moeten we dus vermenigvuldigen met (I III) 

/(I + !I). Om enig houvast te krijgen werd dit quotiënt bepaald 

voor de losse klap uit fig.6. Dit leverde op: p .t(werkelijk)/p 't 
Ul. Ul. 

(berekend) = 0.587. Wanneer we de berekende waarden hiermee ver-

menigvuldigen, zou het resultaat vergelijkbaar moeten zijn met de 

ingaande impuls. 

De dwarskracht F k' 1 wordt in programma 6 verwerkt. Ook hier ver-x, 1.st er 
hindert de slingering in het signaal, die hier 67 kanaalnummers omvat, 

een goede bepaling van de maximumwaarde. We hebben daarom een proce

dure van 'smoothing' toegepast. 

Dit houdt in dat vanaf eenbepaald punt de gemiddelde waarde over de 

volgende 67 kanalen wordt berekend en deze waarde wordt toegevoegd 

aan de betreffende kanaalnummers, waarna het·zelfde gebeurt met de daar

op v~lgende 67 kanalen, enzovoorts, tot dat we een plaatje krijgen 

als in fig.34. Uit het verschil tussen maximum en minimum van de nieuwe 

grafiek vinden we de waarde voor de dwarskracht. 

Het signaal van de druk p is inmiddels vermen~gvuldigd met de opper
r 

vlakte onder de hand, zodat we hiervoor de kracht F1· kunnen lezen. 

Het maximum hiervan wordt bepaald evenals de tijdstippen waarop het 
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fig. 34. 
1 Smoothing 1 

van F k' 1 . x, ~st er -

eerste minimum links en het eerste maximum rechts van de topwaarde 

bereikt worden. Tussen deze twee punten (zie fig.35) wordt in programma 

7 het gemiddelde bepaald van F1 • Het integratiegebied noemen we ~t. 

Deze drukken we af en gebruiken we ook voor het middelen van de versnel

ling. Na het uitvoeren van de hoekkorrekties, voor zowel de versnell{ng 
.. 

en de grootheden die daarvan afgeleid W?rden als de optredende krachten 

wordt de totaal uitgeoefende kracht berekend. Ook de bijdrage die F1 daar

toe levert, zowel tot topwaarde als tot het gemiddelde van Ftotaal 

worden bepaald in programma 8. 

In programma 10 lezen we de instrukties waarmee de zestien berekende 

grootheden op de monitor zichtbaar worden gemaakt. Nu moet beoordeeld 

worden of de betreffende klap geschikt is om in het gemiddelde te worden 

opgenomen. 

Waarom is-dit nodig? Gebleken is namelijk, dat een klap die op zich 

uitstekend past in_het totaal van de door de therapeut uitgeoefende . 
klappen, toch niet altijd de juiste parameters oplevert. Hiervoor 

zijn twee belangrijke oorzaken. 

Allereerst de drukopnemer onder de handpalm; wanneer de hand over 
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de opnemer slaat wordt een juiste druk geregistreerd, maar wanneer 

de hand de opnemer raakt geeft deze een signaal af dat tot de werke

lijke druk in geen enkele verhouding staat. Gevolg: zeer grote waar-

den v~or F 1• :~' De tweede oorzaak was ernstiger 

van aard. Het bleek n.l. dat inleesprogramma 16, in het bijzonder 

het daarvoor benodigde 'userprogram Y 99' niet volgens verwachting 

werkte. Om nog steeds niet opgehelderde redenen selekteert de analyser 

schijnbaar willekeurig een enkel kanaalnummer uit waarop hij de vier 

ingelezen signalen onderling verwisselt. Omdat de signalen veelal op 

verschillende nivo's liggen, resulteerd dit in zeer smalle pieken. 

Gevolg: maxima worden verkeerd bepaald, integratieperioden zijn te. 

kort en vaak wordt zelfs ~on _c!_eze_ pieken_g=_~!iggerd. 

Voeg daarbij de problemen die ontstaan wanneer een signaal van zich

zelf al een wat ongebruikelijke vorm heeft, iets wat wegens de uiteen

lopende manieren van bekloppen door de therapeuten regelmatig voorkwam 

en waardoor de analyser opnieuw een andere reeks van 21 klappen moest 

inlezen en het is duidelijk dat het verwerken van de in totaal meer 

dan 500 goedgekeurde en een minstens even groot aantal afgekeurde klap

pen een zeer tijdrovende zaak is geweest. 

Wanneer een klap goedgekeurd kon worden, werden de parameters met 

machten van tien vermenigvuldigd om zo onnauwkeurigheden t.g.v. ver

schillen in grootte te verminderen bij het opslaan ervan. In blóck 6 

werden de parameters van elke goedgekeurde klap per grootheid opge

slagen (zie fig.36). 

i tl 
! i ,1l'"'l I )l ~ l'' I 
I ~ \I\! ! l ~ l ~ 
' t ' I r i 
I I 't 
r ' • 

fig.36. 

De opzet van 

block 6. 

M.b.v. programma 7 worden de parameters gemiddeld (per reeks van goed

gekeurde klappen) en wordt de bij-behorende spreiding berekend. 

Voor elke kombinatie therapeut-proefpersoon zijn ~u 21 klappen goed

gekeurd waarvan de berekende grootheden soms verdeeld zijn over vier 

verschillende data-blocks. Om nu per kombinatie, per therapeut en per 

proefpersoon te kunnen middelen is programma 18 ontworpen. Hierin 
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wordt een kopie van een data-block, dat de vorm heeft zoals getekend 

in fig.36, zodanig bewerkt dat alleen de gewenste parameter overblijft. 

Deze wordt daarna in een apart block geplaatst, zodat alle individu

ele uitkomsten van deze grootheid naast elkaar staan opgesteld en we 

middelingsprogramma 125 kunnen toepassen. Dit levert ons de gemiddelde 

waarde van en de spreiding in de gewenste grootheid. 

5.2.3. De frekwentie 

De door de therapeut gebruikte frekwentie werd op een geheel andere 

manier bepaald (programma 116). Er wordt uitgegaan van het versnellings

signaal, dat kontinu wordt ingelezen. Na ongeveer een minuut·produceert 

de analyser een fourierspektrum van de voorafgaande 40 sekonden en 

slaat dit op in het geheugen. Direkt daarna wordt opnieuw een spektrum 

van de dan voorbije 40 sekonden (die de eerste 40 voor een groot deel 

overlappen) gemaakt en bij het vorige opgeteld. Dit herhaalt zich on

geveer 150 maal, zodat de volle tapotagetijd doorlopen wordt, waarna 

zich in het geheugen het gemiddelde van deze 150 fourierspektra be-

vindt (zie fig. 36). De meest links ,: ·'' -r---.---,.---,------..----.---. 

gelegen piek geeft de grond fre

kwentie weer, terwijl de tweede 

piek de eerste harmonische voor

stelt (hogere frekwenties zijn 

vooraf weggefilterd). 

De grondfrekwentie is nu de ge

zochte frekwentie per hand. 

fig.37. Het getransformeerde 

versnellingssignaal. 

-o-

:3.711 HZ 

7.374 H: 

12 
FREKWENTIE.', HZ 
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6. Numerieke resultaten. 

Als gevolg van de enorme hoeveelheid meetgegevens van alle korobinaties 

tussen de 16 therapeuten (A t/m P) en de 8 proefpersonen (I t/m 8), 

waren we genoodzaakt ons te beperken tot een drietal doorsneden. Deze 

zijn als volgt tot stand gekomen. 

Tijdens de tapotage door therapeut K.werd de luchtdrukopnemer, die op 

de rug bevestigd was, zodanig beschadigd dat het verder meten van deze 

druk onmogelijk was geworden. Omdat het druksignaal essentieel was bij 

de verwerking (zie par.5.2.2.), zijn de meetsignalen van de therapeuten 

K t/m P niet gebruikt bij de berekeningen, behalve voor de bepaling van 

de massa van de hand en de gebruikte frekwentie, waarbij het druksig

naal geen rol speelde. 

Van de overblijvende 10 therapeuten zijn er twee (éen d en éen9) uit

gezocht die qua ervaring gunstig afstaken bij de anderen. Dit waren de 

therapeuten A en C (zie App. B). Van hen zijn alle korobinaties doorge

rekend. 

De derde doorsnede is genomen over éen proefpersoon, die qua lengte, 

gewicht en longfunktie beschouwd mag worden als een goed ·gemiddelde 

van de totale groep van 8 proefpersonen (zie App. B)~ Daarom zijn alle 

kombinaties van praefpersoon 2 verwerkt. 

Hieronder volgen de gevonden waarden voor de berekende grootheden, 

weergegeven in tabellen. 

Vooraf, ter verduidelijking: 

- de massa werd in totaal 42 maal per therapeut berekend, 21 maal 

aan het begin van een sessie en 21 maal aan het eind; de andere . 
grootheden (behalve de frekwentie) werden 21 maal per kombinatie 

berekend. 

- in de tabellen (behalve die waarin de spreiding wordt weergegeven) 

worden steeds de kombinatiegemiddelden afg~drukt. 

-de spreiding (: standaardafwijking), s, wordt gegeven in dezelfde 

eenheid als het gemiddelde van de grootheid. 

&: 2 
i=1(xi- m) s = 
- n - 1 

n is het aantal klappen, 

x. de individuele waarde en 
~ 

m is het gemiddelde. 



* de màssa van de hand: m 

eenheid: kg ; maximale meetfout in het gemiddelde: 2 %. 

Bovenaan staan de therapeuten aangegeven; 

s is de spreiding per therapeut. 

Bovendien worden gegeven: het door de therapeut opgegeven eigen 

gewicht G (kg) en m 
1 

= m/G 100 %. re 

(j) 
m 

s 

G 

m 

s 

G 

m rel 

A 
.59 

• 12 

68 

.87 

I 
.44 

.08 

80 

.55 

B 
• 45 

• 13 

58 

·• 76 

J 
.43 

• 10 

73 

.59 

c D 
1.01 .41 

.09 • 10 

66 67 

1. 53 • 61 

K L 
.65 .64 

.09 • 22 

80 61 

.• 81 1.05 

E F G H 
.51 .53 .78 .43 

'. 10 • 14 • 12 • 13 

60 63 73 54 

• 85 .84 1.07 .80 

M N 0 p 

1. 20 .66 • 5 1 
_, 

.34 • 12 .09 -
64 59 58 1-3 

1.88 1. 12 .88 -

t) hier kon geen massa bepaald worden omdat éen·van de signalen 

niet korrekt gemeten was. 

gemiddeld (spreiding in de gemiddelden: de tussenspreiding): 

- voor m 

- voor m 
1 . re 

.62 (.23) (;37%) 

.95 (.36) (38%) 

In de volgende tabellen staan horizontaal de t~erapeuten A t/m J(P) 

en vertikaal de proefpersonen 1 t/m 8. 

~ het maximum van de totale kracht: F 
f\ tot ,max 

eenheid: N (afgerond op 5 N); 

maximale meetfout in het kombinatiegemiddelde: 2 %. 
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Q) A 

1 195 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

185 

155 

225 

180 

190 

215 

135 

B 

145 

c D 

490 

410 210 

365 

355 

490 

460 

485 

560 

E F G H I 

295 165 430 250 180 

gemiddeld over: 

- therapeut A . 185 . 
- therap.eut C . 450 . 
- proefpersoon 2 : 245 

en de bijbehorende standaardafwijkingen per kombinatie: 

@ A B c D E F G H 

27 41 

19 36 33 31 38 24 32 91 

24 34 .. 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

32 37 totale spreiding over: 

31 39 - therapeut A 

22 54 - therapeut C 

31 . 90 - proefpersoon 2 

17 56 

F 
*de bijdrage van Fl,max: F l,max • 100 % 

tot,max 
eenheid: % 

: 37 -
: 82 
: 106 

I 

14 

J 

160 

J 

25 

maximale (relatieve) meetfout per kombinatiegemiddelde: 10 %. 

@ A 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3.2 

2.8 

3.2 

2.6 

3.7 

4.5 

3.7 

4.6 

B 

10.4 

c D 

·2.7 

3.4 7.4 

3. 1 

1. 7 

3.0 

2.4 

1.9 

1.3 

E F G H I J 

3.9 9.5 4.5 12.5 7.4 4.3 
' 

gemiddelde (tot. spreiding) over: 

- therapeut A : 3.5 ( 1. 6) 

- therapeut C : 2.4 ( 1 • 1) 

- proefpersoon 2 : 6.6 ( 4. 1) 

-40-
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*de·' duur' va~ de klap: ~ t 

eenheid: 10-3 s ; maximale (absolute) meetfout per gemiddelde: 0.1 ms 

@ A B c D E F G H I J 

9.4 10.0 

9.9 10.3 11.7 11.5 9.4 11.9 10.6 11. 3 11.9 9.8 

9.7 12.4 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

12. 1 12.0 gemiddelde (tot. spreiding) over: 

9.9 11.5 - therapeut A . 11.0 (2.6) . 
12.9 11.9 - therapeut C . 11.6 ( 1. 9) . 
11.7 11.8 - proefpersoon 2 : 10.8 (2. 1) 

12. 1 11.4 

*het gemiddelde van de totale kracht: F-- tot 

(gemiddeld over At) eenheid: N maximale meetfout: 2 i. 

(Ï) A 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

70 

68 

59 

54 

59 

54 
-

65 

52 

B 

43 

c D 

148 

129 60 

116 

91 

137 

107 

87 

112 

E F G H I 

96 52 102 66 57 

gemiddeld over 

- therapeut A . 60 . 
- therapeut c : 1 16 

- proefpersoon 2 : 74 

. -

en de bijbehorende standaardafwijkingen per kombinatie: 

@ A 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

14 

12 

18 

8 

16 

9 

9 

9 

B 

9 

c D 

28 

13 8 

17 

18 

20 
. 19 

12 

17 

E F G H I 

22 1 1 13 19 8 

totale spreiding over: 

- therapeut A . 14 . 
- therapeut c : 27 

- proefpersoon 2 . 29 . 

J 

66 

J 

21 



f de bijdrage van F
1 

100 % 

eenheid: % 

max •. (relatieve) meetfout: 10 % 

® A B c D E F G H I J 

7.0 3.6 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

5.8 14.3 4.3 9.4 5.8 14.9 7.7 16.2 10.4 8.5 

6. 1 4.4 

5.3 3.4 gemiddelde (tot. spreiding) over: 

7.4 3.0 -=- therapeut A 

7.6 2.8 - therapeut C 

5.3 3.6 - proefpersoon 2 

6.2 2.4 

*de snelheid waarmee de hand neerkomt: v 
0 

eenheid: ms- 1 max. meetfout: 3% 

@) A 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

' 

.50 

.59 

.48 

.64 

.58 

.57 

.55 

.59 

B 

• 36 

c D 

.56 

.67 • 76 

• 85 

• 65 

.73 

.68 

.77 

.64 

E F G 

.52 • 51 .77 

gemiddelde (tot. 

- therapeut A 

- therapeut C 

- proefpersoon 2 

: 6. 3 (2. 1) 

: 3. 4 ( 1. 2) 

: 9. 7 (5. 1) 

H I J 

.77 • 71 .89 

spreiding) over: 
. • 56 (. 13) . 
: .69 (. 15) 
: .66 (. 23) 

f de verplaatsing van de versnellingsopnemer: A. z, 

eenheid: mm ; max. meetfout: 6 % 

@ A 
1 1.9 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2.6 

1. 9 

3. 1 

2.4 

2.6 

2.0 

2.8 

B 

1.0 

c D 

1.2 

2.9 2.6 

4. 1 

3.0 

3.4 

3. 1 

3. 1 

2.6 

E F G 

1.5 1.8 2.8 

gemiddelde (tot. 

- therapeut A 

- therapeut c 
- proefpersoon 2 

H I J 

3.4 2.8 3.7 

spreiding) over: 

: 2.4 ( 1. 4) 

: 2.9 ( 1. 6) 

: 2.6 ( 1. 9) 
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*.de. srièlheidsverandering van de hand gedurende de interaktie: Ä V 

eenheid: ms- 1 max. meetfout: 3% 

@) A 
1 I. 19 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

i 

I. 25 

I. 15 

1. 27 

1.09 

1. 21 

1. 37 

1. 10 

B c 
1. 64 

I. 01 1. 56 

1. 49 

1. 18 

1. 73 

1.45 

1. 37 

1.53 

D E F G H I J 

1. 79 1. 76 1. 15 1. 48 1.77 1.66 1. 91 

gemiddelde (tot. spreiding) over: 

- therapeut A : 1. 20 (. 15) 

- therapeut c . 1. 49 (. 19) . 
- proefpersoon 2 : 1.53 (.33) 
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*.dè impuls van proefpersoon naar platform: p . = /F k' 1 dt (volgens prog.5) 
u~t z, ~st er 

eenheid: Ns ; max. meetfout: 2 % 

@ A B c D E F G H I J 

1. 69 1.85 

1. 57 1.04 2.05 t. 75 1.40 t. 25 1. 86 t. 79 1.77 1.64 

I. 56 1. 81 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1. 36 1. 6 7 gemiddelde (tot. spreiding) over: 

1. 19 1. 84 - therapeut A : 1. 48 (.32) 

I. 25 1. 93 - therapeut c : 1.90 (.30) 

2.08 2.38 - proefpersoon 2 . 1 • 61 ( .40) . 
1. 15 1. 69 

7t de frekwentie (voor beide handen samen): f 

eenheid: Hz ; max. meetfout per kombinatie: .025 Hz 

@ A 
1 7.67 

7. 72 

7.81 

B 

7.39 

c D 
7.76 

7.76 7. 72 

7.86 

E F G H I 

8.25 9.23 8.01 9.03 8. 11 

J 

8.59 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

7. 72 7.91 gemiddelde (tussenspreiding) over: 

7.96 

7.86 . 

7.91 

7.67 

7.91 

7.76 

7.76 

7.76 

1 

2 

- therapeut A : 

- therapeut c : 

- proefperso'on 2 : 

K L M 

8.89 8.94 8.25 

7.79 (. 16) 

7.81 (. 10) 

8.32 (.52) 

N 0 p 

8.59 8.55 8.16 



7. Diskussie. 

Laten we eens kijken in hoeverre ons model juist is gebleken. 

We kunnen dit doen m.b.v. de impulsbalans van het lichaam van de 

proefpersoon. 

Volgens aanname 5 moet de impuls., die de therapeut met ZlJn handen 

overdraagt, volledig worden doorgegeven aan het Kistler-platform. 

/
At 

De ingaande impuls p. voldoet aan: p. = F d t ( At is de duur 1n 1.n 0 tot 
van de klap); evenzo geldt voor de doorgegeven impuls p . : p . = Ul.t Ul.t 

J F k. 
1 

dt, geïntegreerd over 1/f sekonden, als we de bijdrage z, 1.st er 
van de x- en y-komponenten verwaarlozen, zoals we dat ook bij de be-

rekening van F hebben gedaan (deze bijdrage ligt rond de 5 %). 
tot 

·Voor de berekening van p. maken we gebruik van de tabellen 6 en 7 
l.n 

(zie het getal in de linkerbovenhoek). Door per kombinatie F en 

At te vermenigvuldigen krijgen we een gemiddelde voor J4
tF t~~' dat 

0 tot 
weliswaar niet helemaal zuiver is, maar wel voldoet voor deze bereke-

ning. In tabelvorm weergegeven: 

~t 

*Pin = I F dt 
0 

tot 
C@x(iJ); eenheid: Ns 

@ A B c D E F 

.66 1.48 
G 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

.67 .44 I. 51 .69 .90 .62 1.08 

.57 1.44 

.65 1.09 gemiddeld over: 

.58 I. 58 -· therapeut A : 
' 

• 70 1. 27 - therapeut c : 

• 76 1.03 - proefpersoon 2 : 

.63 1. 28 

H I J 

• 75 .68 .65 

.65 

1.34 

• 80 

Voor de berekening van p . gaan we uit van tabel 13; we moeten de 
mt ~ 
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daarin gegeven waarden echter korrigeren en we doen dit door vermenig~ 

vuldiging met_de faktor 0.587, zoals bepaald in subpar. 5.2.2. 

Dit levert in tabelvorm: 

~ p. (gekorrigeerd) =/F . dt (uit@)) 
~ u1.t z,kl.stler 

eenheid: Ns 



@ A 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

• 99 . 

.92 

.92 

• 80 

• 70 

.73 

I. 22 

.68 

B 

• 61 

c D 

1.09 

I. 20 1.03 

1.06 

.98 
-

1.08 

I. 13 

I. 40 

.99 

E F G H I J 

.82 .73 1.09 1.05 1.04 .96 

gemiddeld over: 

- theraveut A : • 87 

- therapeut c : 1. 12 
- proefpersoon 2 : .95 

Volgens aanname 5 is nu p. = p 't" Als we de tabellen 15 en 16 op ln ul 
elkaar delen, geeft dit voor: 

* Pin I puit (gek.) 

@ A 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

' 

.67 

.73 

.62 

.81 

.83 

.96 

.62 

.93 

B 

.72 

(~I~); dimensieloos 

c D E F G 
). 36 -
1. 26 .67 I • I 0 .85 1.00 

I. 36 

1. 11 gemiddeld over: 

I. 46 - therapeut. A 

I • I2 - therapeut c 
.74 - proefpersoon 2 

I. 29 

H I J. 

• 71 .65 .68 

: .77 
} gem: .99 

: 1. 21 

: .84 

-Wat betekent dit? Uit het gegeven dat p. I p 't ongelijk is aan ln Ul 
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volgt dat de berekende kracht F niet geheel juist is: p. I p .t< I tot ln Ul 
betekent een te kleine kracht en p. I p 't> I èen te grote kracht. ln Ul 
Omdat de kracht voor ongeveer 95 % evenredig is met de massa m (zie tab. 

5 en 9), betekent een te klein quotiënt een te kleine waarde voorm. 

Het tegengestelde geldt bij een te groot quotiënt. 

Als we eens n~ar de twee meest ervaren therapeuten A en C kijken, 

zien we dat bij A de massa gemiddeld 25 % te laag en bij C gemiddeld 

25 % te hoog is uitgevallen. Uit verg. 2a blijkt, dat een te lage massa 

inhoudt, dat de spierkracht F (die ten tijde van het kontakt naar bo-
s 

ven gericht is) qua amplitude te klein is ingeschat m.b.v. aanname 1, 

waarin de basislijn sinusvormig wordt verondersteld. Een te hoge waar-



-

-
--- ~-
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de voor m betekent precies het tegengestelde: therapeut C slaat minder 

voorzichtig dan we veronderstelden. 

Hoewel m slechts een rekengrootheid is en daarom niet noodzakelijkerwijs 

gelijk moet zijn aan de werkelijke massa van de hand, moeten de ermee 

berekende krachten wel voldoen aan de impulsbalans. Wanneer we daarom 

de krachten gaan korrigeren door vermenigvuldiging (per kombinatie) met 

P . 1. · p zien we het volgende resultaat: u1.t in' 

~ F (gekorrigeerd) Cavi(V); eenheid: N (afgerond op 5 N) r.. tot,max 

@ A B 

1 295 

2 255 205 

3 250 

4 280 

5 215 

6 200 

7 345 

8 145 

--

c 
360 

325 315 

270 

320 

335 

410 

660 

435 

270 195 430 350 275 235 .;..._r, ____ _. 

gemiddeld (tussenspreiding) over: 

- therapeut A : 250 (52) 

- -therapeut C: 390 (119) 

- proefpersoon 2 : 285 (74) 

* Ftot(gekorrigeerd) <<Dl®); eenheid: N 

® A B c D E F G H I J 

1 104 109 

2 93 60 102 90 87 61 J02 93 88 97 

3 95 85 

4 67 82 gemiddeld (tussenspreiding) over: 

5 71. 94 - therapeut A.: 81 (20) 

6 56 96 - therapeut c : 97 (8) 

7 105 118 - proefpersoon 2 . 87· (17) . 
8 56 87 

Omdat de massa m vrijwel recht evenredig is met F kunnen we deze tot 
ook m.b.v. p.- I p .t korrigeren tot: 1.n u1. 

* m (gekorrigeerd) (G)I(Ï)en ®I®); eenheid: kg 

eveneens geven we weer de massa van de hand t.o.v. het totale 

gewicht van de therapeut, in procenten: m 
1

. re 



B c D E 

.77 .63 .83 . 61 .47 

1. 13 1.09 1.26· .91 .78 

·-------
gemiddeld (tussenspreiding) 

- voor m 

- voor m 
rel 

.66 (.12) (18%) 

1.01 (.15) (15%) 

F G H I J 

.62 .78 .61 .67 .63 

.98 1.07 1.13 .84 .86 

Ter vergelijking: volgens Clauser et al (lit.4) bedraagt dè relatieve 

massa van de hand alleen gemiddeld 0.7% t.o.v. het totale lichaams

gewicht. 

Evenzo kunnen we de bijdrage van F
1 

korrigeren. 

We volstaan met de gemiddelden: 

Fl . ,max 
F tot,max 

• 100 % (gekorrigeerd) over: - therapeut A 

(per kombinatie berekend) 

Fl 
100 % (gekorrigeerd) . 

Ftot 

(per kombinatie berekend) 

therapeut C 

- proefpersoon 2 

over: - therapeut A 

therapeut c 
- proefpersoon 2 

2.8 % 

3.0 % 

5.2 % 

4.9 % 

4.2 % 

7.7 % 

Ten aanzien van ons model kan gezegd worden dat de berekende massa 

gemiddeld een redelijk juiste kracht oplevert als we kijken naar het 

gemiddelde over proefpersdon 2; als we middeten over de twee ervaren 

therapeuten A en C, waarvan alle kombinaties doorgerekend zijn, komt 

m zeer goed met onze verwachtingen overeen. 
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Dit betekent dat voor de gemiddelde therapeut aanname 1 inderdaad geldt 

en dat de spierkracht hiermee juist is ingeschat. Echter voor de indi

viduele therapeut is korrektie zoals hierboven wel noodzakelijk. 

T.a.v. de verschillende parameters kunnen we het volgende zeggen: 

Ftotaal. 

We zien uit de tabellen 18 en 19 dat de krachten, die. de ervaren thera

peuten uitoefenen, afwijken t.o.v. de gemiddelde therapeut. 

Over proefpersoon 2 gezien, slaat A minder hard terwijl C juist harder 
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slaat dan gemiddeld. De verschillen ZlJn echter niet signifikant, vol

gens de t-toets uit lit.2 ( de excentriciteit bedraagt voor A2, bij Ft t o ,max 
resp. F , -0.41 en +0.35 en bij C2 0.54 en 0.88, terwijl de signifikan-

. -· "'" tot 
tiegrens ligt öij ~ 1.72 voor~= 20 en 5%~eenzijdig toetsen). Therapeut 

Gis hier een twijfelgeval: t = 1.96 terwijl 2.09 de signifikantiegrens 

is bij 2!%-eenzijdig toetsen. 
---~------

M.b.v. de variantieanalyse uit lit.3 blijkt, dat de verschillen over 

een therapeut tussen de proefpersonen niet signifikant zijn: voor F 
• 2 I 2 1· ·k 1 43 27 · t~t lS st sb. ge lJ aan • voor A en aan • voor C met slgnl-ussen lnnen 
fikantiegrens 2.09 (5%-eenzijdig met ~ 1 = 7 en ~2 = 120). Hierbij is 

voor sb. hetzelfde percentage genomen van het gemiddelde als dit Lnnen 
het geval was voor de ongekorrigeerde kracht. 

De verschillen tussen de therapeuten over proefpersoon 2 zijn echter 

bijna signifikant: F = 1.82 met 1.88 als grens voor ~ 1 = 9 en fz =~ 
(5%-eenz.). 

De bijdrage van F
1

• 

Deze is niet groter dan enkele procenten. De luchtdruk speelt dus een 

zeer beschei~en rol. Uit de gemiddelde waarden voor de gèkorrigeerde 

grootheden F1 /Ft t en F
1
/F blijkt duidelijk, dat de ervaren ,max o ,max tot 

therapeuten procentueel minder druk onder de hand opbouwen dan de gemid-

delde therapeut (zie ook tab.5 en 9). Als we de totale spreiding voor 

de ongekorrigeerde waarden mogen geloven (40 % voor A en C, 57 % over 

pp 2) is het echter niet eenvoudig om een konstante druk te produceren. 

puit" 
Hiervan kennen we alleen de ber.ekende waarden. De werkelijke waarden 

worden door tab.16 slechts benaderd en deze kunnen niet voor variantie

analyse worden gebruikt. Het is mogelijk dat de signifikante verschil

len bij pp 7 kunnen verdwijnen door herberekening van de integralen. 

De frekwentie. 

We zien dat A en C een lagere frekwentie gebruiken dan de gemiddelde 

therapeut. De verschillen zijn echter niet signifikant (de t-waarden 

zijn voor A en C resp. -1.15 en -1.08, terwijl signifikantie optreedt 

bij t = -1.66 als we 5%-eenzijdig toetsen). Ook bij de andere therapeu-
-··- ---- - --- - --·--· --------- - -· 

ten treden geen signifikante verschillen op, hoewel B en F grensgevallen 

zijn ( t = -1.79 voorBen +1.75 voor F). 

'\. 
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Als we de signaalkarakteristieken bekijken valt het volgende op: 

- rekening houdend met het tekenverschil lijken de versnelling en 

de druk onder de hand, tijdens handeling a, zeer veel op elkaar 

(zie fig.18 en 19). Dit is begrijpelijk, daar beide direkt aan de 

hand worden gemeten. Het is daarom te verwachten dat F 1 een-totaa 
zelfde vorm heeft. 

- we zien dat F k. 
1 

(tijdens hand. a) tussen de beide handen z, ~st er 
een verschil te zien geeft. Dit zagen we ook al tijdens de proef-

meting (zie fig.S}. Met dit verschil moeten we rekening houden als 

we het instelbereik van de kracht, die door de percussor moet wor

den uitgeoefend, willen vaststellen. 

Als zijsprong kunnen we proberen m.b.v. fig.6 

van de proefmeting, m.n. de signalen van Fz 

en a, een eenvoudig model voor de thorax op 

te stellen. Stel dat deze kan worden voorge

steld door een massà-veer-dempersysteem (zie 

fig.38), en noemen we de ingaande kracht Fin 

en de aan het platform doorgegeven kracht 

Fuit' dan voldoen deze aan: 

F. = 
~n 

Fuit= 

mx + Àx + kx 

Àx + kx 

en 

met: m de massa van de thorax 

x de verplaatsing van de hand 

À de dempingsfaktor en 

k de veerkonstante 

Dan geldt voor de overdracht H(s): 

Às + k H(s) = _,.:...;..=.._.;;.:".__ 

ms 2 + Às + k 
met ·s = jc.J 

De getransformeerde hiervan, h(t), voldoet aan: 

1 ! Fi"' 
+t 

À 
/ 

plo.tfOfM l f~<;~ 
fig.38. Een eenvoudig 

model voor de 

thorax. 

h(t) 
.!. -À r; = m ~ exp(ïm~.t) rcos~t + (k - À\ s inc.rt:J 

44 2mc.l 
(verg. 7) 

met: 1 'J 2 lA>=- 4km- À 
2m 

Stel nu: F. = F .. Ó(t) 
~n ~n 

dan geldt: F .t = F .• h(t) 
u~ ~n 

(verg.8) 

(verg.9) 

Als we nu in fig.6 de dubbele top in F (hier F . ) tot een enkele 
Z U1t 

gladstrijken en de waarde ervan op het betreffende tijdstipt = t 1, 
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F . (t
1
) noemen, terwijl we het daaropvolgende minimum in F situeren 

Ult Z 

op t = t 2 en de waarde Fuit(t2) toekennen, dan geldt dat: t 2 - t 1 = !T, 

~et T de periode van uitslingering. 

Er geldt dan, dat: sin~t2 = -sinwt 1 en coswt2 = -cos~t 1 zodat samen met 

verg. 7 en 9 volgt, dat: 

substitutie leidt tot: 

À/m = 42 

Fuit(tl) 

Fuit(t2) 

-1 
s 

verg.9: W = ..!.._ \/4km- À
21 

2m V 
bovendien: C.V = 21t/T 

=> k/m = 2130 

Een andere interessante berekening is deze: 

-2 
s 

Op t = t
1 

bereikt Fuit zijn maximum. Hiervoor geldt: 

F uit ( t 1 ) = À x ( t 1 ) + kx ( t 1 ) 

Evenzo geldt, als we de spierkracht en de zwaartekracht even buiten 

beschouwing laten en de massa van de hand ~ noemen: 

t, t, t, t, . . t, . 
~~adt = /Findt = mjxdt +Àjxdt + k/xdt = 

0 ~ ()ft' 0 ° m.x(t
1
) + ,+\x(t

1
) ·+ k xdt 

0 
Stel dat gedurende (O,t 1) <.~15 ms) er nog geen verplaatsing x is, 

dan geldt: t, 
F uit ( t 1 ) = À x ( t 1 ) en ~ J ad t = mi (t 1 ) , 

zodat: 0 
Fuit(t1) 

f
t, = À/m 

~ adt 

0 
we vonden reeds: À/m = 42 s-l, zodat m.b.v. de versnellingsgrafiek 

volgt: ~ = .63 kg 

Deze waarde komt, gezien de veronachtzaming van F en F , uitstekend s g . 
overeen met de gekorrigeerde massa, gemiddeld over de therapeuten A t/m 

J; deze is n.L gelijk aan .66 kg. 
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8. Konklusies. 

Rekening houdend met wat in de diskussie naar voren kwam, kunnen we de 

volgende specifikat~e opstellen voor een toekomstig ontwerp. Hierbij 

wegen de meetwaarden, gegeven door de twee zeer ervaren therapeuten het 

zwaarst. 

Drie aspekten zijn hier van belang: t0
• vorm en amplitude van de kracht, 

die het apparaat aan de patiënt mo~t opleggen, 2°. de vorm van de per

cussorkop, en 3°. de frekwentie waarmee de kracht wordt uitgeoefend. 

1°. De kracht, die het apparaat op de patiënt uitoefe~t heeft ongeveer 

een vorm, zoals weergegeven in de grafiek van de versnelling, zoals 

deze optrad tijdens handeling a, zie fig. 18 op blz.24. 

De amplitude ligt, rekening houdend met R/L verschillen, op een max

imum van ongeveer 300 N, instelbaar tussen 200 N en 400 N. 

De breedte van de piek bedraagt op· de helft van de maximale hoogte 

slechts enkele (2 à 3) millisekonden (dit volgt uit vergelijking 

van F
1 

/F · met F
1
/f ) . 

,max tot,max tot -
De vorm van de percussorkop moet zodanig zijn, dat dé kracht vrijwel 

geheel via de rand wordt overgebracht. We denken hierbij aan een 

holle ellipsvormige dop van een vrij zachte, maar stevige kunststof 

met een randdikte van 1 à 1! cm en een doorsnede van het raakvlak 

van ongeveer 55 cm2• Eventueel wordt deze voorzien van enkele gaat

jes, zodat geen noemenswaardige luchtdruk Kan worden opgebouwd. 

3°. De frekwentie, die door de therapeuten wordt gebruikt ligt rond de 

8 Hz. Om echter later rekening te kunnen houden met eigenfrekwenties 

van de borstkas, de longen en andere organen en om het optimaliseren 

niet te bemoeilijken, wordt een vrij groot instelbereik voorgesteld: 

tussen de 5 en 20 Hz, te verdelen in kleine stappen van 1 Hz. 

N.B. Deze specifikatie ~s gebaseerd op metingen aan gezonde proefpersonen. 

Bij het ontwerp van een apparaat moet natuurlijk wel terdege rekening 

worden gehouden met de konditie van de patiënten voor wie de percussor 

bedoeld is. 

Afgezien van deze technische specifikatie bestaan er vele andere eisen 

t.a.v. een percussieapparaat m.b.t. o.a. veiligheid, komfort en toepas

singsmogelijkheden. Hierbij is echter het oordeel van medici, therapeu

ten en patiënten onontbeerlijk. 



Voordat eventueel begonnen wordt een prototype samen te stellen, is 

het niet onverstandig te trachten meer inzicht te verkrijgen in de 

processen, die zich in de longen afspelen tijdens tapotage. 

Een andere poging die momenteel wordt ondernomen om de behandeling 

-52-

te mechaniseren, vindt plaats in het Sophia kinderziekenhuis in Rot

terdam. Hier wordt getracht d.m.v. het opleggen van luchtdrukverschil

len aan de longen eenzelfde effekt, als wat tijdens tapotage optreedt, 

te bewerkstelligen. Het lijkt ons zinvol deze en andere pogingen in 

een wat breder kader te kombineren om zo tot meer tastbare resultaten 

te komen. 

-o-
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APPENDIX A. 

Hierin zijn de volgende gegevens verzameld: 

- Beschrijving, afmetingen en technische gegevens van het Kistler

platform : A 1/2 

Principe,. konstruktie. karakteristieken en ijkgegevens van de 

versnellingsopnemer ·: A 3/6 

- Specifikaties van de luchtdrukopnemer onder de hand : A 7 

- Schets en technische gegevens van de luchtdrukopnemer in de mond 

A 8/10 

- Afmetingen en technische gegevens van de krachtopnemer in het 

ijkhamertje : A 11 
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MEHRKOMPONENTEN-MESSPLATTFORM 
FÜR BIOMECHANI K UNO TECHNI K 

MULTICOMPONENT MEASURING PLATFORM 
FOR BIOMECHANICS AND INDUSTRY 

Al 

Tentative Data Vorläufige Daten 

Quarzkristaii-Mehrkomponenten-Messplanform zum 
Messen einer beliebig wirkenden Kraft in 3 orthogena
len Komponenten. Ebenso können die Koordinaten des 
momentanen Kraftangriffspunktes und das freie Mo
ment um eine Achse normal zur Planform bestimmt 
werden. Weiter Messbereich, hohe Eigenfrequenz. 

Quartz Multicomponent Measuring Platform for meé 
uring the 3 orthogonal components of any force acting 
on it. The coordinates of the instantaneous point of
force application and the torque with respect to an 
axis normal to the platform. Wide measuring range, 
high natura I frequency. 

I i I I ~ o 
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I I 1 ..: 1,1) rp-·-·-·-\...; . 

450 J~Type 9423 

11 1681 :.---'YP• 
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Technische Daten (Typ 9281 A 11) Technica! data (Type 9281A11) 

Bereiche: Fx, Fy· je 
Fz 

Oberlast: Fx, Fy je 
Fz 

Ansprechschwelle 
Empfindlichkeiten: 

Ranges: F x , F v each 
Fz 

Overlaad: Fx, Fy each 
Fz 

Threshold 
F x . F v je Sensitivities: F x , F v each 
Fz Fz 

Empfindlichkeitsänderung innerhalb Variation of sensitivities within surface 
Deckplattenfläche of top plate 

Linearität Linearity 
Hysterese Hysteresis 
Obersprechen: Fx ~ Fy, Fz ~ Fx .v Cross talk: Fx ~ Fy, Fz ~ Fx ,y 

Fx,y ~ Fz Fx,y ~ Fz 
Eigenfrequenz Natura! frequency 
lsolationswiderstand lnsulation resistance 
Betriebstemperaturbereich Operating tempersture range 
Anschluss für Kabel Connector for cable 
Anzugsdrehmoment der M 12 Montage- Tightening torque for M 12 mounting 

schrauben balts 

kN 
kN 
kN 
kN 
mN 
pC/N 
pC/N 
% 

%FSO 
%FSO 
% 
% 
kHz 
Tn oe 
Type 
Nm 

-10 ... 10 
-10 ... 20 
-15/15 
-15/30 
<20 
-8 
-3,8 
~1 

~±0,5 

~.5 
~1 
~±2 

>1 
>10 
-20 ... 70 
1681A. .. 
90 

Gewicht Weight kg 41 

1 N (Newton)= 1 kg • m • s-2 = 0,1 019 ... kp = 0,2248 ... 1bf; 1 kp = 1 kgf =9,80665 N; 1 lbf =4,448 ... N; 1 in= 25.4 mm; 1 Tfl = 1012 

----------·----------i 
KI AG SWISS" Kist!~r '"s•n .. mente AG. CH-.3408 Winterthur/Schwe 



Beschreibung 

Die Messplattform besteht aus einem Grundrahmen, 
auf den vier 3-Komponenten-Kraftaufnehmer unter ho
her Vorspannung mantiert sind. Auf diese vier Aufneh
mer ist eine auswechselbare Deckplatte montiert. 

Die Standardausführung Typ 9281 A 11 besitzt eine 
massive Aluminium-Oeckplatte. Deckplatten aus Stahl, 
mit oder ohne T-Nuten, sind ebenfalls erhältlich. 

Die Ausgangssignale stehen an einem 9-poligen An
schlussstecker zur Verfügung. Das Instrumentist rost
trei und spritzwasser-geschützt. 

Anwendungsbeispiele 

e 8iomechanik: Ganganalyse, Tierstudien 
® Sport: Bewegungsstudien, Training 
'1' Orthopädie: Rehabilitation, Anpassen van Prothesen 
e Neurologie: Posturography, Mikrovibrationen 
!) Technik: Radkräfte im Fahrzeugbau 

Montage 

Die Plattform wird mit vier M 12-Schrauben auf den 
Montagerahmen Typ 9423 odereine starre und plane 
Stahiplatte montiert. Der Montagerahmen Typ 9423 
eignet sich vor allem für das Eingiessen in ein Beton
fundament und ist separat zu bestellen. 

Elektronik 

Mit den Elektronik-Einheiten Typen 9805 und 9851 
können die drei Komponenten Fx, Fv und Fz sowie 
die Koordinaten ax und av des rnamentanen Angriffs
punktes der wirkenden Kraft sowie das freie Moment 
M' z bestimmt werden (siehe Datenblätter 10.9805 und 
10.9851 L-Angeschlossen wird die Plattform mittels ei
nes 8-adrigen Kabels Typ 1681 A5 (5 m lang, andere 
Längen erhältlich). 

Beispiel: 

Description - . A2 

The measuring platform consistsof a base framë(>nto 
which tour 3-component force transducers are mounted 
under high prestress. An interchangeable topplateis 
then mounted on the four transducers. 

The standard version Type 9281 A 11 has asolid alumi
nium top plate. Steel top plates, withor without T-slots 
are available also. 

The output signa Is .are available from a 9-pole connec
tor. The instrument is rustproef and splashwater proof. 

Examples of Applications 

• Biomechanics: Gait analysis, animal studies 
• Sport: studies of movements, training 
• Orthopedics: rehabilitation, fitting of presthesis 
• Neurology: posturography, microvibrations 
• lndustry: wheel farces in vehicle research 

Mounting 

The platform can be fixed with four M 12-bolts on a 
mounting frame Type 9423 ar a rigid and flat steel 
plate. The mounting frame Type 9423 is especially 
suitable tor being grouted into a concrete base and 
has to be ordered separately. 

Electranies 

With the electronic units Types 9805 and 9851 the 
three components Fx, Fy and Fz as wellas the instan
taneous point of applièation of the acting force as well 
as the torque M' z can be determined (see data sheets 
10.9805 and 10.9851 ). The platform is connected with 
a 8-pole cable Type 1681A5 (5 m long, other lengths 
available). 
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Fusskräfte beim normalen Gehen. Das Diagramm wurde mit zwei 
nebeneinanderliegenden Platdormen aufgenommen, sodass jeder 
Fuss einzeln erfasst werden konnte. Fz ist die Vertikalkomponente, 
Fy die Horizontalkomponente in Gehrichtung (+Fy nach vorn} 
und Fx die seitlicffe Komponente (+Fx nach links). Die Versuchs
person wog 75 kg. Fz 
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Example: 

Farces exerted on feet during normal walk ing. The diagram was 
recorded with two platforms side-by-side in order to abserve each 
foot sing~y. Fz is the vertical component, Fy the horizontal 
component in direction of walk (+Fy forward) and Fx the lateral 
one (+Fx to the left}. Weight of test subject: 75 kg. 

j 

~ 
1 
t -I. ... 
t 

Fy 

F• 

! I \ 
40 N Jl ' 
r ' \ 

\ 
' ' 

1\ . 

.l 
40 N )\ 
r ·~-- ........ 

---·--------·- -:.·-------- __________ .._ ____ 



Construction 

An accelerometer is an electrome
chanical transducer which produces 
at its output terminals an electrical 
output proportionaf to the accelera
tion to which it is subjected. 

All Brüel & Kjcer accelerometers 
use piezoelectric materials, which 
when physically stressed, produce 
an electrical output. Three different 
piezoelectric materials are used, 
these are designated PZ23, PZ45 
and PZ1 00. PZ23 belengs to the 
well known lead zirconate titanate 
family. ft has a high sensitivity (ap
prox. 300 pC/N). and can be used 
up to 250°C. PZ45 is a specially for
mulated ceramic which can be used 
up to 400°C. ft also has a particu
larly flat tempersture response. 
PZ 1 00 is a carefully se leeteel and 
prepared quartz crystal. ft gives a 
very good long term stability and 
has a very flat tempersture re
sponse curve. 

Four different mechanica! designs 
are ·amployed. two of the compres
sion type and two of the shear type. 
The compression design consists of 
two or more piezoelectric discs on 
which rests a relatively heavy mass. 
The mass is preloaded by a stift 
spring and the whole assembly is 
mounted in a rnatal housing with a 
thick base. When the accelerometer 
is subjected to vibration, the mass 
will exert a variabie force on the pie
zoelectric discs. This force is prepor
tionaf to the acceleration of the 
mass. Due to · the piezoelectric ef
fect a variabie charge will be deve
loped across the piezoefectric ele
ment. This charge is proportionaf to 
the force and therefore to the accel
eration of the mass. 

For frequencies much lower than 
the resonant frequency of ·the as
sembly the acceleration of the mass 
will be virtually the same as the ac
celeration of the whole transducer. 
Therefore, the charge produced wiJl 
be proportionaf to the acceleration 
to which the transducer is sub
jected. This charge can be rnaa
sured electronically at the output 
terminals of the accelerometer and 
used tor accurate determination of 
vibration amplitude, trequency and 
waveform. 

The shear type accelerometers op
erate in the same way but are ar
ranged so that the piezoelectric car
amie is stressed in shear between 
an axial centre post and the seismie 
ma ss. 

The four configurations used in 
the Brüel & Kjcer accelerometer pro
gramme are shown schematically in 
Frg.1. These different contigura
tions are employed to accentuate 
particular advantages in different en
vironments I situations. 

The Centra Mounted Compres
sion Design, Fig. 1 a, is a traditional 
design that gives a moderately high 
sensitivity to mass ratio and can 
withstand high levels of vibration 
and shock. The mass, the spring, 
and the piezoelectric discs are 
mounted on a round centra post ex· 
tending from the base of the acceler
ometer. Despita the use of a rela
tively thick base the base strain sen
sitivity and tempersture transient 
sensitivity are somewhat hrgher 
than with ether 8 & K accelerome
ter designs. Types 4339, 4343, 
4344, 4345, 8304, 8306, 8308 
and 8309 are of this design. 

The lnverted Centra Mounted 
Cernpression Design, Fig .1 b, gives 
better isolation from base strain 
than the centra mounted design as 
the centra post is· remote from the 
ba~e. Howéver, the design exhibits 
a slightly lower resonant trequency 
due to the limited stiffness of the 
housing wall which carries the 
rnass/spring system. Types 8301, 

al b) 
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M 

s 

B 
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8302, 4338 and 8303 are of this 
design, and alf feature top connec
tors. 

The Annular Shear Type, Fig.1 c. 
This contiguration provides reason
ably good isolation of the piezoelec
tric element trom environmental 
conditions and aids miniaturisation. 
The resonant frequency is reason:
ably high. Subminiature Acceler
ometer Type 8307 is of this design. 

The Delta Shear® Design, 
Fig.1 d, is a uniqua Brüel & Kjcer de
sign (Patent No. 131401) in which 
three flat slices of piezoelectric car
amie are clamped between the trian
gular centra post and the seismie 
masses with a very high radial force 
applied by a prelosding ring. 

The mating surfaces of the centre 
post, the piezoelectric elements, 
and the seismie masses are workeel 
to a fine degree of flatness and di
mensional accuracy so that the 
need for an intermediate layer of 
adhesive, as typically found in annu
lar shear type accelerometers is 
avoided. These factors rasuit in the 
Delta Shear® design exhibiting 
very goed amplitude linearity and 
long term stabifity. The Delta 
Shear® arrangement exhibits ·a 
very high sensitivity-to-mass ratio 
tagether with a very low sensitivity 
to temperature transients and base 
strains, and a generally low sensitiv
ity to other external forces. Acceler
ometer Types 4321, 4366, 4367, 
4368 and 4369 are of thi~ d~sign. 

c) d) 
160141 

Fig.1. Schematic drawing of the tour accelerometer configurations. 
a) Centra mounted compre:tsion design 
b) lnverted centra mounted compression design 
cl Annular shear design 
dl Delta Shear design. 
S =Spring 
M = Mass. P = Piezoelectric element. B = Base. R = Preloading Ring 



Characteristics 

Sensitivity 
The sensitivity of an accelerome

ter is the ratio between its electrical 
output and the acceleration causing 
that output. 

Because a piezoelectric acceler
ometer can be considered as a 
charge or a voltage souree the sensi
tivity is expressed in mV/g and 
pC/g. Generally, with a given pie
zoelectric material, the sensitivity is 
a direct tunetion of the weight of 
the losding mass; therefore in
creased sensithtity is accompanied 
by increased physical size. The appli
cation will largely determine what 
balance of sensitivity and size is ap
propriate. At the extremities of the 
Brüel & Kjmr range we have Type 
8306 with a sensitivity of 10V/g 
and a weight of 500 g and Type 
8307 with sensitivity and weight of 
2 mV/g and 0.4 g respectively. 

Uni-Gain® 
Brüel & Kjmr accelerometer 

Types 4321, 4339, 4343. 8301, 
8302. 4338, 8306 and 8308 fea
ture Uni-Gairi® sensitivity. This 
means that the sensitivity has been 

- adjusted during manufacture to be 
within 2% of a convenient value. 
for example 1 0 pC/ms-2 . The use 
of Uni-Gain® accelerometers with 
fixed gain preamplifiers makes sen
sitivity adjustment of the measuring 
system an easy matter. Setting-up 
time is reduced to a minimum and 
calculations during measurements 
are avoided. Furthermore. Uni
Gain® accelerometers of the same 
type can be interchanged without re
calibration of the measuring sys
tem. 

Transverse Sensitivity 
Accelerometers are also slightly 

sensitive to acceleration in a plane 
normal to their main axis due to 
minute irregularities in the struc
ture and alignment and polarisation 
of the piezoelectric discs. The major
ity of Brüel & Kjmr accelerometers 
have maximum transverse sensitivi
ties of less than 3 or 4% of the 
main axis sensitivity. Because the 
transverse sensitivity varies for dif
ferent directions in the base plane 
the accelerometers are individually 
measured and marked with a red 
spot to indicate the direction of mini-
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Fig.2. Typical Charge and Voltage sensitivity changes as a tunetion of tempareture for the 
three piezoelectric materials 

mum transverse sens1t1v1ty (except 
the high tempersture types and 
Type 83Q6). 

Environmental Sensitivity 
As discussed under Construction 

the likely environmental conditions 
should be considered when select
ing an accelerometer for a particu
lar application. An important envir
onrnental factor is tempersture (and 
change of temperature). but acous
tic pressure, base strains, humidity, 
magnatie fields and applied torque 
mayalso be considered. 

Temperature. Within the tempera
ture range specified for the Brüel & 
Kjmr accelerometers the piezoelec
tric materials will show temperature 
dependent variations in sensitivity 
and . capacitance. The variation of 
voltage and charge sensitivity for 
the three piezoelectric materials 
used are shown in Fig.2. 

The accelerometers also exhibit 
sensitivity to tempersture fluctua
tions. This effect is of no great im
portance until low frequency/low le
vel accelerations are being mea
sured. In such conditions th'e Delta 
Shear accelerometers Types 4321, 
4366, 4367, 4368, and 4369, 
which have very low tempersture 
transient sensitivities are to be rec
ommended. 

Acoustic Pressure. Average 
noise levels in machinery have neg
ligible effect on the output of the 
B & K accelerometers, and normally 
the acoustically induced vibration in · 
the structure is greater than the sig
nal due to the acoustic sensitivity. 
Only when very low level accelera-

tions are to be measured in high in
tensity acoustic fields need the 
acoustic excitation effects be consid
ered. 

Base Strains may .be induced into 
the accelerometer from distartion of 
the test object, with a resultant sig
na! output. The accelerometers are 
constructed with thick rigid bases to 
minimise base strain outputs. The 
inverted centre mounted compres
siön and Delta Shear designs are 
best in this respect. 

Frequency Range 
Typical frequency range character

istics for each accelerometer are 
shown in Fig.3. The upper fre
quency limit is usually taken to be 
one third of the mounted resonant 
frequency tor less than 1 dB ( 1 2%) 
error. or one fifth of the resonant 
frequency tor less than 0,5 dB (6%) 
error. This assumes that the acceler
ometer is properly fixed to the speci
men. Poor mounting techniques 
have a very marked effect on the up
per frequency limit so that when 
measurements are taken at frequen
cies higher than 2 to 3 kHz, care 
should be exercised if reliable re
sults are to be obtained. This is 
covered in the section headed 
Mounting Methods. 

The low frequency response of an 
accelerometer is, in practica, de
pendant on the type of preamplifier 
used after it. With voltage preampli
fiers the low frequency limit is a 
tunetion of the preamplifier input-re
sistance and the combined acceler
ometer. cable, and preamplifier in
put capacitances. The low fre
quency limit (-3 dB) using a vol-



tage preamplifier can be calculated 
trom the formulae: 

1 
f- 2 TT RC 

= lower frequency limit (3 dB 
down) 

R = input resistance of the vol
tage preamplifier 

C = effective circuit capacitance 

CA = 
CL = 
cc = 

. (CA+ CL) CC 
Wh!Ch = CA+ CL+ cc 

accelerometer capacitance 
cable capacitance 
preamplifier input series 
capacitance 

When an accelerometer is fol
Iowed by a charge preamplifier the 
low frequency response of the sys
tem is determined only by the low 
frequency response of the preampli
fier. 

Dynamic Range 
The dynamic range of an acceler

ometer defines the range over 
which its electrical output is directly 
proportional to the acceleration of 
its base. The lower dynamic limit 
tor vibration maasurement is de
pendent on the amount of noise en
tering the monitoring system. Nor
mally the major part of the noise 
originates from the preamplifier cir
cuitry. but the accelerometer and its 
connecting cable may also be par
tially responsible. Possible sourees 
of noise are variabie ambient pres
sure (sound). temperature. and elec
trastatic or magnetic fields. The in
fluence of these factors has been re
duced to a minimum by caretul de
sign. The lowest• measurable 
vibration levels are shown in 
Table 1. 

An accelerometer's upper dy
namic limit is determined by the pre
loading on the mass/piezoelectric 
element system and by the mechani
ca! strength of the piezoelectric ele
ment. In genera!, the smaller the ac
celerometer, the higher the vibra
tion level at which it can be used. 

The highest shock level to which 
the accelerometers should be sub
jected is contained in the specifica
tien table. Dropping an accelerome
ter on a hard floor can result in 
shocks of several thousand g, so 
special care should be excercised in 
handling them.When using the ac-
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10Hz 20 100 200 50 500Hz 1 kHz 2 5 10kHz 20 50 100kHz 200 

Frequency znot212 
Fig.3. Typical frequency response curves for the various accelerometers 

celerometers at frequencies above 
the quoted frequency range, the 
maximum allowable vibration level 

is reduced in proportion to the in
crease in sensitivity due to the ac
celerometers resonance. 

Preamplifier Types 

2623 2626 2634 2635 2661 

Acceler· Acc'n. Acc'n. Acc'n. Acc'n. Vet. Oisp. Oisp. Acc'n. Vel. 
ometer 0d8 1 V/g 1mV/pC 1 V per. 100V 10V/mm 1V/mm 10mV/pC 10mV/pC 
Type ga in Out m/s.'Z permis 
lstd. ~LF ~LF LLF LLF 2 Hz LLF LLF 10Hz LLF 1 Hz LLF 1 Hz llF10Hz 
cable 0,16 Hz 0,3 Hz 1 Hz 1'Hz 
includ· 
ed) mm/s2 mm/s2 mmts2 mm/s2 

""''' ~m "m mm/s2 JJM/s 

4321 4 1,2 2 0,2 4 0.008 0,25 0,6 2,6 
1: 4338 0,4 0,12 0,2 o.oz 0.4 0,0008 0,025 0,06 0,26 
"' 0 4339 4 1,2 2 0.2 4 0,008 0,25 0,6 2,6 
M 

i : 4343 4 1,2 2 0,2 4 0,008 0,25 0,6 2,6 

:::I: 4344 13 2,5 7 0.7 13 0,027 0,83 2 8,6 

ii"' 4345 6 1.2 3 0,3 6 0.012 0,4 0,9 4 
~ t 4366 1.2 0,3 0,5 0,05 1 0,002 0,06 0,12 0,7 M :! 

~ g- 4367 3,2 0,7 1,4 0,14 3 0,006 0,17 0,4 2 

~~ 
4368 1,2 0,3 0,5 0,05 1 0,002 0,06 0,12 0,7 

~ l) 
4369 3,2 0,7 1,4 0,14 3 0,006 0,17 0,4 2 

': ~ 8301 4 1 2 2 02 4 0006 025 0,6 26 
~:;: 8302 4 1,2 2 0,2 4 0,006 0,25 0,6 2,6 
J!'.t::. 8303 13 2,5 7 0,7 13 0,027 0.83 2 8,6 
~ ·~ 8304 3 12 1,2 25 0,06 2 4 14 
,..", 830S" 3 12 1,2 25 0,06 2 4 14 ~ :; 
• .Q 

o:ooo2 il-& 8306 00012 0002 0,004 0,000008 0,00025 0,0006 0,0026 
f ~ 8307 22 5 19 2 45 0,1 3 7 23 ... . 
.t::. ~ 8308 1,2 2 0,2 4 0.008 0,25 0,6 2,6 
~!. 8309 200 90 330 35 750 1,75 50 130 400 

4321 JO· 9 85 4 80 01 6 22 44 
4338 3 0,9 8,5 0.4 8 O,Ql 0,6 2,2 4,4 
4339 30 9 85 4 80 0,1 6 22 44 

~ 4343 30 9 85 4 80 0,1 6 22 44 
4344 100 20 300 13 270 0,33 20 73 145 

0 

"' g 4345 50 9 130 6 120 0.15 10 32 65 

i 4368 9 2 22 1 20 0,025 1,5 6 11 
N 4367 24 5 57 2,7 50 0,07 4 15 30 
!lo 4368 9 2 22 1 20 0,025 1,5 6 11 :; 

4369 24 5 57 2,7 50 0,07 4 15 30 er 
> g 8301 30 9 85 4 80 0.1 6 22 44 
~ 8302 30 9 85 4 80 0,1 6 22 44 
"' e ... 8303 100 20 300 13 270 033 20 73 145 

~ 8304 30 670 25 500 0,7 40 130 330 
~ 8306 JO 670 25 500 0,7 40 130 330 

:.:; 

~ 
8306 0,009 0,085 0,004 0,08 00001 0,006 0,022 0.044 
8307 170 52 1150 43 1000 1,15 70 230 570 
8308 9 85 4 80 0,1 6 22 44 
8309 1500 900 20000 750 15000 ~ 1250 4000 10000 

'"Nota: Measurements are lîmited in practice at the high frequency end by the accelerometer resonanCe - see under "Characteristics" 

Table 1. lowest measurable vibration levels (worst case) signal/noise > 6 dB 
151131 



Calibratlon Chart for 
Accelerometer Type 4333 

lndlvldual Tempareture Sensitlvity Error 
in dB rel. the Raferenee Values. 

+~ J I I 

. Serlat no. cJ.'.,Z .'1-cfa S::. 
Brüel & Kj.:er 

Denmark 7 ~pacitanca e 1 I 
6 ~ge sansitivity_-_-_--t----+---+---+-

5+----+----r----r--~----+----+-

Raferenee Sensltlvity at ... tF 0. Hz at . ~ ?.-. • C 
and including 

Cable Capacltanca of ...... . <. Q. 2.. pF: 

Voltag!' Sansltlvlty ........ . i?.!,. i?.. mV/g• 

Charge Sansltlvity .••••.•. r/?.. Y-. J. oC/g 

Capacltanca (including cab la) .... . l!. il Ó:.. pF 

Maximum Transversa Sensitlvity· at 30 Hz ... ~- :-).. 'I• 
Undamped Naturel Frequency ....... ,~i/? .... kHZ 

For Resonant Frequency mounted on steel exciter 
of 180 grams and lor Frequency Response relativa 
to Relerenee Sensitlvity, see attached individual 
Frequency Response Curve. 

Polerlty is positive on the Clnter of the connector lor 
an acceleratlon directed trom the mounting surface 
into the body of the accelerometer. 

4 
3 
2 .....---
1 -~ --

.a.--: =-:::-:. ... 
0 p·- i)_ 
1 

3 
4 
5 
6 

! Voltage sensitivity 0 
-d B I 

0 50 100 150 200 
32 122 212 302 392 

Phyalcal: 

r:b-:--t Welght: 12.7 grams 
~16'j-o.sJ" Materlal: Titanium ! 

/ 
- i-

---...~ 

250 3000C 
482 572°F -

Resistanca minimum 20,000 Magohms at room tem·· 
perature. 

l ll4nvn-a.ss- Mountlng Thread: 10-32 NF 
_j.-N Electrlcal Connector: Normal coaxial w-· 10-32 thread 

Date ~:-:-. ~. :-.. ?.:-<. Slgnature .••.•.. :::?C.t.á':. ... 
Environmental: 
Humldlty: Sealed 
Max. Tamperature: 280°C or soo•F 

mV mv,.... mv ... , 
• 1 g - 980.6 cm sec-•. --=--=--

Shock Llneerlty: 7,500 g typical lor 150 .usec half sine 
wave pulse or equivalent. 

g g,.... gPoak 

• • Th is cal i bration is tracesbie to the Nalional 
Bureau of Standerds Washington O.C. 

Max. Shock Accalaratlon: 10,000 g typical 
Magnatie Sansltlvlty (50-400 Hz) < 1 .uV/Gauss 
Acoustlc Sansltlvlty < 0.2 1'-Vi.ubar 
For further information see instru.cllon book. 

BC 0084 

Potentiomet~r: Zero le·tel: 
+ 40 _ ... r • . ~ ~ 12 r·:·r-.---.-~~-.-:-~--.- , --r-· 

=-_=t-=-~~=--~;~-1~: ~~-~-,· __ -- :_:;J:_----t --~ -_ ~·~c~:= ;-~--;±-=-~~-~~f-:-:-~·-~---
-----1 :j, 1 J1 I ' 

dB >--,.;--__,__,... 

+20 

+ 10 !--_.. _ _,_ 

··- -·--"·--

0 t~---T--:--r-r-: ~-----~-- ----·-:. --: -1-; ' ''i--- ---·i __ :_--.~1-·t--,=ri··,-r----, - -----,---~-1--'·-·· ·-·-------;------- ··-

t
=E,B r~t=:~~-.=-~~~ -:-~1 3~;~~-:;.:--~~--:~~:~-~=~~~-~ =. -_-
__ ,=1·-T=F:-1: ~--,-· -;---- ---!--!-· ··:: --.----. _ -----: _ 

-10 -----4 --· -r---i-=r::q : -~~=-T=T=F-=r=;~- r==-: -:= -~.::,-:---=-;:-::-
.00 500 1000 2000 
'· Freq.: _____ Hz Writing Speed: 

SOGOO 
_____ mmfse~"::_:-·:__P:._o::_;:>~e:r~S~pe:e:d~:~====- mmfs~c 

5000 20000 10001) 

'\ .. 

A6 ' 
/ 
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/ 
....... .... ,, 

. ' Type PS-2KA .Z; 
~-

The ultra-miniature pressure transducer series PS-A and 
PS-B have been designed for use in a wide variety of 
static and dynamic gas or liquid pressure measurement 
applications, where transducer-mounting space available 
is very limited or where conventional larger sized pres
sure transducers are difficult to adapt. 
Developed by the ultimate in bonded strain gage tech
nology, these two series of pressure transducers feature 
the.minimum in size and weight to date obtained for 
this type of transducer unit. Each transducer of bath 
series consists primarily of a very thin circular pressure
sensitive diaphragm of only 6 millimeters diameter with 
four foil strain gages bonded on its inner surface in a 
full bridge configuration. The entire transducer is only 
0.6mm thick and weighs a mere 70 milligrams. 
Mounting of PS-A and PS-B transducers is very simple 
and easy since they can be mounted on the test surface 
of a structure under test using a bonding cement avail
able for this plJrpose. 

FEATURES 

0 Unusually reduced size, 6mm diameter by 0.6mm 
thickness & extremely light weight construction, 
70mgr 

0 Full bridge transducer design by bonded foil strain 
gages 

0 Simple & easy installation using bonding cement 
available · 

0 Suitable for pressure distribution and gradient meas
urement & for single-point measurement in limited 
space 

0 Minimum disturbance in the pressure medium or 
distribution mode under maasurement 

0 May be operated submerged in water and oils 

A7 

SPECIFICATIONS 

Sensitivity: 
Non-I i nearity: 

1mV!V (but 0.8mV!V on 2kg/cm 2 units) 
1% F.S. 

Hysteresis: 1% F.S. 
Max. Bridge Voltage: 3V ACor DC 
Temperature Effects -

on Zero: 
on Output 

o.2% F.s.tc 
o.1% F.sfc 

Input/Output Resistance: J 20fl±2% 
Natura! Frequency: 40kHz (on 5kg/cm2 units) 
Oparating 

Temperature Range: -30°C - +80°C 
Allowable Overlaad: 150% F .S . 
Diaphragm Diameter: 
Transducer Thickness: 
Lead Wire Length: 

6mm 
0.6±0.1mm 
50mm 

Bonding Cement 
Applicable: 

Weight: 
RC-19, synthetic rubber 
70mgr 

Dimensional Drawing in mm 

glossy pressure 
_.1~50-

0.6±0.1~ 
' 

series PS-A 

Type 

PS- 2KA 
PS· 5KA 
P5-10KA 

Capacity 
kg/cm 2 

2 
5 

10 
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Conneetion cable wires 

2500mm 

25mm 

Qi ~::tiJ=========~htf='==============~=== 

The cables come with 5 open wires with the following colour coding: 

1 = Red 
4 = White 

2 = Yellow 
3 = Blue 

5 = Black 

excitation voltage 

signal carrying cables 

not connected (if present) 

INSTRUCTIONS FOR USE 

Cleaning instructions 

A CLEANING SOLUTION THAT IS RECOMMENDEO FOR USE IS A SPEC
lALL V DILUTED DETERGICIDE SOLUTION (1 :750) WHICH IS MANU
FACTURED BY USCI, BILLERICA, MASSACHUSETTS AND SHOULD BE 
USED IN ACCORDANCE WITH THEIR INSTRUCTIONS FOR USE. 

a 

lmmediatély after use, the catheter must be welt rinsed in tap water to remove 
blood deposits from the tip and other parts and the lumen (a) must be well 
flushed. 
The electrical plug must not be allowed to come into contat:t with the liquid as 
this could cause changes in the value of the adaptation resistors and cause a 
blockage in the referentiallumen (b). 



TECHNICAL DATA 

Philips Microtransducer catheter (single pressure sensor) without extension cable 

9815 156.0001 (size 6F) Typenurnbar 
9815 150. 0001 (extension cable) 

-
Specification 

Excitation voltage 

Full scale 

Max. allowable pressure 

Operational temperature 

Sensitivity with respect to 1 0 kOhm load 

Non-linearity + hysteresis 

Unbalance · 

Base-line drift 

Sensitivity drift 

Stability in water . after 1 hour· 
after 2 hours 
after 8 hours 

Input impedance at 37° C 

Output impedance at 3r C 

Frequency response 

Volume displacement 

3 V a.c. max. 

-300 to + 300 mm Hg 
(-40 to + 40 kPa) 

4000 mm Hg 
(533 kPa) 

22-42° c 
0,83 ± 1,5% mV/V/100 mm Hg 
{mV/V/13,3 kPa) 

max. 0,5% F.S. 

max. 10 mm·Hg 
(max. 1 ,3 kPa) 

max. 0,075 mm Hgt C 
(0,01 kPat C) 

max. 2,5%oact. val.t C 

max. 1 mm Hg (0,13 kPa) 
max. 3 mm Hg (0,4 kPa ) 
max. 6 mm Hg (0,8 kPa) 

948 ± 2 Ohm 

1500 ± 5 Ohm 

better than 20kHz (± 3 dB) 

3 3 
0,5 x 10" mm /100 millibar 

Lumen inj~ct~~speed_at 5 baroverpressure ca. 20 cm
3 

/min 

A9 i 



Modified data of Philips microtransducer catheter, when used with a conneetion cable 
9815 150 00001 for the Physio CARDIOPAN system: 

Excitation voltage 

Sensitivity with respect to 10 kil laad at 
37° c 

Input impedance at 37° C 

Output impedance at 3r C 

5 V a.c. 

0,5 ± 2% mV/V/100 mm Hg 
(mV/V/13,3 kPa) 

1580 ± 5 Ohm 

1500 ± 5 Ohm 

Modified data of Philips microtransducer catheter, when used with a conneetion cable 
9815 150 10001 for Philips lntegrated Modular Patient Monitoring system: 

Excitation voltage 5 V a.c. 

Sensitivity with respect to 90 kil at 37o C 0,425 ± 2% mV IV /100 mm Hg 
(mV/V/13,3 kPa) 

Input impedance at 37° C 1580 ± 5 Ohm 

Output impedance at 37° C 1123 ± 3 Ohm 

. Modified datà of Philips microtransducer catheter, when used with a conneetion cable 
9815 150 20001 withopen end: 

Excitation voltage 

Sensitivity 

Input impedance at 37° C 

Output impedance at 37° C 

5 V a.c. max (higher voltage, user adjustable) 

typ. 0,5 mV/V/100 mm Hg 
(mV/V/13,3 kPa) 

1580 ± 5 Ohm (user adjustable) 

1500 ± 5 Ohm (user adjustable) 

. AlO 



QUARZKRISTALL·MESSUNTERLAGSCHEIBEN 
RONDELLES DE CHARGE A QUARTZ 
QUARTZ LOAO WASHERS 

.. ~-.. ----------·----~- ---~----- -· -·----~----··-

r-•··--· -~--~··- -~~ 

'·?···.-> ,1".: --'~·~· ... 
;~ .. ~~ .i.J::;~ ~ 

~~.-~~-, 

All 

- ·-- --------------------·--------- ------------------ -------------·----·- ---- ···-------·--· ----------------------·-··· 
Ouarzkristaii-Kraftaufnehmer für die Messung 
dynamischer und quasistatischer Kräfte von eini· 
gen N bis 1 MN. Höchstes Auflösungsvermögen 
bis zu 0,01 N bei beliebiger Vorlast. Dank sehr 
grosser Steifheit wird eine hohe Eigenfrequenz 
des Messaufbaues erreicht. Dicht verschweisste 
Ausführung. Geringe Abmessungen, grosser Tem· 
peraturbereich, weitgehende Temperaturkom
pensation. 

d-H7 

0 +0,2 
-0 

TECHNISCHE DATEN 

TYPE 

9001 

9011 

9021 

9031 

9041 

9051 

9061 

9071 
9081 

9091 

N N N 
u. u.. u. 

kN 

7,5 

15 

35 

60 

90 

120 

200 

400 

650 

1000 

Allgemeine Daten 

Linearität 

kN 

0,75 

1,5 

3,5 

6 
9 

12 

20 

40 

65 
100 

kN 

9 
18 
42 

72 

108 

144 

240 

480 
780 

1200 

.... 
0 
"0 
0 ... 
u 
:e 

pC/N 

""-4,2 

""-4,2 

""-4.2 

""-4.2 

""-4.2 

""-4.2 

""-2,1 

""-2,1 

Linéarité 
Hystérésis 

Capteur de force à cristal de quartz pour la me
sure de torces dynamiques et quasi·statiques de 
quelques N à 1 MN. Aésolution très élevée 
jusqu'à 0,01 N, quelle que soit la précontrainte. 
Sa très grande rigidité confère une fréquence 
propre importante à l'installation de mesure. 
Exécution soudée hermétique. Encombrement 
réduit, gamme de température étendue, com· 
oensation thermique importante. 

DONNEES TECHNIQUES 

N 

0,01 • 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0.01 

0.02 

0.02 

% 

<3 
<3 

<3 

<3 

<4 

<4 

<4 

<7 

Données générales 

N/Nm 

<4 

<2 
<1 

<1 

<0.5 

<0.5 

<0.3 

<0.5 
<0.3 

<0.3 

kN/~m 

""1 

"" 1,8 
~ 3.5 

""6 
~ 7,5 

""9 
""14 

""26 

""43 

""65 

Linearity 
Hysteresis 

kHz 

""200 

""100 

"" 80 

"" 65 

"" 55 

'"" 45 
"" 30 

Quartz force transducers for measuring dynamic 
and quasistatic torces from a few N up to 1 MN. 
Very high resolution down to 0,01 N under any 
preload. Very high rigidity assures high resonant 
frequency in the measuring rig. Tightly welded 
assembly. Small dimensions, wide temperature 
range, temperature compensation over substan· 
tial range. 

TECHNICAL DATA 

~ 
:~"CD~\ -- _, 
"N "ü "ü 
<1l "' <1l a. a. a. 
<1l <1l <1l 
:~<:u u 

c: 
Q) 
c: 
0 
ïii 
c: 
Q) 

E 
ë5 

Cl) 

§ 
ïii 
c: 
Q) 

E 
i5 

pF d(mm) D(mm) 

"" 8 
"" 23 

"" 37 

""54 

"" 65 

"" 65 
""150 

"..zoo 
""490 
""730 

4,1 
6.5 

10 

13 

17 

21 

26.5 

40.5 
53 

66 

General data 

10 

14 
22 

28 

34 

40 

52 

75 

98 

120 

%FSO 
% 

"' c: 
0 
ïii 
ai 
E 
i5 

H(mm) 

6.5 

8 
10 

11 

12 

13 

15 

17 

22 

25 

g 

3 
7 

20 

36 

55 
78 

154 
365 

865 
1450 

Hysterese 
lsolationswiderstand 
Temperatur· Koeffiz ient 
Betriebstemperatur-Bereich 

Résistance d'isolement 
Coefficient de température 
Température d'utilisation 

lnsulation resistance 
Temperature coefficient 
Workinq-temperature range 

Tn 
%re oe 

<;;1 
<0.5 
;;.1 00 
-0,02 
-196 ... 200 

1 N = 1 kg· m • s-2 = 0,1019 .. kp = 0.2248 ... 1bf; 1 Tn = 1012 n 

Die von einer Messunterlagscheibe abgegebene 
Ladung wird in einem sog. Ladungsverstärker in 
eine proport ionale Spannung (max. ±1 0 V) urn· 
gewandelt. Diese ist von der Länge des Aufneh
merkabels praktisch unabhängig. Mit dem Ver
stärker 5001 ergeben sich 12 Messbereiche von 
1 ... 5000 NIV. 

La charge engendrée par une rondelle de charge 
est transformée par un amplificateur de charge 
en une tension proportionnelle (max. ±1 0 V). 
Celie-ei est pratiquement indépendante de la 
longueur du cäble du capteur. L'amplificateur 
5001 permet de disposer de 12 gammes de me· 
sure de 1 à 5000 N!V. 

The charge yielded by a load washer is converted 
into a proportionaf voltage (max. ±10 V) in aso
called charge amplifier. This voltage is virtually 
unaffected by the length of the transducer ca· 
bie. With the 5001 amplifier 12 measuring 
ranges are obtained from 1 to 5000 N!V. 



APPENDIX B. 

Gegevens over de therapeuten, in tabelvorm. 

De betekenis van de tabellen is als volgt: 

de lengte (cm) 

·2 het gewicht (kg) 

3 het jaar waarin de opleiding werd voltooid 

4 het aantal jaren ziekenhuiservaring 

B 

5 hoe vaak tapotage werd toegepast tijdens de jaren in het ziekenhuis, 

met: 4 veel/dagelijks 

3 regelmatig/wekelijks 

2 nauwelijks/maandelijks 

nooit 

6 het aantal jaren partikuliere ervaring 

7 hoe vaak tapotage tijdens de jaren genoemd onder 6,~werd toegepast 

(zie 5) 

8 links- of rechtshandig? 

9 mannelijk of vrouwelijk? 

M.u.v. de therapeuten B en H voerden alle therapeuten tot de periode 

waarin de experimenten plaatsvonden min of meer regelmatig tapotage uit. 

2 

A 178 68 

B 167 58 

c 168 66 

D 160 67 

E 167 60 

F 171 63 

G 180 73 

H 167 54 

I 176 80 

J 182 73 

K 187 -80 

L 170 61 

M 178 64 

N 165 59 

0 168 58 
p 193 73 

3 

68 

75 

65 

75 

75 

50 

69 

72 

73 

69 

71 

76 

74 

64 

68 

4 5 

13 4 

4 3 

2 4 

4 

4 4 

3 

2 3 

4 

4 

4 4 

5 4 

6 7 8 9 

R V 

2 1 R V 

13 4 R m 

5 2 i V 

5 2 R V 

9 3 R V 

6 4 R m 

6 3 R V 

7 2 L m 

5 2 R m 

11 2 R m 

6 2 R V 

5 xz. R m 

2 4 R V 

8 3 R V 

13 3 L m 



De longfunktiemeting. 

De belangrijkste grootheden, die tijdens deze meting bepaald werden, 

zijn: 

FEV 1: ( forced expiratory volume ) , de hoeveelheid lucht die,, volgend 

op maximale inademing, in 1 sekonde kan worden uitgeblazen. 

Deze werd bepaald in procenten van 

VC ( vital capacity ), de vitale kapaciteit (~het maximale adem

volume ); dit is de hoeveelheid lucht, die na maximale uitade

ming bij de daaropvolgende maximale inademing wordt ingezogen. 

Deze wordt bepaald in procenten van 

NW de normaalwaarde voor VC, die een funktie is van leeftijd en 

lengte. 

Gegevens over de proefpersonen, in tabelvorm. 

De betekenis van de tabellen is hier: 

1 NW (1) 

2 vc (1) 

3 VC/NW • 100 i. 

4 FEV 1 (1) 

5 FEV 1/VC • 100 i. 

6 gewicht (kg) 

7 lengte (cm) 

8 leeftijd (jr) 

De proefpersonen staan vertikaal aangegeven. 

1 .2 3 4 5 6 7 8 

5.38 4.80 89 4.20 88 71 ' 178 22 

2 5.38 4.80 89 4.20 88 72 178 20 

3 5.49 4.70 86 4. 15 88 70 179 21 

4 5.55 5.25 95 4.40 84 70 180 25 

5 6.00 5.90 98 5. 15 87 75 186 22 

6 5.78 5.70 99 5.20 91 71 183 20 

7 5.45 5.85 107 5.20 89 72 179 20 

8 5.55 6.00 108 5.50 92 73 180 20 

B~l 



120 
VC/NW. 100% 

(tab. 3) 

110 

100 

90 

B2 

• 

• 

• *s • 
7 * ' • 

s* f-6 
*: de proefpersonen 

•: andere kandidaten 
4* 

1 '2 *' 
3~ 

70 80 90 100 . 

FEV
1
/VC. 100% (tab.S) 

De twee belangrijkste grootheden gekombineerd. 



APPENDIX C. 

Het draaiboek van éen sessie van twee therapeuten en acht proefpersonen. 

De handelingen: 

a. Het bekloppen van de proefpersoon door de therapeut. 

( wordt 16 maal per sessie verricht: alle kombinaties therapeut-pp ) 

b. Het bekloppen van het platform door de therapeut. 

( wordt 4 maal per sessie verricht: 2 maal per therapeut ) 

c. Het bekloppen van de proefpersoon m.b.v. het ijkhamertje. 

( wordt 8 maal verricht tijdens derde en achtste sessie ) 

c 

Het totale experiment beslaat 4 meetdagen van elk 2 sessies ( éen 's mor

gens en éen 's middags ). Per sessie maken we gebruik van 2 therapeuten 

(voor elke sessie twee andere) en 8 proefpersonen (voor elke sessie de

zelfde). 

Per sessie wordt de volgorde van· behandeling telkens verschoven, zodat 

elke proefpersoon éenmaal als eerste, éenmaal als tweede, enz. aan de 

beurt komt. 

Verder zijn bij elke sessie drie begeleiders aanwezig: I, ll.en nr. Deze 

zorgen voor uiteenlopende bezigheden, zoals: het instellen van de ap

paratuur, het. bedienen van de rekorders, het noteren van tellerstanden, 

het hel~en van the~apeut en proefpersoon, het schoonmaken van de mond-

drukopnemer, het zorgen voor konsumpties en het maken van afspraken. 

Alle gemeten signaien werden op band vastgelegd voor latere verwerking. 
' 

. Een globaal schema van b.v. de 3° sessie ziet er als volgt uit: 

E __.a3 a4 0 -a 
•5 a6 7a. as la za~ 

c~aa cfaa 
p 

c!aa cjaa 
p 

c~aa, c1aa 
p 

c1aa cfaa 

F 3 
p 

•4 5 E .. 6 
a b a a a 

Uitleg: ~ : de volgorde van behandeling 

E en F : de therapeuten 

1 t/m 8 de proefpersonen 

7 2 .... a 1 a a a 

a, b en c : het uitvoere~ van de betreffende handelingen 

2 •2 b 

aa en p het verwisselen van versnellingsopnemer resp. beide 

drukopnemers 

a 

p 



APPENDIX D. 

Hieronder volgt de volledige listing van alle programma's, die nodig 

waren voor de verwerking van de meetgegevens. 

Deze listing is niet bedoeld om hiermee de exakte werking van de pro

gramma's volledig uit te leggen, maar om te dienen als hulpmiddel bij 

de verwerking van deze en soortgelijke meetsignalen, voor diegenen 

die vertrouwd zijn met de gebruikte HP Fourier Analyser. 

Voor een beter begrip volgt hier de betekenis van de belangrijkste 

parameters ( VP's): 

handeling a 

beginposities: 

block 1 : F z,kistler 

" 2: F x,kistler 

" 3: pr 

" 4: a 

VP 2001: m 

2005: p 
r 

2006: 

2007: 

2010: 

Pr,max 

Fx,kistler 

~as is 
2014: V 

0 

2017: 4 z 

2020: a . 
mn 

channelnummers: 

VP·ll: Pr,max 
12: stapgrootte 

bij 'smoothing' 

13: aantal klappen dat 

verwerkt wordt 

17: At; 

20: a . 
m~n 

handeling b 

beginposities: 

block 1: F z,kistler 

" 

" 

2: F x,kistler· 
4: a 

VP 2001: m 

2007: /p k. tl dt J 1 x, ~s er 
2019: jadt 

2023: lp k. 1 dt i' z, ~st er 

channelnummers: 

VP 21: t=O 

22: t=At 

D 
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\'------- ~· 

/ 

MS G R:H: 97 0 6'75 0 0 () 5 

MS13 

/L 
i L 0 
s L 1 
9 BS 2048 

13 MS 3i :1.28 
i8 t.. 2 
22 y 99 -500 -250 -3 i 
30 0 Si2 
35 i Si2 
40 2 Si2 
45 3 5i2 -50 MS 2i 
54 X< i 
58 MS 21 
62 X< 2 
66 MS 21 
70 X< 3 
74 MS 21 
78 t 2 21 0 
84 

'--- ------ --

MS 

G R:JI: 97 0 675 () () 0 r-
::> 

-
MS13 

/L 44 475 
44 L iO 
48 L 11 
52 y 12 0 
sa L - 12. 
62 J 0 i4 

'·67 y X> 2001 10 i2D 
74 y A+ i2. 
79 t 12 21 () 

85 

------·-
MS 

G R:ft: 97 0 675 0 0 0 5 

MSi3 

/L 
i L 0 
s L i 
9 L 2 

13 BS 1024 
17 MS 11 
21 X> 4 
25 MS 1i 
29 X> i 
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