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Voorwoord
Dit document is geschreven in het kader van het bachelor eindproject, ter afronding van de bachelor
elektrotechniek, van Reinout Getreurer en Reinoud Baker. Samen met Seth van Roemburg en Casper
Folkers hebben we tijdens dit project een manier gezocht om het vermogen te meten van een roeier.
Het project werd aangedragen door een externe opdrachtgever namelijk de Ir. Guus van Wechem en
is uitgevoerd onder het toeziend oog van Prof. Dr. Kofi Makinwa. Verder gaat onze speciale dank uit
naar dhr. Piet Trimp en Ing. Jeroen Bastemeijer voor alle goede hulp die we gekregen bij het
uitvoeren van dit project. Het was bij tijd en wijle een behoorlijke uitdaging om aan de verschillende
eisen van de belanghebbenden te voldoen aangezien deze vaak verschillend en soms zelfs
tegenstrijdig waren. Hier hebben we ons echter altijd uit kunnen redden en wij zijn dan ook trots op
het (voorlopige) eindresultaat.
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Samenvatting

In de hedendaagse sportwereld is het steeds belangrijker geworden om tijdens de trainingen te
meten wat de prestaties van een sporter zijn. Door systematisch gegevens van trainingen bij te
houden en te analyseren kan de sporter beter toe werken naar een bepaald sportief doel.
In de roeisport wordt er in de gym fanatiek gebruik gemaakt van zogenaamde roeiergometers. Dit
zijn roeisimulators die de roeier feedback geeft over zijn/haar trainingsprestaties. Maar aan boord
van een roeiboot heeft roeier vaak geen apparatuur die hem/haar de huidige stand van zaken door
kan geven. In deze opdracht hebben wij gekeken naar een mogelijkheid om de sportieve prestaties
van roeiers in de boot te meten. Dit doen we door het vermogen wat de roeier produceert af te
leiden uit de hoeksnelheid en de kracht op de riem. In onze oplossing hebben we getracht om een
systeem te ontwikkelen dat roeiers zelf kunnen installeren in de hun roeiboot. Door de smartphone
van de gebruiker als display en data acquisitie systeem te laten fungeren kunnen de kosten van een
dergelijk systeem beperkt blijven.
We hebben het onderzoek opgesplitst in twee delen, het bepalen van de kracht op de riem en het
meten van de hoeksnelheid van de riem. In dit verslag richten wij ons op het bepalen van de kracht
op een roeiriem. De voornaamste onderdelen van deze krachtmeting zijn de rekstrookjes in
Wheatstone configuratie, een apparatuur versterker en een AD-convertor. Een grote uitdaging was
hier te bepalen welke materialen het meest geschikt waren om de krachtmeting op te doen.
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1 Inleiding
In de roeisport gaat het net zoals bij veel andere sporten om het behalen vaan een zo hoog mogelijke
snelheid. Het directe doel van een roeiwedstrijd is, een bepaalde afstand in de kortst mogelijke tijd te
overbruggen. Het bereiken van deze topsnelheid laat zich beïnvloeden door een aantal verschillende
factoren waarvan sommige beter meetbaar zijn dan anderen. Een belangrijke factor in het verkrijgen
van een hoge snelheid is de techniek. Ook van invloed is de mentale gesteldheid. Hoe gefocust de
roeier is en hoe sterk het moraal in de boot is hebben een groot effect op de snelheid. De
meetbaarheid van deze afhankelijkheden is laag. Wat ook een grote invloed heeft op de
bootsnelheid is het vermogen dat de roeier kan produceren. In een roeiboot is het op dit moment
niet goed mogelijk. Op een roeisimulator, een zogenaamde ergometer is dat echter wel mogelijk.
Rond deze ergometers ontstaat dan ook een haantjes cultuur waarbij ergometer snelheden soms
zwaarder gaan wegen dan de roeisnelheid in de boot. Techniek en motivatie zijn relatief, zo wordt
gezegd,. maar de vermogen op de ergometer zijn absoluut.
In de winter periode ,voorafgaand aan het begin van het wedstrijd seizoen, wordt er vooral getraind
op het stapsgewijs vergroten van dit vermogen. De meeste roeiers en coaches gaan er van uit dat het
aerobe systeem maximaal wordt uitgebouwd wanneer langdurig getraind wordt op extensieve duur
met een constante hartslag. De ergometer leent zich goed voor deze manier van trainen aangezien
de roeier niet alleen informatie over zijn eigen hartslag krijgt maar ook kan zien of hij daadwerkelijk
op constant vermogen aan het trainen is. De meeste wedstrijdroeiers bevinden zich het grootste
gedeelte van de winter periode dan ook op een ergometer. Het grote nadeel hiervan is wel dat er
gedurende de winter er veel minder intensief aan techniek gewerkt kan worden. De ergometer
simuleert slechts een gedeelte van de roei haal en hoewel er op het gebied van vermogen vrij veel
overeenkomst is ontbreekt die op het technische vlak. Behalve het directe gebrek aan technische
trainingen heeft dit een dubbel negatief effect aangezien roeiers zich een “aparte” haal gaan
aanmeten. Deze “ergo-haal” is efficiënter op een ergometer maar kost in de boot juist snelheid.
Een systeem dat het vermogen van roeiers in een echte boot meet kan om deze redenen voor een
ware revolutie zorgen aangezien een groot gedeelte van het winter seizoen dan gewoon in de boot
afgewerkt kan worden met alle gunstige effecten van dien. Hiernaast zal de vermogensmeter in de
boot ook een groot effect kunnen hebben op het mentale aspect. Waar het in de boot nu altijd
moeilijk is te zeggen hoeveel procent van het totale vermogen een bepaalde roeier trapt zal dit
systeem elke vorm van ondoorzichtigheid wegnemen. Zowel in de training als tijdens de wedstrijd is
het duidelijk wie vol vermogen gaat en wie het moeilijk vindt echt diep te gaan. Daarnaast kan zo een
systeem voor de individuele roeier mentaal ondersteunend werken aangezien een roeier weet wat
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hij kan. Hij weet dat hij zichzelf te kort doet wanneer hij onder zijn maximale vermogen gaat zitten en
is zich dan ook beter bewust van hoe diep hij wil en kan gaan. Ook zal het vermogenssysteem een
gunstig effect kunnen hebben op de techniek achter de roei haal. Een verandering van een deel van
de haal leidt er in de praktijk toe dat roeiers gaan “zoeken” naar een gevoel dat de coach aangeeft.
Met een systeem dat direct het op het water afgegeven vermogen weer geeft zou het best zo
kunnen zijn dat roeiers zien dat het technische puntje effect heeft. Tot slot is het met een dergelijk
roeisysteem veel makkelijker verschillende trainingen met elkaar te vergelijken. Door de
trainingsresultaten van gister te vergelijken met de trainingsresultaten van vandaag, is het mogelijk
om een objectief waardeoordeel uit te spreken.
De potentie van een betaalbaar, enigszins nauwkeurig, add-on roeisysteem dat het vermogen van
roeiers in de boot kan meten is dus zeer groot. Op bijna alle aspecten van zowel de roeitraining als de
wedstrijd zijn grote voordelen te behalen wat uiteraard een gunstige concurrentie positie oplevert
voor gebruikers.
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2 Probleemdefinitie

2.1 Specificaties opdrachtgever
2.1.1 Eisen vanuit de beoogde gebruiker
Wat uit de inleiding blijkt is er een grote potentie is voor een roeisysteem dat het vermogen van een
roeier bepaalt. Op een ergometer wordt na elke haal het gemiddelde geproduceerde vermogen op
het scherm weergegeven. Deze functionaliteit moet met zo min mogelijk aanpassingen in het
roeisysteem geïntegreerd worden. Om deze reden moet het vermogen op zijn minst elke paar
seconden ververst worden. Een real-time verversing is echter ook niet wenselijk. Dat zal er namelijk
in resulteren dat het afgebeelde getal zwaar fluctueert. In het begin van de haal zal het snel oplopen
waarna het met iets minder grote snelheid weer afneemt. Anders gezegd, het geeft de roeier totaal
geen duidelijke informatie over wat voor vermogen hij produceert en hoe dit zich verhoudt tot zijn
vorige haal. De roeier is dus gebaad bij een systeem dat een gemiddeld vermogen over een bepaalde
tijd weer geeft, idealiter is dit het vermogen van de roei haal.
Het is voor de roeier zelf niet eens zozeer van belang dat het absolute vermogen klopt maar wel dat
het zich relatief van haal tot haal en van training tot training constant houdt. Een bepaald getal hoeft
dus niet perse direct met dat vermogen in overeenstemming te zijn. Er mag best een kleine fout
marge zijn. Wel belangrijk is dat een bepaalde uitkomst in de ene training het zelfde vermogen weer
geeft als in de volgende. Tot slot moet de roeier tijdens de training in staat zijn het getal uit te lezen.
Een scherm of andere uitleesmogelijkheid moet dus deel zijn van het systeem.
2.1.2 Eisen van het ontwerp
Wanneer een dergelijk systeem in de praktijk daadwerkelijke toepassingen moet vinden zijn er naast
de eisen vanuit de beoogde gebruiker een aantal eisen aan de ontwerp van het systeem zelf.
Allereerst moet het natuurlijk scherp geprijsd zijn. Bij het kiezen van componenten dient derhalve
rekening gehouden te worden met de kostprijs. Een uitgebreide analyse van de productie kosten
vallen echter buiten deze scriptie. Het systeem moet een add-on systeem zijn op de bestaande roei
uitrusting. Aangezien roeiers in peperdure roeiboten varen, en ze veelal buitengewoon veel waarde
hechten aan nauwkeurige afwerkingen en afstellingen, is het onverstandig om zelf een onderdeel
van de roeiboot te ontwerpen. Beter is het om de metingen te doen op een bestaand deel van de
boot. Dit zal bij de roeiers voor meer vertrouwen in het systeem zorgen. Een bijkomend voordeel is
dat een dergelijk systeem op bestaande boten geïnstalleerd kan worden. Ook is het gunstig dat een
add-on systeem verwijderd kan worden voor bijvoorbeeld een wedstrijd. Op die manier kan er wel
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altijd met het zelfde materieel gevaren worden maar is er tijdens de wedstrijd de keuze tussen wel of
niet gebruik maken van het systeem met de respectievelijke voordelen van dien. De laatste
belangrijke eis aan het ontwerp is dat het systeem zoveel mogelijk plug 'n play moet zijn. Het gebruik
moet zo eenvoudig mogelijk zijn. De installatie van het add-on systeem moet voor een leek te
begrijpen zijn. Na de installatie moet het bij elke training zoveel mogelijk direct te gebruiken zijn.
Wanneer het systeem elke keer opnieuw langdurige instellingen nodig heeft gaat dit ernstig ten
koste van de bruikbaarheid van het systeem. De kernfactoren in het ontwerp zijn: add-on, makkelijk
te instaleren en makkelijk te gebruiken.

2.1.3 Eisen m.b.t. de meetfout en de range van de te meten grootheden
Door de opdrachtgever is een fout marge van maximaal 5% opgegeven. Het totale onderzoek in
twee delen opgedeeld namelijk de kracht- en de hoekmeting. Deze twee onderdelen worden met
elkaar vermenigvuldigd. Daarom is er voor gekozen om beide deel projecten 2% onnauwkeurigheid
toe te staan. Op deze manier zit er dan in de integratie fase nog een kleine extra marge. De maximale
kracht die een roeier kan produceren op een roeiriem wordt hier 500 N verondersteld. Aangezien
een roeier twee riemen vast heeft moet een riem tot 250 N kunnen meten. De 2% in beschouwing
genomen moeten de meting een nauwkeurigheid hebben van 5 N naar boven en beneden.

2.2 Samenvatting systeemspecificaties
In de onderstaande tabel zijn de systeemspecificaties samengevat.
Tabel 1 specificaties systeem

Installatie

plug 'n play

Bevestiging

Add-on

Refresh rate

Per haal

Uitleesmogelijkheid

Direct, continu en individueel

Meetbereik

5 - 250 N

Totale nauwkeurigheid

5%

Output waarde

Gemiddeld vermogen

Kosten totaal systeem

Ca. € 200
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2.3 Bewegingsvergelijking roeiboot

Om het vermogen in de boot te bepalen hebben we een eerst een onderzoek gedaan naar
bewegingsvergelijkingen in de roeisport. We willen een zo precies mogelijke meting doen naar al het
geproduceerde vermogen van de sporter. Hiervoor is het noodzakelijk een duidelijk beeld te hebben
van uit welke componenten het totale vermogen van een roeier in roeiboot bestaat.
Uit een onderzoek van Matthijs J. Hofmijster is gebleken dat het totale vermogen geproduceerd door
de roeier afhangt van onder andere het moment en de hoeksnelheid van de roeiriem. 1 Het
vermogen dat in een roeiboot wordt geproduceerd door een roeien kan beschreven worden door de
volgende formule:

̅

∫

(
∫

(
(
̈

)
̇

)
)

( )

De eerste term van de van de vergelijking beschrijft het vermogen wat wordt geproduceerd door de
riem. Door het product te nemen van het moment en de hoeksnelheid. De tweede term kan volgens
onze opdrachtgever Guus van Wechem worden benaderd met een constante.

Figuur 1 assenstelsel boot behorend bij formule Hofmijster

In de bovenstaande Figuur 1 staat het assenstelsel weergegeven dat Hofmijster in zijn artikel
gebruikt. Hier is y’ altijd in de richting van de riem en x’ richtingsvector loodrecht daarop.

1

Hofmijster, Mathijs J. , Landman, Erik H. J. , Smith, Richard M. and Van Soest, A. J. Knoek(2007) 'Effect
of stroke rate on the distribution of net mechanical power in rowing', Journal of Sports Sciences, 25: 4, 403 — 411
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2.4 Het totaalsysteem
Zoals uit de bewegingsvergelijking die wij hanteren blijkt, zijn de grootste factoren die het vermogen
van een roeier bepalen de kracht van de roeier op het water en de hoeksnelheid van de riem. Deze
parameters kunnen op verschillende manieren gemeten worden. In ons ontwerp is er gekozen voor
krachtmeting doormiddel van rekstrookjes. Deze worden op de roeiriem bevestigd en geijkt
waardoor de buiging van de roeiriem een spanning veroorzaakt waaruit de kracht op de riem
bepaald kan worden. Voor de hoeksnelheid van de riem wordt gebruik gemaakt van een gyroscoop.
Zoals hierboven uitgelegd wordt is het vooral interessant om per haal de gemiddelde snelheid van
begin van de haal tot eind van de haal te berekenen. Met de informatie die uit de gyroscoop komt is
dit goed mogelijk aangezien de richting verandering nauwkeurig berekend worden. Al deze gegevens
worden op een add-on apparaat op de riem zo direct mogelijk aan een Bluetooth-module
aangeboden. Deze module stuurt de ruwe data naar een smartphone. Vervolgens wordt de
processor van de smartphone gebruikt om het vermogen te berekenen. Tot slot zal het scherm van
de smartphone gebruikt worden als display unit die elke haal het geproduceerde vermogen
weergeeft.

Figuur 2 het totaal systeem
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2.5 Deze scriptie: krachtmeting.

We hebben het ontwerp van het systeem opgesplitst in twee delen. In één deel zal men zich
bezighouden met de hoekmeting en in het andere met de krachtmeting op de riem. Deze scriptie zal
gaan over de krachtmeting op de riem. We hebben een aantal ontwerpafspraken gemaakt waardoor
we later de resultaten van de twee onderzoeken kunnen samenvoegen tot een eindproduct.

3 Verwant onderzoek
3.1 Onderzoek naar krachtverloop van een roeier
Bij het ontwerpen van een roeimonitor systeem is het essentieel een beeld te hebben van het
krachtverloop in de haal van een roeier. Valery Kleshnev heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de
hele biomechanica achter de roei haal. Hier wordt vooral gekeken op het stuk over het krachtverloop
van een roei haal daar dit het meest relevant voor deze thesis is. Kleshnev begint zijn stuk met uit te
leggen dat er op verschillende punten in de boot gemeten kan worden. Zo noemt hij als meetpunten
om de kracht te meten de riem, de dol en het voetenboord. De berekening door middel van de
buiging van de riem heeft als nadeel de afhankelijkheid van de eigenschappen van de riem. Dit kan
enkel overkomen worden wanneer het systeem gekalibreerd wordt. Wanneer de riem gebruikt
wordt als meetpunt wordt niet direct de kracht maar het koppel gemeten. Wanneer de verhouding
van de arm van de roeiriem bekend zijn vormt dit op zichzelf geen probleem en kan dit omgerekend
worden. Het precieze punt waarop de roeier kracht zet is echter niet bekend en zeker bij boord
roeien is het goed mogelijk de verhouding van de roeiriem sterk te veranderen. Bij het bereken van
het vermogen valt de meetfout echter weg in de berekening aldus Kleshnev. De formule voor kracht
op de riem wordt neergezet als

waarin

de hoeksnelheid en het koppel. Uit deze

formule blijkt dat het vermogen niet afhangt van de arm van de riem. Het vermogen berekenen van
een roeier kan dus zonder problemen met een krachtmeting op de riem.2

3.2 Overzicht bestaande roeimonitoring systemen
Nu is vastgesteld wat de specificaties van het systeem zijn wordt er gekeken naar een aantal andere
bestaande systemen. Het gaat hierbij zowel om meetsystemen die gebruik maken van de buiging van
de roeiriem als systemen die dit op een andere manier doen. Davis en Lueasher hebben onderzoek
gedaan naar meting van de buiging doormiddel van een door glasvezel gezonden lichtbundel.

2

Youlian Hong, International Research in Sports Biomechanics, Chapter 26: Power in Rowing,
Valery Kleshnev, Australian Institute of Sport, Canberra, Australia
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Wanneer de glasvezel ingerukt of uitgerekt wordt zal de golflengte van de laser verschuiven. Het
onderzoek stelt dat er in het laboratorium succesvolle metingen zijn gedaan die lineaire resultaten
gaven. Hoewel er gezegd wordt dat er ook begonnen is met het integreren van de elektronica, laser
controller en scanning detector is hier verder niets over bekend.3

3.2.1 Luecker
Een ander concept van Luecker is een riem met ingebouwde rekstroken en temperatuursensor. De
roeier kan de resultaten direct uitlezen door middel van een in de riem geïntegreerde display. Ook is
het mogelijk de data van de gehele boot draadloos door te zenden naar een centrale monitor. Van
belang is om te onderstrepen dat het hier niet om een add-on systeem gaat maar om een complete
riem.4
3.2.2 Croker
Het bedrijf Croker heeft een riem ontwikkeld die de kracht van roeiers kan meten. Het systeem hoeft
niet gekalibreerd te worden maar is alleen op een pc uitgelezen. Real-time data analyse is dus niet
mogelijk.5
3.2.3 Haines
Naast het bepalen van de kracht doormiddel van buiging is het ook mogelijk de kracht op de dol te
meten. Haines heeft in 2004 een patent aangevraagd voor een dol die zowel de kracht als de hoek
van de dol meet. Hij maakte hiervoor gebruik van rekstrookjes en Hall-sensoren. Ook bevat het
concept een propeller aan de onderkant van de boot die de acceleratie en de snelheid kan meten.
Het systeem is real-time uit te lezen. Interessant aan dit concept systeem is dat het door de
combinatie van kracht en hoekmeting in staat moet zijn het vermogen van de roeier te berekenen.6
3.2.4 Peach innovations
Peach Innovations heeft een monitor systeem dat veel doet denken aan de functionele aspect van
het patent van Haines. Zo wordt er net zoals in het concept van Haines in de dol een kracht en
hoekmeting gedaan en zit onder de boot een snelheidsmeter gemonteerd. De data kan direct
weergeven worden op een scherm en wordt ook opgeslagen. Voor het product is software
geschreven die de verkregen data in een veelvoud van grafieken kan plaatsen om deze verder te

3

M. Davis, R. Luescher, Oar forces from unobtrusive optical fibre sensors, 2008
Luecker et al.,United States Patent, US 8.192.242 B2, 5 juni 2012
5
John Corbett, Darren Croker, Digital Data Aquisition Oar: Arondight, 2011 World Rowing Coaches
Conference
6
Paul Haines, Cambridge University, United States Patent Application Publication, US 2005/
0050960 A1
4
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analyseren. Op het systeem kunnen tot 8 roeiers aangesloten worden wat bij elkaar overigens wel
een prijzig pakket wordt van meer dan €5000,-.7
3.2.5 RowX-modelB
Ook RowX-modelB is een roeisysteem dat gebaseerd is op een dol die de kracht en hoek kan meten.
Verder heeft het systeem een hartslagmeter, accelerometer en een propeller om de vaarsnelheid te
meten. Het volledige systeem kan zowel worden opgeslagen als direct uitgelezen worden. Bovendien
moet hier vermeld worden dat het systeem door de roeier zelf, simpel en snel, geïnstalleerd kan
worden.8
3.2.6 BioRowTel
BioRowTel is een volledig roeisysteem dat de hoek via de dol meet en de kracht met behulp van een
add-on op de riem. Het kalibreren van deze add-on krachtmeting gebeurt volgens de producent
binnen een minuut. Met afstand sensoren worden verschillende delen van het lichaam van de roeier
geanalyseerd. Alle data wordt naar een centrale computer gestuurd. Deze centrale computer geeft
de roeier vervolgens feedback met behulp van lampjes. Dit systeem is allereerst vooral voor
wetenschappelijke experimenten bedoeld maar wordt ook voor olympische roeiers gebruikt.9
3.2.7 Oar
Oar verkoopt geïntegreerde krachtmetingen in roeiriemen zonder dat deze gekalibreerd hoeven te
worden. De data wordt intern opgeslagen en kan na de training met bijbehorende software
geanalyseerd worden. Het systeem heeft een batterij waarop het ongeveer 2 uur kan draaien. Eén
systeem kost €5000,-. 10
3.2.8 Conclusie
Er zijn dus verschillende systemen te verkrijgen om aan boord van een roeiboot de prestaties van een
roeier te meten. Veel van deze systemen zijn erg duur en vereisen enige tijd om het te installeren.
Het systeem wat wij voor ogen hebben voegt dus zeker wat toe aan de huidige markt.

7

Peach PowerLine Rowing Instrumentation, Cambridge
WEBA RowX model B outdoor, Oostenrijk
9
Valery Kleshnev, Rowing Telemetry system BioRowTel 5.0
10
Oar Inspired, Australia, www.oarinspired.com
8
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4 Beschrijving ontwerpproces en onderbouwing voorgestelde
oplossing

Tijdens het ontwerpen van ons systeem hebben we veel keuzes moeten maken over hoe we ons
systeem het best kunnen implementeren. In dit gedeelte van het verslag zullen we onze
ontwerpkeuzes bespreken en onderbouwen.

4.1 Kracht meten
We kunnen de kracht die op de riem wordt uitgeoefend op verschillende manieren meten. Voor ons
ontwerp is het van belang dat de uitgang van de meting een elektrisch signaal is. In de literatuur zijn
meerdere methoden te vinden om een kracht elektrisch te meten. We hebben de volgende drie
methoden die in principe geschikt zijn om de kracht te meten op een roeiriem overwogen.
4.1.1 Optische meting
Door middel van een viertal fotodiodes kunnen we de
buiging van een object meten zoals wordt geïllustreerd in
de figuur (Figuur 3) hiernaast. De fotodiodes zullen bij het
buigen van de buis anders belicht worden en een andere
uitgangsspanning geven. Hier uit de is buiging van de riem
af te leiden. Als het verband tussen deze buiging en de

Figuur 3 optische meting

kracht bekend is, zal hiermee dus een kracht te meten zijn.
4.1.2 Rekstrookjes
De vervorming van materiaal is goed elektrisch te meten met behulp van rekstrookjes. Deze
rekstrookjes worden breed toegepast om mechanische spanningen te meten. Een groot voordeel is
dat de componenten goedkoop zijn. Door het uitgaande elektrische signaal te kwantiseren met een
AD-convertor is het mogelijk om de informatie verder te verwerken en door te sturen naar
bijvoorbeeld een display.
4.1.3 Optische rekstrookjes
Er zijn ook optische rekstrookjes verkrijgbaar. Deze rekstrookjes zijn gemaakt van glasvezel. De
reflectiepunten in het glasvezel zullen verplaatsen bij het uitrekken. Hierdoor zal de golflengte van
ingaande een verandering ondergaan. Omdat er geen elektrische signalen in de buurt van de
rekstroken nodig zijn is de optische rekstrook geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke
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omgevingen. Deze optische rekstroken zijn een stuk duurder dan de elektrische rekstroken.
Bovendien heb je voor de uitlezing dure elektronica nodig.
4.1.4 Onze keuze
Wegens de geringe tijd waarin dit project afgerond moet zijn en de specificaties van de
opdrachtgever omtrent de kosten van het systeem kiezen wij ervoor om gebruik te maken van de
elektrische rekstrookjes.

4.2 Buiging van de riem

Om de kracht te meten die de roeier op de riem uitoefent, moeten we in feite de buiging van de riem
meten. Volgens de wet van Hooke kunnen we dan de uitgeoefende kracht afleiden als we de
veerconstante van het materiaal weten. Een belangrijke voorwaarde is dan natuurlijk wel dat de
buiging van de riem lineair is.
4.2.1 Lineariteit
Na literatuuronderzoek te doen en navraag gedaan te hebben bij verschillende faculteiten van de TU
zijn we de er achter gekomen dat carbon fiber een relatief stijf materiaal is. Dat wil zeggen dat het
wel buigt (en terugbuigt), maar dat als het over zijn buigpunt gaat afbreekt. Dat buigen en
terugbuigen van carbon is wel lineair. Metalen daarentegen vervormen als ze over hun buigpunt
komen. Dit zorgt voor hysterese; de buigeigenschappen van metalen veranderen als ze over hun
maximale buigpunt komen.
4.2.2 Buiging
Roeiriemen zijn in verschillende stijfheden te verkrijgen. Stijvere riemen zorgen voor een grote
belasting van de rug. Recreatieve roeiers gebruiken dan vaak ook minder stijve riemen. In principe
geldt dat met stijvere riemen een hogere topsnelheid gehaald kan worden, roeiers kunnen zich
namelijk beter afzetten aan het water. Wedstrijdriemen zijn dan ook altijd zo stijf mogelijk.
De riem die wij gekregen hebben om als prototype te gebruiken, is een recreatieve roeiriem. Deze
riem zal dus meer buigen dan de wedstrijdriemen waar ons product uiteindelijk vaker op toegepast
zal worden.
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4.2.3 Materialen
Omdat we niet zeker weten welk materiaal de beste buigeigenschappen heeft om de kracht op de
paal te meten met rekstrookjes, gaan we meten op verschillende materialen. We hebben daarom bij
DEMO een aluminium huls laten maken. Deze huls zullen we met slangenklemmen om de riem heen
bevestigen. Ook is er op elke riem altijd een plastic mantel aanwezig. We kunnen nu op 3
verschillende materialen de buiging van riem meten.

Figuur 5 Verschillende materialen op de riem

4.2.4 Spanning-rekdiagram
In de materiaalkunde wordt de buiging van materialen beschreven door een spanning-rekdiagram.
Een spannings-rekdiagram kent enige karakteristieken11. De spannings-rekdiagrammen die wij
verwachten hebben we geschetst in Figuur 6.
Proportionaliteitsgrens: Dit is de grens waarvoor de buigeigenschappen van het materiaal lineair zijn.
Elasticiteitsgrens: Het materiaal is uit zijn elastisch gebied en zal nu gaan vervormen. Het spanningrekverband is in dit gebied onvoorspelbaar.
4.2.4.1 Aluminium
Aluminium is een zogenaamd buigzaam materiaal. Dit betekent dat het materiaal zowel een elastisch
als vloeigebied heeft. Zolang we in het lineaire gebied van aluminium zullen blijven tijdens de
buiging, kunnen we hieruit een lineaire rek meten. Gaan we echter over de elasticiteitsgrens heen
dan verliest onze meting haar lineariteit.
4.2.4.2 Plastic
Plastics zijn over het algemeen zeer vloeibaar. Dat wil zeggen dat het een groot vloeigebied heeft.
We kunnen het spannings-rekdiagram van de plastic mantel eigenlijk niet goed voorspellen. Een

11

Mechanics of Materials, Russell C. Hibbeler, ISBN 9780136022305
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meting op plastic leidt dus waarschijnlijk tot hysterese en inconsistenties en zal dus zinloos zijn. We
kiezen er dan ook voor om geen rekstrookjes aan te brengen op het plastic.
4.2.4.3 Carbon fiber
Carbon fiber is een broos materiaal. Het materiaal breekt bij een te grote spanning. Tot dit breekpunt
heeft carbon fiber echter een zeer lineair elastisch gebied. Een meting op carbon fiber zal dus het
meest lineaire resultaat moeten geven.

Figuur 6 Schematische weergaven van het spannings-rekverband

We zullen dus rekstrookjes gaan aanbrengen op het carbon en op een aluminium buis die we over de
riem zullen schuiven en klemmen. Een mooie bijkomstigheid van de aluminium buis is dat het zal
kunnen dienen als add-on product. We verwachten echter dat de metingen op carbon het meest
lineair zullen zijn.

4.3 Rekstrookjes

4.3.1 Afmeting
Om de vervorming van een materiaal te meten met een rekstrookje is het van belang om te weten
wat de vervormingseigenschappen zijn van het materiaal. Een rekstrookje veranderd van weerstand
door de gemiddelde buiging van de ondergrond. Als de buigeigenschappen van een materiaal niet-
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homogeen zijn is het dan ook wenselijk om een langere rekstrook te gebruiken. De meest
voorkomende rekstroken zijn 3 tot 6 mm lang.12 13
Voor onze doeleinden zal een rekstrook van 3 tot 6 mm goed genoeg zijn. Carbon fiber en aluminium
hebben namelijk homogene buigeigenschappen. Voor de meting op plastic is het beter om een wat
langere rekstrook te gebruiken.
4.3.2 Weerstand
Rekstrookjes zijn te verkrijgen in verschillende weerstandswaarden. De meest voorkomende
rekstroken zijn rond de 120Ω. Deze weerstanden zijn relatief ongevoelig voor parasitaire
weerstanden door bijvoorbeeld een verhoogde luchtvochtigheid. Er zijn rekstrookjes met een hogere
weerstand verkrijgbaar. Deze zijn ongevoeliger voor weerstanden in de kabels en dissiperen minder
energie.
Aangezien wij de meting verrichten in een relatief vochtig gebied , namelijk direct boven het
wateroppervlak, zal de luchtvochtigheid invloed kunnen hebben op ons meetsysteem. Een rekstrook
met een lagere weerstand is relatief ongevoeliger voor parasitaire weerstanden die worden
veroorzaakt door de luchtvochtigheid. Het is voor ons ontwerp niet van heel groot belang dat er zo
weinig mogelijk energie verloren in onze brug. We kiezen voor de meest gangbare 120Ω rekstrookjes.
4.3.3 Gauge factor
Een belangrijke parameter van een rekstrookje is de
zogenaamde ‘gauge factor’. Dit geeft aan wat het relatieve
weerstandsverschil is bij een bepaalde uitrekking.
De ‘gauge factor’ is bij voorkeur zo hoog mogelijk. Dit maakt
dat de rekstrook makkelijker uit te lezen is.

ΔR:

het verschil in weerstand
t.g.v. de uitrekking
RG: de weerstand van de nietvervormde rekstrook
ϵ: de uitrekking.

De rekstrookjes die wij zullen gebruiken voor ons ontwerp zijn de QFLA-6-11 van Tokyo Sokki
Kenkyujo. Dit is een vrij standaard rekstrook en kent een brede toepasbaarheid. De specificaties van
de rekstrookjes zijn te zien in APPENDIX A

12

Tokyo Sokki Kenkyujo Co.,Ltd, www.tml.jp, 14-01,2013

13

HBM, http://www.hbm.com, 14-01-2013
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4.4 Smartphone

Een belangrijke eis aan het ontwerp van het totaalsysteem is dat het laag geprijsd is. We willen in ons
systeem gebruik maken van de smartphone waar de gebruiker in de meeste gevallen al over zal
beschikken.
4.4.1 Display
Displays maken veel systemen erg duur. Een smartphone is een uitstekend display. Ook kan er met
een smartphone makkelijk een audio terugkoppeling gegeven worden. Zo kunnen bijvoorbeeld de
prestaties van de sporter met een bepaalde frequentie via een geluid worden overgedragen aan de
sporter.
4.4.2 Dataverwerking
Met een smartphone is het relatief eenvoudig om data te verwerken in bijvoorbeeld een grafiek. De
gebruiker moet de opgeslagen data kunnen uploaden naar bijvoorbeeld een pc om de data van de
trainingssessie verder te analyseren.

4.5 Wheatstone
De variatie in weerstand van de rekstrookjes is erg klein. Om toch een goede meting te kunnen
verrichten passen we een brug van Wheatstone toe in ons ontwerp.
Om de variatie in weerstand te meten gebruiken we 4 rekstrookjes in een full-Wheatstone
configuratie. Dit heeft verschillende voordelen:
1. Maakt meting van kleine weerstandsvariaties mogelijk.
2. Temperatuur compensatie.
3. Factor twee in de overdacht (t.o.v. van een halve brug)
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4.5.1 Relatieve weerstandsverandering
Als er een kracht wordt uitgeoefend op de riem zal de voorkant van de paal uitrekken en achterkant
van de paal inbuigen. De rekstrookjes op de achterkant zullen dus in weerstand verlagen en die aan
de voorkant in weerstand hogen. Hierdoor zal de spanning op punt A en punt B respectievelijk
omlaag en omhoog getrokken worden. Het geeft dus een factor twee in de overdracht. Formule 2
beschrijft de overdracht van Wheatstone-brug.

( )
R=weerstand in rust, ΔR=weerstandsvariatie t.g.v.
uitrekking
4.5.2 Temperatuur compensatie
Een voordeel van een Wheatstone-configuratie van is de

Figuur 7 Wheatstonebrug

temperatuurcompensatie van de rekstrookjes. Bij
verschillende omgevingstemperaturen zullen de
conductanties van de rekstrookjes veranderen. In de
Wheatstonebrug zullen deze variaties ter gevolge van de
omgevingstemperatuur niet van invloed zijn op de
overdracht.

Wat weliswaar wel van invloed is op de overdracht van
brug is het verschil van temperatuur aan de voor- en

Figuur 8 Wheatstonebrug temperatuurgevoeligheid

achterzijde van de riem. De voorkant van de riem zal met elke
haal door de lucht gekoeld worden. Dit kan leiden tot een verandering in het uitgangssignaal VAB .
We zullen er dus voor moeten zorgen dat de temperatuur aan de voor- en achterzijde van de riem
zoveel mogelijk gelijk blijft.

( )
R=weerstand zonder temperatuur variaties, ΔR=weerstandsvariatie t.g.v. temperatuur variaties.
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4.6 De versterker
Door middel van een tussentijdse meting hebben we kunnen vaststellen dat een belasting van 15kg
op het blad van de riem, wat hoog is, spanningsverschil op de Wheatstone brug oplevert van 0,5 mV.
Als we een marge nemen en vanaf nu stellen dat 0.7 mV het maximale verschilsignaal op de brug zal
zijn kunnen we bepalen wat de parameters van de versterker moeten zijn.
4.6.1 Verschilversterking
Over de uitgang van de Wheatstone brug gaat bij een buiging een bepaalde spanning staan. Bij
buigingen die het gevolg zijn van krachten op de riem die ook in de boot te verwachten zijn levert dit
echter maar een klein spanningsverschil.
4.6.2 Gain
Het maximale signaal dat we op de Wheatstone brug zullen meten zal niet hoger zijn dan 0.7 mV. Om
het signaal te kunnen aanbieden aan een Analoog-digitaal convertor van bijvoorbeeld 5V (Arduino)
moet het signaal echter wel 5V/0.7mV=7143 keer versterkt worden. Dit kunnen we bereiken door
het signaal in meerdere trappen te versterken, of door een versterker te vinden die in één keer tot
7000 keer kan versterken.
4.6.3 Common-Mode Rejectie
Het verschilsignaal dat uit onze Wheatstone brug gesuperponeerd is op een common-mode signaal
van 0,5*Vs. Dit komt neer op enkele Volts. Ons verschilsignaal is maximaal 0.7 mV en is dus erg laag
ten opzichte van het common-mode signaal. Als we willen dat er minder dan één procent van het
uitgangssignaal bestaat uit het common-mode signaal, bij een voedingsspanning van 7,2V , moeten
we een CMRR hebben van 114.2 dB of hoger. Hierbij gaan we er vanuit dat het uitgangssignaal
maximaal 5V is.

|

|

4.6.4 Bandbreedte
Het is belangrijk dat de bandbreedte van de roeier binnen de bandbreedte van de versterker past. De
roeier zal bij een roei haal een bepaald krachtverloop hebben. Dit verloop zal bij de inpik van de riem
aan het begin van de haal steiler zijn dan bij het einde van de haal. Wat de hoogste frequentie is die
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roeier produceert met een haal door het water hebben we niet kunnen vinden. We zouden dit
kunnen meten door een frequentieanalyse te doen op het analoge signaal als het systeem is
geïnstalleerd in de boot. We gaan er voor nu van uit dat een bandbreedte van 1 kHz ruim voldoende
zal zijn.
4.6.5 Drift
Een ander relevante eigenschap is de drift van de versterker. Aangezien het systeem bij voorkeur
slechts een keer geijkt wordt is het niet wenselijk dat de versterking door de tijd onder invloed van
bijvoorbeeld tempratuur gaat lopen. We verwachten dat andere componenten zoals bijvoorbeeld de
rekstrookjes of de roeiriem zelf voor aanzienlijk meer drift zullen zorgen dan de versterker.
4.6.6 Onze versterker
De versterker die wij zullen toepassen is een instrumentatie versterker AD620 van het merk Analog
Devices. Een instrumentatie versterker is opgebouwd uit drie operationele versterker. Deze
versterker heeft, zoals in de datasheet vermeld, een maximale versterking van 10000 en kan de
benodigde versterking dus leveren. Verder heeft de AD620 een erg hoge CMRR van minimaal 100 dB.
Hierdoor zal dit geen noemenswaardige verstoringen aan de uitgang van de versterker teweeg
brengen. De versterker heeft een dynamisch bereik van 12kHz bij een versterking van 1000.
Een instrumentatieversterker heeft voor de voeding een positieve en een negatieve ingang. We
kunnen de versterker echter ook voeden op alleen een positieve spanning zoals weergegeven in het
schema hieronder. De ingangsklemmen worden aangesloten op de uitgang van de Wheatstonebrug.
De versterking is te regelen door Rg en de offset kunnen we regelen door de waarde van Roff te
variëren. Door deze offset toe te voegen kunnen we het complete signaal optillen. Zo is het
bijvoorbeeld ook mogelijk om negatieve spanningen over de Wheatstonebrug te versterken.
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Figuur 9 Wheatstonebrug met versterker

4.7 Offset regeling
De weerstanden van de reekstrookjes die gebruikt worden in de Wheatstone brug hebben een
variatie van

0,3 Ω op een totale weerstand van 120 Ω. Deze onnauwkeurigheid zorgt voor een

onbalans in de Wheatstone brug zie figuur 7. Dit resulteert in een offset spanning tussen punt A en B.
Een korte berekening (

⁄

) laat zien dat deze afwijking per rekstrookje ongeveer een

vierde procent bedraagt. In de Wheatstone brug kan dit dus leiden tot 0,0025*Vs offset. Aangezien
de

ongeveer 2,5 V bedraagt is hier een offset te verwachten in de orde grote van

mV. Een dergelijke offset is ontoelaatbaar aangezien het een factor 10 groter is dan de maximale
signaal uitslag. Voor uiteindelijke verweking van het gemeten signaal in de vermogensvergelijking
moet de offset volledig worden verwijderd. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Ten eerste
kan er een nul circuit in Wheatstone brug gebouwd worden met behulp van een potmeter. Ook het
aanbieden van een verhoogde referentie spanning aan de instrumentatie versterker kan de offset
verwijderen. Tot slot is het mogelijk om de offset softwarematig te verwijderen.
4.7.1 Zero offset
Zoals gezegd zullen de weerstanden van de rekstroken in de brug zullen niet exact gelijk zijn. Er is dus
een onbalans in de brug. De weerstandsvariatie van onze rekstrookjes zoals in de specificaties
opgegeven is 0.3Ω. De te verwachten maximale offset is dus:
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Dit zal dus neerkomen op enkele millivolts. We kunnen dit probleem verhelpen door een
potentiometer in de brug te plaatsen zoals in het circuit hiernaast. Door de potmeter in het midden
van de brug te plaatsen is het mogelijk om de weerstand verschillen te compenseren waardoor de
burg in evenwicht gebracht kan worden. De
benodigde potmeter moet een verschil van +- 0.3 Ω
kunnen compenseren. De kleinst beschikbare
potmeter was 20 Ω. Ook hiermee is de brug te
compenseren maar de afstelling is dan wel erg
gevoelig. Een nadeel van deze oplossing is echter dat
deze niet onafhankelijk is van de temperatuur. De
rekstrookjes in de Wheatstone zijn zo geplakt dat ze
temperatuurschommelingen compenseren. Bij

Figuur 10 Wheatstonebrug met offset regeling

toevoeging van een potmeter gaat deze eigenschap
verloren waardoor veranderingen in de temperatuur de brug weer uitbalans zal brengen raken.
4.7.2 Referentie spanning
Een tweede mogelijkheid is het gebruiken van de
referentie poort in de AD620 instrumentatie versterker.
Deze poort bepaald de nul uitgangsspanning wat van
belang is wanneer geen van de meetpunten aan de
ground van het gehele systeem verbonden is. De spanning
aan de referentie poort komt dus op de output te staan
wanneer er over de ingangsklemmen geen

Figuur 11 instrumentatieversterker AD620

verschilspanning staat. De output range van de versterker
is

+ 1,1 V tot

- 1,2 V. Aangezien we

op nul volt aan sluiten valt deze 0 tot 1.1 niet in ons

uitgangsbereik. Er moet dus een offset toegevoegd worden om de meting vanaf 1.1 Volt te laten
beginnen. 14 Hierbij gaan we er vanuit dat de offset in de brug eruit gehaald is.

4.7.3 Software correctie
Een derde mogelijkheid is om de offset pas na de Arduino te corrigeren. Dit is op zich niet wenselijk
aangezien hiermee de resolutie van de Arduino niet optimaal gebruikt wordt en de nauwkeurigheid
van de informatie dus sterk achteruit gaat. Een groot voordeel is echter dat offset regeling via een
digitaal filter veel makkelijker te implementeren is. Ook is er de mogelijkheid om voor een dynamisch
14

Data sheet van de AD620
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filter te kiezen waardoor het zich waar nodig aan past op een eventuele offset verschuiving. Het is
zeker noodzakelijk om in de software een mechanisme in te bouwen die alle offset die niet door de
hardware eruit gehaald kan worden kan corrigeren.

4.8 Arduino als prototype

Om het elektrische signaal uit de versterker te kwantificeren en door te prepareren voor draadloze
verzending gebruiken we de Arduino Uno REV3. Dit is een prototype platform uitgerust met een
ATmega328p-microcontroller en een handige pin header interface. Dit prototyping-bordje is zeer
eenvoudig te programmeren in C. Gezien de beperkte tijd die wij hebben lijkt ons praktisch om het
prototype op deze manier op te bouwen. De ATmega328p is een zeer complete microcontroller met
onder andere: een AVR processor, AD-convertors, DA-convertors .

4.8.1 AD-convertors
Resolutie
De Arduino heeft 6 analoge inputs. Elk heeft een resolutie van 10 bits. Dat betekent dat
er 210 -1= 1023 kwantificatie stappen zijn in het digitaliseren van het signaal. Daarnaast
kan er ook nog een referentie voltage worden aangelegd op de ingang. De resolutie
van één AD-convertor is dan:

Figuur 12 Resolutie
A/D convertor

We konden er voor kiezen om meerdere AD-convertors van de Arduino te gebruiken om de resolutie
van onze meting te vergroten. Aangezien dit een precisie geeft van 0,05% (de maximale afwijking is
2,5 mV) lijkt een 10 bit interpretatie van het uitgangssignaal ons voldoende.
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Sample-rate
De ADC-convertor op een ATmega328p chip heeft een omzettingstijd van 13 ADC-klokcycli.15 De klok
op de ATmega328p heeft een frequentie 16MHz. De ADC-klok op de chip kan worden ingesteld
doormiddel van een klokdeler. Op een Arduino is deze klokdeler standaard ingesteld op 128. Dit
betekent dat de maximale samplefrequentie van de analoge inputs op de Arduino wordt gegeven
door:

We kunnen deze samplefrequentie nog opvoeren door de klokdeler op de chip te verlagen. Dit gaat
echter wel ten koste van de resolutie van AD-convertor. We moeten ons alleen afvragen of dit nodig
is, het aantal samples wat we over het draadloze kanaal kunnen versturen is namelijk beperkt. We
moeten het kanaal delen met onze team genoten die de hoeksnelheid meten. Ook zal de
microprocessor op de Arduino andere operaties moeten uitvoeren om de data te kunnen verzenden.
We hebben er samen met onze teamgenoten voor gekozen om de data met 100 samples per
seconde over te sturen naar de telefoon van gebruiker. De sample rate van de arduino is ruim
voldoende.
4.8.2 Software
De software die we op de Arduino gaan draaien is zeer eenvoudig. Na een initialisatie is het de
bedoeling dat de Arduino steeds de AD-convertors uitleest en door geeft aan het draadloze
zendmedium.

Figuur 13 Flowchart software Arduino

15

De eerste omzetting duurt 25 cycli. ATMEGA328p datasheet: www.atmel.com/Images/doc8161.pdf
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4.9 Communicatie
Voor de draadloze communicatie tussen de Arduino en de smartphone van de gebruiker moeten we
een geschikt medium vinden. Voor ons gedeelte van de communicatie geldt: We moeten 100 keer
per seconde 10 bit aan data overzenden. De baudrate die wij gebruiken is dus ongeveer 1 kbit/s. De
baudrate van de hoekmeting zal ook in die orde van grote zijn. De totale baudrate van het systeem is
dus ruim genomen 8 kB/s.
4.9.1 ANT +
ANT+ is een draadloze verbindingstechnologie die veel gebruikt wordt in de sport. Het is mogelijk om
ANT+ als draadloze verbinding tussen de Arduino en de smartphone toe te passen. Een probleem is
echter dat deze technologie standaard niet wordt ondersteund door de smartphones. Extra
hardware is nodig om deze verbindingen mogelijk te maken. Deze hardware is wel te verkrijgen als
accessoire voor een smartphone.
4.9.2 Wi-Fi
Elke smartphone is uitgerust met Wi-Fi. Een voordeel Wi-Fi van is dat het bereik erg hoog is, tot wel
100m. Zo kan een coach bijvoorbeeld de data uitlezen vanaf de kant het water. Wat nadelig is aan
Wi-Fi is dat het een hoger energieverbruik heeft.
4.9.3 Bluetooth
Bluetooth is de meest voor de hand liggende communicatietechnologie om te implementeren in ons
systeem. Bluetooth is in alle smartphones aanwezig.16 Hierdoor kunnen we ons product compatible
maken met alle smartphones. Er bestaan verschillende versies van Bluetooth. De laatste versie is
Bluetooth 4.0. Dit is de efficiëntste versie van Bluetooth (snel met een laag verbruik).
Tabel 2 Vergelijking draadloze communicatie technologieën

Snelheid

Energieverbruik

Compatibiliteit

Bereik

smartphone
ANT+

< 1 Mbit/s

+

-

+

Wi-Fi (n)

100+ Mbit/s

-

++

++

Bluetooth

< 2.1 Mbit/s.

+

++

+

In samenspraak met onze teamgenoten, die de metingen van de hoeksnelheid verzorgen, hebben we
er voor gekozen om Bluetooth te gebruiken als draadloze communicatie technologie. Dit is een

16

http://www.bluetooth.com/Pages/Smartphones.aspx
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technologie die bij elke smartphone geïntegreerd is. De baudrate (zo’n 1 kB/s) die wij nodig hebben
wordt ruimschoots door deze technologie ondersteund.

4.10 Software op de telefoon.
4.10.1 Kalibratie
Het totale systeem zal voor elk gebruik gekalibreerd moeten worden. Er zal dus een kalibratie modus
in de applicatie moeten komen. Hierin moet de gebruiker opgeven hoe zwaar hij de riem belast. Als
we twee meetpunten hebben, bijvoorbeeld de kracht bij 0 kg en de kracht bij 10 kg aan het blad van
de riem, kunnen we de lijn in het kracht-spanningsdiagram door trekken. We willen uiteindelijk het
koppel van de riem bepalen. We willen dus ook dat de gebruiker aangeeft hoever het gewicht van de
pin (het draaipunt) van de riem geplaatst is.
4.10.2 Digitale filtering
We kunnen op de telefoon eventueel later nog digitale filtering toepassen. Dit moet ervoor zorgen
dat eventuele fouten die in het krachtdiagram ontstaan tijdens het roeien eruit gehaald worden.
4.10.3 Datalogging
We willen dat alle opgenomen data tijdens het roeien wordt opgeslagen om voor de roeier de
mogelijkheid te bieden zijn roeiprestaties later te analyseren. Het formaat van de bestanden waarin
de applicatie de data zal wegschrijven is bij voorkeur een populaire extensie zoals bijvoorbeeld CVS.
4.10.4 Interface
De interface moet live weergeven. . Een grafiek met de laatste haal en het gemiddelde vermogen
moeten duidelijk zichtbaar zijn op het scherm.
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5 Resultaten
5.1 Metingen
We hebben de rekstrookjes op twee verschillende materialen verlijmd namelijk op aluminium en
carbon. Door middel van metingen proberen we vast te stellen hoe geschikt de materialen zijn voor
de gewenste krachtmeting.

5.2 Meetopstelling
Om de krachtmetingen te doen is de paal aan een kant gefixeerd. In het midden ligt hij over een
buigpunt en aan het andere uiteinde zit een systeem waarmee we het gewicht over de paal kunnen
variëren. De eerste metingen worden gedaan over de uitgangsklemmen van de Wheatstonebrug. De
spanning over de Wheatstonebrug hebben we gemeten van Agilent 34401A 6½ digit multimeter.
Hiermee kunnen we tot 10 µV nauwkeurig meten.

Figuur 14 Meetopstelling

5.3 Metingen over Wheatstonebrug
Bij de meting op carbon bleek dat het uitgangssignaal niet stabiel was. De spanning over brug loopt
langzaam op bij een constante belasting. Blijkbaar zijn de rekstrookjes niet goed aan het carbon
gehecht waardoor je zogenaamde ‘kruip’ krijgt. Dit houdt in dat de rekstrookjes niet goed genoeg
met de ondergronds zijn verlijmd waardoor er een beetje speling tussen de twee materialen komt te
zitten. Deze speling maakt het onmogelijk nauwkeurige en constante meetwaarden te krijgen. De
conclusie is dat de lijm niet geschikt is om rekstrookjes met carbon te verlijmen. We hebben geen tijd
meer gehad om een andere lijm te bestellen en te proberen. Verdere metingen op carbon worden er
dan ook niet gedaan.
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5.3.1 Aluminium metingen
Bij de metingen over de Wheatstonebrug van de aluminium koker was geen sprake van kruip. Bij de
meting kregen we vaste een uitgangsspanning toen we een gewicht aan het uiteinde van de riem
hingen. Ook was er geen offset verschil tussen opeenvolgende metingen. Wel leek het er op dat de
meetresultaten niet lineair waren. Het resultaat van de volgende meting is verkregen door steeds het
gewicht dat aan de riem hangt stapsgewijs te verhogen, om het daarna weer stapsgewijs te
verlagen. Het resultaat van die meting is te vinden in Figuur 15. Het beeld dat de grafiek laat zien
wijst op hysterese; het pad terug is anders dan het pad heen. Dit is vanzelfsprekend zeer onwenselijk
omdat de uitgangsspanning niet uniek is voor een bepaalde belasting. Als de hysterese consistent
voorkomt in de krachtmeting kunnen we door extra brekingen weliswaar alsnog een goede meting
uitvoeren, maar dit verhoogt de complexiteit van het uiteindelijke systeem.

Figuur 15 Meting aluminium 0 tot 15 Kg aan blad
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Figuur 16 Slangenklemmen verplaatst
Figuur 17 Meting aluminium met slangenklemmen dichter bij elkaar

Het viel op dat de meetresultaten eerst lineair leken en dat ze pas na verloop van tijd van deze
Lineariteit af begonnen te wijken. Om de buis stijver te maken zijn de slangenklemmen dichter naar
de rekstrookjes verplaatst.
Uit bovenstaand resultaat blijkt inderdaad dat de meetresultaten van de nu stijvere aluminium buis
minder hysterese optreedt. In de eerste meting kon een spanning van 0,6 mV staan voor een gewicht
tussen de 4,8 Kg en 9,9 Kg. Bij de nieuwe meting is deze onzekerheid verkleind tot 6,1 Kg tot 8,3. De
buis voor een derde meting nog stijver maken is niet direct mogelijk.

Figuur 18.1 Meting 0 tot 5 Kg

Figuur 18.2 Meting 0 tot 5 Kg

Een andere manier om te bewijzen dat de metingen wel lineair zijn is door de meting in te korten.
Daarom zijn de volgende twee metingen tot vijf Kg beperkt. Uit de bovenstaande grafieken (figuur
18.1 & 18.2) is van de hysterese geen sprake meer. Zonder belasting beginnen de grafieken
nagenoeg in nul en is er dus geen offset. Vervolgens lopen ze lineair door met ongeveer 0.1 mV per
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Kg. Wanneer de gewichten stapsgewijs weer worden verlaagd daalt de spanning ook weer
stapsgewijs volgens het eerste deel van de proef.

5.4 Capacitieve meting.
Omdat de meting met rekstroken op het carbon mislukt is moeten we op een andere manier kunnen
vaststellen dat de buigeigenschappen van het carbon zich lenen voor de uiteindelijk krachtmeting die
wij voor ogen hebben. Dit hebben we gedaan door middel van een capacitieve meting. Door twee
geleidende vlakken dicht bij elkaar te plaatsen creëren we een capaciteit. Door buiging t.g.vten
gevolgen van. het gewicht wat we aan de riem hangen zal de afstand d tussen de geleidende vlakken
afnemen waardoor de capaciteit toeneemt. Deze meting zal niet resulteren in een lineaire grafiek,
maar we kunnen hier mee wel determineren of de buigeigenschappen van het carbon geen
hysterese of inconsistenties vertonen. We hebben in onze test het gewicht weer toelaten nemen tot
12,5 kg in stappen van 2,5 kg om het vervolgens in stappen van 2,5 kg af te laten nemen. De
meetopstelling is weergegeven in Figuur 19.

Figuur 19 meetopstelling capacitieve meting.

Deze meting resulteerde in de grafiek van
Figuur 20. We zien dat de twee metingen
nagenoeg de zelfde lijn volgen. De grafiek
vertoont geen hysterese en is consistent.
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Figuur 20 capacitive meting

5.6 Metingen met instrumentatieversterker
Om het signaal optimaal aan de A/D omzetter van de Arduino aan te bieden dient het signaal nu
verstrekt te worden. Hiervoor wordt, zoals eerder genoemd, gebruik gemaakt van de AD620. Deze
instrumentatieversterker neemt de verschilversterking over de klemmen van de Wheatstonebrug en
versterkt deze.

Figuur 21 Output versterker

5.4.1 Instellingen van de versterker
In de eerste meting wordt de weerstand Rg ingesteld op 11.3 Ω (zie figuur 9 voor het circuit). De door
de datasheet aangereikte formule:

+1 leert dat dit een versterking

oplevert van 4370.

Het versterkte signaal heeft een bereik van 0.7 V tot 4V. Aangezien de datasheet zegt dat de
minimale uitgangspanning 1.1 V bedraagt is 0.7V een nette aanvangsspanning. Deze spanning lijkt
lineair door te lopen maar krijgt bij 4 V last van clipping distorsie. Er wordt dus te vroeg tegen de
maximale uitgangspanning aangelopen. Dit wordt opgelost door de versterking iets te verlagen
waardoor de clipping distorsie pas later op treed. De potmeter wordt omhoog gedraaid tot 12.7 Ω
wat een

oplevert van 3890. In figuur 22 is inderdaad te zien dat de clipping distorsie nu pas later

optreedt (in dit geval buiten het meetbereik).
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Figuur 22 Output versterker oplossen distorsie

5.4.2 Offsetspanning
Een ander probleem is de dat de uitgangsspanning een minimale waarde heeft van rond de 0,7 V.
Omdat de AD620 een minimale uitgangsspanning heeft is het lastig om bij lage belastingen te meten.
Onderstaande grafiek geeft het spanningsverloop van de uitgang van de AD620 voor lage belastingen
weer. Vanaf een belasting van 2 Kg lijkt het signaal behoorlijk lineair door te lopen maar voor
kleinere waarden is het signaal alles behalve lineair. Tot 1 Kg heeft het signaal een uitslag niet groter
dan 0,2V ( van ongeveer 0,68 V tot 0.7 V).

Figuur 23 Output versterker 0 tot 3 Kg

Dit probleem kan verholpen worden door offset te geven aan de instrumentatieversterker. Door de
potmeter op de referentiespanning van de AD620 wat omhoog te draaien wordt er extra offset
gecreëerd. De nul uitgangspanning wordt omhoog gedraaid van 0.68 V naar 1.00 V. Hierdoor begint
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de meting direct in zijn lineaire gebied en hoeft in de software alleen de offset zelf weggehaald te
worden. Onderstaande grafiek met meetpunten om de 500 gram geeft dan ook een lineaire
spanningstoename weer.

Figuur 24 Gecorrigeerde output versterker 0 tot 3 Kg

5.5 AD-convertor op de Arduino
Om de werking van de AD-convertors op de Arduino te bekijken hebben we de Arduino gekoppeld
met MATLAB. We hebben de uitgangsspanning van de versterker aangeboden aan één van de ADconvertors van de Arduino en deze uitgelezen met MATLAB. Terwijl de meting liep hebben we
roeihalen proberen te simuleren door een paar zwiepen aan de riem gegeven. De MATLAB code die
we hebben gebruikt, staat in APPENDIX B.
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Figuur 25 Output Arduino
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6 Discussie

6.1 Hysterese aluminium meting
Het grootste probleem waar tegenaan gelopen wordt is de hysterese die optreed in de aluminium
meting. Wanneer de riem met een te groot gewicht belast wordt loopt de spannings-kracht
vergelijking via een ander pad terug dan dat hij heen liep. We zijn er niet zeker van waar deze
hysterese vandaan komt maar er zijn twee vermoedens.
Ten eerste kan het zo zijn dat er speling tussen het aluminium en het carbon zit. Wanneer de riem
dan belast wordt zal de aluminium buis eerst mee buigen totdat de buiging te groot wordt en hij zijn
speling gaat gebruiken om een stukje buiging over te slaan. Deze speling zou er dus toe kunnen
leiden dat de lineairiteit op een gegeven moment vervalt. Wanneer de belasting dan weer minder
wordt zal hij eerst lineair teuglopen tot er geen reden meer is om gebruik te maken van de speling
waarna het verdere spanningsverloop niet lineair meer zal zijn.
Een andere mogelijkheid is dat er buckling optreedt. In dat geval is de aluminium buis te dik
waardoor hij bij een hoge belasting anders gaat reageren en de metingen op de rekstrookjes niet
meer lineair zijn.
Om er achter te komen welke van de twee mogelijkheden tot de hysterese leidt gaan we een aantal
proeven doen. Ten eerste wordt geprobeerd de buis beter op de riem te bevestigen. Overtollig
materiaal van de buis zal worden verwijderd en de slangenklemmen zullen (nog) verder worden
aangedraaid. Wanneer dit geen respijt biedt zal geprobeerd worden de aluminium buis als geheel
met de riem te verlijmen. Op die manier zal alle speling tussen de buis en de riem weggehaald
worden. Daarnaast zal het voordeel van het systeem behouden blijven aangezien het veel
eenvoudiger is om de buis te verlijmen dan losse rekstrookjes.
Wanneer bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden is speling blijkbaar niet de reden van
de hysterese. Het lijkt ons dan aannemelijk dat het aan de materiaal eigenschappen van de buis licht.
De oplossing zou dan zijn het verdunnen van het materiaal of het gebruiken van een minder stijf
materiaal.

6.2 Verlijmen op carbon
Het is niet gelukt om succesvolle carbon metingen te doen. Hoewel de rekstrookjes goed verlijmd
leken met het carbon lukte het niet om constante meetresultaten te krijgen. De reden hierachter is
waarschijnlijk dat er kruip in de rekstrookjes is. Wanneer er belasting op de riem komt te staan gaan
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de rekstrookjes eerst mee waardoor ze een spanning uitslag even. Vervolgens laten ze echter steeds
verder los waardoor de spanning blijft lopen tot er een nieuw evenwicht bereikt is. De rekstrookjes
zijn dus niet goed verlijmt met de carbon riem. Door een capacitieve meting te doen hebben we wel
kunnen zien dat de buiging van het carbon zich leent voor een krachtmeting zoals wij die voor ogen
hebben.

6.3 Energie verbruik Wheatstonebrug
Het energieverbruik van de Wheatstonebrug is betrekkelijk hoog. Dit kan worden opgelost door voor
de brug een extra weerstand te zetten. Het verhogen van de weerstand zal de stroom verlagen
waardoor het totaal systeem minder gaat verbruiken. Gelijk hiermee wordt het signaal echter ook
kleiner wat in dit geval zeer onwenselijk is omdat het signaal al erg klein is. De spanning over de
Wheatstonebrug verlagen heeft een soort gelijk effect. Het verlaagt het verbruik maar ook het
signaal. Een andere manier om het verbruik te verminderen is het gebruiken van andere rekstrookjes
met een hogere weerstand en een groter signaal. Dan kan wel het verbruik verminderd worden
zonder dat dit ten kosten van de amplitude van het signaal gaat.

6.4 Offset compensatie Wheatstonebrug
In de Wheatstonebrug is gebruik gemaakt van een offset compensatie door middel van een potmeter
in de brug. Het grote voordeel van deze oplossing is dat de brug op die manier gemakkelijk recht te
draaien is. Hierdoor verliest de Wheatstonebrug echter wel zijn temperatuur onafhankelijkheid.
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7 Conclusie
We kunnen concluderen dat het meetsysteem nog niet aan de eisen voldoet. We hebben kunnen
aantonen dat we voor belastingen van het blad tot 5 kg een lineair kracht-spanningsdiagram kunnen
krijgen. Voor zwaardere belastingen is het krachtverloop echter niet meer lineair met de
uitgangsspanning. We vermoeden dat dit komt doordat de aluminium mantel die we hebben laten
maken voor de kracht meting de buiging van de riem niet goed volgt doordat het te los zit. Door
tijdsgebrek hebben we dit niet meer op tijd kunnen oplossen. Het verlijmen van de mantel aan de
riem is iets wat we nog gaan proberen om een beter eindresultaat te verkrijgen.
Ons systeem, bestaande uit een: Wheatstonebrug, instrumentatieversterker en een AD-convertor
moet dus nog verbeterd worden, maar heeft zeker de potentie om een geschikt systeem voor een
krachtmeting te worden. Vanaf hier kan het systeem geïntegreerd worden met de andere subgroep
die hoeksnelheid meten zodat verdere data verwerking plaats kan vinden. Het uiteindelijke doel is
immers om het vermogen van de roeier te bepalen.
Wanneer we terug kijken op het afgelopen traject is het vooral jammer dat we de rekstrookjes pas in
de vijfde week konden gaan plakker. Er zijn veel verschillende redenen voor deze vertraging zoals
onder andere wachten op betere lijm, betere materialen en de tip om alles in een keer te plakken.
Achteraf was het beter geweest om zelf zo snel mogelijk expertise op te doen met rekstrookjes.
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APPENDIX A

A1 specificaties rekstrookjes
Applicable

Metal,

specimen

Ceramics

Operational
temperature(°C)

Backing

polyimide

-20~+200°C

Element

Cu-Ni alloy foil

+10~+100°C

Strain limit

Temperature
compensation
range(°C)
Bonding adhesive NP-50, CN, C-1
Resistance

120Ω±0.3Ω

3%
(30000×10-6strain)

Fatigue life at

1×106

room temperature

(±1500×10-6strain)

Gauge factor

2.14
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APPENDIX B

--meetarduino.m

if exist('a','var') && isa(a,'arduino') && isvalid(a),
% Arduino verbinding nog in stand?
else
a=arduino('COM5');
end
samples=1800;

v=zeros(1,samples);
tic
for i=1:1:samples
aPin=1;
ain=a.analogRead(aPin);
v(i)=ain;
end;
time=toc;
u=(5/1023)*v;
tijd=0:toc/length(v):toc-1/length(v)*toc;
plot(tijd,u);
axis([0 toc 0 5]);
xlabel('Tijd (s)');
ylabel('Gemeten spanning ADC (V)');
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