
 

Het ontwerpen van een fysisch realistisch hoofdmodel

Citation for published version (APA):
Klomp, N. H. M. (2000). Het ontwerpen van een fysisch realistisch hoofdmodel. (DCT rapporten; Vol. 2000.020).
Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/2000

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/e97ddbc6-2859-4856-b23d-54896f7f5c3a


Het ontwerpen van een 
fysisch realistisch 

hoofdmodel 

Rapport nurnmer: D&C 2000.20 

N.H.M. Klomp 
Juli 2 0 0 0  

Opdrachtgever: 

TU/e technische universiteit eindhoven 

Den Dolech 2 

$00 MB Eindhoven 

Bedrijfsmentoren: 
Ing. M.W.B.M. Leensen, Dynamics & Control, Onderzoeksmedewerker 
Ir. H. L.A. v.d. Bosch, Dynamics & Control, A10 

Mentor: 
Ir. J.M.M.P. Rutten 

Ep.s Hogeschool 
St.dierkhting: Werkt~gbc)w.x~Ini~de 

Auteur: 
N.H.M. Klomp 

9- 
qungys Hogeschool 
Studierichting: Werktuigbouwkunde 

Verzonden naar: 
Ing. M.W.B.M. Leensen, Technische Universiteit Eindhoven 
Ir. H.L.A . v.d. Bosch, Technische Universiteit Eindhoven 
Ir. J.M.M.P. Rutten, Fontys Hogeschool 
Centrum voor Vezelversterkte Kunststoffen, Fontys Hogeschool 



Het ontwerpen van een fysisch realistisch hoofdmodel 

Summary 

Current crash helmet drop tests results can only predict the protective capacity of a crash 
helmet in a limited way. The main limitations are the use of a rigid headform, because it 
does not model the dynamics of the real, flexible human head correctly and it does not 
model h e  deformations of the brain, which can be con-elated to braiii ifijiiry. 
Furthermore, only translational accelerations of the head form are measured, which is 
also insufficient to predict injury. 

The goal is to make some first order improvements to the rigid headform. Therefore, an 
anatomically more realistic headform is introduced, so that more relevant parameters for 
predicting the protective capacity of crash helmets can be determined. This headform, 
initially, contains a deformable sM1 (a composite material) and a brain (Dow Coming 
Sylgard 527 A&B dielectric silicone gel). The brain model material has already been used 
in various physical head models [g], [qj.The geometry of the model is based on the 
European test standard (ECE-zz/Roq) [Id,] and a numerical model of the human head, 
developed by Bandak & Eppinger [I]. 

The time for the gel to cure and the aging effects are tested with the set-up as used by Bax 
[zj. This is done by comparing marker tracks. These marker tracks are obtained from 
high-speed video analysis of a cup filled with gel which was submitted to a rotational 
pulse. The results have to be compared with each other. 

The fibers of the composite for the cranial skull were put in a mould and the resin was 
sucked through the mould. The brain has temporarily been modelled with an edible bone 
gelatine. After the cranial skull was filled with the gelatine, the lower part of the 
headmodel was clamped onto the skull. The following experiments were performed 
using this headmodel. 

The (anti-) resonance frequencies of the headmodel are measured by means of impulse 
testing. An accelerometer record is used to obtain the output signal. The input is 
generated with an impulse hammer, equipped with a force transducer. The 
measurement results do largely correspond with measurement results obtained from 
human cadaver heads. 

The centre of gravity of both head models are determined and compared with the centre 
of gravity of the human head. The centres of gravity of both head models are within the 
tolerance of 10 mm. So both headmodels are approved. 
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Samenvatting 

Huidige helmtesten hebben het nadeel dat ze alleen op een beperkte manier de 
beschermende werking van een helm testen. Het grootste nadeel ligt in het gebruik van 
een star hoofdmodel, omdat de dynamica van een star hoofdmodel niet te vergelijken is 
met de dynamica van een flex&ele merrselijke schede:. Bovendien kmiieii met dit starre 
hoofdmodel de deformaties van de hersenen niet onderzocht worden. De huidige testen 
meten slechts lineaire versnellingen in het massamiddelpunt van het hoofdmodel, dit 
levert te weinig gegevens voor letselonderzoek. 

Het doe1 van deze stage is het aanbrengen van relevante structwen aan het starre 
hoofdmodel. Daarvoor is een anatomisch verbeterd hoofdmodel ontwikkeld, waarin meer 
relevante parameters bepaald kunnen worden voor het voorspellen van de beschermende 
werking van de helm. De anatomische verbeteringen zijn een deformeerbare schedeldak 
(een composiet) en vervangend hersen-materiaal (Dow Corning Sylgard 527 A&B 
dielectric silicone gel). De siliconengel is a1 eerder gebruikt als hersenvemangend 
materiaal [g], [15]. De geometric van het hoofdmodel is gebaseerd op de buitengeometrie 
van de ECE-norm (ECE-zz/Roq) [14] en de hersenen in een nurneriek model ontwikkeld 
door Bandak & Eppinger [I]. 

De uithardingstijd en de veroudering van de siliconen gel is getest met behulp van de 
opstelling zoals gebruikt door Bax [z]. De versnellingen die hiermee gemeten zijn 
moeten met elkaar vergeleken worden. 

Het schedeldak is gemaakt van een vezelversterkte kunststof. Dit is gemaakt met behulp 
van een matrijs waar vezelmatten zijn ingelegd waarna onder vacuum hars wordt 
gelinjecteerd. De schedel is op het kunststof dummy-hoofd bevestigd door middel van 
een klempassing, nadat het gevuld is met de gel. 

De eigenfrequenties zijn bepaald door middel van het bepalen van de overdrachtsfunctie. 
Op het hoofdmodel wordt een versnellingssensor geplaatst die het uitgangssignaal 
registreert. Het ingangssignaal wordt gegenereerd door met een hamer op het 
hoofdmodel te slaan. De hamer is uitgerust met een krachtsensor. De meetresultaten 
komen grotendeels overeen met meetresultaten aan menselijke kadaverhoofden. 

Het massamiddelpunt van zowel het starre als het anatomische verbeterde hoofdmodel is 
bepaald. De conclusie uit dit onderzoek is dat het massamiddelpunt van beide 
hoofdmodellen binnen de tolerantie van +IO mm vallen. Hiermee voldoen beide 
hoofdmodellen aan de gestelde eisen. 
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Voorwoord 

Ik ben derdejaars student Werktuigbouwkunde aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. 
Dit verslag is geschreven in het kader van mijn stage die ik v e d d  heb bij de Technische 
Universiteit Eindhoven, faculteit werktuigbouwkunde, sectie Engineering Dynamics and 
-. ~iomechanics. 

Tijdens deze stage ben ik bezig geweest met het ontwerpen van een fysisch realistisch 
hoofdmodel. Dit is een onderdeel van een AIO-project, Modelling and specifications for 
an improved helmet design, door Eric van den Bosch. 

De doelstelling van mijn project was het maken van een rontgendoorlatend fysisch 
realistisch hoofdmodel met daarin een vervangend hersenmateriaal en daarop een 
deforrneerbare schedel. Weliswaar met hier en daar wat tegenslagen, ben ik tot een 
tevreden eindresultaat gekomen. Het was een leuk project om aan te werken en het vie1 
mij op dat iedereen altijd bereid is om te helpen en om informatie over het 
desbetreffende onderwerp te geven. Bovendien heb ik geleerd hoe ik een duidelijk 
wetenschappelijk verslag moet schrijven. 

Daarom wil ik dan ook iedereen bedanken die mij heeft geholpen om tot clit eindresultaat 
te kunnen komen. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar Eric van den Bosch en 
Martijn Leensen, voor het begeleiden van mijn stage en het positief bekritiseren van mijn 
werk. Ook wil ik het CVK, Centnun voor Vezelversterkte Kunststoffen aan de Fontys 
Hogescholen, bedanken voor hun informatie en hulp wat betreft het maken van de juiste 
schedel voor dit project. 
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HI Inleiding 

1.1 Algemene introductie 

Het aantal mensen dat omkomt als gevolg van een verkeersongeluk is dalende [GI. Zowel 
passieve veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidgordels, helmen, airbags en 
kreukelzones, als actieve veiligheidsmaatregelen, zoals anti-blokkeer remsystemen en 
verbeterde zichtbaarheid lijken te helpen. Verwondingen die zijn opgelopen tijdens een 
verkeersongeval blijven echter een van de hoofdoorzaken van overlijden en blijvende 
handicap [IG]. In 1998 kwamen in Nederland IOGG personen om bij een 
verkeersongeval, 76 van deze personen waren motorrijder. Daamaast hadden nog 
20.000 personen een medische behandeling nodig [GI. Wereldwijd komen jaarlijks 
ongeveer 5oo.000 personen om in het verkeer. Hoofdletsel blijft een kritiek punt in de 
vervoersomgeving. Door z'n anatomische structuur is het hoofd zeer gevoelig voor 
(impact) verwondingen. Hoofdletsel is het meest voorkomende letsel bij 
verkeersongevallen [II]. (Ongeveer 30% resulteert in hoofdletsel [4].) Om het aantal 
gevallen van hoofdletsel, vooral die van motorrijders, te verlagen is in veel landen het 
dragen van een helm verplicht. Helmen hebben zich in de praktijk bewezen. Onderzoek 
laat zien dat bij een directe impact een reductie van 35% tot go% kan worden gehaald in 
het risico van hoofdletsel [3]. Deze effectiviteit komt voornamelijk voort uit het 
schokabsorberende vermogen van de helm. De precieze wijze waarop de helm het hoofd 
beschermt is echter niet bekend. 

1.2 Huidig ondenoek 

Op dit moment kunnen certificatie valproeven het beschermende verrnogen van de 
motorhelm slechts in beperkte mate voorspellen. Dit gebrek wordt vooral veroorzaakt 
door het gebruik van een starre hoofdvorm, die de dyna-mische eigenschappen van het 
menselijke hoofd slecht modelleert. Daamaast worden alleen translationele versnellingen 
in het massamiddelpunt van de hoofdvorm gemeten, dit is onvoldoende om letsel te 
voorspellen. Het meest toegepaste en algemeen geaccepteerde hoofdletsel criterium, de 
HIC (Head Injury Criterion), is gebaseerd op de veronderstelling dat de translationele 
versnelling een goede maat is voor het we1 of niet optreden van hoofdletsel [IG]. Het 
maakt geen onderscheid tussen de verschillende letselmechanismen. 
Op dit moment wordt aan de Technische Universiteit Eindhoven een A10 project 
uitgevoerd, getiteld "Modelling and specifications for an improved helmet design". Het 
doe1 van dit project is ten eerste het verbeteren van het huidige motorhelmontwerp. En 
ten tweede het ontwikkelen van een anatomisch meer realistische hoofdvorm met 
'hersenen' en een deformeerbare 'schedel', ter verbetering van de huidige testrnethode. 
Er wordt een gecombineerde numeriek-experimentele methode gebruikt om de 
parameters te bepalen die nodig zijn voor het voorspellen van de beschermende werking 
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van een motorhelm. Hiervoor zijn numerieke modellen van de hoofdvorrn [q] en de 
motorhelm ontwikkeld. Het numerieke model van het fysische hoofdmodel is gemaakt 
met behulp van de a1 bestaande hoofdmodellen bijvoorbeeld het massieve hoofdmodel en 
heeft dezelfde buitengeometrie, maar daarnaast ook een flexibele schedel en 
gemodelleerde hersenen. Deze modellen worden deels gevalideerd aan de hand van 
gegevens tiit de literatax. Voor aanv-dlende validatie z d e n  para-meters verkiiegen 
.,,Awl,, A n n ,  I,,+ r . ; iT ,nnrnn  -7 -n  . m l n v r r n r r n n  
VVVLULIL UVVL LILL UILVVLLLLL V a l 1  V~IL/LVLVLLL.  

Figuur I laat een foto zien van de proefopstelling zoals deze op dit moment gebruikt 
wordt. De opstelling bestaat uit een verticale geleider waar een slede op gemonteerd is. 
De slede en de verticale geleider zijn beschermd door middel van een bescherrnkooi. Een 
helm met hoofd wordt op de slede gepositioneerd en voert een gecontroleerde wije val 
uit. Tijdens de impact op een aambeeld worden onder andere krachten en versnellingen 
gemeten. Verder worden twee rontgensystemen toegepast waarmee het mogelijk is om 
metalen markers in de helm en/of het anatomisch verbeterd hoofdmodel drie 
dimensionaal in de tijd te volgen. 

1.3 Het ontwerpen van een fjrsisch realistisch hoofdmodel. 

Hersenletsel treedt vaak op bij motor-, brommer- en fietsongelukken. Om dit fenomeen 
beter te kunnen onderzoeken is in dit project afgestapt van de toepassing van alleen een 
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massief hoofdmodel zoals dat in de voorgeschreven ECE-norm [14] gebruikt wordt. Er is 
een anatomisch meer realistische hoofdvorm ontwikkeld waarin de hersenen met behulp 
van een siliconengel gemodelleerd zijn. Daarnaast heeft het meer realistische 
hoofdmodel een deformeerbare schedel, omdat ook de menselijke schedel niet star is en 
omdat verwacht wordt dat een flexibele schedel invloed heeft op het gedrag van de 
motorhelm. Tijdens de impact zijn in de hersenen markers geplaatst die, door gebmik ie 
-- l l l d ~ c l l  ?-- .7-- eeri rcntger;opste!!ing ~c L15uUl -..,.- *,, -.\ f jLVVl f j  m,A1-d I - . - ~ - -  AullllLll . JVVIULIL. ,,A,, Uit de gemten 
gegevens h n e n  ve$laatsingen i n  rekken bepaald worden. 

figuur 2, schematische weergave rontgenopstelling 

Er is een massief kunststof hoofdmodel ontwikkeld, dat voldoet aan de ECE-norm 
(figuur 3). Om het hoofd rontgendoorlatend te maken is het hoofdmodel voornamelijk in 
kunststof uitgevoerd. 

figuur 4, anatomisch verbek 

De doelstelling is, het maken van een anatomisch verbeterd hoofdmodel (figuur 4) aan 
de hand van de volgende eisen: 
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Materiaal schedel: Elasticiteitsmodulus: E = 5,G*109 N/m2, dichtheid: p = 2,07 g/cm3, 
dwarscontractiecoefficient: v = 0,z. 
Dikte schedel: 6,g1 mm. 
Materiaal hersenen: Sylgard Gel van Dow Corning. 
Materiaal overig: POM (Polyacetaal) 
Het hoofdmodel moet rontgendoorlatend zijn. 
Laagste eigenfreque~tie: 3 $0 Hz. 
Geometric: ECE-norm [q]. 
Massamiddelpunt van het hoofdmodel moet overeenstemmen met het 
massamiddelpunt van het menselijke hoofd. 
Een gat in de onderkant van het hoofdmodel voor sensoren in te plaatsen. 

De gegevens van het schedelmateriaal en de dikte van de schedel zijn overeenkomstig 
met een menselijke schedel. 

Belangrijke aandachtspunten zijn: 
- Materiaalkeuze van de schedel. 
- Vervaardiging van de schedel. 
- Het bevestigen van de schedel op het anatomisch verbeterd hoofdmodel. 
- Verrichten van metingen aan het massief en anatomisch verbeterd hoofdmodel om 

massa massamiddelpunt en traagheidsmomenten te bepalen, om overeenstemming 
te krijgen met literatuurwaarden van het menselijk hoofd. 

- Bepalen van de frequentiekarakteristiek van het massief en anatomische hoofdmodel. 

1.4 Opbouw verslag 

Na de inleiding wordt het ontwerpen en maken van een schedeldak besproken. De 
materiaalkeuze wordt toegelicht en er wordt uitgebreid verslag gedaan over het 
ontwerpen en produceren hiervan. In hoofdstuk 3 wordt de bevestiging van het 
schedeldak op het kunststof hoofdmodel besproken. 
Het tweede onderdeel betreft de siliconengel dat als vervangend materiaal voor hersenen 
wordt gebruikt. De uithardingstijd is hiervan bepaald en het zal moeten worden 
aangebracht in het schedeldak. In hoofdstuk 4 wordt dit toegelicht. 
In hoofdstuk 5 staan de metingen die uitgevoerd zijn op het massieve en het fysische 
hoofdmodel. Er zijn twee soorten metingen gedaan, het meten van de eigenfrequentie 
van de het betreffende hoofdmodel en het bepalen van het massamiddelpunt van beide 
hoofdmodellen. Tot slot worden in hoofdstuk G de conclusies en aanbevelingen gegeven. 
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Hz Een schedeldak van vezelversterkt kunststof 

Moderne vezelversterkte kunststoffen zijn de nieuwe generatie constructiematerialen. Ze 
zijn sterk, zeer licht in gewicht en in vrijwel onbeperkte vorrnvariaties uitvoerbaar. Het is 
een combinatie van hoogwaardige vezels die, in samensteliing met harsen, "composiet" 
worden genoemd. Deze samensteiiing ievert producten op die een extreem hoge 
mechanische belasting h n n e n  weerstaan. Ce vezels bepaien de constructieve waarden. 
De harsen zorgen voor de samenhang tussen de vezels. Duurzaamheid en hoge 
weerstand tegen chemicalien zijn de toegevoegde waarden van deze combinatie. De extra 
sterkte kan ook aan bestaande materialen worden toegevoegd. Bijvoorbeeld in combinatie 
met aluminium, om verrnoeiingsverschijnselen en scheurgevoeligheid op te vangen. 

2.1 Vezel keuze 

De meest bekende en toegepaste vezels zijn: 
- Carbonvezel: een zeer sterke, stijve vezel, uiterst licht, met een hoge therrnische en 

elektrische geleiding. Heeft een lage uitzettingscoefficient en een hoge 
rontgendoorlaatbaarheid. 

- Aramide vezel: een lichte vezel met zeer hoge treksterkte en slagvastheid 
- Glasvezel: een sterke transparante vezel. Mede aantrekkelijk vanwege de gunstige 

prijs/prestatieverhouding. 

Er is gekozen voor glasvezel voor het gebruik in de composiet. Glasvezel is in 
tegenstelling tot carbon-, en aramidevezel, isotroop. Bovendien heeft glasvezel een 
gunstige prijs/prestatieverhouding en is het in voldoende mate aanwezig op de 
universiteit. 

2.2 Hars keuze 

Voor de keuze van hars zijn er twee mogelijkheden, epoxyhars en polyesterhars. Globaal 
gesproken zijn de eigenschappen van epoxyharsen superieur aan die van 
polyesterharsen. Epoxyhars hecht praktisch aan iedere ondergrond, maar tast die 
ondergrond niet aan, zoals bij polyesterhars we1 vaak het geval is. De ondergrond van 
polyesterhars moet voor een goede hechting altijd opgeruwd worden. Epoxyhars krimpt 
niet bij uitharding, polyesterhars krimpt slechts 5%. 

De hechting van epoxyhars en polyesterhars met diverse vezelsoorten is in het algemeen 
zeer goed. De bestendigheid tegenover alkalien is zeer goed en die tegenover zuren en 
organische oplosmiddelen goed tot uitstekend. Een nadeel van epoxyharsen ten opzichte 
van polyesterharsen is de relatief hoge prijs. Er is gekozen voor polyesterhars, omdat voor 
deze toepassing polyesterhars voldoende geschikt is. 
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2.3 Volume van het schedeldak bepalen 

Nu bepaald is dat de schedel van glasvezel met polyesterhars gemaakt wordt moet 
berekend worden hoeveel glasvezel en hoeveel hars er in een schedeldak gaat, zodat het 
aan de gestelde eisen kanioldoen. Om te beginnen moet het 
volume van het schedeldak bepaald worden. Dit is op de 
volgende drie manieren gebeurd; 

1) Door gebruik te maken van het nurnerieke model. Het 
numerieke model geeft als volume voor het schedeldak: 
0,3998 liter 

numeriek model 

2) Uit literatuur blijkt dat de schedel dike gemiddeld 691 mm is [IO]. 

Er is een gips afdruk gemaakt van het massieve hoofdmodel, hierin is met de 
hand een 7 mm dikke Meilaag gelegd. De klei is uit de gipsmal gehaald en in een 
maatbeker met water gelegd. Het verschil van het totale volume voor de klei en 
na de klei, is het volume van het schedeldak. 
Resultaat: 0,425 liter 

Een grove berekening met een 
ellipsoi'de; V = 413 * n: * a * b * c 

Het schedeldak is bij benadering een halve 
ellipsoi'de met een wanddikte van 7 mm. 

De waarden a, en c, komen uit de ECE-norm [I& de waarde b, komt uit de 
hersendimensies van het numerieke model. 
a, = 0.1060 m a, = o-oggo m 
b, = 0.1053 m b, = 0.0983 m 
C, = 0.0840 m C, = 0.0770 m 

Uit de alle drie de berekeningen komt een volume van circa 0,4 liter. Hiermee zal dan 
ook in de volgende berekeningen mee gerekend worden. 
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2.4 Het bepalen van de volumefracties 

Om tot de gewenste modulus van 5,G GPa voor het composiet te komen wordt gebruik 
gemaakt van de volgende berekeningen; 

E, = E-modulus van composiet = 5,G GPa (= 5,G*109 N/m" = 5,6*103 N/mmZ) 
Ef = E-modulus van glasvezel (fibers) = 70 GPa 
Em = E-modulus van de hars (matrix) = 2 GPa 
f = vezel verdelingsfactor = 318 voor random vezelverdeling [n] 
vf = volume fractie van de fibers 

De volume fractie van de glasvezel is nog onbekend en kan berekend worden met de 
volgende forrnule: 

Dit wil dus zeggen dat er 15 volume % glasvezel en 85 volume % hars in de composiet 
moeten kornen. 

De dichtheid van glas is pf = 2,5 * 103 kg/m3 
De dichtheid van polyesterhars is p, = 1,z * 103 kg/m3 
Het totale volume van het schedeldak is V = 0,4 liter. 

mf= vf *V * p = (o,oG * 1 0 - 3 )  * (2,5 * 10') = 0,150 kg = 150 gram 
m, = (I - vf) * V * p = (0,34 * 10-3) * (1,2 * 107 = 0,408 kg = 408 gram 

15% glasvezel bij een volume van 0,4 liter heeft een gewicht van 150 gram en 85% 
polyesterhars weegt 408 gram. 
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2.5 Het ontwerpen van een composieten schedeldak 

Voordat het laatste definitieve ontwerp van het schedeldak was gemaakt, zijn er vier 
mogelijke methoden onderzocht. De eerste bestond uit proefstukjes maken met 
glasvezelmatkn die aai-iwezig warm in het polymerenlab cp de universiteit. De tweede 
methode betreft handlamineren met een mai van het massieve hoofdmodel. in de derde 
methode is een aluminiummatrijs gemaakt waar glasvezelmatten in worden gelegd en de 
hars erop gegoten wordt. Dit is verbeterd door de hars onder vacuum in de 
aluminiummatri j s te in jecteren. 
Hieronder wordt een beknopte omschrijving gegeven van de vier methoden. Zie bijlage I - 
voor een uitgebreide omschrijving. 

Methode I; 
Allereerst werden proefstukjes gemaakt door middel van handlamineren (figuur s), om 
te kijken of met de aanwezige glasvezelmatten in het polymerenlab de gewenste eisen 
gehaald kon worden. Die eisen zijn een elasticiteitsmodulus van 5,6*109 N/m2 en een 
dike van 6,91 mm. Uit elk proefstdqe zijn drie gelijke staafjes gehaald om de buigproef 
mee uit te voeren. Na het uitvoeren van een driepuntsbuigproef is de elasticiteitsmodulus 
van de proefstukjes bepaald. Zie bijlage 2 voor de resultaten van de 
driepuntsbuigproeven. De resultaten varieren van 2,82 * 109 N/m2, bij een dikte van g 
mm, tot 19,q * 109 N/m2, bij een dikte van 4 mm. Dit grote verschil is te wijten aan de 
dikte verschillen van de proefstukjes. Er is geprobeerd om deze allemaal 6,g1 mm te 
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maken, maar dat is niet gelukt. Dit komt doordat er te weinig hars in is gedaan en maar 
eer dikte van minder dan 7 mm bereikt kom worden, of doordat het geheel geperst moest 
worden tot 7 mm, maar die kwam niet verder dan g mm. Er zijn twee resultaten die heel 
dicht in de buurt van de juiste elasticiteitsmodulus en dikte komen. De eerste is een 
geweven mat (figuur 5.1). Het probleem hierbij is dat de hars en de vezel niet overal gelijk 
verdeeld h n n e n  worden. De vezel zakt naar onder terwijl de hars 'oovenop blijfi 'tggen. 
B----. d'- - 

U V C ~  ICE is de st;lj&eid is iiizt overal ge!ijk wzt we! de bzdozhg is. De tweede zou eer; 
mogelijk vervangend schedel -materiaal kunnen zijn. Deze bestaat uit veel &mne, 
random vezelmatten (figuur 5.2), maar het is gebleken dat deze matten heel moeilijk in 
de gekromde vorrn van een schedel gelegd kunnen worden zonder dat de sterkte 
verschillen verdeeld over het oppervlak erg groot is. De conclusie is dat deze methode 
geen goede resultaten geeft. 

figuur 6, handlamineren (links: mal, rechts: schdel) 

Methode 2; 
Na onderzoek is er een geschikte glasvezelmat voor handlamineren gevonden bij het 
centrum voor vezelversterkte kunststoffen aan de Fontys hogeschool. Met deze vezelmat 
is een ma1 gemaakt met behulp van het massieve hoofdmodel. In deze ma1 is het eerste 
schedeldak gemaakt (figuur 6) .  Omdat het gemaakt is door middel van handlamineren, 
heeft het ais nadeei dat het schedeidak niet overai even dik is. Lie dikte variane is te groot 
om een reproduceerbare schedeldak te maken. 
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figuur 7, links: aluminium matAjs, rechts: mates gevuld met vezelmutten 

Methode j; 
Een aluminiummatrijs waarborgt de reproduceerbaarheid van het schedeldak. Deze 
methode is weliswaar duur, maar reproduceerbaarheid is noodzakelijk. In figuur 7 is de 
complete matrijs en een voorbeeld van de matrijs gevuld met vezelmatten te zien. Er 
bestaat een speciaal soort vezelmat die in de matrijs gevouwen kan worden zonder dat 
erin geknipt hoeft te worden en zonder dat er kreukels in komen. Dit is belangrijk in 
verband met dike verschillen die de sterkte sterk beinvloeden. Bij de productie van het 
schedeldak is als volgt te werk gegaan. Eerst worden de matten gevorrnd. Twee lagen 
worden in de matrijs gelegd. Daarna wordt de hars op de matten gegoten en voorzichtig 
de bovenste matrijs op de onderste matrijs gelegd. Door het eigen gewicht zal de matrijs 
helemaal sluiten. Het resultaat is in figuur 8 te zien. De 'witte' vlekken en strepen zijn 
luchtbellen. Deze bei'nvloeden de sterkte en de stijfheid van het schedeldak en hoge 
mate. Er dient dus een manier gevonden te worden waardoor er nagenoeg geen 
luchtbellen meer in de composiet blijven zitten. 
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Methode 4; 
Door het injecteren onder vacuum wordt de hars als het ware door de vezelmatten 
gezogen, hierdoor zouden er minder luchtbellen in moeten blijven zitten. Om dit te 
controleren zijn over de bolle matrijs de vezelmatten gelegd. Daaroverheen wordt folie 
gelegd en dit wordt vacuum gezogen met een onderdruk van IOO mbar. Een andere 
reden waarom er eerst met een folie wordt gewerkt is dat het niet zeker is of de hars 
overal tege:ijk door de ~ e z e l ~ a t  heeilgaat. Xet kaii iiamehjk zijii da: er go:e !.xh:bebm 
ingesloten worden doordat het schedeldak niet precies een halve bol is. Voorbeeld; als er 
op de voorkant van het schedeldak gei'njecteerd wordt kan het zo zijn dat op de 
achterkant van het schedeldak een grote luchtbel ontstaat, als namelijk de hars via de 
rand eerder de afvoerslang bereikt zal alle hars via die weg de matrijs verlaten (de weg 
van de minste weerstand). Tijdens het hars injecteren onder vacuum zijn foto's gemaakt 
om het verloop van de hars te registreren. Deze foto's zijn in bijlage 3 te zien. Het 
resultaat was goed, de hars loopt heel geleidelijk van de toevoer naar de afvoer slang, 
zonder lucht insluitingen. 

Hetzelfde procCdC wordt nu toegepast op de aluminiummatrijs. De naden van de matrijs 
dienen te worden voorzien van vacuiimtape om aanzuiging van lucht te voorkomen 
(figuur 10). Als de toe-, en afvoer slangen zijn aangebracht wordt er een onderdruk van 
IOO mbar op de matrijs gezet. Voordat de hars klaar is voor verwerking zal deze eerst 
ontlucht worden. De hars kan zelf lucht bevatten, in opgeloste toestand en in belvorrn, 
bijvoorbeeld ontstaan tijdens het mengen. Wanneer de hars ontlucht is, wordt deze aan 
het begin van de toevoerslang gezet. De matrijs wordt op de zijkant gezet zodat de 
toevoer aan de onderkant zit en de afvoer aan de bovenkant. Dit geeft het voordeel van de 
zwaartekracht, lucht is lichter dan hars en wil dus naar boven. De sluitklem van de 
toevoerslag wordt eraf gehaald en de hars stoomt de matrijs in. Na ongeveer twintig 
minuten komt de hars uit de afvoerslang, de afvoerslang wordt dicht geknepen en de 
vacuumpomp uitgezet. De luchtbellen die nu nog in de hars zitten zijn vacuumbellen en 
kunnen op deze manier inklappen. De toevoerslang blijft open staan tot de hars gaat 
geleren, daarna wordt deze afgeknepen, de hars kan uitharden. Het resultaat is een 
schedeldak waar nagenoeg geen luchtbel meer in te vinden is. 
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H3 Bevestiging van de schedel aan het hoofdmodel 

De schedel is gemaakt van composiet, glasvezel met polyesterhars en de onderkant van 
het hoofdmodel is van POM (figuur 11). 

figuur 11,fisisch realistisch model 

Om het schedeldak van composiet aan het POM hoofdmodel te bevestigen zijn twee 
opties onderzocht, lijmen en schroeven. Deze zullen nader worden toegelicht. 

3.1 Lijmen 

Lijmen is het verbinden met behulp van een vloeibaar, meestal organisch materiaal 
(soort kunststof). De te verbinden materialen worden niet beschadigd. Soms is een hoge 
temperatuur voor uitharding van de lijm vereist. 

Voordelen zijn: 
- Lijmverbindingen zijn "ononderbroken" verbindingen; vervorrnen of verzwakken van 

de te verbinden materialen, zoals bij klinken en bouten, is bij lijmen niet nodig; 
- Lijmverbindingen zorgen voor een gelijkrnatige verdeling van spanningen in de 

verbinding, waardoor een hoge verrnoeiingssterkte kan worden verkregen; 
- Ongelijksoortige materialen kunnen met elkaar worden verbonden(zoa1s composiet 

en POM); 
- De verbindingen zijn vaak onzichtbaar, hetgeen het uiterlijk van het product ten 

goede kan komen, een glad hoofd past beter in een helm; 
- Lijmverbindingen dempen trillingen zoals vibraties of geluid, de ontwerp- 

mogelijkheden worden vergroot; 
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- De ontwerp- en constructietijd kan aanzienlijk verminderen; 
- De maattoleranties kunnen minder streng zijn indien de lijm de juiste spleetvullende 

eigenschappen heeft; 

Nadelen zijn: 
- Het maken van een lijmverbinding vergt meestal extra zorg en toezicht; -. - voor een optimaie verbinding moeten de te verbinden materiaien veeiai zorgvddig 

worden voorbehaindeld; 
- De sterkte van de lijmverbinding als constructie element is vooraf moeilijk te 

berekenen; 
- De verkregen hechting is achteraf moeilijk niet-destructief te controleren; 
- Er moet een droog- of verhardingstijd in acht worden genomen. Hierdoor moet de 

verbinding vaak gedurende langere tijd goed gepositioneerd blijven (klemmen). 
Daarnaast is een langere drogings- of verhardingstijd soms nadelig voor de 
doorlooptij d; 

- De verbindingen kunnen over het algemeen moeilijk worden gedemonteerd. 

Lijm is een eventuele optie om de schedel aan het hoofd te bevestigen. De eisen die aan 
de lijm gesteld worden zijn; 
1) Het moet een composiet met een kunststof kunnen verbinden 

2) Het moet bestendig zijn tegen de krachten die optreden tijdens een valtest en ook 
tegen een grote serie van valproeven 

3) Het moet losneembaar zijn omdat tijdens de testfase gekeken moet worden of de 
markers in de gel op de plaats blijven zitten als dit niet het geval is dan moet het 
schedeldak losneembaar zijn om deze goed te leggen. 

Er zijn twee soorten lijm gevonden en getest, die voldoen aan deze eisen voldoen, 
namelijk CCn-component constructielijm en twee-componenten lijm. 
Er zijn vier proeven gedaan met de beide lijmsoorten. Aangezien de composiet in dit 
stadium nog niet onderzocht en gemaakt was wordt hiervoor een proefstukje van een 
helmschaal gebruikt. De kunststof die hier gebruikt wordt is het dezelfde als die van het 
dummy-hoofd, POM (Polymethylacrylaat). In bijlage 4 staan de resultaten van de lijm 
testen. 

Uit deze resldtaten kan gemnc!~deerd wxden dat i ~ d i m  het hoofd ~ o r r l t  gelijmd he? 
uiteindelijk 10s laat, indien het lang genoeg in de aceton heeft geweekt. De composiet en 
de lijm lossen op in aceton. 
Aangezien de schedel van composiet meerdere malen te gebruiken moet zijn, valt de 
keuze van lijmen af. 



Het ontwerpen van een fjrsisch realistisch hoofdmodel 

3.2 Schroeven 

Bij schroefverbindingen dient men te letten op welke manier de te verbinden delen met 
elkaar worden verbonden. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden met betrekking tot het 
schroeven bekeken, deze zullen hieronder words  uitgelegd. 

Bevestigen door middel van een hoekprofiel tussen de 
schedel en het POM hoofd. Dit zal een probleem worden 
met het bevestigen, omdat het hoekprofiel in het schedeldak 
zit. Het is moeilijk om te zien of alles recht zit tijdens het 
vastdraaien van de schroeven. Hierdoor is deze optie niet 
toepasbaar. 

Een uitsparing maken in de schedel en in het POM, hier kan 
een plaatje vanaf de buitenkant tegenaan geschroefd 
worden. Een uitsparing maken in het schedeldak is moeilijk 
te realiseren, omdat er moet tijdens het fabricageproces 
rekening mee moet worden gehouden. Hiervoor dient er 
een nieuwe matrijs gemaakt te worden. Indien er een 
dunnere rand in de composiet zit, wordt het hier bovendien 
zwakker, terwijl bij de bevestiging de meeste stevigheid 
gewenst is. Dus deze optie valt ook af. 

Bij de derde mogelijkheid is geen extra materiaal nodig, 
maar er zit we1 een dunnere rand in de composiet bij het te 
bevestigen deel, het materiaal is hier zwakker en dat is niet 
gewenst. 
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Dit is in principe een goede oplossing, maar het schedeldak 
moet over het breedste punt van het hoofd heen. Dit zal als 
gevolg hebben de het schedeldak uit twee delen zou gaan 
bestaan, met als nadeel dat de gel die erin komt zou kunnen 
gaan lekken op de naad. 

Het uiteindelijke resultaat is een schedeldak dat gemaakt 
wordt tot het breedste punt van het hoofd, zodat het uit een 
geheel bestaat. En er wordt een opstaand randje op de 
onderkant van het hoofd gemaakt waar de schedel overheen 
zal vallen. Hier zouden dan schroeven in gedraaid kunnen 
worden, maar dit bleek vooralsnog niet nodig. Het 
schedeldak klemt op de onderkant van het hoofd zodat 
schroeven op dit moment overbodig lijken te zijn. Mochten 
in de toekomst schroeven we1 ncdig zijn, dan kan dat. Er 
zullen dan zes tot acht gaten geboord moeten worden in de 
schedel en in de onderkant van het hoofd die exact overeen 
komen. Koploze nylon MG schroeven zullen de schedel op 
zijn plaats houden. 
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Hq Siliconengel als vewanging voor hersenweefsel 

Een typische eigenschap van hersenweefsel is dat het zich bijna incompressibel gedraagt, 
Daarbij is het visco-elastisch en heeft het een lage afschuifstijfheid. Daarom zal bij een 
Map de grootste deformatie in afschuifrichting plaats vinden. 
De transparante siliconen gei van Dow Corning (Syigard 527 A&B dielectric silicone gel) 
is a1 eerder toegepast als hei-senvel-vangend materiaal in fysische hoofd -modelien [g ] ,  [IS]. 
Hiermee werd deforrnatie onderzocht van hersenen tijdens van een impact. 
De mechanische eigenschappen van deze gel zijn vergeleken met de eigenschappen van 
hersenweefsel [5]. Hieruit werd geconcludeerd dat het dynamische gedrag van de gel lijkt 
op hersenweefsel voor een frequentie tot zGoHz. 
Een voordeel van de gel is dat deze temperatuurongevoelig is. De gel is plakkerig, 
hierdoor zijn de randvoorwaarden bekend, dit is een voordeel voor de eindige elementen 
simulaties. Tevens is de gel makkelijk te bereiden. 

4.1 Uithardingstijd en veroudering van de gel testen 

De uithardingstijd en de veroudering van de gel waren nog niet bekend en voor deze 
toepassing is dat we1 van belang. De uithardingstijd moet bekend zijn om te weten 
wanneer, na het gieten van de gel, gemeten mag worden aan het anatomisch verbeterd 
hoofdmodel. De veroudering moet bekend zijn om te weten tot wanneer de data die 
gemeten wordt geldig is. 
Om de uithardingstijd en veroudering van de gel te kunnen testen wordt er een 
proefexemplaar van het schedeldak gemaakt, zoals figuur 12 laat zien. Dit zal een Meine 
hoeveelheid gel, in verband met de hoge kosten van de siliconen gel, in een afgesloten 
bakje zijn. Zie bijlage 5 voor de precieze werkwijze. 
De gel is een tweecomponenten gel met een verhouding van I:I. Laat dit ongeveer 10 
minuten roeren en het is Maar voor gebruik. Eerst wordt het bakje tot de helft gevuld, dit 
moet ongeveer een nacht uitharden voordat de markers er op gelegd kunnen worden, 
anders is de gel nog te vloeibaar en zakken de markers erdoorheen. Daarna kan de 
tweede helft erop gegoten worden. Dit heeft eveneens een nacht gehard. De hechting 
tussen de twee lagen is goed, dit komt doordat de gel plakkerig wordt en blijft. De deksel 
wordt erop geiegd en met tape op zijn piaais gehouden. 
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Daarna werd de uithardingstijd van de gel getest, met behulp van de opstelling zoals 
gebruikt door Bax [2]. De opstelling is schematisch weergegeven in figuur 13. 

figuur 13, schemtische weergave van ck opstelling 

Het bakje (cup) wordt gefixeerd, daarna met behulp van de 'ratchet wheel' gespannen. 
Door de fixeerpin 10s te laten wordt er een rotationele versnelling gegeven aan het bakje. 
De markers die in de gel zitten worden gevolgd met een high speed camera. Deze 
beelden worden nabewerkt en met behulp van MATLAB worden de markerposities in de 
tijd berekend. Hieruit kan de versnelling worden bepaald. 

Om te controleren of de deksel door de tape op zijn plaats blijft zijn markers op de deksel 
geplakt. Met behulp van de high speed camera is gekeken of tijdens de versnelling de 
markers op de deksel verplaatsen ten opzichte van de markers op de rand van het bakje. 
Dit is niet het geval. Dus de deksel wordt op zijn plaats gehouden door de tape. 

Vanaf het begin dat de siliconengel is gegoten, worden om de paar dagen metingen 
gedaan, deze kunnen met elkaar vergeleken worden en aan de hand van het verschil in 
versnelling van de markers kan worden bepaald of de siliconengel uitgehard is. 
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4.2 Siliconengel en markers aanbrengen in het schedeldak 

Het schedeldak wordt voor de eerste testen met gelatine gevuld, omdat deze goedkoper is 
dan de siliconen gel. De dichtheid van gelatine is nagenoeg gelijk aan die van de 
siliconengel, waardoor het totale gewicht van het hoofdmodel overeen komt met de 
massa van het ECE-norm hoofdmodel. De positie van het massamiddelpunt komt 
eveneens overeen met die van het ECE-norm hoofdmodel. Het dymamisch ged-rag van het 
anatomisch verbeterd hoofdmodel is beter dan die van het massieve hoofdmodel en zal 
niet a1 te veel afwijken van een hoofdmodel gewld met siliconengel. De werkwijze van de 
vulmethode. 
Eerst wordt de helft van het schedeldak met de gelatine gevuld. Na een nacht de koelkast 
is deze uitgehard. Daama worden de markers op de gelatine geplaatst. Het schedeldak 
wordt hiema verder afgevuld met gelatine, waama de onderkant van het hoofdmodel met 
een rubberhamer op de schedel geslagen wordt (figuur 14)'. Met de cirkels zijn de 
markers aangegeven. 

figuur 14, i toofdmhi  gevuici met geiatine 

Figuur 14 is een afbeelding van het eerst gevulde hoofdmodel, de witte vlek bovenin geeft aan dat 
er lucht opgesloten zit in de schedel. Deze is leeg gemaakt en opnieuw gevuld, er zit nu geen lucht 
meer in. Hiermee zijn verdere metingen verricht. 



Het ontwerpen van een fysisch realistisch hoofdmodel 

Hg Metingen 

De eigenfrequentie en het massamiddelpunt van beide hoofdmodellen zijn bepaald, om 
vast te stellen of de eigenschappen van deze hoofdmodellen overeenkomen met die van 
het menselijk hoofd. 

5.1 Meten van eigenfrequentie 

Het meten van de eigenfrequentie is gedaan door middel van overdrachtsfunctie 
bepalingen. Op het hoofdmodel is een versnellingssensor geplaatst die het 
uitgangssignaal registreert. Het ingangssignaal is gegeven door met een hamer waarop 
een krachtsensor zit gemonteerd (figuur 15), een Hap op het hoofdmodel te geven. 

figuur 15, hamer met krachtsensor 

Er zijn in het totaal vier metingen verricht (zie tabel I) 

Tabel I ,  positks van sensoren bij metingen. 
Hamer 

voorkant hoofdmodel 
zij kant hoofdmodel 

achterkant hoofdmodel 
top hoofdmodel 

Meting I 
Meting 2 
Meting j 
Meting 4 

Versnellingsopnemer 
voorkant hoofdmodel 
zijkant hoofdmodel 

achterkant hoofdmodel 
top hoofdmodel 
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Frequency [Hz] 

500 1000 
Frequency [Hz] 

Figuur IG geeft de overdrachtsfunctie, zoals bepaald uit meting I. De resonantie- en anti- 
resonantiefrequenties van het hoofd zijn zo af te lezen. 
Er is een anti-resonantiefrequentie van 440 Hz, in de literatuurdata [7] [8] is een anti- 
resonantiefrequentie gemeten van 360 Hz. Deze waarden die uit de grafieken van deze 
metingen zijn gekomen, zijn vergeleken met de literatuurdata. Hierin zijn dezelfde 
proeven gedaan met menselijke kadaverhoofden, de resultaten staan in tabel 2. 

Tabel 2, resonantieFequentie vergeleken met literatuurddta 

De meting I tot en met 3 komen redelijk overeen met de resultaten van de metingen uit 
de literatuur. Het verschil van meting 4 tussen de meetwaarde van het experiment en 
literatuunvaarde is een factor twee. Waar dit aan zou kunnen liggen is niet helemaal 
duidelijk, dit moet verder onderzocht worden. 

I Versnellingsopnemer en hamer I Resultaat 

Meting i 
Meting 2 

Meting 3 
Meting. A 

Resultaat - - 

vooi-kant hoofdrnodel 
zijkant hoofdmodel 

achterkant hoofdmodel 
tor, (kruin) hoofdmodel 

experiment 

440 I-Iz 
350 Hz 
330 Hz 
160 HZ 

literatuur 
- r -  11- 
jou  n L  

450 Hz 
300  Hz 
180 Hz 
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5.2 Bepalen van het rnassamiddelpunt 

Het massamiddelpunt van beide hoofdmodellen is bepaald. Het doe1 hiervan is te 
bepalen of deze voldoende dicht bij het massamiddelpunt ligt van het ECE-norm 
hoofdmodel. De tolerantie die vanuit de technische universiteit hierbij gehanteerd wordt 
is + 10 mm. In de ECE-norm worden geen toleranties genoemd waarbinnen het 
massamiddelpunt moet liggen. Het massamiddelpunt is op de volgende manier bepaald. 
Het hoofdmodel is opgehangen met een schroef aan de 'achterkant' en aan de 'voorkant' 
van het hoofdmodel (figuur 17). 

figuur 17, massamiddelpunt meting 

Er is een loodlijn voor en liniaal naast gehangen voor de precieze verticale stand en de 
werkelijke maten. De loodlijn is verschoven naar het ophangpunt en beide 
hoofdmodellen zijn op elkaar gelegd. De plaats waar de lijnen elkaar snijden is het 
massamiddelpunt mits ervoor gezorgd wordt dat het syrnmetrievlak van het hoofd 
loodrecht staat op de camera richting. Door middel van de liniaal ernaast kunnen de 
precieze afmetingen van het rnassamiddelpunt bepaald worden. 
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massa 
gemeten - 

imiddelpunt 

massamiddelpunt 
volgens ECE-norm 

figuur 18, ajnetingen rnassamiddelpunt 

Meetresultaten; 
De afwijking ten opzichte van het ECE-norm hoofdmodel wordt berekend met de 
formule: 

Het massieve hoofdmodel heeft een afwijking van G , I ~  mm ten opzichte van het ECE- 
norm hoofdmodel en het fysisch hoofdmodel heeft een afwijking van 8,18 mm ten 
opzichte van het ECE-norm hoofdmodel. 

Figuur 18 geeft de afmeting weer van de waarden die hieronder in tabel 3 verrneld staan. 

Tabel 3, waarden van de aJinetingen van het hoofdmdel. 
~ I ~ I  1 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het massamiddelpunt van beide hoofdmodellen 
binnen de tolerantie van t ~ o  mm vallen. Dus dat beide hoofdmodellen voldoen aan de 
gestelde eisen. 

Basis [mm] 
X [mm] 
Y [mm] 
afwijking [mm] 

120,j 
(X) I30,4 
(Y) 70,4 

614 

120,3 
(X) 124,o 
(Y) 71,2 

8,18 

120,5 
(XI) 128,7 
(YE) 64,5 

O,O 
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HG Conclusies en aanbevelingen 

6. I Conclusies 

Het schedeldak 
Het schedeldak is gemaakt tot het breedste punt van het hoofd, zodat het uit CCn geheel 
gemaakt is. Er  is een opstaand randje op de onderkant van het hoofd gemaakt waar de 
schedel overheen valt. Het schedeldak klemt op de onderkant van het hoofd zodat 
schroeven vooralsnog overbodig lijken zijn. 
Gekozen is om het schedeldak uit te voeren in een composietmateriaal, bestaande uit 
glasvezel met een polyesterhars. 
Er is een aluminiummatrijs gemaakt, een buiten- en een binnenmal waartussen 
glasvezels gelegd is. Door hars te injecteren onder vacuum wordt het door de 
vezelmatten gezogen. De hars is voor verwerking ontlucht, dit is nodig om een 
schedeldak te maken met zo min mogelijk lucht. Dit is belangrijk omdat lucht de sterkte 
negatief beinvloedt. 

De gel 
De experimenten om uithardingstijd van de gel te testen zijn gedaan, met behulp van de 
opstelling zoals gebruikt door Bax. Het schedeldak wordt voor de eerste testen met 
gelatine gevuld, omdat het goedkoper is dan de siliconen gel. Er zit dan toch massa in het 
hoofdmodel, waardoor het totale gewicht overeen komt met de massa van het ECE-norm 
hoofdmodel. Het dynamisch gedrag van het anatomisch verbeterd hoofdmodel is beter 
dan die van het massieve hoofdmodel en zal waarschijnlijk niet a1 te veel afwijken van 
een hoofdmodel gevuld met siliconengel. 

De rnetingen 
Het meten van de eigenfrequentie is gedaan door middel van overdrachtsfunctie 
bepalingen. Op het hoofdmodel is een versnellingssensor geplaatst die het 
uitgangssignaal registreert. Het ingangssignaal wordt gegeven door een hamer waarop 
een krachtsensor zit gemonteerd. De meeste metingen komen redelijk overeen met de 
resuitaten van de metingen uit de iiteratuur. Er is een meting die een factor b e e  in 
verschil van waarde heeft. Waar dit aan zou kunnen liggen is niet helemaal duidelijk. Dit 
moet verder onderzocht worden. 
Het massamiddelpunt van beide hoofdmodellen zijn bepaald. Het doe1 hiervan is om 
vast te stellen of de afwijking van het massamiddelpunt binnen de tolerantie van het 
ECE-norm hoofdmodel valt. Geconcludeerd kan worden dat het massamiddelpunt van 
beide hoofdmodellen binnen de tolerantie van +IO mm vallen. Het massieve hoofdmodel 
heeft een afwijking van 6,14 mm ten opzichte van het ECE-norm hoofdmodel en het 
fysisch hoofdmodel heeft een afwijking van 8,18 mm ten opzichte van het ECE-norm 
hoofdmodel. 



Het ontwerpen van een fysisch realistisch hoofdmodel 

6.2 Aanbevelingen 

Het schedeldak 
Mochten in de toekomst schroeven we1 nodig blijken, bij het bevestigen van het 
schedeldak op de onderkant van het hoofd, dan is dat mogelijk. Er zullen dan zes tot acht 
gaten geboord moeten worden in de schedel en in de onderkant van het hoofd die exact 
overeen komen. MG schroeven zullen de schedel op zijn plaats moeten houden. Deze 
moeten koploos zijn omdat er niets aan de buitenkant mag uitsteken en ze moeten van 
nylon zijn omdat er met rontgenapparatuur gewerkt wordt. 

De gel 
De gelatine, waarrnee op dit moment metingen mee verricht worden, zal in de toekomst 
vervangen worden door de Sylgard silicone gel. De metingen die verricht zijn om de 
veroudering te meten zullen moeten worden voort gezet. De data die a1 eerder is gemeten 
met de Kodak Motion Corder Analyzer (high-speed camera) kan op dit moment niet 
worden verwerkt, vanwege de te lage beeldfrequentie. Hiervoor moet het programma, 
waarrnee de data verwerkt wordt, aangepast worden. De data, gemeten met de Kodak 
Ektapro camera kan we1 verwerkt worden, omdat deze camera een hogere 
beeldfrequentie aan kan. Deze dat dient echter nog verwerkt te worden. Hier kunnen tot 
dusver nog geen conclusies aan verbonden worden. 

De metingen 
Bij het meten van de eigenfrequentie is er een meting die een factor twee verschil in 
waarde heeft, wanneer deze vergeleken wordt met de literatuurdata. Waar dat aan zou 
kunnen liggen is niet helemaal duidelijk. Dit moet verder onderzocht worden 
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Aantekeningen bij het productieproces van 
het schedeldak 



Stap I; TUE POLYMERENLAB 

Allereerst zijn er proefstukjes gemaakt, dit waren bakjes van I mm roeskvaststaal. Deze zijn 
schoongemaakt met aceton daarna met freekote ingesmeerd, dit 15 min in de oven op 115 
graden. Deze behandeling is 2 x herhaald. 
De dekseltjes zijn plaatjes die in het bakje vallen met 7mm uitstekende pinnetjes, deze 
moeten eveneens ingesmeerd worden met freekote, 15 minuten op 115 graden in de oven. 
Het volume van het bakje is 120 x 55 x 7 = 4G2oo mm" = o,o4G2 * 10' mm3 
De dichtheid van glas is 2,5 * 10' kg/m3 en de dichtheid van polyesterhars is 1,2 * 10' kg/m3 
mf= vf * V * p = (0,0069 * I O - ~ )  * (2,s * 103) = 0,023 kg = 23 gram 
m, = vf* V * p = (0,0393 * 103) * j ~ , a  * 104 = 0,0444 icg = 4 4 4  gram 
Voor ciit bakje zai dus, om een sterkte te kkrijgen van 5,6 GPa, 23 ga-m glasvezel en 444 gram 
polyesterhars gebruikt moeten worden. 
De glasvezel matten zijn opmaat geknipt en afgewogen. 
Er is 10% te veel hars aangemaakt zodat de vezel goed doordrenkt kan worden, het overtollige 
hars is emit geperst. 
Met een roller is de hars in de vezel gelmpregneerd en daarna in het bakje gelegd. 
Omdat er in eerste instantie 4 soorten glasvezel zijn uitgezocht worden er 4 bakjes gemaakt. 
Als deze de volgende dag uitgehard zijn worden er uit elk bakje 3 proefst+es uitgezaagd 
waarmee de driepunts drukproef wordt gedaan. De resultaten staan in bijlage 2 in dit verslag. 
Uit de resultaten van de buigproeven is volgens ons de beste glasvezel gekozen en hiermee is 
een grote mat gemaakt in verband met de ASTM-norm voor driepuntsbuigproeven. 
Wederom het volume omgerekend naar grammen en de matten op maat geknipt, etc. 
Nu zijn er grotere matten gebruikt en na circa I,$ uur is het hars al voor een deel uitgehard, 
het geheel kan niet meer geperst worden tot 7 mm, het resultaat is g mm geworden. 
Aangezien de dike van groot belang is, kan het niet op deze manier gemaakt worden. 
Na wat navraag gedaan te hebben blijkt dat de maximale is de uithardingstijd, bij 2-3% harder, 
40 minuten is. De harder kan gereduceerd worden tot I%, maar er bestaat een groot gevaar 
dat dan de harder niet goed door de hars mengt, hierdoor kunnen zwakke plekken ontstaan, 
dit is dus geen optie. 
Conclusie; binnen een half uur moeten alle matten gelegd zijn. Dit zou kunnen door 
eventueel de matten in een 'harsbad' te leggen en van daaruit in de bak. Dit is overigens niet 
meer geprobeerd omdat een betere oplossing voor handen lag, namelijk: 
Volgende stap, Centrum voor Vezelversterkte Kunststoffen benaderen voor meer info, hieruit 
blijkt dat het met een andersoort vezel beter kan. 

Stapz; HANDLAMINEREN FONTYS 
- iiet massieve hoofdrliodd is met e m  gel-coat ingzsmeerd jz%harder e & j j  dit moet or;g;.eer 

I uur drogen (totdat het plakkerig is, een vingerafdruk moet blijven staan) 
- De hars aanmaken met 2% harder, het oppervlak insmeren en vezelmat erop leggen, met 

kwast de hars erop 'tamponneren', dit, maximaal3 mm dik, minimaal 2 uur laten uitharden. 
- Als het uitharden erg lang duurt, dan moet het oppervlak licht opgeruwd worden (aaien), met 

schuur papier. Daama kan een tweede laag worden aangebracht ook weer maximaal3 mm. 
Deze is gemaakt van I laag coremat om dikte te creeren, dit omdat er verondersteld werd dat 
met de lagen glasvezel van het juiste gewicht de dikte van 7 mm niet gehaald kon worden. 
Daarna 2 lagen vezel. 

- Nadat het uitgehard is, is de ma1 van het hoofdmodel afgehaald. 
- De binnenkant is gepolijst en in de was gezet, zodat het schedeldak later gemakkelijk 10s gaat. 
- De eerste schedel is als volgt gemaakt, hetzelfde principe als de mal, hierbij is we1 het gewicht 

van de vezels afgewogen en de grammen hars uitgerekend. 
Het totale volume van het schedeldak is 0,4 liter (hoofdstuk 2.3) 
15% glasvezel = (o,oG * 10') * (2,s * 10') = 150 gram 
85% polyesterhars = (0,34 * IO-') * (1,2 * 10') = 408 gram 



De massa van de coremat die gebruikt wordt om dike te creeren is te verwaarlozen. 
- Dan blijkt dat de schedel veel te dik is geworden (2 lagen vezel, I laag coremat (zmm), 4 lagen 

vezel) totaal circa 10 mm in plaats van 7 mm. 
- Met dit schedeldak is gekeken of de afmetingen juist zijn. Dit schedeldak is niet hoog genoeg. 

Het volume van de hersenen past er niet in. Het schedeldak moet over het breedste punt van 
het hoofdmodel heen. Dit betekent dat er een nieuwe ma1 gemaakt moet worden bestaande 
uit twee delen. 

Stap 3; ALUMINIUM MAL 
- iu'a ovedeg is besloten om e m  complete ahnini-ui~~rnati--is te laten maken. 
- (In het centrum voor vezelversierkte kunststoffen, is een speciaal soort mat die hiervoor 

gebruikt kan worden. Deze mat is in alle vormen te vouwen zonder dat er kreukels inkomen. 
- De eerste schedel is gemaakt van 150 gram glasvezel, 448,8 gram hars (er zit 10% extra bij) 

I,G% peroxide en o,3G% kobalt. 
- De tweede is gemaakt van 150 gram glas (twee lagen), 440 gram hars,  p peroxide en 

o ,75%kobalt 
- Het peroxide en het kobalt verschilt procentueel, dit te maken heeft met de uithardingstijd 

van de hars. 
- In de tweede zit minder hars, omdat de eerste keer er te veel hars uitliep na het sluiten van de 

mal, de tweede keer was dit ook het geval, maar in mindere mate. 
- De manier van werken: de matten vorrnen met behulp van de papiergeperste mal, twee lagen. 

De bovenmatrijs op de ondermatrijs passen, zodat het geheel goed sluit. De matrijzen weer 
van elkaar af en de hars wordt gemaakt. Deze wordt in de onderste matrijs gegoten waarna de 
bovenste matrijs erop gelegd wordt, deze rustig laten zakken (bij de tweede keer is er met een 
rubberhamer op de zijkant geslagen om de kleine belletjes naar boven te late komen). Op het 
laatst zijn de schroeven aangedraaid en het overtollige hars dat emit loopt weggeveegd. 

- Het loshalen: met een rubberhamer op de zijkant van de matrijs slaan, dit is om de matrijs 
even laten 'schrikken'. De schroeven worden losgedraaid en met de stelschroeven wordt het 
geheel voorzichtig omhoog gedraaid. De schedel blijft aan de bovenmatrijs zitten, in verband 
met krimp. Met een rubberhamer lossend slaan en met een paar wiggen eronder proberen te 
lossen, de schedel wordt er zo worden afgehaald. 

- Resultaat: er zit te veel lucht in het schedeldak er moet iets op gevonden worden waardoor dat 
het minder wordt. 

Stap 4; VACUUMTECHNIEK 
Zoals in het verslag vermeld staat in hoofdstuk 2.5, wordt er eerst een vacuumtest gedaan met 
behulp van folie. 
De vezel matten zijn in de vorm van het model gevouwen en over de bolvorm gelegd, niet in 
de 'kom', omdat op de bol een recht randje zit om het later goed op de ondermal te 
bevestigen. 
Door middel van vacuumtape en folie alles afplakkenJdichtplakken een buisje op de rand 
leggen voor de toevoer en de afvoer van de hars. 
Als alles goed zit kan er vacuum worden getrokken het duurt ongeveer 20 minuten voordat de 
hars overal zit. 
Het koste meer moeite om de ma1 eraf te halen, als toen het schedeldak zonder vacuum 
gemaakt was. 
Nu kan de echte schedel gemaakt worden, dit was om te kijken of de hars overal goed tussen 
de vezels gaat zitten en dat is het geval dus is het okk. 
Dit keer komt er geen folie aan te pas omdat de hele matrijs gebruikt wordt. 
Als alles is aangesloten blijkt dat de hars er nu veel sneller door heen gaat, ruim 4 minuten 
ten opzichte van 20 minuten. 



- Dit komt waarschijnlijk doordat er nog lucht zit in de matrijs, met de folie werd alles vacuum 
getrokken. In de matrijs wordt een onderdruk gecreeerd en de hars kiest de weg van de 
minste weerstand. 

- Bij de volgende poging wordt de toevoerslang iets dicht geknepen zodat de hars er minder 
snel doorheen zal gaan en de hars wordt ook ontlucht, dit is nodig omdat in de hars zelf ook 
luchtbellen zitten. 

- Dit had we1 een beter resultaat, maar nog niet goed. 
- Volgende poging; als er hars uit de afvoerslang komt de afvoerslang dichtknijpen en het 

vacuum afgezet, nu kunnen alle vacuumbellen die nog in de hars zitten inklappen. 
- Resultaat was weer iets beter. 
- Hiema werd de ma1 in zijn geheel op de zijkant gezet zedat het toevoerpunt aan de onderka~t 

zit en het afvoerpunt aan de bovenkant. 
- Dit geeft voordelen in verband met de zwaartekracht, nu wordt de afvoerslag dicht geknepen 

nadat er hars uitkomt. 
- Het resultaat was a1 stukken beter, nog een poging om het te vervolmaken. 
- Hetzelfde is gedaan alleen dit keer wordt de toevoerslang iets meer afgeknepen, de hars heeft 

meer tijd om door de vezel heen te 'kruipen' en alles te doordrenken. 
- Resultaat was okk! 
- Beter is bijna niet mogelijk, hierrnee zdlen de metingen gedaan worden. 



De resultaten van de driepuntsbuigproeven. 



Proefstuk I 

composiet I 

diagram 101 

verplaalsing [mmj 

Eb = 2,8 GPa 

diagram 102 

verplaatcing [mm] 

Eb = 2,4 GPa 

0 1 2 3 -4 5 6 7 8 

diagram 103 

Eb = 3,o GPa 



Proefstuk 2 

composiet 2 

diagram 20T 

verpleatslng [rnml 

diagram 202 

verplaatsing [rnrnl 

Diagram 203: Door het niet opslaan van deze gegevens zijn 
deze waarde zijn helaas verloren gegaan. 

40 - 
o,2 = zoo N/mm 



composiet 3 

diagram 301 

verplaatsing [mm] 

Proefstuk 3 

Eb = 12,6 GPa 

diagram 302 

verplaatsing [mm] 

Eb = 5,s GPa 

diagram 303 

verplaatsing [mm] 

Eb = 19.2 GPa 



composiet q 

Eb = 5,o GPa 

Eb = 4,5 GPa 

0 2 -4 6 8 -10 -12 
-14 -16 -18 

diagram 403 

verplaatsing [mm] 

= 4 2  GPa 



Het verloop van de hars dat onder vacuum 
wordt geinjecteerd. 







De resultaten van de lijmtesten. 



Proef I; POM tegen opgeschuurd POM gelijmd. 
Proef 2; twee maal opgeschuurd POM tegen elkaar gelijmd. 
Proef 3; POM tegen de helmschaal gelijmd. 
Proef 4; opgeschuurd POM tegen de helmschaal gelijmd. 

" A - 
gelijmd wordt. Anders voldoet het niet aan de eerste en tweede eis. 

Nadat de proefstukjes 24 uur in de openlucht hebben uitgehard is geprobeerd om deze handmatig van 
elkaar 10s te trekken. De resultaten staan in het schema hieronder. 

2 componenten lijm 
laat 10s 

laat niet las 
laat 10s 

laat niet 10s 

Proef i 
? ~ e f  2 

Proef 3 
Proef 4 

Resdtaat na anderhalf uur in de aceton, met de stukjes die niet 10s hebben gelaten, dit ivrn de eis dat het 
losneembaar moet zijn. 

Twee en een halve dag later (na het weekend) laat uiteindelijk proef zeer gemakkelijk 10s. 

Een condusie die hiemit gehaald kan worden is dat het POM opgeschuurd moet worden voordat het 

I component lijm 
laat 10s 

!.at niet 10s 
laat 10s 

laat niet 10s 

Resdtaat na nog eens twee en een half uur in de aceton met de over gebleven proefstukjes 

2 componenten lijm 
nvt 

laat niet 10s 
nvt 

laat niet 10s 

Proef I 
Proef 2 

Proef 3 
Proef 4 

I component lijm 
nvt 

laat 10s 
nvt 

laat 10s 

2 componenten lijm 
nvt 

laat 10s 
nvt 

laat niet 10s 

Proef I 
Proef 2 
Proef 3 
Proef 4 

I component lijrn 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 



De instelwaarde van Difa Measuring 
Systems. 



Instelwaarde Difa Measuring Systems 

S ettinns: 
channel 
level I 

I 

1.0% 
level 2 

number of sam~les  

zoom span 1 off 

1.0% 
2 0 ~ 8  -- 

I 

pretrigger 
bandwidth 

I 

0% 

12.8kHz 

calibratie: 

channel 
I 

range 
+LOO kmls" 

4448 N/V 
IOO m/s2 

I 

2 

AC 

force 
acceleration 

scan 
YES 
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