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Samenvatting 

Aan de hand van een twee-dimensionaal model van een femur zal de werk- 

wijze bij het toepassen van de methode der eindige elementen voor de 

bepaling van het mechanisch gedrag van het bot worden toegelicht. 

Getracht zal worden duidelijk te maken dat de mogelijkheden bij een 

numerieke analyse van de spannings- en vervormingstoestand veel groter 

zijn dan bij de analytische methoden, waar een gecompliceerde geometrie 

en moeilijk materiaalgedrag vaak onoverkomelijke moeilijkheden opleveren. 
De beperking tot een twee-dimensionaal model is in het geheel niet essen- 

tieel, maar voor het doel van dit artikel - het aangeven van een andere 
berekeningsmethode met meer mogelijkheden - wegens de eenvoud ervan bij- 
zonder geschikt. 

Uitbreiding tot een drie-dimensionaal mode4 brengt een aantal, overigens 

goed oplosbare, praktische probiemen met zich mee, die de opzet van dit 

artikel. slechts zouden vertroebelen. 

Na een theoretisch begin zullen een aantal interessante resultaten volgen 

voor het twee-dimensionale model. 
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1 .  Inleiding 

Wanneer een goed inzicht bestaat in de voor de skeletdelen onder reële 

omstandigheden optredende belastingssituaties en in het mechanisch ge- 

drag van de skeletdelen onder die omstandigheden, kan veel beter het 

effect van ingrepen of vervangingen worden nagegaan. 

De mogelijkheid bestaat dan om het gedrag onder extreme condities te 

voorspellen. Er kunnen criteria worden opgesteld, waaraan vervangings- 

middelen vanuit mechanisch oogpunt moeten voldoen. 

Vij zullen ons in dit artikel niet bezighouden met het beschrijven en 

analyseren van reële belastingssituaties, maar nader ingaan op de pro- 
blemen wat betreft sterkte en stijfheid van de skeletdelen. 

Om voorspellingen te doen over het mechanisch gedrag van een bepaald ske- 

letgedeelte, zal een mathematisch model van dit deel ontworpen moeten wor- 

den, waarvan is aangetoond, dat het de realiteit voldoende gued beschrijft. 

Gekozen i s  voor een onderzoek gericht op het femur (dijbeenbot) om de v o l -  

gende redenen: 
- het femur is een belangrijk dragend element van het lichaam 
- het femur is een redelijk isoleerbare unit 
- het femur vormt een relatief eenvoudig gedeelte van het skelet 
- klinische behandeling van vaak in het femur optredende breuken 
en andere schade i s  niet geheel probleemloos. 

Door bijvoorbeeld Koch [8] en Blaimont [ I ]  worden. methodieken voor de be- 

paling van de sterkte en stijfheid van het femur aangegeven, die gebaseerd 

zijn op analytische theorieën. Een aantal complicaties maken de kans echter 

klein dat een voldoende goede beschrijving op basis van analytische theoriezn 

gerealiseerd kan worden. 

In concreto zijn de nu volgende aspecten de oorzaak van deze complicaties: 

1 .  de ingewikkelde geometrie, die moeilijk analytisch te beschrijven 
is. 

2.  de belastingssituaties, waarover vaak niet voldoende informatie 

aanwezig is [i31 e 

3 .  het gedrag van het materiaal, waaruit het bot is samengesteld, 

bijvoorbeeld de anisotropie en de inhomogeniteit [2$ 3 ,  14, 15, 161 
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Gebruik van op de computer afgestemde procedures, met name de methode 

der eindige elementen [6, 7 ,  18, 211 , afgekort de elementenmethode, biedt 
aanzienlijk meer kans op s ~ c c e s ~  Bij Geze methede wordt het te onderzoeken 

object verdeeld in een groot aantal deeltjes (elementen) met vaak een zeer 

eenvoudige begrenzing, twee-dimensionaal bijvoorbeeld driehoeken o f  recht- 

hoeken, driedimensionaal bijvoorbeeld viervlakken o f  prisma's. 

De mechanische eigenschappen van zo'n element zijn minder complex dan voor 

het object als geheel, met zijn willekeurige geometrie. Door het op de juis- 
te wijze aan elkaar koppelen van de elementen kunnen uitspraken worden ge- 

daan over de mechanische eigenschappen van het gehele object. 

H e t  resultaat vzïì eeïì deïgelijke beïekeningswijze zal Sestaan uit numerie- 

ke gegevens voor-: 

. .  
- 

1 .  de verplaatsingen 
2. de rekken 

3 .  de spanningen 

Gecompliceerd materiaalgedrag o f  een ingewikkelde geometr?e brengen geen 

essentiële moeilijkheden met zich mee, mits over deze fenomenen voldoende 

informatie bekend is. Op dit moment willen wij ons daarvan echter distan- 

ciëren omdat wij ons met dit artikel primair tot doel hebben gesteld de 
methodiek en de mogelijkheden van de elementenmethode aan te geven. 

Wij zullen dit doen aan de hand van een twee-dimensionaal, vlak,homogeen 

en isotroop model van een femur onder statische belastingssituaties. 

Een dergelijk twee-dimensionaal model is in pïincipe identiek met het 

model dat bij foto-elastisch onderzoek wordt gebruikt 10, 1 1  121 

Echter met dien verstande dat de elementenmethode veel meer informatie 
verstrekt dan foto-elastisch onderzoek. De foto-elasticiteit [ 4 ,  191  

verschaft ons : 

1 .  isoklinen, waarmee de hoofdspanningsrichtingen te construeren 
zijn 

2. isochromaten, de lijnen waarlangs het verschil van de hoofdspan- 

ningen constant is. 
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Figuur 1 .  E 

Fig. 1 . 1  laat een afbeelding zien van het verloop van de isochromaten 

in het bovenste gedeelte van een femur, welke met een geconcentreerde 

kracht op de kop is belast, 

Als w i j  het foto-elastisch onderzoek vergelijken met de modelvorming met 

behulp van de elementenmethode, kunnen w i j  concluderen: 

1 .  De resultaten verkregen met de elementenmethode - zoals we 
later zullen zien - xajn aanzienlijk uitgebreider. 

2. Plet de foto-elasticiteit i s  het onmogelijk het anisotrope en 

inhomogene materiaalgedrag in het model na te bootsen. Dit in 
tegenstelling met de elementenmethode. 
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2 .  

I 

, 

Basis van de methode 

Het cent-Tale uitgangspunt voor een numerieke analyse van de spannings- 

en vervormingstoestand van het bot met behulp van de elementenmethode 

is "het principe van de minimale potentiële energie" 

Wanneer wij definiëren: 
[ 1 7 ,  181 . 

U: de ten gevolge van de uitwendige belasting in het bot opge- 

hoopte vormveranderingsenergie, uitgedrukt in de verplaatsin- 
gen ,, 

F: de potentiele energie van de belasting, i.e. de som van het 

negatieve product van elke op het bot werkende kracht, met 
de arbeidsabsorberende component van de verplaatsing van het 

aangrijpingspunt, .. . 
v = U + F: de potentiëie energie. 

dan kan het principe van de minimale potentiële energie als volgt worden 

geformuleerd: 

Wanneer wij voor een probleem beschikken over een aantal verschil- 
lende verplaatsingsvelden, die alle compatibel zijn en voldoen 

aan de geometrische randvoorwaarden, dan is - die keuze daaruit 

het best met de werkelijkheid overeenstemmende oplossing, die de 
uitdrukking voor de potentiële energie minimaal maakt ten opzich- 

t e van "naburige t' t oe1  aatbar e verp 1 aa t s ing svelden 

de 

Het keuzeproces wordt gerealiseerd door te eisen, dat de variatie van de 

potentiële energie nul is, 

6V = o 
voor alle toelaatbare variaties van het verplaatsingsveld. 

In het volgende hoofdstuk zal aangegeven worden op welke wijze de uitwer- 
king van het principe tot een bruikbare methodiek verloopt. Daarbij dient 

men zich te realiseren dat als voorbeeld om de werkwijze toe te lichten, 

slechts 

heden, namelijk een werkwijze met de elementenmethode voor een twee-dimen- 

sionaal model met gebruikmaking van een zeer eenvoudig element. 

een zeer beperkte keuze is gedaan uit een groot scala van mogelijk- 
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3. De elementenmethode ais gereedschap 

Een twee-dimensionaal model van een femur wordt verdeeld in een aantal 

bijvoorbeeld driehoekige elementen, die van 1 tot M worden genummerd. 

Figuur 3.1 
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Alle knooppunten, de hoekpunten van de elementen, nummeren wij van 

1 tot N. Fig. 3.1 geeft een voorbeeld van een dergelijke verdeling 

met 14 = 224 en N = i 4 6 .  

De verplaatsingen in een willekeurig punt van het bot in x- resp. y- 

richting geven wij aan met U en V. Deze verplaatsingen zullen onder 
andere afhangen van de coördinaten van dat punt en zij zullen in dit 
vlakke model dus een functie zijn van x en y. Het nog onbekende ver- 
plaatsingsveld kunnen wij aangeven met 

u, = U(x,y) 

9 = G(x,y) 

In plaats van de in de continue theorieën optredende verplaatsings- 
grootheden, die een functie zijn van de cogrdinaten, wordt in een ele- 

mentenmodel het gedrag gekarskteriseercl met een concreet  aantal, grûût- 
heden, de knooppuntsverplaatsingen. 
Binnen elk element wordt een verplaatsingsveld aangenomen dat afhan- 

kelijk is van en consistent is met de verplaatsingen van de bij het 

beschouwde element behorende knooppunten. 

In fig. 3.2 is een willekeurig element (met nummer k) weergegeven. 

Bij de knooppunten zijn niet de globale nummers uit de rij 1 tot N 
vermeld, maar er is gewerkt met een lokale nummering: i ,  2 en 3. 

k 1 :  (x,9 Y,) 
2: (x* Y Y,) 

3 >  y31 3 :  (x 

Fig. 3.2 
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De gehele vervormingstoestand van dit element k moet worden gekarak- 
teriseerd door de knooppuntsverplaatsingen, die wij opbergen in een 
vector u k* . 

V 2 2 u3 v3) U 1 V 
‘k u = (u* (3.3) 

Opm.: Voor de hier gebruikte vectornotatie en de nog te gebruiken 

matrixnotatie verwijzen wij naar de appendix. 

Het i s  gebruikelijk bij dit element voor het verplaatsingsveld een in- 
terpolatiefunctie te kiezen die lineair is in de coErdinaten x en y. 
Uiteraard is dit een benadering van de werkelijkheid, die des te beter 

is, naarmate de elementenverdeling fijner wordt genomen. 

De keuze heeft het voordeel dat langs de randen de aansluiting tussen 

twee elementen ook in vervormde “Lestand is gegarandeerd. Voor het ver- 

vormingsveld va2 dit elenerit k ~ n  wrden  o- ~ ~ s c h r e ~ e n  :: 

met: 

Hierbij is A het oppervlak van het beschouwde element. P2(x9y) en 
P (x,y) kunnen worden gevonden door in formule (3.6) de indices cy- 
clisch te verwisselen. 
3 

Wanneer wij uitgaan van de voor dit model. geschikte twee-dimensionale 

elasticiteitstheorie met vlakspanningstoestand, dan kunnen wij de In dit 
element opgehoopte vormveranderingsenergie, U uitdrukken in de nog on- 

bekende componenten van de vector uk en in de voor dit element geldende 
geometrische en fysische eigenschappen. Beperken wij ons tot een homo- 
geen, isotroop en lineair materiaalgedrag en tot een constante dikte, 

dan geldt: 

k 

De gestelde beperkingen zijn in het geheel niet essentieel, maar ze ma- 

ken de formulering aanzienlijk eenvoudiger, 
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Voor de rekgrootheden E geldt: x' &y en yxy 

aû 
E = -  x a x  

- aû aV 
y~ ay ax 

- - + -  

(3.8) 

(3.9) 

(3. 10) 

Substitutie van (3.4) en ( 3 . 5 )  in deze rekuitdrukkingen geeft de vol- 

gende resultaten: 

(3.12) 

(x3 - x2) + u2 * (Xi - x 3 )  + u3 0 !xz - XI) + 
1 - 

yxy -+ 2A 1 '  

(3.13) 

Hier blijkt dat per element de rekgrootheden constant zijn, hetgeen een ge- 

volg is van het aangenomen verplaatsingsveld. 

Substitutie van (3.11), (3,12) en(3.13) in (3.7) en verdere uitwerking resul- 

teert in een kwadratische uitdrukking in de componenten van de vector u 
daarom kan voor 

k en 
k U , met gebruikmaking van de matrixnotatie worden geschreven: 

k 'k k k U = i u  Q u 

k 
De coëfficiëntenmatrix Q , die zonder meer symmetrisch kan worden genomen, 
Qk = Q , wordt de stijfheidsmatrix van element k genoemd. 'k 



- 15 - 

Deze matrix ligt voor elk element geheel vast, onafhankelijk van de 

belastingssituatie. 

Tot op dit moment is voor het beschoü~de elezext t steeds gewerkt met 

een locale knooppuntnummering. Om te komen tot een globale nummering 
definiëren wij de totale verplaatsingsvector u: 

die wordt gevormd door de verplaatsingen van alle knooppunten van het bot. 

Het zal duidelijk zijn dat de vector u is opgebouwd uit slechts zes  com- 

ponenten van de vector u. 

Het is mogelijk om de symmetrische matrix Qks van de orde (6 x 6 ) ,  zodanig 

met een aantal nullen uit te breiden tot een symmetrische matrix S van de 

orde (2N x ZN), dat geldt: 

k 

k 

Door middel van somatie over alle elementen verkrijgen wij de totale in 

het bot opgehoopte vormveranderingsenergie: 

k= 1 

waarbij voor Q geldt: 

Q =  
k= 1 

( 3 . 1 7 )  

(3.18) 

k Aangezien de matrices C 

deze eigenschap eveneens voor Q gelden. 

voor k = 1 ...*. M alle symmetrisch zijn, zal 

Wij hebben nu de totale vormveranderingsenergie uitgedrukt in een discreet 

aantal onbekende verplaatsingsgrootheden. Deze energie vormt het ene gedeel- 

te van de voor de oplossingsmethode benodigde uitdrukking voor de potentiële 

energie. De andere bijdrage is afkomstig van de op het bot werkende belas- 

t ing skrach t en e 

De in werkelijkheid op het bot werkende belasting zullen wij steeds trans- 

formeren naar in de knooppunten geconcentreerde krachten. 
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Wij definiëren de belastingsvector f met als componenten, de in elk 

knooppunt werkende krachten in x- en y-richting: 

1 

(3 .19)  fN 1, ]Y 2, 2Y NX Y 
f = (f f f f * e . . *  f 

e 
Wij merken op dat de i 
in de richting van de i 

component van f de kracht is op de plaats van en 
e component van de verplaatsingsvector. 

De bijdrage tot de potentiële energie kunnen wij nu schrijven a l s  het vec- 

torproduct: 

zodat voor de potentiële energie V geldt: 

(3 .20 

(3.21)  

Geëist moet worden dat de variatie van deze uitdrukking nul is, voor alle 

toelaatbare variatles vac hec verploatsingsveld, en dus VOOP alle toelaat- 

bare variaties van de componenten van de vector u. 

Niet alle mogelijke variaties zijn toelaatbaar., 
Om een eenduidige oplossing voor het verplaatsingsveld te vinden, zuilen 

tenminste drie verplaatsingsmogelijkheden moeten worden verhinderd om be- 

weging als star lichaam uit te sluiten. De bij deze mogelijkheden behoren- 

de componenten van de vector u zijn nul en een variatie daarvan is niet 

toegestaan. Wij definiëren nu opnieuw een verplaatsingsvector w, die alle 
componenten van u bevat, echter in een andere volgorde: 

(3 .22)  

met: 

b 

-_  
w 

w2 : vector met de voorgeschreven verplaatsingen, waarvan 

: vector met de te variëren verplaatsingen 1 
- -  

de componenten allen nul zijn. 

Met de vector f doen wij hetzelfde, met als resultaat: 

(3 .23)  

met: 1 ’  belastingsvector behorende bij de verplaatsingen w 
die de voorgeschreven krachten bevat. 

belastingsvector behorende bij de voorgeschreven ver- 

plaatsingen w 

bevat. 

en die dus de cnbekende reactiekrachten 
2 
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Ma verwisseling van een aantal rijen en kolomen in de matrix Q en 

na partitionering gaat ( 3 . 2 1 )  over in: 

= S(W, 

Wij kunnen nu eisen: 

ôV = O voor alle variaties van WI 

=iet a l s  resultaat een stelsel lineaire vergelijkingen: 

Q l l  w1 = f l  

(3 .24 )  

(3 .25)  

Inverteren van de matrix Q geeft ons de resultaten voor de onbekende 

verplaatsingen: 
'al 

(3 .26)  

Nu de componenten van de vector-w- 1 
in het bot geheel vast. Voor elk element is de vector uk (zie (3.3)) bekend. 

Met behulp van de formules (3 . 1%) ,  (3 .12)  en (3.13) kunnen wij de rekgroot- 

heden berekenen. Met de Wet van Hooke: 

bekend zijn, ligt het verplaatsingsveld 

X 

Y 
o 0 -  

(3.27) 

worden dan de spanningen per element bepaald. 

De geschetste werkwijze is uitstekend generaliseerbaar en eenvoudig te pro- 

grammeren voor een willekeurige twee-dimensionale "constructie" in zijn 

vlak belast op willekeurige wijze. 

De voor zo'n rekenprograma benodigde invoergegevens zijn: 

1 .  De coördinaten van de knooppunten (geometrie) 
2.  De bij elk element behorende knooppuntnummers (topologie) 

3. De materiaaleigenschappen (eventueel verschillend van element 

tot element). 



- 18 - 

4 .  De dikte van de elementen (eventueel eveneens verschillend), 

5. Gegevens over de wijze waarop en de plaats waar de "construc- 

tie" aan de vas te  wereld vastzit, m.a.w. een karakterisering 

van de voorgeschreven verplaatsingen. 

Uitsluitend met deze gegevens is het mogelijk de matrix Q 
king (3.25) op te stellen. Na karakterisering van de belasting wordt de 

vector f samengesteld. 
Oplossing van het stelsel (3.25) gebeurt met een bij vrijwel elke compu- 

ter behorende standaardprocedure voor het oplossen van een lineair stelsel 

van n-vergelijkingen met n-onbekenden. 

Als uitvoer kunnen wij dan bijvoorbeeld verwachten: 

uit vergelij- I 1  

1 

1 .  de bij elk knooppunt behorende verplaatsingen 

2. de rekken voor elk element 

3 .  de spanningen in elk eiement 
4 .  eventueel de hoofdspanningen, hoofdspanningsrichting en ver- 

gelijkspanning v û m  elk elenent. 

N.B. De op deze wijze verkregen (constante) spanningen per element brengen 
~ 

met zich mee dat voor de t'constructie'' als geheel een discontinu span- 

ningsverloop wordt gevonden hetgeen niet met de realiteit in overeen- 
stemming zal zijn. Daarom wordt de gevonden spanning per element vaak 

slechts toegekend aan het zwaartepunt van dat element. 



4 .  Numerieke resultaten 

Een twee-dimensionaal model van een femur met een buitengeometrie zoals 

die door Koch [8] wordt gegeven zal in twee verschillende belastingssitua- 

ties worden geanalyseerd. 

Y 

A. Een belasting zoals door Koch wordt gebruikt, zijnde een kracht, wer- 

kend op de femurkop met een werklijn die de verbindingslijn is van 

het middelpunt van de kop en het midden tussen de condylis medialis 

en de condylis lateralis. 

B. Een belasting zoals door Rydell [I31 wordt aangegeven, een kracht op 

de femurkop gericht naar het middelpunt van de kop met een aangrij- 

pingspunt binnen het door hem aangegeven gebied op de kop en een 

kracht op de trochanter major met een eveneens door Rydell aangegeven 

richting, de richting van de resultante van de abductor-spieren. 

Voor belastingsgeval A is de grootte van de kracht niet interessant in veï- 

band met de iineariteit van de theorie. 

Voor belastingsgeval B is alleen de verhouding van beide krachten belangrijk. 

Voor beide belastingsgevallen is de verbinding met de vaste wereld hetzelfde 

gekozen. 
Wij denken het bot langs de gehele onderzijde ingeklemd. Dit betekent dat voor 

de verplaatsingen van alle punten van de rand van de condylis medialis en de 

condylis lateralis een voorgeschreven waarde gelijk aan nul is verondersteld. 

Fig. 4.1 geeft een beeld van de te analyseren belastingssituaties voor het bot. 

9.J 

860 

Y 

c 

X X 

Figuur 4.. 1 
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Hoewel niet essentieel voor de methode maken 

wij de volgende beperkingen: 
._-. i. wij verondersteiien op dit ogenblik het ma- 

teriaal homogeen, isotroop en lineair met 
E = 20.000 N/mm2 
v = 0*37 

2. Wij nemen aan dat de dikte van het model 

constant is. De getalwaarde die wij aan deze 

dikte toekennen is niet belangrijk, omdat de 

voor de verplaatsingen, rekken en spanningen 

te verkriigen resultaten wegens de liqeariteit 

van de theorie omgekeerd evenredig zijn met de 
dikte. 

Gekozen is: 

t = 1 0 m m  

De afmetingen in het vlak van flge 4.1 nemen 

wij identiek met die van Koch en dus op ware 
grootte. Het model wordt verdeeld in 936 ele- 

menten, waarbij 537 knooppunten worden gecreëerd. 

Fig. 4 , 2  geeft een beeld van deze verdeling. 

Voor het maken van een dergelijke verdeling en 

de hierbij behorende geometrische en topologische 
gegevens is een elementgenerator ontwikkeld, zo- 

dat de hierbij behorende hoeveelheid 

tamelijk gering is. 

Na verwerking met de computer verkrijgen wij 

primair de verplaatsingen van de knooppunten. 

Van de buitenomtrek i s  in fig. 4 . 3  zowel de on- 

vervormde als de vervormde contour weergegeven, 

waarbij voor de duidelijkheid een vergrotings- 

factor voor de verplaatsingen is toepepast 
Gebruikt werden: 

handwerk 

- schaal voor de buitenomtrek: 1 : 2.5 
- schaal voor de verplaatsingen: 1 : 0.5 

De toegepaste vergrotingsfactor voor de ver- 

plaatsingen had dus de waarde 5, 

De verplaatsingsvelden voor beide belastings- 

situaties blijken nauwelijks onderling te ver- 

s chi 1 len. 
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I 

Uit de verplaatsingen worden door middel van de rekenmachine de rekken 

en spanningen in ieder element bepaald. Deze spanningen zouden wij kun- 

nen representeren als tabellen of als getallen geschreven in de elemen- 
ten bij een figuur als fig. 4.2. Een duidelijker beeld levert bijvoorbeeld 

fig. 4 . 4  waarin lijnen zijn getrokken van constante spanning in y-richting, 
o de voor de beide belastingsgevallen in de schacht wel meest interessante 

spanningsgrootheid. 
Voor het tekenen van dergelijke (continue) lijnen is het noodzakelijk dat 

het Spanningsveld continu is of desnoods kunstmatig continu wordt gemaakt. 

Dat is hier gebeurd door aan elk knooppunt de gemiddelde waarde toe te ken- 
ne:: van de betreffende spanningsgrootheid in de elementen, die rond dat 

knooppunt liggen en daarna per element het spanningsveld lineair te kiezen. 

Deze werkwijze kan langs de randen grote afwijkingen veroorzaken, vooral 

wanneer de spanningsgradient in een richtkg loodrecht op rând groot is. 

De bijgeschreven getallen geve= d e  waârde van CI 

Y’ 

~ _ _  
up elke lijn f r i_  N / m 2 ,  

Y 
- -  

_ _  . ~- ~. 

Aan de spamiingen i rr  de buurt van de inklemming moeten wij minder waarde 

hechten daar die een gevolg zijn van de gekozen wijze van fixatie van het 

bot aan de vaste wereld. 
Uit het gelijkmatige spanningsverloop in de schacht voor beide belastings- 
gevallen kunnen wij concluderen, dat de belastingstoestand daar wel erg nauw 

verwant is aan een toestand van zuivere buiging, Voor beide belastingsgevalien 

blijkt niet in de hals de grootste waarde van o 
bovenste gedeelte van de schacht aan de mediale zijde. 

Bij het aangrijpingspunt van de puntkrachten vinden wij nauwelijks spannings- 
concentraties, die physisch gezien onder een puntkracht wel degelijk zouden 

moeten optreden. Bij een berekening met de elementenmethode worden deze span- 
ningsconcentraties meer en meer vervaagd, naarmate de elementenverdeling gro- 

ver is. Aan dit fenomeen zal geheel geen aandacht worden besteed, daar een be- 

lasting in de vorm van een puntkracht toch niet met de realiteit in overeen- 

stemming is. 

op te treden, maar in het 
Y 

Om een beeld te geven van de totale spanningstoestand zijn in fig. 4.5 de hoofd- 

spanningen en de bijbehorende hoofdspanningsrichtingen aangegeven, om praktische 

redenen echter alleen van het bovenste gedeelte van het bot. 
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2 p e s i t i e v e  haofdspanning van 30 N / m  

2 negatieve hoofdspanning van 30 N/mm 

Figuur 4.5 -B 
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Uit het beeld van de hoofdspanningen, fig. 4.5 ,  kunnen wij ons een idee 

vormen over het verloop van de spanningstrajectoriën. Wij hebben getracht 

deze lijnen te schetsen in Ge kop en in de hals van het femür, z i e  fig. 4.6 

1 

Figuur 4.6 

Ilet patroon van de spanningstrajectoriën vertoont, zoal5 reeds door o.a. 

Pauwels 
spongieuze bot. Eit kan in verband worden gebracht met de wet van Wolff [29] 

die zegt, dat de structuur van het b o t  zich aanpast aan de belastingssituatie. 

Li21 ook is opgemerkt, enige overeenkomst met de structuur van het 

Een uitspraak over de grens van de toelaatbare materiaalbelasting kan alleen 

worden gedaan op grond van materiaalproeven. Een eventueel kriterium moet u i t  

een spanningstoestand iets essentieels naar voren halen, wat voor een bepaald 

materiaal een maat kan zijn voor de gevaarlijkheid van zo'n spanningstoestand. 
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Bij in de techniek gebruikelijke werkwijzen komt men vaak het begrip 
1: vergelijkspanning" tegen. Hieronder verstaat men dan een zuivere lijn- 

si;aar,ing, die wlgens eez~ a ls  jrrfst  erkend kriterium een even gevaarlij- 

ke situatie schept als de gegeven spanningstoestand. 

Een kriterium dat in de mechanica vaak voor homogene en isotrope construc- 

tie-materialen wordt gebruikt is dat volgens Maxwell, Huber, Hencky [i 71 e 

Hierbij wordt verondersteld dat de specifieke gedaanteveranderingsenergie 

een bepaalde maximumwaarde niet mag overschrijden. 

Voor de hierbij behorende vergelijkspanning geldt dan in geval van vlakspan- 
ningstoes tand: 

- - 
'verg. ( 4 . 1 )  

Fig. 4 . 7  geefc de l i j n e n  met constante vergelijkspanning voor beide belas- 

tingssituaties e De getalwaarden zijn uitgedrukt in N/mm2 * 

In de hals van het bot zien wij vaag een gebied tevoorschijn komen, dat re- 
latief erg weinig lijkt te merken van de belasting. 
In de Literatuur komt dit gebied voor als de driehoek van Ward [ l a ] .  

De in figuur 4 . 7  getekende lijnen vertonen veel overeenkomst met de isochro- 
maten, die bij foto-elastisch onderzoek [8,12] met dezelfde belastingsomstan- 

digheden worden verkregen. 

Vergelijk hiertoe bijvoorbeeld figuur 4.3-A met figuur 1 . 1 .  De thedretische 
verklaring hiervoor is dat het verschil van de hoofdspanningen (constant op 

de isochromaten) voor de bij het bot gekozen belastingssituaties vrijwel voor 

alle punten van het bot erg weinig afwijkt van de waarde van de vergelijkspan- 
ning volgens Maxwell, Huber en Hencky. 
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5. Vergelijking met de resultaten, waarbij een meer geavanceerd 

element werd gebruikt 

De gepresenteerde resultaten, berekend met een driehoekig element niet 

een lineair verplaatsingsveld, zullen ten dele worden vergeleken met 

de resultaten bij gebruikmaking van een driehoekig element met een kwa- 
dratisch verplaatsingsveld. In tegenstelling tot het eerder gebruikte 
element (zie fig. 3 . 2 )  heeft dit element zes knooppuEten, mmelijk behal- 

ve de hoekpunten van de driehoek ook de middens van de zijden, zie fig. 

5 . 1 e  

Figuur 5.1 

De werkwijze is geheel analoog met ~2 werkwijze zoals die A hoofdstuk 

3 is behandeld, echter de uitwerking van een aantal formules wordt aan- 

zienlijk gecompliceerder. We zullen daarom niet dieper ingaan op de te 

volgen methode. Als enige verschil dient opgemerkt te worden dat wegens 

het bij dit element aangenomen kwadratische verplaatsingsveld, het rek- 
veld en wegens de direkte samenhang dus ook het spanningsveld per ele- 

ment niet konstant maar lheair zullen zijn. Dit impliceert dat we uit- 

spraken als "een bepaalde spanning in een element9v hier niet kunnen han- 

teren, maar dat we het lineaire verloop van een spanning per element 
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bijvoorbeeld moeten karakteriseren door de waarde van die spanning in de 
drle bij d a t  element behûreïidr hoekp~ïi ten.  Everials h i j  een berekrlzirig m e t  

gebruikmaking van het element met drie knooppunten zal bij het geavanceerde 

element voor het gehele bot een kontinu spanningsveld niet gevonden worden. 

Omdat we voor elk element afzonderlijk in de hoekpunten een bepaalde waarde 

voor een spanningsgrootheid vinden, zal voor een bepaald knooppunt, waarin 
een aantal hoekpunten van elementen samenkomen, voor diezelfde spannings- 

grootheid een aantal verschillende waarden worden gevonden. Een veel gevolgde 

procedure is dan deze verschillende waarden te middelen en het resultaat te 
beschouwen als het uiteindeiijke resuitaat voor die spanningsgrootheid In d a t  

knooppunt. 

.. 

Het voor het tekenen van lijnen met konstante spanning benodigde kontinu span- 

ningsveld wordt dac gecreegrd ~ O C K  per element het spôrinlngsveld Lineair t e  

kiezen en daarvoor uitsluitend de waarden van de spanning in de hoekpunten 
van dat element in de beschouwing te betrekken en niet de waarden in de knoop- 
punten op de middens van de zijden. Behalve deze zijn een aantal andere pro- 

cedures mogelijk om tot een kontinu spanningsveld te komen. We zullen daar 

echter niet dieper op ingaan. De afwijkingen die we introduceren op deze wijze 

zullen belangrijk kleiner zijn dan die, welke ontstaan bij de voor het element 

met drie knooppunten in hoofdstuk 4 voorgestelde werkwijze. 

Teneinde een eerlijke vergelijking van beide elementtypen te verkrijgen, zor- 

gen we ervoor dat het totaal aantal knooppunten en dus bij gelijkblijvende 

ondersteuning het totaal aantal vrijheidsgraden (niet-voorgeschreven verplaat- 

singen) hetzelfde wordt gehouden. We doen dit door van vier elementen met 

drie knooppunten Sén element met zes knooppunten te maken, zoals fig. 5.2 

dit aangeeft e 

Figuur 5.2 
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Voor elke willekeurige elementenverdeling 

zal dit niet mogelijk zijn. Bij de element- 

verdeling van fig. 4.2 is echter vooraf met 

deze modifikatie rekening gehouden. Fig. 5.3  

geeft de elementenverdeling voor de elementen 

met zes knooppunten. Eet aantal knooppunten 

bedraagt eveneens 537 ,  het aantal elementen 

234. 

Voor de verplaatsingen wordt kwalitatief vrij- 

wel hetzelfde beeld gevonden als in fig. 4 . 3  

met dien verstande dat wel het patroon van de 

verplaatsingen ongeveer overeenstemt, maar niet 

de grootte, 
FJe znllen de resultaten voor beide elementtypen 

vergelijken door gebruik te maken van het 

principe van de minimale potentiële energie 

(zie hoofdstuk 2) e 

Door substitutie van fcrmule (3 .25 )  in Lormule 

( 3 . 2 4 )  kunnen we, bedenkend dat alle komponen- 

ten van w nul zijn de getalwaarde van de po- 

tentiële energie schrijven als: 
2 

Daar in belastingsgeval A respectievelijk B 

1 siechts 2 respectievelijk 4 componenten van f 
van nul verschillen, kan bij bekende knooppunts- 

verplaatsingen, 
~ 

,de getalwaarde van V eenvou- 

dig met de hand berekend worden. 

Voor het element met drie knooppunten geldt: 

Belastingsgeval A : V = - 0,86 Nm 

Belastingsgeval B : V = - 0,96 Nm 

Voor het element met zes knooppunten geldt: 

Belastingsgeval A : V = - ] , O 1  Nm 

Belastingsgeval B : V = - ! , I5  Nm 
Figuur 5,3 
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7. Nabeschouwing en slotwoord 

Deze bijdrage aan de rek- en spanningsanalyse van een skeletdeel is ge- 

baseerd op de methode der eindige elementen. Getracht is om aan te tonen, 

dat deze methode uitermate geschikt is om ingewikkelde constructies, zoals 

een femur, te analyseren. 
De werkwijze met deze methode is uiteengezet, waarbij ook de theoretische 

achtergronden aan de orde zijn geweest. 
Een eenvoudig tweedimensionaal model van een femur is nader uitgewerkt. 

De resultaten van enige belastingsgevallen zrjn op verschillende manieren 

weergegeven. Twee typen elementen zijn gebruikt en tegen elkaar afgewogen, 

waarbij de mogelijkheden en beperkingen van de elementenmethode geillus- 
treerd zijn. 

Duidelijk moet zijn geworden dat het anisotrope en inhomogene karakter 

van het botmateriaal, de ingewikkelde geometrie en de verscheidenheid in 
belastingssituaties bij de analyse met deze methode principieel geen moei- 

lijkheden opleveren. 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep biome- 

chanica. De participanten in deze werkgoep zijn: H.M. Berntsen en Q . S .  

Ingwersen (Diaconessenziekenhais, Eindhoven); G e  Chapchal, A.N.M. Lohman, 

T . J . J . H .  Slooff, L.M.D. Suda en H. Visser (Katholieke Universiteit, Nij- 
megen); W.A.M. Brekelmans, J.D. Sanssen, H.W. Poort, P.P.TeGe van Rens, 

A.G. Sanders, L.B.M. Tomesen-en S.D. Zorge (Technische Hogeschool, Eind- 

hoven). 

De werkgroep heeft zich ten doel gesteld vanuit verschillende disciplines, 
zoals uit de samenstelling van de groep mag blijken, fundamenteel onder- 

zoek te doen op biomechanica gebied. 

ne samenstellers van dit artikel zijn de deelnemers aan deze werkgroep dank 
verschuldigd voor de vruchtbare samenwerking, die mede heeft geleid tot 

het tot stand komen van dit artikel. 
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De getransponeerde van deze matrix is een matrix met n rijen en m kolom- 

men en wordt aangegeven met het symbool B. 
? 

f 

B =  b l  1 

bl 2 

b2 l. ....... .bml 

bZ2.. ...... .b m2 

b *  2n ......... b mn . 

De kolomvector a kan worden beschouwd ais een matrix met n rijen en 1 kolom, 
de rijvector a ais een matrix met i rij en n koiomen. 

Een lineair stelsel van R vergelijkingen is bijvoorbeeld: 

1 

........ x 1 = CI1Y1 -+ C12Y2 + 

x 2 = czlyl + cz2y2 + 

+ "IkYk 

+ '2kYk ........ 

........ XR = CRIYI -t- CR2Y2 + + c RkYk 

Dit stelsel vergelijkingen kan als volgt in matrixnotatie worden geschreven: 

1 X 

1'2 

' 

1 

R X 

1 1  C 

C -21  

R1 c 

12" - - "Ik C 

......... CR2.. * "Rk 

Y1 

y2 

ofwel: x = c y 
\ 

hiermede is geïntroduceerd de vermenigvuldiging van een matrix met een vec- 

tor. 
Vermenigvuldiging van twee matrices met elkaar kan in het algemeen slechts 

onder bepaalde condities. 
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Def in& en wij : 

a.. als de componenten van A met i = 1 .*..... k 
j = 1 ......* R I J  

als de componenten van B met i = 1 ....*.. m 
j = 1 n 

bij 

dan is het matrixproduct AB gedefinieerd onder de voorwaarde dat 
Dit matrixproduct is weer een matrix, C = AB met componenten die als volgt 
zijn te berekenen: 

R ='m. 

R 
a . b  
ip pj ( 9  9 

De matrix C heeft k rijen en n kolommen. Wanneer voor C geldt: C = AB, 
dan kan eenvoudig wordenbewezen dat eveneens geldt: 

t 1 1  

C = B A  

Een onafhankelijk lineair stelsel vergelijkingen x = C y  waarin de com- 

ponenten van x bekend verondersteld worden en waarin voor y een oplossing 

wordt gevraagd, is alleen oplosbaar wanneer de matrix C evenveel rijen 

als kolomen heeft, ofwel wanneer het aantal vergelijkingen even groot is 

als het aantal onbekenden. De oplossing kan dan worden geschreven als: 

-1  
y = c  x 

-1 Hierin is C de inverse van de matrix C. Er bestaan allerlei methoden 

om G te berekenen wanneer C bekend is. -1 



Erratum bij: T.H. Rapport WE 7 1  - 27 

Numerieke analyse van de spannings- en vervormingstoestand 

In het femur met behulp van de methode der eindige elementen 

- In figuur 4.4 ,  5 . 4 ,  5 , 5  QR 6 . 1  dienen de lijnen van konstante spanning 
in de onmiddellijke nabijheid van de bevestiging van het femur aan de 

vaste wereld, in concreto In de onderste 2 em. van het distale uiteinde, 

geheel te vervallen. 
In figuur 4 , 4  - B en 5 , 4  - B dient echter de lijn met een konstante waar- 

de V VOOT u 
onderkant, vrijwel volgens een rechte te lopen naar het midden van de 

condylis medialis. 
Deze helaas benodigde korrektie is een gevolg van een fol_it fn de invoer- 

gegevens voo~ de coztputerprogrca'se Deze Raakt echter, z o a i s  na verbe- 
tering werd geverifieerd, uitsluitend de aangegeven wijzigingen noodzake- 
lijk. 

. 
* e  die begint dan de iiielliale z i j d e  up ongeveer 3 CE. vaii de 

Y B  

- Wegens het niet in rekening brengen van de f ak tor  1 uit formule ( 5 . 1 )  

dienen de numerieke waarden voor de potentiële energie, 8, onderaan op 

blz, 31 ailen met & vermenigvuldigd te worden. 

W a A o M o Br eke lmans H.V. Poort 


