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Samenvatting 

SAMENVATTING 

Om het begrip van de 'werking' en het aanpassingsvermogen van de gezonde skeletspier te 
vergroten worden in vivo experimenten uitgevoerd en numerieke modellen ontwikkeld. De 
experimenten richten zich op de achterpoot van de rat. Voor actief spiermateriaal (spietvezels) is 
het constitutief gedrag bekends voor passief spiermaieriaai, zoais peespiaai is dit gedrag uhjwei 
onbekend. Om een indruk te krijgen van het constitutief gedrag van de proximale peesplaat zal 
deze onderworpen worden aan een biaxiale trekproef. 
De peesplaat wordt losgeprepareerd en met behulp van een plastic frame ingespannen in de 
biaxiale trekbank. De peesplaat is voorzien van 30-40 fluorescerende markers, de markers zijn 
fluorescerend om het contrast tussen de peesplaat en de markers te verbeteren. De trekproef wordt 
met een camera opgenomen op video. De optredende globale verplaatsingen en krachten worden 
door de trekbank geregistreerd. 
Uit de globale verplaatsingen en krachten worden nominale rekken, relatieve krachten en 'stijfheids- 
verhoudingen' berekend. De video-opnames worden vastgelegd en gedigitaliseerd waarna de 
markers gedetecteerd worden. Uit de locale verplaatsingen van de markers zijn met behulp van 
rekgroepen van 3 tot 8 markers de locale Green-Lagrange rekken berekend. 
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Inleiding 

HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

Bij de vakgroep Bewegingswetenschappen (BW), Faculteit der Gezondheidswetenschappen van de 
Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, wordt onderzoek gedaan naar de functie en dysfunctie van 
de skeletspier. Skeletspierweefsel maaki 40-50% van het lichaamsgewicht uit. Uiteindelijk stellen de 
spieren ons in staat inieradief op de omgeving ie reageren. Skëiëispieren hebùen een sterk 
ontwikkeld vermogen om zich relatief snel aan veranderende belasting te kunnen aanpassen. 
Ofschoon de skeletspier een grote mate van aanpassing bezit, zijn er grenzen. Het skeletspieron- 
derzoek van de vakgroep BW is o.a. gericht op de vraag in hoeverre spieren zich kunnen 
aanpassen aan functionele eisen en welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van overbelas- 
ting. Dit is van belang voor het verkrijgen van een beter inzicht in adaptie, doch ook omdat in de 
geneeskunde getracht wordt om de skeletspier voor andere doeleinden te gebruiken, zoals voor de 
ondersteuning van het zieke hart en ter vervanging van sluitspieren van anus en blaas. Voor een 
optimale toepassing moet eerst meer fundamenteel inzicht komen in de grenzen van aanpassing 
van spier. Wanneer bepaalde grenzen worden overschreden, zoals bij zware inspanning, trauma of 
gestoorde circulatie, kan spierschade ontstaan. Onderzoek naar het mechanisme van spierschade 
kan bijdrage aan preventie en behandeling. 
Het doel van deze onderzoekslijn is dus het vergroten van het begrip van de 'werking' van de 
gezonde skeletspier en het aanpassingsvermogen van de spier ten gevoige van bijvoorbeeici 
pathologie of training. In de praktijk gebeurt dit door het uitvoeren van in vivo experimenten en door 
het ontwikkelen van numerieke modellen van een spier waarmee spierfunctie gesimuleerd kan 
worden. 
De experimenten richten zich op de achterpoot van de rat. De rat is vanwege een aantal redenen 
als proefdier gekozen: er is al veel onderzoek aan gedaan, er zijn inteeltstammen beschikbaar, 
zodat de biologische variatie tussen de proefdieren zo gering mogelijk is, er zijn pathologische 
stammen beschikbaar, b.v. een diabetische stam, en de rat is relatief goedkoop. De achterpoot is 
gekozen, omdat hierin een grote diversiteit aan spieren aanwezig is. Dit betreft zowel mechanische 
diversiteit als fysiologische. 
Ofschoon de rat verschilt van de mens, zijn er wat betreft fysiologische processen ook veel 
overeenkomsten. De sat leent zich beter om een aantal fundamentele zaken te bestuderen. De 
hieruit verkregen kennis zal het inzicht in het fuctioneren van de menselijke spier aanzienlijk 
vergroten. 
Momenteel loopt er een AlO-project bij BW: Driedimensionale geometrie, structuur en vervorming 
van skeletspier (AIO: drs. H. van Bavel). Doel van dit project is het ontwikkelen van een techniek 
om de driedimensionale vervorming van de gastrocnemius van de rat, zowel passief als tijdens 
actieve contractie te meten. De vervorming van oppervlakkige spiervezels en van de peesplaat 
wordt gemeten met k80 markers. Ook de rek loodrecht op de spiervezels wordt bepaald (dwarscon- 
tractie). Deze vervormingen worden gebruikt voor validatie van het eindig-elementenmodel van spier 
dat wordt ontwikkeld voor het bepalen van schade tijdens overbelasting en voor het bepalen van 
materiaalparameters van gezonde en 'zieke', bijv. diabete ratten. Voor dit EEM-model is het van 
belang dat het constitutief gedrag van spiermateriaal bekend is om rekken met spanningen te 
kunnen koppelen. Van actief spiermateriaal (spiervezels) is dit gedrag reeds onderzocht, voor 
passief spiermateriaal, zoals peesplaat is het constitutief gedrag vrijwel onbekend. 
Deze stage is een onderdeel van dit AlO-project: er wordt onderzoek gedaan naar eigenschappen 
van de (proximale) peesplaat om een indruk te krijgen van het constitutieve gedrag van de 
peesplaat. De proximale peesplaat wordt onderworpen aan een biaxiale trekproef. De vervorming 
van de peesplaat wordt gemeten met 30-40 fluorescerende markers. Uit de verplaatsingen van de 
markers worden de rekken berekend. 
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Inleiding 

Van het proefstukje wordt een Eindige Elementen Model gemaakt. De buitenste rand markers 
worden als randvoorwaarden gebruikt om de bewegingen van de Memmen van de trekbank te 
bepalen ook kan dan de stijfheidsverhouding berekend worden (Ratingen, 1994). 
Na het bepalen van de dikte van de peesplaat over het gehele oppervlak zal het mogelijk zijn om 
uit de globale krachten de locale spanningen te berekenen. 
De markers zijn fluorescerend gemaakt om het contrast te verbeteren, dit is noodzakelijk om 
beeldverwerking mogeiijk te maken. Fluorescentie is gebaseerd op het feit dat een elektron van een 

spectrum. Wanneer dit aangeslagen atoom weer terugvalt naar zijn oorsprongelijk energieniveau 
komt een emissie-spectrum vrij. Om dit te realiseren wordt het licht eerst gefilterd door 'cut-off' 
filters, deze filters dienen om de frequenties van de lichtbron te beperken tot die van het exitatie- 
spectrum van de markers. Voor de camera worden 'cut-on' filters geplaatst die alleen het emissie- 
spectrum van de markers doorlaten. 

. .  
~tûûiìï iïì 888 h%eí eïieïgie-ïirGWii 'yebût~t' kan WÛ&R UGC: !i&? tlan SG Yepadr! (r?tI?&ie) 

Het doel van deze stage is het ontwikkelen van een methode om de locale rek bij biaxiale 
trekproeven op peesplaat van de kuitspier van rat te bepalen en daarnaast een eerste schatting van 
een aantal parameters te maken, zoals de verhouding tussen de twee hoofdrekken. 
Komende stages op dit gebied zijn het bepalen van de dikte van de peesplaat, het bepalen van de 
richting van de collageen vezels en het testen en verder ontwikkelen van de gebruikte methode bij 
deze stage. 

In hoofdstuk 2 worden materialen en methoden behandelt. Dit omvat de trekproef, het opnemen van 
de trekproef, het beeldverwerkingsysteem en bepalen van rekken. Resultaten van de trekproef en 
resultaten uit de beeldverwerking volgen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 volgt er de discussie. 
Tenslotte worden er in hoofdstuk 5 enkele conclusies en aanbevelingen gedaan. 
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Materialen en Methoden 

HOOFDSTUK 2 MATERIALEN EN METHODEN 

De proximale peesplaat wordt met behulp van een plastic frame uitgenomen. Om verplaatsingen te 
kunnen registreren wordt de peesplaat voorzien van fluorescerende markers. Vervolgens wordt het 
frame met de peesplaat in een biaxiale trekbank geplaatst en wordt het vervormingsveld van de 
geMeerde pee@& bepaald. Acntereenvoigena worden de trekproei (iiaxiaie Prebank en 
peesplaat), het opnemen van de trekproef (markers, lichtbron, camera en video) en beeldver- 
werking en rekdistributiebepaling (vastleggen en digitaliseren van beelden, detecteren en sorteren 
van markers en het berekenen van rekken) besproken (Fig 2.1). 

video 

peesplaat 

* 

vastleggen 

biaxiale  d ig i ta l i se ren  
trekbank 

markers 
detecteren 

mark e r  s 
s o r t  eren 

Figuur 2.1: Overzicht van het onderzoek: de dubbele lijn (=) geeft de koppeling tussen de 
hardware, de enkele lijn (-) de koppeling tussen de software en de sterren (*) de koppeling 
tussen hardware en soitware weer. 
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Materialen en Methoden 

2.1 DE TREKPROEF 

2.1 -1 Biaxiale trekbank 

De biaxiale trekbank wordt schematisch weergegeven in Fig. 2.2. De belasting kan over een groot 
deel van het proefstuk geleid worden d.m.v. een set Wemmen. 
De bisutiaie Irebank bevat Wee orthogonaie rekassen, die wuïderi aangedïeim dûûí :;;ze dQikì!e 
servomotoren (MAE, type E-540-SA, 80 W). Twee tegenovergestelde koppen worden aangedreven 
door één mechanische as, één zijde is voorzien van linkse schroefdraad en de andere zijde met 
rechtse schroefdraad. Op deze manier blijft het proefstukje in het midden. De rekkrachten worden 
gemeten door twee belastingsmeters (20N, BROSA type EBM 61 00-I), terwijl de verplaatsingen 
gemeten worden door een incrementele verplaatsingsmeter (MAXOM). 
In bijlage 1 wordt het gebruik van de biaxiale trekbank kort weergegeven; in bijlagen 2 staat 
vermeld hoe de data (krachten en verplaatsingen) geconverteerd worden. 

Twee paar klemmen met dimensie 8 mm in x-richting en 5 mm in y-richting worden gebruikt om 
biaxiale verlengingen op te leggen aan een 5x8 mm2 proefstuk. Elke klem bevat twee bouten 
waarmee het proefstuk vastgeklemd en uitgelijnd kan worden. De afstand tussen de kop van een 
klem en de eerste bout bedraagt 5 mm (Fig. 2.2). 
Het systeem registreert de verpiaatsingen en beiastingen in x- en y-richting ais functie van be tijd. 

belastings-as 
beiastlngs-as peesplaat 

Figuur 2.2: Bovenaanzicht trekbank (links) en zijaanzicht van de inklemming (rechts), het zijaanzicht 
is op een andere schaal getekend dan het bovenaanzicht. 
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Materialen en Methoden 

2.1.2 Proximale peesplaat 

De proximale peesplaat die gebruikt wordt bevindt zich op de onderbeen van de rat (Fig. 2.4). De 
peesplaat behoort bij de pees die het mediale deel van de kuitspier (gastrocnemius medialis) 
verbindt met het bot. De afmetingen van de proximale peesplaat hangen af van de ouderdom van 
de rat. Bij de gebruikte proefdieren bleek dat de peesplaat ongeveer 6 mm in transversale (dwars) 
richting en 18 mm in iongitudinale (lengte) richting groot was. Fig. 2.3 geeft een sekematis&e 

spiercamplex in een onderbeen van een rat. 
._.---- weeiyav-e váfi 6s g&ïô~~sr, ius m ~ a ( i s  - r a  --A n l r r +  onn ni~rn iiici pecspiaat (clpui~rzwusi~) Fig. 2.4 t ~ n ?  het 

- 'm- 

-I,+ 
I 
I 

Figuur 2.3: Schematische weergave van de gastrocnemius medialis (Zuurbier, 1992); I, is 
de lengte van de gastrocnemius medialis en la is de lengte van de peesplaat in longitudinale 
richting. 

Figuur 
Horák, 

2.4: Mediaal aanzicht van het 
9993). N.B. De gastrocnemius me 

rechteronderbeen van 
dialis is grotendeels vei 

de rat 
rwijderd. 

(Popeska, Rajtová, 
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Materialen en Methoden 

2.1.3 Frames 

De proximale peesplaat wordt aan een plastic frame (polystyreen, 0.5 mm dik) bevestigd voordat 
deze uitgenomen wordt, zodat het mogelijk wordt de peesplaat in te klemmen in de biaxiale 
trekbank. 
De frames (Fig 2.5) hebben een binnenmaat van 5 x 8 mm, de buitenmaat van de frames bedraagt 
15 x 18 mm. Om problemen met uitiijnen in de trekbank te voorkomen zijn de Roeken van het 

mm breed. Het frame is aan de bovenzijde donker (gemaakt) om overstraling te voorkomen. 
frame tot fí mm v--- dil de ralid ingezaagd ÛgGeì' 8efi hoek t'âfi &O, Geze zaâssfide is mhs?efis ! 

Figuur 2.5: Frame. 

In bijlage 3 staat vermeld hoe de frames gemaakt worden. 
Het frame wordt vastgeklemd in de biaxiale trekbank door eerst het frame te positioneren in de 
klemmen (zie Fig. 2.2). Het frame wordt vastgeklemd en de bekken uitgelijnd. Tenslotte worden de 
hoeken van het frame losgeknipt met een kniptang. 

2.1 -4 Prepareren van frame met peesplaat. 

Prepareer de kuitspier (gastrocnemius medialis) van de rat vrij, zorg ervoor dat de kuitspier zo min 
mogelijk belast wordt zodat de voorspanning op de peesplaat zo klein mogelijk is. Verwijder de 
fascie met een schaar. Het epimisium, dat los op de spierbuik ligt, wordt verwijderd door met een 
pincet over de spierbuik te wrijven. 
Over het gehele frame (Fig. 2.5) wordt een dun laagje lijm (Pattex superlijm, cyanoacrylaat) gedaan, 
zodanig dat er geen lijm in de vrije opening van het frame komt. Het frame wordt voor enkele 
seconden stevig tegen de kuitspier aangedrukt. Hierbij is het belangrijk dat het frame goed geposi- 
tioneerd is ten opzichte van de proximale peesplaat zodat er geen krommingen in de peesplaat 
aanwezig zijn. Verder is het belangrijk dat alle randen van de peesplaat over tenminste 0.5 mm 
vastgelijmd zijn, zodat er bij de biaxiale trekproef alleen aan de peesplaat wordt getrokken en niet 
aan de naastgelegen spier die veel slapper is. 
Als het frame stevig vast zit aan de peesplaat kan de proximale peesplaat worden losgesneden van 
de kuitspier met een prepareermesje. Om te voorkomen dat het frame losgaat van de peesplaat 
moet er spiermateriaal (IC1 mm dik) mee worcien gesneden. 
Tijdens en na het iosprepareren van de proximale peesplaat moet deze m.b.v. een plantenspuit 
vochtig gehouden worden met fysiologisch zout (0,9% NaCI). 
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Materialen en Methoden 

1 

2 

3 

4 

5 

2.1.5 Belastingsprotocol 

0 - 2 4  0.15 0.02 0.01 

0.08 0.05 0.02 0 . 0 1  

0.40 0.25 0.02 0 . 0 1  

0.08 0.05 o .  02 0 . 0 1  

0.56 0.35 0 .02  0 . 0 1  

Er is een referentie en een iteratie protocol opgesteld. Bij beide wordt eerst een Verplaatsing 
opgelegd van 1% rek dat overeenkomt met een verplaatsing van de X-as van 0.08 mm en een 
verplaatsing van de Y-as van 0.05 mm. Het frame is zodanig in de trekbank gepositioneerd dat de 
X-as overeenkomt met de longitudinale richting en de Y-as met de transversale richting van de 
peesplaat. Deze positie wordt vervolgens ais referentietoestand gebruikt omdat bij verplaatsingen 

worden de verplaatsingen equibiaxiaal opgelegd. Het verschil tussen de twee is het wel of niet 
teruggaan naar de referentietoestand. De stappen in de verplaatsingen komen overeen met 2% rek 
(0.16 mm in longitudinale richting en 0.10 mm in transversale-richting). De snelheden zijn zo 
gekozen dat de verplaatsingen ongeveer gelijktijdig afgelopen zijn. De protocollen zijn los van 
elkaar gebruikt. 

naar de óórspïûnkeiijk positie diu'&iachteiì kmfiefi optreden op de peesplaat. ui; beide prc?ccc!!w? 

1 

2 

3 

4 

5 

index 
long.  t ran .  long.  t ran .  

I 0.24 I 0.15 I 0.02 I 0.01 I 
0.08 0.05 0.02 0 . 0 1  

0.40 0.25 0.02 0 . 0 1  

0.08 0.05 o .  02 0 . 0 1  

0.56 0.35 0 .02  0 . 0 1  

Tabel 2.2: Iteratie-protocol (long.=longitudinaal, tran.=transversaal). 

Omdat de krachten in transversale richting sterk achterblijven bij die in longitudinale richting is na 
een bepaalde rek afgeweken van het equibiaxiale rekpatroon en wordt alleen de verplaatsing in 
transversale richting vergroot. 
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Materialen en Methoden 

2.2 HET OPNEMEN VAN DE TREKPROEF 

2.2.6 Qpnameapparatuur 

De biaxiale trekbank is horizontaal opgesteld zodat de beelden van de trekproef van bovenaf 
gemaakt worden. Om tijdens de trekproef video-opnames te maken is er een primitieve mnstrucüe 
miworpen (Fig 2.6). Naast de camera worden óü deze cónsiridie ôôk de vûeûiii~ vâii de earnem 
en een koud-lichtbron geplaatst. 
Twee statieven zijn aan weerszijden van de biaxiale trekbank geplaatst, hierop is een draagbalk 
gemonteerd, onder deze draagbalk is vervolgens een bak gemonteerd waar de koud lichtbron 
ingeplaatst wordt. Verder is er onder de draagbalk een ophanging gemaakt voor de camera zodat 
deze evenwijdig met één van de assen van de trekbank geplaatst kan worden. 
De stabiliteit van de constructie is matig: aanraken van de constructie tijdens de opname dient zo 
veel mogelijk vermeden te worden. 

De opnames zijn gemaakt met een TIM-systeem (TU Eindhoven) met een monitor en een VHS 
videorecorder, HCS-MXR camera en bijbehorende voeding (EA-PS 1501). Het TIM-beeldverwer- 
kingssysteem wordt in par. 2.3.1 besproken. 
Op de camera worden twee tussenringen (lengte: 2 en 4 cm), voorzien van gele (‘cut-on’) filters 
(Oe1530 en KG1 filter), en een Ernitec 75mm F.1.3 ÎV-iens gepiaaisi. Ûe beiichting wördt verzorgd 
door een koud-lichtbron (SCHOlT KL 1500 electronic) met blauwe (’cut-off’) filters (BG12 en BG39 
filter). 
Aansluitingen van deze apparatuur staan in bijlage 4. 

10 
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n adapter 

Figuur 2.6: Foto van de  constructie (boven) en  lijntekening van deze foto (onder). 



Materialen en Methoden 

2.2.2 Fluorescerende markers 

Voor het experiment zijn markers gebruikt waaraan de volgende eisen werden gesteld: 
1) fluorescerend; 
2) de afmetingen dienen zodanig te zijn dat er genoeg bolletjes op een peesplaat 
geplakt kunnen worden (ongeveer 30 - 40), tegelijkertijd wordt echter het plakken 
moeilijker ais de bolletjes Meiner worden; 

de bolletjes dient Watervast te zijn of watervast gemaakt te worden, tijdens het 
experiment wordt namelijk de peesplaat vochtig gehouden om uitdroging te 
voorkom en. 

3) de maikeïs ïììûetefi tijdens het experiment hu:: intensitri! bekouden: de verf q2 

Er zijn twee methodes om de markers (polystyreen bolletjes, Polysciences Inc., Warrington U.S.A.) 
met een diameter van 355-425 pm te verven met fluorescerende markerstiftvulling (stabilo boss 
refill). Met de ene methode wordt de kleuring handmatig verricht terwijl met de andere methode 
gebruik wordt gemaakt van een airbrush. De werkwijzen om tot een goede Weuring te komen staan 
vermeld in bijlage 5. 
Handmatig verven levert een betere kleuring op dan met een airbrush. Kleuren met een airbrush 
gaat echter sneller en levert een constantere kwaliteit. Bij beide methoden is het verkrijgen van een 
uniforme kleuring moeilijk. 

2.2.3 Proximale peesplaat met markers 

Op de peesplaat worden 30 tot 40 markers geplakt in een regelmatige verdeling. 
De markers worden zodanig geplakt dat de diameter van de lijmvlek maximaal 2 maal de diameter 
van de marker bedraagt. Deze lijmvlekken worden aangebracht met een haar die in de lijm 
(Histoacryl blauw, B. Braun Melsungen AG, Duitsland) is gedoopt. Om de haar makkelijk te 
hanteren wordt deze vastgeplakt aan bv. een potlood. 
De marker wordt vervolgens zo snel mogelijk voor een paar seconden in de lijmvlek geduwd met 
behulp van buddy-materiaal aan een naald. Het aanbrengen van de lijmvlek en het positioneren van 
de marker gebeurt onder een binoculair. 
Tenslotte wordt met een naald gecontroleerd of de marker vastzit. 

Na het lijmen van de markers kan de peesplaat ingevroren worden. De peesplaat wordt vochtig 
gemaakt met fysiologisch zout en ingevroren in isopenthaan, de ingevroren peesplaat wordt in een 
aluminium bakje in de diepvriezer bij -60 "C bewaard. 
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Materialen en Methoden 

2.3 BEELDVERWERKINGSSYSTEEM EN REKDISTRIBUTIEBEPALING 

2.3.6 Beeldverwerkingssysteem 

Om de verplaatsingen van de markers te meten wordt gebruik gemaakt van een marker-follow 
systeem. Het systeem bestaat uit een camera met video die gekoppeid is aan een PC. En de FC 
bevindt zich een imme-yïábùeï (PCVISIONpIüc ! 024x51 2 pixels, !~~:c;ncle: Dik). De frame- 
grabber kan vanaf video beelden ’grabben’ en in het intern geheugen van de PC zetten. 
Met behulp van routines geschreven in het software pakket van het beeldvenverkingssysteem TIM 
kunnen de videobeelden worden verwerkt tot files met de x- en y-coördinaten van de zwaartepunten 
van de markers. De bewerking is een filtering op basis van een grijswaardecriterium (tresholden). 
Een bepaalde grijswaarde wordt als drempelwaarde gekozen. Vervolgens wordt elke pixel met een 
hogere grijswaarde wit en elke pixel met een lagere grijswaarde zwart gekleurd. In dit onderzoek 
zijn door Paul Willems (RL) extra routines geschreven om beelden met te weinig contrast te 
bewerken (zie bijlage 6, stap 5 in het menu). Zijn de beelden echter van zeer slechte kwaliteit dan 
moet door gebruik te maken van een subwindow iedere marker apart getreshold worden. 
De bestanden met de coördinaten van de zwaartepunten van dezelfde markers uit de verschillende 
files worden aan elkaar gekoppeld. Na deze sortering kan een marker door de files en dus door de 
tijd gevolgd worden. 

2.3.2 Rekdistributiebepaling 

Oomens en van Rating en (TU Eindhoven, Faculteit Werktuigbouwkunde, vakgroep WFW) hebben in 
Turbo Pascal de door Peters (1987) beschreven methode voor de bepaling van rekdistributies 
geïmplementeerd. De deformatietensor wordt berekend met behulp van rekgroepen. Voor de 
bepaling van de deformatietensor zijn minimaal 3 markers nodig. Door meer markers in een 
rekgroep te nemen is het mogelijk nauwkeuriger te schatten. De rekgroep mag echter ook niet te 
groot worden, de rekgroep is namelijk een ’laagdoorlaatfilter’, hoe groter de diameter van de 
rekgroep, hoe meer ’smoothing’. De rekgroep wordt bepaald door in een vast gebied rondom een 
marker alle markers tot de rekgroep toe te wijzen. In dit onderzoek wordt hiervoor een maat tussen 
de 700 en 900 micrometer (maten komen niet overeen met werkelijke micrometers) gekozen zodat 
er 3 tot 8 markers tot een rekgroep behoren. De gebruikte rekmaat is de Green-Lagrange rekten- 
sor. De rekken worden, met behulp van programma’s rekken1 .exe en rekken2.exe, berekend door 
twee configuraties van de boven beschreven rekgroepen te vergelijken. 

In bijlage 6 staan de stappen van de beeldverwerking en rekdistributiebepaling uitgewerkt. 
Fig. 2.7 toont de stappen in data-verwerking zoals door Peters (1 987) beschreven. 
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a s e t  of uictures - 
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Scanning 
- discretizarion of the pictures 
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Marker detection 
- automatic and manual removal 

- marker centroid determination 
o f  noise 

Strain group definition 

Marker Identification 

Strain calculation 
- choice af  reference and 

current state  
- graphical output. 

Strain f i l e  

Figuur 2.7: Stappen in de data-vetwerking (Peters, 1987). 



Materialen en Methoden 

2.4 DEFINITIES 

De data die uit de biaxiale trekgroeven worden verkregen worden bewerkt. De verplaatsingen in 
longitudinale en transversale richting worden omgezet in (nominale) rekken, de krachten in beide 
richtingen worden omgezet in relatieve krachten. 

..r- 
I enzij anders vermeid wordi miei rek {-i de nuininale ïdí Uedûeld: 

A l  rek = - 
1 

Dus in longitudinale richting geldt (AI in mm): 

Terwijl in transversale richting geldt (AI in mm): 

N.B.: De bij de beeldverwerking uitgerekende rekken zijn Green-Lagrange rekken: de koofdrekken 
zijn de eigenwaarden van de Green-Lagrange rektensor. In bijlage 10 zijn deze eigenwaarden zo 
gerangschikt dat de eerste hoofdrek (EI) de grootste is. 

Met relatieve kracht of kracht per lengte [N/mm] wordt bedoeld de kracht gedeeld door de afstand 
waarop deze kracht werkt. De kracht in longitudinale richting (X-as) werkt op de afstand in 
transversale richting, terwijl de kracht in transversale richting (Y-as) werkt op de afstand in 
longitudinale richting. Dus in longitudinale richting geldt: 

( 4 )  
Kra ch t long 

5 Rel. Kracht,,,, = 

en in transversale richting: 

Kracht 
Rel. Kracht,,,, - -8 ( 5 )  

Deze relatieve krachten kunnen gezien worden als een maat voor de spanning. 

Verder is er nog een 'stijfheidsverhouding' gedefinieerd die de verhoudingen van de relatieve 
krachten in longitudinale en transversale richting geeft: 

Rel. Kracht,,,, 
Rel. Kracht,,,, sti jfh. verh. = 

Deze verhouding is bij dezelfde rek in longitudinale en transversale richting een maat voor de 
verhouding van stijfheid in longitudinale en transversale richting. Een echte stijfheidsverhouding is 
het niet omdat geen rekening wordt gehouden met dikteverandering in de peesplaat die vooral 
optreedt in longitudinale richting. 
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Resultaten 

HOOFDSTUK 3 RESULTATEN 

Eerst wordt het verband tussen de globale rekken en de krachten behandeld, daarna de locale 
verplaatsingen en de rekken. 

3.1 KRACHTEN 

De nu volgende resultaten gelden voor de gehele peesplaat, er wordt gekeken naar twee verschil- 
lende proeven: pees6 en pees7. Deze twee proeven volgden in eerste instantie het iteratie protocol. 
De protocollen van deze twee proeven staan in bijlage 7. 
Ten eerste worden de resultaten bekeken tot zover de rekken equibiaxiaal zijn opgelegd. 

1. De relatieve krachten die optreden in longitudinale richting zijn groter dan in transversale 
richting, de krachten in longitudinale richting blijven in Fig. 3.la t/m d boven de krachten in 
transversale richting; 
2. De krachten variëren sterk per proef, in Fig 3.1a tlm d lopen de lijnen wan pees6 duidelijk 
steiler dan die van pees7. Ook de waarden van de maximaal optredende krachten in tabel 
3.1 (pees6) verschillen sterk van de waarden in tabel 3.2 (pees7); 
3. Bij toenemende verplaatsingen neemt de lineariteit tussen kracht en rek af, vooral bij 
pees6X in Fig. 3.1 b is de rek lineair met de relatieve kracht terwijl in Fig. 3.ld dit verloop de 
vorm van een parabool aanneemt; 
4. In longitudinale richting is de peesplaat 'stijver' dan in transversale richting, de 'stijfheids- 
verhouding' in Fig. 3.2a en b is groter dan 1. Dat betekent dat de relatieve kracht in 
longitudinale richting groter is dan de kracht in transversale richting om dezelfde rek op te 
leggen. 
5. Bij toename van de rek tijdens de proef neemt de 'stijfheidsverhouding' toe, in Fig. 3.2a 
en Fig. 3.2b neemt tijdens de eerste tien seconden de stijfheid sterk toe, in deze tien 
seconden verloopt ook de rek. De relatieve kracht in longitudinale richting neemt dus tijdens 
de proef sterker toe dan de relatieve kracht in transversale richting; 
6. De 'stijfheidsverhoudingen' lijken bij de Verschillende rekstappen naar een constante 
waarde te 'relaxeren', in Fig. 3.2a is deze waarde ongeveer 4,3 en in Fig. 3.2b ongeveer 
3,2. 

In bijlage 8 staan voor pees6 de rek-tijd, de relatieve kracht-tijd en de relatieve kracht-rek krommen 
geplot voor verschillende rekstappen. 
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relatieve kracht-rek verloop van 1 naar 3% rek relatieve kracht-rek verloop van 3 naar 5% rek 

relatieve kracht-rek verloop van 5 naar 7% rek relatieve kracht-rek verloop van 7 naar 9% rek 
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Figuur 3.1 : Relatieve kracht-rek krommen bij verschillende rekstappen; pees6X is pees6 in 
longitudinale richting, pees6Y is pees6 in transversale richting, zo ook voor pees7X en Y. 

17 



Resultaten 
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Figuur 3.2: 'stijfheidsverhoudingen' bij pees6 en pees7 bij verschillende rekstappen. 

Na een equibiaxiale rek van 9% wordt de rek alleen in transversale richting voortgezet omdat de 
krachten in deze richting sterk achterblijven bij die in longitudinale richting. Het opvallende resultaat 
van deze voortzetting is dat de maximale krachten in longitudinale richting afnamen (tabel 3.1 en 
3.2) en dat de maximaal optredende krachten in transversale richting eerst afnamen en daarna 
weer toenamen (tabel 3.1 en 3.2). 

Tabei 3.1 Rekken en max. krachten bij, pees6, tot de dubbele lijn (=) 
verloopt de rek equibiaxiaal, daarna alleen transversaal. 
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0 . 0 1  
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Tabel 3.2 Rekken en max. krachten bij pees7, tot de dubbelle lijn (=) 
verloopt de rek equibiaxiaal, daarna alleen transversaal. 
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gemiddelde 

3.2 LOCALE REKKEN 

standaardafw. 

Van pees5 is pees5.QQ5; 3 % equibiaxiale rek uitgewerkt, hetzelfde is gedaan met pees6.008 van 
pees6; 8 % rek in longitudinale richting en 12.6 % rek in transversale richting (nominale rekken). 
Bij zowel pees5.005 als pees6.008 ligt de peesplaat zo dat de dikke kant zich links bevindt. 

E2 

De hieruit voigende resuiiaten kunnen ais vöigt worden samerigevai: 
I .  Verplaatsingen aan de dikke kant (links) van de peesplaat zijn veel kleiner dan aan de 
dunne kant (rechts) (Fig. 3.3b en 3.4b), deze resultaten moeten nog wel statistisch getoetst 
worden; 
2. Zowel in grootte als in richting variëren de hoofdrekken sterk (Fig. 3 . 3 ~  en 3.4~); 
3. Rekken liggen in een band om de El-as: optredende El-rekken zijn van dezelfde orde 
en positief terwijl de E2-rekken zowel positief als negatief zijn (Fig. 3.3e en 3.4e). 
4. De hoofdrekken (Fig. 3 . 3 ~  en Fig. 3.4~) staan niet loodrecht op elkaar en de cirkels van 
de effectieve rekken (Fig. 3.3e en Fig. 3.4e) zijn niet rond maar ovaal. 

__ ~~ 

-0 .3131 1 . 2 6 7 9  

In bijlage 9 staan de rek-tijd, de relatieve kracht-tijd en de relatieve kracht-rek krommen van 
pees5.005 en pees6.008 geplot. Opvallend hierbij is dat de relatieve kracht in transversale richting 
van pees5.005 na 2 sec. vrijwel constant blijft. 
In bijlage 1 O sfaan de berekende Green-iagrange nooiarekken van pees5.ûû5 en peecô.GO6. 
Opvallend bij pees6.008 is de grootte van de eerste hoofdrek van marker I .  
Van de berekende Green-Lagrange hoofdrekken zijn de gemiddelden en de standaardafwijkingen 
uitgerekend (Tabel 3.3 en 3.4). 

gemiddelde standaardafw. 

I E l  I 2 . 2 3 7 2  I 0.7032 I 

E l  

E2 

5 . 8 5 3 1  2 . 8 9 8 9  

O .  1 0 3 5  2 . 4 6 9 7  

gemiddelde standaardafw. 

E l  

E2 

7 . 4 0 5 3  8 . 8 3 9 6  

O .2633 2 .5732 

Tabel 3.4b Gemiddelde en standaardafwijking per hoofdrek van pees6.008 
met marker !. 
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Uitwerking van pees5.005: 
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Figuur 3.3: b d e  rekverdeiing op basis van verplaatsingen van 30 markers van gaeea5.005: 3% 
equibiaxiale rek In Fig- b geeft de arkei de grootte van de rekgroep en is het puntje het begin van 
de verplaatsing. Het donkere deei van Fig. a,b,c en e is bij benadering het proefstuk 
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Uitwerkhg van pees6.008: 

longitudinaal 
A: Markemurnmering 

longitudinaal 
C: Hoofdrekken ( ~ 5 0 )  

longitudinaal 
B: Markerverplaatsingen (x5) 

- __ - -- - _y_5 
_I_ 

, - - s  _ _  

D: Rekdomein 

longitudinaal 
E: Effectieve rekken 

Figuur 3.3: Locale rekverdeling op basis van verplaatsingen van 35 markers van pees6.008: 8% rek 
in langiaudinde en 12,6% rek !n transversale n'chthg. In Fg. b geeft de arkel de groot& van de 
rekgroep en is het puntje het hegin wan de verplaatsing. Het d~nkere deel van Fg. a,b,c en e is iaij 
benadering het proefstuk. 
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Discussie 

HOOFDSTUK 4 DISCUSSIE 

4.1 PROBLEMEN 

4.1.1 Problemen bij de trekproef 

Het grootste probleem bij de trekproef is het losraken van één van de zijden van de peesplaat, dit 
heeft als gevolg dat er aan de spier naast de peesplaat wordt getrokken. Het bleek dat dit probleem 
elke keer aan dezelfde zijde voorkwam, namelijk aan de dikke kant van de peesplaat waar de 
breedte het kleinst is, hier is het plakken van het frame op de peesplaat het lastigst. Het gevolg was 
dat de krachten in transversale richting worden opgevangen door spiermateriaal. 
Er zijn twee oplossingen voor dit probleem: 

- oudere ratten nemen: de peesplaat van oudere ratten is namelijk groter; 
- kleinere frames maken: met een binnenafmeting van 4x7 mm is er een grotere zekerheid 
dat er alleen aan peesplaat materiaal getrokken wordt. 

Een ander maar niet minder belangrijk probleem is of de lijmverbinding wel sterk genoeg is, hier 
wordt in 4.2 verder op ingegaan. 

4.1.2 Problemen bij de beeldverwerking van de videobeelden 

Bij de beeldverwerking kunnen de volgende problemen voorkomen: 
1) Niet uniforme reflectie van de markers: indien er een paar markers 'feller' zijn dan de 
andere zal blijken dat de peesplaat rond deze markers ongeveer dezelfde grijswaarde bezit 
als markers die niet zo fel zijn. De informatie van deze zwakkere markers zal dus bij 
verwerking via de beschreven weg verloren gaan. De niet uniforme reflectie kan door twee 
factoren veroorzaakt worden: de markers en de lichtbron. De markers moeten dus uniform 
zijn qua reflectie en de lichtbron moet zo ingesteld staan dat overal evenveel reflectie 
optreedt. 
2) De aanwezigheid van grote druppels fysiologisch zout op de peesplaat, dit kan namelijk 
ongewenste reflectie veroorzaken. Een oplossing van dit probleem is een fijnere verneveling 
van het fysiologisch zout. 
3) Het tijdstip bepalen waarop de verplaatsing echt begint, een 'veeg' onder de camera 
geven is niet nauwkeurig genoeg. Pas na beeldverwerking is het begin van de beweging 
vast te stellen. 
4) Met het oog is niet goed te zien of een beeld wel of niet goed genoeg is voor beeldver- 
werking. 

De problemen die ontstaan bij de verwerking zijn vrijwel geheel toe te schrijven aan de slechte 
beeldkwaliteit. De kwaliteit van het beeld kon bij de opnames niet vastgesteld worden. Een manier 
om de beeldkwaliteit te controleren is met behulp van TIM. Voordat de opnames beginnen is door 
middel van de treshold-routine (zwart-wit maken) te bekijken of de markers dezelfde intensiteit 
hebben en waar zich storingen voordoen. 

Omdat in het iteratie protocol steeds gebruik wordt gemaakt van rekstappen van 2% is het 
referentie protocol aan te bevelen omdat dan verschillende rekstappen (2, 4, 6, 8%) onderzocht 
kunnen worden. 
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Discussie 

4.2 FOUTENANALYSE VAN DE RESULTATEN 

4.2.1 Krachten 

Uitgaande van de resultaten van pees6 en pees7 is in ieder geval te zeggen dat bij dezelfde 
opgeiegde giobaie rek de iongitutiinaië richting een gïóteïe kracht üiiûefeiìi dan de tïânsdersâle 
richting. Om een aantal redenen is de echte stijfheidsverhouding tussen de beide richtingen niet te 
bepalen. Ten eerste is het noodzakelijk dat de dikte van de peesplaat bekend is, deze dikte 
verloopt echter in longitudinale richting (Fig. 2.3). Verder moet onderzocht worden of er geen slip 
tussen de klemmen optreedt en of er in de ene richting meer slip optreedt dan in de andere 
richting. 
Eventuele slip kan wellicht voorkomen worden door de peesplaat over een groter deel in te 
klemmen en/of een betere lijmverbinding tussen peesplaat en frame. 
Indien de rek alleen in transversale richting wordt voortgezet (Tabel 3.1 en 3.2) zijn de optredende 
maximale krachten eerst kleiner, een verklaring hiervoor kan zijn dat de opgetreden relaxatie bij de 
vorige rekstap zo groot was dat deze relaxatie, door alleen de rek in transversale richting te 
vergroten, niet te overbruggen is. 

4.2.2 Locale rekken 

Bij pees5.005 valt gelijk het gemiddelde van de tweede hoofrek op, deze is namelijk negatief terwijl 
je een equibiaxiale rek van 3% oplegt, dit valt te verklaren met het feit dat de transversale richting 
los is. Dit blijkt uit Fig. 3.3b waar de verplaatsingen in transversale richting naar beneden gericht 
zijn en uit bijlage 9.1, waar de relatieve kracht in transversale richting (Y-as) een nagenoeg 
constant verloop heeft in vergelijking met de relatieve kracht in longitudinale richting. 
Bij pees6.008 echter is er geen richting los, maar de gemiddelde hoofdrekken (EIgem: 5.85 %, E2,,,: 
0.10 %) blijven hier ook achter bij de opgelegde rekken (longitudinaal 8 %, transversaal 12.6 %), 
een mogelijke verklaring is dat er slip is opgetreden tussen de peesplaat en de klemmen. Een 
andere verklaring kan zijn dat aan de randen een veel grotere rek optreedt waardoor het midden 
niet zo sterk rekt. Indien er slip is opgetreden zijn de berekende stijfheidsverhoudingen heel slecht. 

In Fig. 3 . 3 ~  en e en Fig. 3 . 4 ~  en e staan de hoofdrekken niet loodrecht op elkaar en de effectieve 
rekken vormen geen cirkels maar ovalen. Dit komt waarschijnlijk doordat de pixels in de transversa- 
le (Y) richting groter zijn dan in de longitudinale (X) richting. De uitvoer moet hiervoor nog 
gecorrigeerd worden. 

De berekende Green-Lagrange rekken kunnen niet nauwkeurig zijn omdat door het slechte contrast 
de zwaartepunten van de markers niet goed berekend kunnen worden, gaan we ervan uit dat deze 
meetfout opgevat kan worden als ruis dan heeft dit geen effect op de gemiddelden van de 
hoofdrekken. 

Samenvattend: als d.m.v. een goede lijmverbinding en een goede inklemming slip vermeden kan 
worden dan werkt de gebruikte methode. Om de nauwkeurigheid te verhogen is het wel belangrijk 
dat het contrast verbeterd wordt. 
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Condusies en Aanbevelingen 

HOOFDSTUK 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 CONCLUSIES 

In principe werkt de gebruikte methode. 
He? referentie protocol Is aan te bevelen bven  het I?era?ie p r o t ~ c ~ i .  
Optredende relatieve krachten in longitudinale richting zijn 3 tot 5 maal groter dan in 
transversale richting bij dezelfde opgelegde globale rek (locale rekken geven andere 
resultaten). 
De binnenmaat van de frames (5x8 mm) is iets aan de grote kant omdat dan regelmatig 
ook aan spier wordt getrokken i.p.v. alleen aan de peesplaat. 
De markers moeten uniform van kleur zijn (zelfde mate van fluorescentie) zodat het contrast 
tussen marker en achtergrond bij elke marker gelijk is. Op het oog is echter niet goed te 
zien of dit wel het geval is. 

5.2 AANBEVELINGEN 

Frames produceren met een andere binnenmaat, bijv. 4x7 mm zodat bij gebruik van deze 
frames er een grotere zekerheid is dat er alleen aan peesplaat wordt getrokken. 
Er moeten markers komen die egaler van kleur zijn (deze zijn echter alleen tot 100 pm en 
van 600 pm te koop). 
Het TIM-systeem van BW installeren bij de trekproef, dit heeft als voordelen dat er gekeken 
kan worden of het contrast goed is en de beelden kunnen verwerkt worden tijdens de 
trekproef. 
Onderzoek naar het mogelijk optreden van slip tussen de klemmen. 
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Bijlagen 

BIJ LAG EN 

BIJLAGE 1. GEBRUIK VAN DE BIAXIALE TREKBANK 

Stap voor stap worden nu de handelingen beschreven die nodig zijn voor het gereedmaken van de 
!rekbank. 
- start de computer bij de trekbank: C:b verschijnt 
- type in cd asyst3 (Enter): C:\ASYST3> verschijnt 
- type in biax (Enter): OK verschijnt 
- type in load biáxtkb (Enter): het hoofdmenu verschijnt met de volgende opties: Ramp, Sinus, 

- kies File, er verschijnt: 

- verander naam in de naam van de proef, bijvoorbeeld pees6 
- ga terug naar Ret hoofdmenu en kies Ramp, het volgende menu verschijnt: 

Driehoek, Precond., Plots, File en Test. 
Dir: C:\ASYST3\BXDATA\ 
File: naarn.OOO 

-- HAND BED. -- 
Positie X: 
Positie Y: 

Eindpositie X: 
Eindpositie Y: 
Snel heid X: 
Snel heid Y: 
Kracht X: 
Kracht Y: 
Meettijd 

-- START -- 

.O0 [mm] 

.O0 [mm] 

.O0 [mm] 

.O0 [mm] 

.70 [mm/s] 

.70 [mm/s] 
1.00 [mv/v] 
1.00 [mv/v] 
30.00 [sec] 

Met de handbediening worden de klemmen naar elkaar toegebracht totdat de ruimte tussen twee 
klemmen 1 mm bedraagt. Hierdoor zal de positie van X en Y veranderen. De begin positie van X 
en Y wordt op O gesteld. 
Naast de computer staat tevens een apparaat waarmee de krachten afgelezen kunnen worden, 
deze is voorzien van een schaling, die ingevoerd moet worden bij kracht X en Y. Deze schaling is 
bij ons in beide richtingen 0.1 of 0.05 [mVN]. 
De rest van de waarden worden tijdens de trekproef ingevuld. 
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BIJLAGE 2. CONVERTEREN VAN DATA 

- start de computer bij de biaxiale trekbank: C:b verschijnt; 
- type cd asysK3 (Enter) in: C:\ASYST3> verschijnt; 
- type biax (Enter) in: OK verschijnt; 
- type load fiieconv.new (Enter) in: OK verschijnt; 
- type conv (Enter) in: input data filenaam verschijnt; 

(bxdata geeft de subdirectory aan waarop de data is gesaved) (Enter): Output filenaam 
verschijnt; 
- type de naam in waaronder de data gesaved wordt (zorg voor een 5,25 diskette in de A 
schijf), bijvoorbeeld a:pees604.asc (de extensie .asc wordt gebruikt om later de data in te 
kunnen lezen) (Enter): OK verschijnt opnieuw; 
- het programma biax verlaten kan door bye in te typen. 

Wpe naar" i,i "-an de file die gecari&ee;d y;o;&, h ~ k n n f i v h e e l r 4  U I J V W U I  UGTIU bxd2t2bees6.004 

Voordat deze matrix gebruikt kan worden om plots van te maken moet de bovenste regel (Verplaat- 
sing Krachten Tijd Index) verwijderd worden, vervolgens moeten alle X: en Y: verwijderd worden. 
Dit is nodig omdat anders de matrix niet ingelezen kan worden. Dit verwijderen kan het makkelijkst 
gebeuren met een edit-programma, zoals de Norton-editor. 
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BIJLAGE 3. MAKEN VAN FRAMES 

Alle werkzaamheden worden verricht in de werkplaats van W-hoog. Eerst wordt het plastic 
(polystyreen, dikte 0.5 mm) op de juiste buitenmaat gesneden (1 5x1 8 mm). Daarna kan de binnen- 
maat (5x8 mm) gestanst worden met behulp van een 5x5 mm stempel. De hoeken kunnen 
eenvoudig ingezaagd worden met een slijpmachientje (Proxxon) met bijbehorende adapter (PS- 
2612). Het frame is nauwkeuriger te maken als op het plastic eerst alles is aangetekend. indien het 
piastic niet zwaii is moet hei frame aan 66n zijde yeveïÍd wûïcfeii fret wcitewâsiate schûolbûïdeiìveif 
met behulp van een penseel. 

BIJLAGE 4. AANSLUITINGEN OPNAME-APPARATUUR 

Van het TIM-systeem wordt alleen de videorecorder en de monitor gebruikt, daarom sluiten we 
deze kort d.m.v. een kabel tussen VIDEO OUT op de videorecorder en INPUT I op de monitor, 
vervolgens gaat er een kabel van VIDEO IN op de monitor naar de camera, deze camera is weer 
aangesloten op de voeding, deze staat op een voltage van 11 V bij een stroom van 300 mA. 
Om de markers op goede grootte in het beeld te krijgen moet de camera op ongeveer 25 tot 30 cm 
boven de bekken van de trekbank staan, waarna het beeld scherpgesteld wordt. Om een scherp 
contrast van cie markers te krijgen moeten âe markers van dicht bij (een paar em.j aangëstraaib 
worden door de koud-lichtbron met blauw filter. 

BIJLAGE 5. KLEUREN VAN DE MARKERS 

Methode 1, handmatig: 
Een vetvrij papiertje met daarop een grote druppel (ongeveer 1 cm in doorsnede) fluores- 
cerende markerstiftvulling (stabilo boss refill) wordt in een petrischaaltje gelegd, in de 
markerstiftvulling worden vervolgens f30 markers gestrooid. Met een ander vetvrij papiertje 
wordt over de markers gerold totdat de markerstiftvulling opgedroogd is. Om een goede 
kleuring te verkrijgen is het noodzakelijk om deze handeling enige malen te herhalen. 
Onder een binoculair worden de markers gesorteerd, met markers die niet-homogeen of te 
licht gekleurd zijn wordt de vorige stap opnieuw uitgevoerd. 
Op de gesorteerde markers wordt de verf gefixeerd en watervast gemaakt door op 
ongeveer 25 cm afstand haarlak over de markers te verstuiven. 

Methode 2, met een airbrush: 
De bolletjes worden in een petrischaaltje gestrooid en bespoten met ossengal en alcohol 
d.m.v. de airbrush. Dit zorgt voor een betere hechting van verf op de bolletjes. 
De bolletjes worden bespoten met de verf en gedroogd. Dit wordt herhaald en daarna 
worden de bolletjes bespoten met de haarlak. De bolletjes worden van elkaar losgemaakt 
d.m.v. een kwastje. De goede markers worden geselecteerd onder een binoculair. 
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BIJLAGE 6. METEN VAN VERPLAATSINGEN EN BEPALEN VAN REKKEN 

Grote stappen: A. Meting registreren: TIM 
5. Data sofleren en filteren: Matlab 
C. resultaten bepalen (data files kiezen): beelden-exe 
D. resultaten "Post processen": rekken*.exe 

A. Meting restreren: TiM 

Het menu in TIM laat 6 keuzemogelijkheden zien: 
1. het beeld tresholden 
2. acquisitie file maken 
3. acquisitie uitvoeren 
4. meting verwerken 
5. aquisitie verwerken m.b.v beeldverbeteringstechnieken 
6. data sorteren en filteren met pcmatlab 

O. terug naar TIM 

Indien bijna alle markers dezelfde intensiteit bezitten wordt dit menu stapsgewijs gevoigu: 

1. Het beeld tresholden. 
Het grijze beeld wordt met behulp van deze routine zwadwit (0/255) gemaakt. Door de 
waarde 1000 in te typen wordt het grijze beeld weer zichtbaar. 
Let op: het beeld moet wel zwart wit zijn voor je de beelden opslaat! 

2. Acquisitie-file maken. 
Met behulp van deze routine wordt de file xacquis.cmd gemaakt. 
- Geef startnummer " O  op; 
- Geef daarma het aantal beelden voor op te slaan en te verwerken (kies 56 of minder). Let 
op: er wordt 1 beeld meer opgeslagen, dit is het referentiebeeld! 
- Tevens kan een stap in de nummering worden ingevoerd (kies "1"). 
- Het delay wat kan worden ingevoerd is minimaal 0.72 seconde. 
De eerste drie opgegeven waarden worden in de file xacquis.ins gesaved om later in de 
sorteerroutines te kunnen gebruiken voor de bepaling van de naam van de data-files. 

3. Acquisitie uitvoeren. 
Zorg eerst dat de videoband op de juiste plaats staat, start de videoband er voer de aqui- 
sitie uit. Het bij stap 2 gemaakte file (xacquis.cmd) wordt geexecuteerd. De beelden worden 
op de ram-drive D: opgeslagen (*.im). 

4. Meting verwerken. 
Schakel eerst de videorecorder uit omdat deze de verwerking bemoeilijkt. 
De opgeslagen beelden worden verwerkt tot data-files (ascii). De naam van de data-files 
moet hier ingevoerd worden (4 characters). De naam wordt in de file naam.txi opgeslagen. 
In de file xycoorpc.ins bevinden zich minimum en maximum oppervlakte afmetingen van de 
markeringen in hoeveelheid pixels. Deze keuzes zijn afhankelijk van de gebruikte markerin- 
gen. 
Let op: deze stap kan alleen worden uitgevoerd als het contrast goed is en er geen 
storingen optreden. Indien het contrast niet goed is maak je gebruik van stap 5. 
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5. Aquisitie verwerken m.b.v beeldverbeteringstechnieken. 
Deze stap doet hetzelfde als stap 4 alleen wordt het beeld verbeterd. Het beeld verbeteren 
wordt gedaan door eerst het beeld een paar keer te eroderen: storingen worden groten- 
deels weggewerka. Vervolgens wordt het beeld 3 tot 5 maal gedilateerd: de markers groeien 
'vol'. Tenslotte wordt er weer geerodeerd zodat de markers hun oorspronkelijke afmetingen 
krijgen. Het aantal malen dat er geerodeerd, gedilateerd en vervolgens weer geerodeerd 
wordt is afhankelijk van de kwaliteit van het oorspronkeiijke beeld. 

In de praktijk komt het echter voor dat niet alle markers ongeveer dezelfde intensiteit hebben. Door 
de veel hogere intensiteit van een paar markers kan de intensitiet van de achtergrond van die 
markers dezelfde waarde hebben als de intensiteit van 'zwakke' markers, om toch beelden te 
verkrijgen die te verwerken zijn moet je de oorspronkelijke beelden van de band bewerken. 

Voer eerst stap 2 en 3 uit (dus zonder het beeld te tresholden), save de opgeslagen 
beelden op een aparte directory. Bewerk daarna deze beelden met TIM: leg om elke 
marker een window en treshold het window, doe dit bij elke marker. Treshold vervolgens 
het gehele beeld. 
Copieer de bewerkte beelden naar de ram-drive D:. Dit zijn meestal maar een paar beelden 
omdat de bewerking veel tijd kost. Hernoem vervolgens de beelden zodat de nummering 
klopt. 
Pas tenslotte de acquisitie-file (stap 2) aan: het aantal beelden dat je bewerkt is namelijk 
minder geworden. 

B. Data sorteren en filteren 

6. Data sorteren en filteren met pcmatlab. 
Hiermee wordt de configuratie voor matlab in de pc gedefinieerd en de pc opnieuw ge-boot. 
Hierna verschijnt de matlab prompt in het beeld. 

Door 9sort te typen wordt de sorteer/filter-routine gestart. Hiermee worden de *.dat files vetwerkt tot 
*.asc files. 

C.Resultaten bepalen (data-files kiezen): beelden.exe 

Hiermee worden de data files bepaald die de extrema van de verplaatsingen bevatten. Deze data 
files moeten de extensie .asc hebben. Elke markering is apart te bekijken. 
Q of q staat voor quit. 

D. Resultaten "Post processen": rekken.exe 

Doe stap -2: relate files 

Doe stap -4: create file of straingroupes 

Start rekkenl .exe 

Gebruik de twee files die in stap C zijn bepaald. 

Kies minimaal 3 of 4 markers per rekgroep, geef vervolgens de rekgroepdiameter 
op. Zorg er echter voor dat de rekgroepen niet groter worden dan 10 markeringen. 

Doe stap -0: verlaat rekkenl 
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Start rekken2.exe 
De volgende figweddata zijn te bekijken: 

1. Undeformed configuration 
2. Reference + Current Coordinates 
3. Principal strains 
4. Domain of principal strains 
5. Effective strains 
9. i+j,,ïica; .va;uec o; aïájn8 

Van de figuren is er een print-out te verkrijgen door voor rekken2.exe hardcopy.com te draaien, 
vervolgens is het beeld met Shift PrfSc 1 te printen. 

De programma’s en instellingsfiles staan geheel uitgewerkt in de handleiding bij het TIM-systeem in 
Maastricht. 
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wo.13/4 verplaatsing snelheid 
proef 1 
pees5. X-as Y-as X-as Y-as 

O00 0.08 0.05 0.02 0.01 

O 0.02 0.01 001 

O02 0.08 0.05 0.02 0.01 

003 I 0.24 4 0.15 0.02 0.01 

004 0.08 0.05 0.02 0.01 

005 0.32 0.20 0.02 0.01 
-----ûpm: pees5.005 wordt uit(.ewerkt- 
006 0.32 0.30 0.02 0.01 

007 0.32 0.40 0.02 0.01 

008 0.32 0.50 0.02 0.01 

O09 0.08 0.05 0.02 0.01 

008 O O 0.02 0.01 

nm: I I O I 

----ûpm: nat emaakt 

4 p m :  y-richting lijkt los 

BIJLAGE 7. PROTOCOLLEN VAN TREKPROEVEN 

teller 
meetti jd 

begin eind (sec) 

1.16 1.31 10 

10 3.49 4.05 

5.19 5.32 10 

8.41 9.19 24 

13.45 14.13 24 

16.07 16.37 24 

17.50 18.20 24 

19.32 20.02 24 

21.39 22.04 24 

24.02 24.35 30 

niet genoteerd 

Ç n i i t n  T r n n r r :  3. 0 9  
7 I L V U C I  "U_  

Tabel b2: proef pees6 (verplaatsing in mm, snelheid in mrn/s). 
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verplaatsing 

X-as Y-as 

I I i i 1 
snelheid teller 

' meettijd 
X-as Y-as begin eind (sec) 

wo. 1 3 / 4  
proef 3 
pees7. 

0.08 

0 .24  

0.40 

0 .56  

0 .72  

0.05 0 .02  0 . 0 1  0.47 1 .00  1 0  

0.15 0.02 0 . 0 1  2 . 3 1  2.55 20  

I 0.25 I 0.02 0.G1 I 3 .50  I 4.20 I 2 0  1 

0.35 0.02 0 . 0 1  5 .10  5 .36  2 0  

0.45 0.02 0 . 0 1  6.02 6.26 2 0  

O00 

001 

002 

003 

004 

005 

006  

007 

008 

O09 

010 

0.08  I 0.05 

Tabel b3: proef pees7 (verplaatsing in mm, snelheid in mm/s). 
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BIJLAGE 8. PLOTS VAN PEES6 BIJ VERSCHILLENDE REKSTAPPEN 

0.03 

n 

2 0.02 
2 

0.01 

Y-as - 

X-as - i ............................... / :,4* 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
t [sec] 

" 
O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

t [sec] 

n 0.1 
E E . 0.08 E# 

0.06 

0.04 

&- \*-.A :-.*.... .................................................................. ................................. ................... L. . Y-as -- o 02 _ j i 

n I I I I 

,,',,#I, ,--.--,,-.,-,+8--* \ J b -  -- 
, 1 , , ~ - . , , ~ . . ~ . . , 8 - . - ~ - - ~  , - ,,,-,.. -.,- v 

oroos 0.01 0.015 0.02 0.025 
rek [-I 

Bijlage 8.1 Rek-tijd, relatieve kracht-tijd en relatieve kracht-rek 
van de rek van 1 tot 3 % voor pees6. 

krommen 

0.03 

bij toename 
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O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
t [sec] 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
t [sec] 

- 0.25 
E 
E 0.2 Y 
3? 0.15 E? 
e, 
-< o. 1 
3 0.05 
z n  

Or025 0.03 0.035 0.04 
rek [-I 

Bijlage 8.2 Rek-tijd, relatieve kracht-tijd en relatieve kracht-rek 
van de rek van 3 tot 5 % voor pees6. 

0.045 0.05 

krommen bij toename 
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O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 28 

, nn1 

0.07 I I 1 I 

................ - 0 06 1 X-as - i < .  
u I 

.............. ............................... ................ ................ ................ .............. ~i.70 -I ........................................................ 

t [sec] 

"O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
t [sec] 

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

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

OT045 

Bijlage 8.3 

0.05 0.055 0.06 
rek [-I 

Rek-tijd, relatieve kracht-tijd en relatieve kracht-rek 
van de rek van 5 tot 7 % voor pees6. 

0.065 0.07 

krommen bij toename 
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O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

- E E 
Y 

Q 
8 

t [sec] 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
t [sec] 

............. <....... 

0.065 0.07 0.075 0.08 0.085 0.09 
rek [-] 

Bijlage 8.4 Rek-tijd, relatieve kracht-tijd en relatieve kracht-rek krommen bij toename 
van de rek van 7 tot 9 % voor peec6. 
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BIJLAGE 9. PLOTS VAN PEES5005 EN PEES6.008 

t [sec] 

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

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

O 5 10 15 20 25 

t [sec] 

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

0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 

rek 1-1 

Bijlage 9.1 Rek-tijd, relatieve kracht-tijd en relatieve kracht-rek krommen bij toename 
van de rek van 1 tot 4 % voor pees5005 
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n 
Y 

24 
2 

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
t [sec] 

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
t [sec] 

n 

E 
E 
\ 

relatieve kracht-rek verloop proef: pees6.008 0.4 I 1 I I I I 

I / i  
...................... : ....................... ; 

Y-as -- i 
....................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i,-..--------. ------------ 
- -* -___--  --.---- : 

X-as - . 

__--_ -L _-.--_--- --e-------- : 

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

................ .-;---------- I" 

W 

O 0.02 0.04 0.06 0.08 o. 1 o. 12 0.14 
rek [-3 

Bijlage 9.2 Rek-tijd, relatieve kracht-tijd en relatieve kracht-rek krommen bij toename 
van de rek van 1 tot 9 % in x-richting en 1 tot 13.6 % in y-richting voor 
pees6.008 
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BIJLAGE IO. GREEN-LAGRANGE REKKEN 

Berekende rekken bij een verplaatsing van: 
X-as: 0.08-0.32 mm Y-as: 0.05-0.20 mm 
Pees5.005 
Green-Lagrange strains + Errors (allen XI 00) 

E2 r* Mrk # t i  

6 3.4076 -0.5251 
8 1.7675 -0.3732 
9 3.0829 0.5721 

11 3.1 530 1 S466 
12 2.2804 1.9114 
13 1.81 81 0.6778 
14 3.41 91 -0.761 9 
15 1.6832 -0.7038 
16 3.0609 -1 -4656 
17 2.2970 -0.2067 
18 1.6557 1.1368 
19 1.6536 1.1369 
21 2.5 $49 -1 2654 
22 1.9949 -1.6065 
23 1.5025 0.21 51 
24 1 .O751 -1.7875 
25 1.9755 -2.1 605 
29 2.2580 -1.9755 

ûiV(E) 
0.0338 
0.0399 
0.0486 
0.0327 
0.0355 
0.0379 
0.0370 
0.0556 
0.0455 
0.0375 
0.0296 
0.0307 
0.0309 
0.031 7 
0.0339 
0.0439 
0.0445 
0.041 3 

Bijlage 10.1 Hoofdrekken en fout per marker 
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Berekende rekken bij een verplaatsing van: 
X-as: 0.08-0.72 mm Y-as: 0.04-0.68 mm 
Pees6.008 
GreenLagrange strains -b Errors (allen xlO0) 

Mrk # El  E2 Div(E) 
1 
3 
4 
5 
6 
7 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

50.91 79 
7.4024 
a.ûûï3 
3.1 283 
5.3991 
5.0995 
4.1 791 
2.8465 
2.0621 
3.2286 
4.4069 
3.9607 
5.4267 
3.2093 
3.201 5 
3.441 9 
1.741 4 
6.9348 

13.9272 
4.5994 
7.01 49 
7.1 061 
8.9943 
7.7394 
8.0058 
9.8752 
8.71 96 

10.9990 
6.1 783 

4.7355 
-1.1 897 .-. #.e.-,.. 
-U.bJUU 

-2.3027 
0.1 073 

-3.3609 
-4.8379 
-0.7076 
-1.5486 
-0.001 4 
-0.4237 
-1.3505 
-5.0603 
-0.4782 
0.0093 
1 .O398 
0.5871 
0.0581 

1.3697 
3.4074 
3.5868 
3.5207 
0.3598 
3.3682 
2.6041 
I -221 o 
2.8014 
3.8657 

-3.1151 

0.0466 
0.0523 

0.0397 
0.0323 
0.0292 
0.0293 
0.0236 
0.0433 
0.0301 
0.0267 
0.0330 
0.0264 
0.031 1 
0.0281 
o.cl332 
0.0337 
0.0338 
0.0481 
0.0283 
0.0302 
0.0324 
0.0379 
0.051 5 
0.0481 
0.0360 
0.0393 
0.0435 
0.0421 

n nnnrr u.u.333 

Bijlage 10.2 Hoofdrekken en fout per marker 
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