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SAMENVATTING 

In de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde van de TU Eindhoven is een 

eenvoudig model van de knie ontwikkeld waarmee onderzoek wordt gedaan naar de 

belastingdoorleiding in de knie. Bij de numerieke analyses aan dit model zijn 

contactelementen gebruikt zoals die in het eindige-elementen-pakket DIANA 
geïmplementeerd zijn. Ter toetsing van deze elementen zijn experimentele analyses 

uitgevoerd aan het model, zodat numerieke resultaten vergeleken kunnen worden met 

gegevens uit experimenten. 

Er zijn twee experimenten uitgevoerd, waarbij een fysisch model van de knie op druk 

is belast. Dit model is opgebouwd uit een starre bolkop (’femurale component’) die 

rust op een vervormbare cilindervormige schijf (‘kraakbeen’). De schijf ligt op een 

star plat vlak (’tibiale component’). Tussen bolkop en schijf bevhdt zich een goed 

passende ring (’meniscus’). Het ene experiment is uitgevoerd met een slappe meniscus 

in vergelijking met de schijf, het andere met een stijve meniscus in vergelijking met 

de schijf. Gemeten zijn: 

- de totale axiale kracht op het model, 

de kracht die direct van de bolkop naar de schijf wordt doorgeleid, 

de axiale indrukking van het totale model, 

de radiale verplaatsing van de ’meniscus’, 

de druk op 3 verschillende plaatsen onder de schijf. 

- 
- 
- 
- 

Er bestaat een goede overeenkomst tussen de gegevens uit de experimenten en de 

resultaten van numerieke analyses. Hiermee is, ook in geval van grote relatieve 

verplaatsingen in de contacten, een goede werking van de gebruikte contactelementen 

aangetoond. 

Verder is met de uitvoering van deze experimenten een basis gelegd voor de analyse 

van complexere modellen van de knie. 
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1. INLEIDING 

In de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde van de Technische Universiteit te 

Eindhoven is een axiaal-symmetrisch model van de knie ontwikkeld om de 

doirleiding van kxachten in het kniegewricht te onderzoeken. In dit model zijn alleen 

aspecten met betrekking tot het contact tussen femur (dijbeen) en tibia (scheenbeen) 

en de daartussen liggende meniscus meegenomen (Schreppers, 1990). Met behulp van 

de eindige-elementen-methode kunnen deformaties van de drie lichamen, de 

belastingverdeling in de contactoppervlakken en spanningen berekend worden. Een 

maat voor de belastingverdeling is de verhouding tussen de kracht die indirect via de 

meniscus wordt doorgeleid en de totaal door het model door te leiden krac$x. Zowel 

deze verhouding als de spanningen onder het tibia-plateau zijn van belang om inzicht 

te krijgen in de functie die de meniscus in het kniegewricht vervult. 

Op dit moment zijn de medewerkers aan dit knieproject ervan overtuigd, dat de reeds 

uitgevoerde numerieke analyses betrouwbaar zijn. De voor de analyse gebruikte 

contactelementen, zoals deze in het eindige-elementen-pakket DIANA 

geïmplementeerd zijn, zijn echter niet 'standaard'. Daarom is het zinvol om voor een 

gecompliceerd probleem de goede werking van deze elementen aan te tonen door 

middel van confrontatie tussen experimenteel en numeriek verkregen resultaten. 

Belangrijk in dit opzicht zijn grote relatieve verplaatsingen in de contacten tussen de 

lichamen in het model onderling. 

De experimenten dienen tevens als voorbereiding voor de analyse van complexere 

modellen. Er  wordt immers toegewerkt naar een kniemodel waarin het 

materiaalgedrag van een of meerdere componenten met mengselmodellen beschreven 

zullen worden. Alvorens het model uit te breiden moet echter worden nagegaan in 

hoeverre de metingen beïnvloed worden door onbekende factoren zoals bijvoorbeeld 

wrijving in het contact. Omdat inzicht in de rol van deze factoren alleen wordt 

verkregen met een goed onderbouwd en gecontroleerd model wordt de weg van 
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starisgewijze modelvorming gevolgd, waarin met een relatief eenvoudig model wordt 

gestart. Hierbij is de confrontatie tussen resultaten uit experimenten en numerieke 

analyses essentieel omdat dit inzicht geeft in de betrouwbaarheid van de resultaten. 

Numerieke analyses en experimenten zijn namelijk complex. 

Het doel van dit onderdeel van het onderzoek is het daadwerkelijk naast elkaar 

leggen van experimentele en numerieke resultaten. Hiertoe moeten gegevens uit 

experimenten met een fysisch model van de knie verzameld worden, waarna 

vergelijking volgt met berekeningen aan dat model. Vervolgens kan een uitspraak 

gedaan worden over de betrouwbaarheid van de gebruikte contactelementen en 

eventueel over de invloed van bijvoorbeeld wrijving op de metingen. 
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2. 

2.1 

HET MODEL 

MODELVORMING 

F i p r  1 laat het kI!!emod_e1 zien, z d s  dat n’? gPbn!ik, wordt. Het is axjaal- 

symmetrisch en bestaat uit een bolvormige femur-kop, een vlakke tibia en een 

ringvormige meniscus, die tussen de twee ’bot-delen’ inligt. De meniscus-ring heeft 

een wigvormige doorsnede. De tibia is een cilindervormige schijf, die op een starre 

vlakke ondergrond ligt. Het bolvormig oppervlak van het femur vormt de onderkant 

van een cilinder, waarvan de bovenkant vlak is en loodrecht staat op de symmetrie-as; 

dit blijft zo, ook tijdens het aanbrengen van de belasting op het model. 

Figuur 1 

Het model van de knie. 
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De componenten van dit model zijn in principe allen deformeerbaar en kunnen 

wrijvingsloos ten opzichte van elkaar bewegen. 

Het moge duidelijk zijn dat een zeer grove modelvorming van het kniegewricht heeft 

plaatsgevonden om te komen tot het zojuist beschreven statische model. Er zijn 

^&ter vele beweegredenen om drastische vereenvoudigingen door te voeren: 

Doel van het onderzoek is in de eerste plaats, om fundamenteel inzicht te 

krijgen in de rol die de meniscus vervult bij de doorleiding van de statisch 

belasting van femur naar tibia. Het model hoeft dus niet in staat te zijn 

bewegingen van het femur ten opzichte van de tibia te beschrijven 

(buigen/strekken van de knie, exo-/endorotatie van het onderbeen). 

Bovendien hoeven spieren en pezen, ligamenten, gewrichtskapsel en patella 

niet in het model te worden meegenomen omdat mag worden verwacht dat 

hun bijdrage aan de functie van de meniscus te verwaarlozen is. 

- Zowel de geometrie als het materiaalgedrag van de verschillende componenten 

van het kniegewricht zijn zeer complex en bij elk individu anders. Om het 

model doorzichtig te houden is gekozen voor een eenvoudige geometrie en 

homogeen, isotroop materiaalgedrag. De invloed van variaties in geometrie en 

materiaalgedrag op de belastingdoorleiding kan door analyses aan het model 

onderzocht worden. 

Het model is zowel aan een numerieke als experimentele analyse onderworpen. 

Numerieke analyses zijn zeer flexibel; het is betrekkelijk eenvoudig om een aantal 

varianten op het model door te rekenen. Variaties kunnen zowel in de geometrie als 

in het materiaalgedrag aangebracht worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om 

femur en tibia te bedekken met zachte lagen, die het kraakbeen simuleren. Ook kan 

kromming van het tibia-piateau in rekening worden gebracht. 

Naast een numerieke is er ook een experimentele analyse uitgevoerd. Om een 

vergelijking tussen beide te kunnen trekken wordt tijdens de experimenten onder 
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andere de belastingverdeling in de contactvlakken bepaald. Derhalve moet de kracht 

die direct van femur naar tibia wordt doorgeleid gemeten worden. Dit is echter een 

probleem als femur en tibia beide deformeerbaar zijn. Het model uit figuur 1 wordt 

daarom nog verder vereenvoudigd. Zo ontstaat het gebruikte fysische model. In dit 

model worden de bolvormige femurkop en de vlakke tibia volledig star verondersteld. 

Tussen de twee hntcnmpnnenten in is nu njet alleen een deformeerbare meniscus 

maar ook een deformeerbare schijf aanwezig. Deze schijf fungeert als een substituut 

voor de zachte kraakbeenlagen op de werkelijke femur en tibia. 

Zowel de meniscus als de schijf zijn vervaardigd uit een silicone rubber. Dit materiaal 

is homogeen van samenstelling en gedraagt zich isotroop, incompressibel en elastisch 

tot ? 25 - 40 % rek, afhankelijk van de stijfheid. Omdat silicone rubbers elastisch 

blijven tot grote rekken kunnen tijdens experimenten zonder problemen grote 

vervormingen gerealiseerd worden. Ook In het kniegewricht ondergaan sommige 

componenten grote vervormingen onder belasting, bijvoorbeeld het 

gewrichtskraakbeen en de meniscus. 

Omdat de componenten in het model wrijvingsloos ten opzichte van elkaar kunnen 

bewegen moet wrijving in het fysische model zoveel mogelijk beperkt worden door 

toepassing van een geschikt smeermiddel. 

2.2 MATERIAALEIGENSCHAPPEN VAN MENISCUS EN SCHIJF 

Zowel de meniscus als de deformeerbare schijf van het fysische model zijn 

vervaardigd uit de vervormbare kunststof Silastic@ RTV Silicone Rubber van Dow 

Corning@. Dit is een twee-componenten silicone rubber, die tot 2% uur nadat de 

uithardende component aan het basismateriaal is toegevoegd vloeibaar blijft, zodat de 

onderdelen gegoten kunnen worden. De proefstukjes, waarmee de materiaal- 

parameters bepaald worden, en de deformeerbare componenten van het fysische 

model zijn tegelijkertijd gegoten uit dezelfde samenstelling van basismateriaal en 

uithardende component. Hiermee is bereikt dat de proefstukjes en de componenten 

van het model dezelfde materiaaleigenschappen hebben; die zijn immers afhankelijk 

van de verhouding tussen basismateriaal en uithardende component. 
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Aan het model worden twee experimenten uitgevoerd. Een waarbij de meniscus 

slapper is dan de schijf en een waarbij de meniscus stijver is dan de schijf. Daartoe 

wordt gebruik gemaakt van 3 rubbers die van elkaar verschillen in stijfheid en kleur. 

Er  zijn een gele, een witte en een groene rubber, die in deze volgorde in stijfheid 

toenemen. Het ene experiment wordt uitgevoerd met een witte meniscus op een 

a'--"- ornpnp "I'- crhi j f ,  - het andere met een witte m-eniscus op een gele schijf. 

Om berekeningen aan het fysische model te kunnen uitvoeren, moeten de 

materiaaleigenschappen van deze rubbers bekend zijn. Schouten (1990) toonde aan 

dat het gedrag van de witte rubber beschreven kan worden met een Mooney-Rivlin 

materiaalmodel. Voor deze rubber werden de bijbehorende materiaalparameters uit 

een trekproef bepaald: 

waarin: F 

h, 

1 
10 

A, 
(Y = materiaalparameter [N/mmz ] 

B = materiaalparameter [N/mm2 ] 

= de uniaxiale kracht op een proefstuk [NI 

= de verlengingsfactor van een proefstuk ( 1/l0) [-I 
= de momentane lengte van een proefstuk [mm] 
= de beginlengte van een proefstuk [mm] 
= de referentie doorsnede van een proefstuk [mm2 ] 

Gevonden werd: Q = 0.1462 en p = 0.2113. 

Op precies dezelfde manier als door Schouten beschreven is (Scjaoutea, 1090: 

pg 19-22) zijn de materiaalparameters bepaald voor de gele rubber. In figuur 2 is de 

spanning t (= F/A, [N/mm2 1) tegen de verlengingsfactor it (lambda) uitgezet voor 4 

verschillende proefstukjes. Bovendien is in deze figuur de regressie-kromme van de 
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sp aming tegen de verlenging s fac t or voor het Mo oney -Rivlin materiaalmo del 

weergegeven. 

Regressie leverde voor de gele rubber de volgende materiaalparameters op: 

a! = 0.0788 en ,6 = 0.0727. 

o t l  
0 t 3  

n t2 
t 4  

O 

O 
I i I I 

1.37951 1 
lambda 

Figuur 2 

Trekproeven op de gele rubber (Mooney-Rivlin model). 

Op de groen rubberen proefstukken zijn op dezelfde manier trekproeven uitgevoerd. 

De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 3. Ook in deze figuur is de regressie- 

kromme van de spanning tegen de verlengingsfactor voor het Mooney-Rivlin 

materiaalmodel getekend. 

Uit figuur 3 blijkt duidelijk dat een curve-fit van het Mooney-Rivlin model op alle 

metingen & voldoet voor de groene rubber. Dit is ook in te zien aan de hand van 
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de berekende materiaalparameters. Voor p wordt namelijk een negatieve waarde 

gevonden, wat Gsisch onmogelijk is. 

o t l  
A t 3  

0 t2  
0 t 4  

O 

O 

0 -  
I I I I 
1 I 

1.41258 
lambda 

Figuur 3 

Trekproeven op de groene rubber (Mooney-Rivlin model). 

Dit wordt klaarblijkelijk veroorzaakt door de metingen bij verlengingsfactoren die 

groter zijn dan 5 1.25, want bij R N 1.25 zit een buigpunt in de grafiek. 

De oorzaak hiervoor kan gezocht worden in het feit dat silicone rubbers niet zuiver 

elastisch zijn. Ze gedragen zich ook enigszins visco-elastisch. Dit blijkt bij uitvoeren 

van een trekproef, waarbij de verplaatsing wordt voorgeschreven. Na aanbrengen van 

een stap in de verplaatsing neemt de kracht in het proefstuk geleidelijk af relaxatie 

(Schouten, 1990: pg 13-14). Om het visco-elastische effect zoveel mogelijk naar de 

achtergrond te dringen wordt de verplaatsing in stapjes aangebracht. Na het 
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aanbrengen van een stap wordt 2% minuut gewacht alvorens de kracht in het 

proefstuk te meten. De gele en witte rubbers zijn dan redelijk uitgerelaxeerd. De 

groene rubber heeft bij hoge rekken (A > 1.25) een veel langere tijd nodig om te 

relaxeren (ongeveer 10 minuten). Het visco-elastische effect is bij metingen aan het 

groene materiaal dus niet helemaal geëlimineerd, wat zich duidelijk manifesteert bij 
m r n t n  'I 
E j l V L W  I C .  

In figuur 4 is een fit van het Mooney-Rivlin model op de metingen tot A = 1.25 
weergegeven. Hoewel dit een geschikte fit lijkt mag ook deze niet gebruikt worden 

omdat één van de berekende materiaalparameters negatief is (a = 0.8657 en 

p =-0.3060). 

o t l  
A t 3  

.948295 4 
o t 2  
0 t 4  

O 

O n 

STaTa- 

Fijpur 4 

Trekproeven op de groene rubber: 

Moong-Rivlin model geft op metingen tot 12~1.25 
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Omdat in geval van rubber-elasticiteit naast het Mooney-Rivlin model ook vaak het 

Neo-Hookean materiaalmodel wordt gebruikt (Schouten, 1990: pg 3), is in figuur 5 de 

regressiekromme van de spanning tegen de verlengingsfactor voor het Neo-Hookean 

model getekend. Het Neo-Hookean model ziet er voor een trekproef als volgt uit: 

o t l  
A t3 

o t2 
0 t 4  

O 

O 

2 
1 ,948295 

1 
9 

s 
'41 

9 

O 

1 1.41258 
lambda 

Figuur 5 

Trekproeven op de groene rubber: 

Neo-Hookean model geft op metingen tot h1 .25  
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Het Neo-Hookean materiaalmodel voldoet 

materiaalparameter in het model werd berekend: 

voor de groene rubber. Voor de enige 

a = 0.6071. 

B e d e ~ k  d-_t clit model slechts geldig is tot een rek van 25%. Dit is echter geen 

bezwaar omdat uit berekeningen volgt dat in het groene tibia-plateau geen rekken 

optreden die groter zijn. 
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3. DE UITGEVOERDE EXPERIMENTEN 

3.1 DE OPSTELLING 

Figüür 6 is een szheiiiatische weergave -i7211 de q s t d i i l g  wwurmp~e de e-qerimenten 

zijn uitgevoerd. Duidelijk zijn het femur (fl,f2), de meniscus (m) en de deformeerbare 

schijf (s) te onderscheiden. Bovendien zijn 5 krachtopnemers (Kl,K2,Fl,F2,F3) en 2 

verplaatsingsopnemers (V,,V2) getekend. Het model is opgesteld op een star 

plateau (p), dat verbonden is met de vaste wereld. In dit plateau zijn 3 

cilindertjes (c1,c2,c3) aangebracht, die gebruikt worden bij het meten van de druk 

onder de schijf. 

Z 

I 
á 1 2 0  

Figuur 6 

De opstelling voor het experiment. 
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Met ISl (krachtopnemer van de Zwick-trekbank, Hottinger-Baldwin Z 6-3) wordt de 

totale kracht die door het model wordt doorgeleid gemeten. K2 (Peekel 

krachtopnemer TD 50) is aangebracht om de kracht die direct van femur naar schijf 

wordt doorgeleid te registreren. De wrijving tussen femurcilinder (f2) en femurkop (fJ 

moet daartoe klein zijn. Het verschil van de door K, en K2 gemeten kracht wordt via 

de meK!!scus Uverge!eid. VI is een inductieve Ve~laatsingsopnemer 

(Zwick T 1400.670.1) die de totale indrukking van het model registreert. 

Verplaatsingsopnemer V2 (LVDT, Schaevitz 050 HR-DC) meet de radiale 

verplaatsing van de meniscus. De kern van de LVDT is verbonden met de meniscus 

door middel van een injectienaald die een stukje in de meniscus is gestoken. 

Met de krachtopnemers F,, F2 en F3 (Shinkoh UT/lK/120) worden de krachten 

bepaald op 3 cilindertjes onder de schijf. De cilindertjes c,, c2 en c3, die de kracht 

doorleiden naar de krachtopnemers, moeten daarom vrij in z-richting kunnen 

bewegen. Wrijving tussen deze cilindertjes en plateau p kan de metingen namelijk 

verstoren. De uitgangssignalen van de krachtopnemers worden versterkt met een 

Peekel CA-1 10 draaggolfversterker. In de volgende paragraaf zal nader worden 

ingegaan op deze krachtmetingen. 

3.2 METING VAN DE DRUKKEN ONDER DE SCHIJF 

Met de 3 krachtopnemers die onder p zijn aangebracht (figuur 6) worden de krachten 

bepaald op 3 vlakjes onder de schijf. De posities van de Cilindertjes cl, c2 en cj zijn 

aangegeven in figuur 7. Cilinder c1 is geplaatst op de symmetrie-as van het model 

onder het punt van direct contact tussen femur (f2) en schijf (s). Cilinders 2 en 3 zijn 

aangebracht onder de initiële positie van de binnen- respectievelijk buitenrand van de 

meniscus. De passingen, waarmee ze in het plateau zijn gemonteerd, zijn zodanig 

gekozen dat ze vrijwel zonder wrijving in z-richting kunnen bewegen maar niet gaan 

schranken. De druk is gelijk aan de kracht op een cilindertje gedeeld door het 

oppervlak ervan. Qm er zeker van te zijn dat met deze meetmethode de drukken op 

correcte wijze gemeten kunnen worden, wordt elk van de combinaties 

krachtopnemer-cilinder een keer getest. 
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Figuur 7 

De plaats van de cilindertjes in het plateau p. 

Daartoe worden de krachtopnemers eerst op twee manieren gekalibreerd: 

De  eerste keer gebeurt dat voor elke opnemer individueel buiten de opstelling. 

Met behulp van de Zwick-trekbank wordt de opnemer langzaam tot het 

maximum belast en weer ontlast. Het verband tussen de opgelegde 

drukbelasting, gemeten met de krachtopnemer van de trekbank, en de 

uitgangsspanning van de draaggolfversterker wordt op een xy-schrijver 

geregistreerd. Uit deze registratie kan de kalibratiefactor bepaald worden. 

Vervolgens wordt bovenstaande procedure herhaald voor de combinatie 

cilinder-opnemer. De  kracht wordt nu via het cilindertje naar de opnemer 

geleid. Nu is er duidelijk verschil tussen de kalibratiefactoren bij toe- en 

afnemende belasting. Bovendien is er verschil met de kalibratiefactor voor de 

individuele krachtopnemer. 
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Deze verschillen, die kleiner zijn dan 5%, zijn een gevolg van wrijving tussen 

cilindertje en plateau. Omkering van de richting van de wrijvingskracht veroorzaakt 

een verschil tussen kalibratiefactoren bij toe- en afnemen van de belasting. 

Voor alle volgende metingen met deze opnemers wordt de kalibratiefactor gebruikt 

die voor de combinatie opnemer-cilinder bepaald is bij langzaam toenemende 
l-)P.last_ing* 

De drukmeting wordt getest met drukproeven op cilindervormige proefstukken van 

silicone rubber. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de opstelling uit figuur 8. 

In deze figuur is A het momentane oppervlak van het proefstuk en A, het oppervlak 

van het cilindertje. +- 
i*,: 

I I I I 
I 

I 
I 

///// 

Figuur 8 
Opstelling voor het testen van de drukmeting onder de schijf 

Indien een uniforme spanningstoestand in het proefstukje gecreëerd kan worden is de 

kracht, die de krachtopnemer onder de schijf moet registreren, te berekenen uit de op 

het proefstuk aangebrachte kracht (FZwick) en de verhouding 4 / A  met: 
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Omdat voor de rubbers incompressibel materiaalgedrag verondersteld wordt 

(Schouten, 1990: pg 3) kan A bepaald worden uit het volume en de momentane 

hoogte van het proefstukje. 

Er ontstaat alleen een uniforme spanningstoestand als wrijving tussen het proefstukje 

enerzijds e n  het plateau en de aandrukklem anderzijds te verwaarlozen is. Bovendien 

moeten aandrukklem en plateau vlak en evenwijdig aan elkaar zijn. Lage wrijving 

wordt bereikt door toepassing van: 

- een smeermiddel dat uitermate geschikt is bij gebruik van silicone rubbers: 

Silicone olie van Dow Corning@ met een dynamische viscositeit van 12.5 Paes. 

- een glad oppervlak van zowel plateau als klem. 

De belasting op het proefstukje mag niet in stappen worden aangebracht, zoals dat 

gebeurde bij het bepalen van de materiaaleigenschappen (Schouten, 1990: pg 14-15). 

Na aanbrengen van een stap in de verplaatsing van de aandrukklem zou immers door 

relaxatie de kracht in het proefstuk afnemen, waardoor de wrijvingskracht tussen 

cilindertje en plateau omkeert. Dan verandert ook de kalibratiefactor die verband legt 

tussen de op het cilindertje uitgeoefende kracht en de uitgangsspanning van de 

draaggolfversterker. Het proefstuk wordt daarom ingedrukt met een continue 

snelheid, maar wel zo langzaam, dat visco-elastische effecten van zowel rubber als 

olie geen rol kunnen spelen. 

Door vergelijking van de berekende en geregistreerde kracht kan een uitspraak 

gedaan worden over de betrouwbaarheid van de combinatie krachtopnemer-cilinder 

voor drukmetingen onder de schijf. 

Krachtopnemer F, is 4 keer getest met de opstelling uit figuur 8. De resultaten 

hiervan zijn weergegeven in de figuren 9 en 10. In beide grafieken staat de voor die 

situatie berekende en geregistreerde kracht van F, uit tegen de op het proefstuk 

aangebrachte kracht (FzWick). 

19 



Eerst is met een wit proefstukje (zie 0 2.2) de spanningstoestand onderzocht 

(figuur 9). Het proefstukje is daartoe tweemaal belast: een keer waarbij hartlijn van 

proefstukje en cilinder nagenoeg samenvielen (positie: midden, figuur 9.1) en een 

keer waarbij het proefstukje nog net de cilinder overlapte (positie: rand, figuur 9.2). 

Blijkbaar is de spanningstoestand uniform, want in beide gevallen liggen berekende 

en geregistreerde waarden dicht bij elkaar, terwijl ook nauwelijks verschil bestaat 

tussen de twee grafieken. Tevens kan hieruit geconcludeerd worden dat de 

drukmeting betrouwbaar is voor het geval dat het cilindertje contact heeft met de 

witte rubber. 

Er  zijn ook drukproeven uitgevoerd met een groen en een geel proefstukje 

(figuur 10). Voor de groene rubber zijn de resultaten heel bevredigend (figuur 10.1). 
Zonder problemen kunnen drukmetingen gedaan worden aan het model van de knie 

als er een groene schijf wordt gebruikt. 

Bij de drukproef op het gele proefstukje zijn de afwijkingen tussen berekende en 

geregistreerde waarden echter groter (figuur 10.2). In dit geval treedt stick op aan 

boven- en onderkant van het proefstuk waardoor het momentane oppervlak kleiner is 

dan in volledige slip-situatie. De door de opnemer geregistreerde kracht is daardoor 

groter dan de voor de slip-situatie berekende kracht. 

Wanneer een gele schijf wordt gebruikt in het experiment met het fysisch model van 

de knie moeten de resultaten van de drukmetingen met enige voorzichtigheid 

bekeken worden. 

De krachtopnemers F, en F3 zijn op identieke wijze getest en goed bevonden. 
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Test van krachtopnemer 1 
materiaal: wit , positie: midden 

O opnemer 1 - opnemer 1 
(geregistr.) (berekend) 

O 100 200 300 400 500 600 

. FiZwiCw in N 

Figuur 9.1 

Test van krachtopnemer 1 
materiaal: wit , positie: rand 

O opnemer 1 - opnemer 1 
(geregistr.) (berekend) 

Figuur 9.2 
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Test van krachtopnemer 1 
materiaal: groen 

- opnemer 1 
(berekend) 

+ opnemer 1 
(geregistr.) 
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Figuur 10.1 

Test van krachtopnemer 1 
materiaal: geel 
- opnemer 1 

(berekend) 
A opnemer 1 

(geregistr.) 

A 
A 

A 

z 3 -  

ï -  
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FKwick) in N 

Figuur 10.2 
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3.3 DE METINGEN AAN HET MODEL 

De experimenten, die met de opstelling uit figuur 6 (pg 15) zijn uitgevoerd, bestaan 

uit het op druk belasten van twee verschillende configuraties van het model van de 

knie. De wit-groene configuratie is opgebouwd uit een witte meniscus en een relatief 

stijve schijf (groenj en de wit-geie configuratie uit een witte meniscus en een relatief 

slappe schijf (geel) (zie 8 2.2). Om wrijving tussen de verschillende onderdelen te 

beperken wordt als smeermiddel Silicone olie van Dow Corning@ gebruikt. Deze olie 

heeft een dynamische viscositeit van 12.5 Pa s. 

In beide gevallen wordt de verplaatsing van de femurkop f, in negatieve z-richting 

voorgeschreven in 20 achtereenvolgende stappen. De stap wordt in ongeveer 1 minuut 

aangebracht. Na het aanbrengen van een stap wordt k 2% minuut gewacht alvorens 

verplaatsingen en krachten te registreren zodat geen visco-elastische effecten in de 

metingen worden meegenomen; hier is immers bij het bepalen van de 

materiaaleigenschappen ook geen rekening mee gehouden. 

Met een scanner worden telkens net voor het aanbrengen van een volgende stap in 

de verplaatsing van elk kanaal (5 kracht- en 2 verplaatsingsopnemers) 5 samples 

genomen. De gemiddelden van de 5 samples worden in een computer opgeslagen en 

met behulp van het programma AsystantW GPIB worden de volgende grootheden 

bepaald: 

F(t0t) 

9 

Pl,P2,P3 

U 

V 

de totale kracht op het model, gemeten met K, [NIg 

de verhouding van de kracht die door de meniscus wordt 

doorgeleid en de totale kracht: (K,-K,)/K, [-I, 
drukken onder de schijf (p = F/&), geregistreerd met 

respectievelijk de opnemers F,, F2 en F, [N/mmz 1, 
axiale verplaatsing van de femurkop (f1,f2) ten opzichte 

van het plateau (p) [mm], 

radiale verplaatsing van de meniscus [mm]. 

Voordat aan het experiment begonnen wordt moet de maximaal axiale verplaatsing 
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van fi vastgesteld worden. De stapgrootte van de verplaatsing is dan ook bekend 

wannneer voor beide proeven 20 gelijke stappen genomen worden. De keuze van de 

stapgrootte is enigszins arbitrair maar wordt wel beïnvloed door onder andere de 

stijfheid van de configuratie, de beschikbare meetbereiken van de 

verplaatsingsopnemers en de maximaal toelaatbare belastingen van de 

k_rachtnpnemers. Voor de wit-groene configuratie is de maximale verplaatsing 

rt 4 mm (stapgrootte = 0.2 mm), voor de wit-gele ? 7.5 mm (stapgrootte = 

0.375 mm). De relatief kleine stapgrootte maakt een korte relaxatietijd mogelijk. 
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4. WESUETATEN EN DISCUSSIE 

De resultaten van de in 0 3.3 besproken metingen zijn weergegeven in de vorm van 

grafieken. Hierin zijn q, u, v en pi, pz en p3 uitgezet tegen F(tot). In de figuren 

11, 13, 15 en 17 staan de resultaten voor de wit-groene configuratie, in de figuren 

12, 14, 16 en 18 voor de wit-gele configuratie. Al deze figuren zijn opgenomen in 

bijlage 2. Let op de verschillen in schaal!! De gemeten waarden worden aangegeven 

door middel van symbolen ( +, O, A ), de berekeningen zijn met lijnen aangegeven. 

4.1 VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN UIT DE METINGEN 

MET DE VERWACHTINGEN 

q q is de verhouding van de kracht die door de meniscus wordt doorgeleid en de 

totale kracht op het model. In de figuren 11 en 12 is deze uitgezet tegen de 

totale kracht op het model F(tot) voor respectievelijk de wit-groene en de 

wit-gele configuratie. Tot een totale belasting van de ongeveer 100 N is deze 

verhouding gelijk aan 1 voor beide configuraties. Dit komt omdat de meniscus 

1.1 mm te dik is zodat er geen initieel contact bestaat tussen femurkop ( f J  en 

de schijf (s). De hele belasting komt voor rekening van de meniscus (q= 1) 
totdat er direct contact optreedt tussen femur en schijf. 

De stijfheid van het directe contact tussen femur en schijf is bij gebruik van 

het groene schijf veel groter dan bij gebruik van de gele. Hierdoor is het 

aandeel van de totale kracht dat door dit directe contact wordt doorgeleid voor 

de wit-groene configuratie groter dan voor de wit-gele configuratie. Dit heeft 

tot gevolg dat q voor de combinatie van een witte meniscus en een groene 

schijf niet hoger is dan voor de wit-gele combinatie wanneer er direct contact 

is tussen femur en schijf. 

u u is de axiale indrukking van het model oftewel de verplaatsing van de 

femurkop ten opzichte van de vaste wereld. In de figuren 13 en 14 is duidelijk 
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V 

P 

te zien dat het verband tussen u en F(tot) niet lineair is. 

De axiale indrukking u bij een bepaalde kracht F(tot) wordt bepaald door de 

stijfheid van het model als geheel. Omdat het model met het gele schijf 

slapper is dan dat met de groene schijf, is u voor de wit-gele configuratie 

groter dan voor de wit-groene configuratie. 

v is de radiale verplaatsing van de meniscus. Hierbij moet aangetekend worden 

dat de buitenrand van de meniscus tijdens het experiment niet cilindervormig 

blijft. De verplaatsing nabij de deformeerbare schijf is groter dan die in de 

buurt van de femurkop (waarneming tijdens het experiment). v is zo dicht 

mogelijk bij de schijf gemeten. 

Uit numerieke analyses is gebleken dat de werking van de meniscus berust op 

krachtomzetting van axiale naar tangentiële richting. Daarom is bij 

krachtdoorleiding niet zozeer de axiale indrukking van de meniscus van belang 

als wel de tangentiële uitrekking. De tangentiële uitrekking van de meniscus is 

direct gekoppeld aan de radiale verplaatsing v. 

Voor de combinatie 'witte meniscus en gele schijf is q groter dan voor de 

combinatie 'witte meniscus en groene schijf. Als q groter is, dan is de bijdrage 

van de meniscus aan de krachtdoorleiding ook groter, terwijl dezelfde meniscus 

gebruikt wordt. Dit verklaart waarom v voor de wit-gele combinatie groter is 

dan voor de wit-groene, wat duidelijk blijkt uit vergelijking van figuur 15 met 

figuur 15. 

pi, pa en p3 zijn de drukken onder de deformeerbare schijf op respectievelijk 

de cilindertjes c1, c2 en cg (figuur 7). De drukken zijn voor de wit-groene en 

wit-gele configuratie uitgezet tegen de totale kracht op het model F(tot) in de 

figuren 17 en 18. 

Tot ongeveer 100 N is pi (gemeten op de hartlijn van het model) nagenoeg 

gelijk aan nul omdat er geen contact is tussen femur (f2) en schijf (s). Wanneer 

F(tot) groter wordt neemt pi bij de wit-groene configuratie veel sterker toe 

dan bij de wit-gele. Klaarblijkelijk verdeelt de slappe gele schijf de kracht over 

een groter oppervlak dan de stijve groene schijf. 
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Hoewel de meniscus het grootste gedeelte van de totale kracht doorleidt is bij 

beide configuraties pi groter dan p2 of p3. Het oppervlak van de meniscus is 

echter betrekkelijk groot in vergelijking met het contactoppervlak tussen femur 

en schijf. Bovendien valt op dat pz groter is dan p3. Een verklaring hiervoor 

zou kunnen zijn dat de meniscus het grootste gedeelte van de belasting via de 

bimePzaEd doorleidt. om dit 22n te t^nen is echter verdergaand nnberznek 

nodig. 

4.2 VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN UIT DE METINGEN 

MET RESULTATEN UIT BEREKENINGEN 

De uitgevoerde experimenten zijn beide doorgerekend met het TNO-DIANA 3.0 

eindige elementen pakket. De daarvoor gebruikte mesh is weergegeven in figuur 19. 

Er is gebruikt gemaakt van vier-zijdige rotatiesymmetrische elementen met 8 

knooppunten. De elementen 1 tot en met 20 vormen de deformeerbare schijf, de 

elementen 21 tot en met 30 de meniscus. Ook zijn de starre femurkop en tibia 

weergegeven. In de contactvlakken tussen de verschillende componenten werken geen 

wrijvingskrachten. Net zoals tijdens het experiment is de verplaatsing van de 

femurkop in negatieve z-richting in achtereenvolgende stappen voorgeschreven. Voor 

de elementen zijn de materiaalmodellen gebruikt zoals die in 8 2.2 zijn vastgesteld 

(zie ook bijlage 1). De resultaten van deze berekeningen zijn in de figuren 11 tot en 

met 18 (bijlage 2) ingedragen. 

q Voor de wit-groene configuratie is de overeenkomst tussen meting en 

berekening zeer opvallend (figuur 11). De knik in de grafiek, die veroorzaakt 

wordt door het optreden van direct contact tussen femur en schijf, ligt voor de 

berekening bij dezelfde belasting F(tot) als voor de meting. 

Voor de wit-gele configuratie is de overeenkomst minder fraai. Voor grote 

belasting is de berekende g veel lager dan de gemeten q. Bovendien is de knik 

in de grafiek voor de berekening veel scherper dan voor de meting. 
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Figuur 19 

Elementenmesh 

u De berekende axiale verplaatsing u is voor de wit-groene configuratie 

beduidend hoger dan de gemeten u. Het is mogelijk dat de tijd tussen twee 

stappen in de verplaatsing te kort is geweest, zodat de groene rubber niet 

uitgerelaxeerd is. Toch is hiermee niet het hele verschil tussen meting en 

berekening te verklaren. 

Voor de wit-gele configuratie geldt het omgekeerde: de berekende u is Meiner 

dan de gemeten u. Hier kan geen sprake zijn van een te korte relaxatietijd 

omdat de gele rubber bij deze stapgrootte (0.375 m in een minuut) na 2% 
minuut nauwelijks relaxatie vertoond. 
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Voor de radiale verplaatsing van de meniscus v is de verplaatsing van 

knooppunt 96 (omcirkeld in figuur 19) genomen. Tijdens het experiment is het 

echter niet mogelijk om v zo dicht bij de schijf te meten. Om de kern van een 

LVDT met de meniscus te verbinden moet immers een injectienaald een 

stukje in de meniscus worden gestoken op ongeveer een millimeter afstand van 

de deformeerhare schijf. Omdat de buitenkant van de meniscus tijdens 

belasting kegelvormig wordt, de verplaatsing nabij de schijf is groter dan nabij 

de femurkop, is de gemeten v te klein. Hiermee kan het verschil tussen meting 

en berekening slechts gedeeltelijk verklaard worden. 

p(berekend) en p(gemeten) vertonen voor de wit-groene configuratie 

kwalitatief gezien hetzelfde verloop (figuur 17). Met name de sterke toename 

van pi bij een belasting groter dan rr 100 W komt uit de berekening duidelijk 

naar voren. 

Voor de wit-gele configuratie is de overeenkomst tussen p(berekend) en 

p(gemeten) minder goed. In 9 3.2 is echter al opgemerkt dat resultaten van 

drukmetingen wanneer een gele schijf wordt gebruikt met voorzichtigheid 

bekeken moeten worden. 
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4.3 DISCUSSIE 

In 8 4.1 wordt duidelijk dat de resultaten uit metingen behoorlijk overeenkomen met 

de verwachtingen. Bovendien volgt uit 0 4.2 dat de berekeningen zeker kwalitatief 

gezien een goede overeenkomst vertonen met de metingen. Afwijkingen zijn echter 
rilanhtc rrnrlnnltal;& n m  c n m c  halam231 niet  x ~ e ~ l r l ~ c n ~ d  
JlbcIIlLJ 5kUCICIICCIIIJR UI1 rl>Vllli> I I W I V L I L  UI I I I U C  V VII-UUIUi 

Factoren die het uiteindelijke resultaat beïnvloed kunnen hebben zijn zo volledig 

mogelijk geïnventariseerd: 

De materiaalparameters voor de rubbers zijn bepaald uit metingen die reeds 

fouten bevatten. 

De rubbers vertonen visco-elastisch gedrag dat niet in het materiaalmodel is 

meegenomen. Mogelijk zijn visco-elastische effecten tijdens het experiment niet 

volledig geëlimineerd. 

Ten gevolge van gietfouten zijn de materiaaleigenschappen van de 

componenten uit het model niet precies gelijk aan de eigenschappen van de 

proefstukjes waarmee de materiaalparameters zijn bepaald. 

Tijdens de experimenten zullen de componenten van het model niet 

wrijvingsloos ten opzichte van elkaar bewegen ondanks het gebruik van een 

geschikt smeermiddel. Met deze wrijvingskrachten is in het numerieke model 

geen rekening gehouden. 

Bij het bepalen van de afmetingen van de componenten uit het Gsische model 

zijn onvermijdelijke fouten gemaakt. De invloed van deze fouten SP de 

berekeningen is niet bekend. 

De meetapparatuur heeft een zekere onnauwkeurigheid zodat tijdens het 

experiment meetfouten worden gemaakt. 

De kalibratiefactoren voor verschillende opnemers zijn bepaald uit metingen 

die fouten bevatten. 

Er zijn fouten gemaakt bij de berekening van de gewenste grootheden uit 

mee tgeg evens. 

De plaats in het model waarvoor een grootheid berekend wordt is niet precies 

gelijk aan de plaats waar die grootheid gemeten wordt. 
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Om meer inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de meetresultaten zal het hele 

meetproces geanalyseerd moeten worden. De invloed van bovengenoemde factoren 

op de nauwkeurigheid van het uiteindelijke resultaat kan echter slechts met veel 

moeite met een foutenanalyse worden vastgesteld. 

Ook statistische methoden om de betrouwbaarheid van de meetresultaten vast te 
ste!len zijn hewerkelijk. In bat geval moeten series metingen worden uitgevoerd aan 

de hand waarvan met statistische technieken de nauwkeurigheid van het meetresultaat 

bepaald kan worden. 

Uitvoering van een van bovenstaande analyses valt echter buiten het kader van deze 

stage. 
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5. CONCLUSIE 

Voor 2 configuraties van een eenvoudig model van de knie zijn zowel experimenteel 

als numeriek 6 verschillende grootheden (9, u, v, pl, p2 en p3) bepaald. De 
mwxxxk~rnct ~LESPE experime.nteel en n~meriek verka-egen resultaten kan treffend 

genoemd worden. 

Dit betekent dat: 

- de numerieke analyse betrouwbaar is. De gebruikte contactelementen voldoen 

de experimentele analyse betrouwbaar is. De invloed van onbekende factoren 

de weg vrij is voor de analyse van complexere modellen van de knie. 

ook voor een gecompliceerd probleem. 
- 

die de metingen h m e n  verstoren is betrekkelijk gering. 
- 
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BIJLAGE P 
KORT OVERZICHT VAN GEGEVENS. 
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Constitutieve vergelijking voor de drie silicone rubbers: 

S = -p I + 2 p 0  ( A + I B ) B - 2 p 0 B  B2 

.c 
Y 

B 

I 

P 
P O  

I B  

A,B 

= C~~chy-rpanl~~gst ,~nsnr 

= linkse Gauchy-Green-t ensor 

= eenheidstensor 

= hydrostatische druk 

= soortelijke massa in de referentie-toestand 

= tr(B) 

= materiaalparameters 

Voor een uni-axiale trekproef geldt bij bovenstaand constitutief gedrag het volgende 

verband tussen F en I (zie 0 2.2): 

waarbij: 01 

P 

= 2p,A 

= 2 p o B  

Voor de materiaalparameters werd gevonden: 

wit : 

geel : 

groen : 

01 = 0.1462 ; p =0.2113 

01 = 0.0788 ; p =0.0727 

CY = 0.6071 ; p =O.O 
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Afmetingen van de componenten [mm]: 

meniscus schijf 

geel : D, = 89.75 
H, = 15.00 
d = 40.10 
s = 0.0 

",.A fir, D, = lUY.5U 
H, = 12.30 

groen : D, = 110.35 
H2 = 11.90 

wit : D, = 90.95 
Hl = 15.60 
d = 40.70 
6 = 1.10 

I 

I / /  I 2" i 
I I I 
I / 



BIJLAGE 2 

RESULTATEN IN DE VORM VAN GRAFIEKEN. 
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WITTE MENISCUS OP GROENE TIBIA 
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WITTE MENISCUS OP GROENE TIBIA 
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WITTE MENISCUS OP GELE TIBIA 
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Figuur 17 
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BIJLAGE 3 
OVERZICHT VAN GEBRUIKTE APPARATUUR. 
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Kracht opnemers : 
- Hottinger-Baldwin Z 6-3 

- Shinkoh UT/lK/120 (3 stuks) 

- Peekel TD-50 

~v~!uutvinbE^=nP,mp,rE: 
- Schaevitz LVDT 050 HR-DC 

- Zwick T1400.670.1 

Peekel Universal Precision Amplifier CA-1 10 (5 kanalen) 

Zwick universalpriifmaschine system 1400 type ZU 1434 

Keithley Model 196 System DMM 

Keithley SCAN 706 

Asystant GPIB 

DIANA 3.0 TNO-IBBC 
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