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Samenvatting

Binnen de vakgroep WFW loopt in samenwerking met IW/TNO een onderzoek naar hoofdletsels.
De doelstelling is om mathematische modellen van het hoofd te ontwikkelen waarmee inzicht kan
worden verkregen in relaties tussen extreme belastingen en daardoor veroorzaakte letsels. Om de
effecten van belasting op het hoofd goed te modelleren is het van groot belang dat het mechanische
gedrag van de weefsels, waaruit het hoofd is opgebouwd, bekend is.
In de ontwikkelde wiskundige modellen wordt tot nu toe vaak aangenomen dat de hersenen lineair
visco-elastisch gedrag vertonen. In dit onderzoek wordt een eerste aanzet gegeven om na te gaan
onder welke omstandigheden hersenweefsel zich nog lineair visco-elastisch gedraagt.
Riervoor worden experimenten uitgevoerd op de Rheometries Fluid Spectrometer II , waarbij een
afschuiving wordt opgelegd met behulp van de parallelle plaat geometrie. Er worden dynamische
metingen uitgevoerd, waarbij de proefstukken afschuivingen ondergaan, welke harmonische func
ties van de tijd zijn. De responsie op deze afschuivingen worden als functie van de hoekfrequentie
en de amplitude van de afschuiving gemeten. Tijdens een experiment wordt de hoekfrequentie
verhoogd van 1 tot 100 rad/s, terwijl de afschuifrek constant wordt gehouden.
Er is een snijmethode ontwikkeld waarmee proefstukken kunnen worden gemaakt, die voldoen aan
de geometrische eisen die het meetsysteem aan de proefstukken stelt. Voor dit onderzoek zijn
hersenen gebruikt afkomstig van een hond en van een koe.
De proefstukken die gemaakt zijn uit de hersenen van zowel de hond als de koe leveren reprodu
ceerbare resultaten als een experiment met een afschuifrek van 10/<, twee keel' direct na elkaar is
uitgevoerd op hetzelfde proefstuk.
Bij beide hersenen neemt de complexe viscositeit af bij toenernende hoekfrequentie. Rierbij ver
schilt de complexe viscositeit bij een experiment met een afschuifrek van 10% duidelijk van de
experimenten met een afschuifrek van 5 en 1%. Ret verschil tussen de resultaten van expel'imen
ten met 5 respectievelijk 1% is veel mindel' groot.
De hersenen van de twee donors vertonen dus kwalitatief hetzelfde gedrag. AIleen is de complexe
viscositeit van de hersenen van de koe in het algemeen iets groter dan van de hersenen van de
hondo Bij beide donors treedt er een variatie op tussen de proefstukken voor de waarde van de
complexe modulus.
De hersenen vertonen tijdens de experimenten een opslagmodulus die een grotere waarde heeft
dan de verliesmodulus. De opslagmodulus zegt iets over het elastische karakter van het weefsel,
terwijl de verliesmodulus een maat is voor het viskeuze aspect van het weefsel. De waarde van
beide moduli nemen toe met toenemende hoekfrequentie, waarbij het verschil tussen beide iets
afneemt. Bij de hoogste frequentie neemt de verliesmodulus om onverklaarbare redenen plots af.
De opslagmodulus blijkt afhankelijk te zijn van de rek die wordt opgelegd. Bij een hogere afschuif
rek neemt namelijk de waarde van de opslagmodulus af en verandel't het verloop bij toenemende
hoekfrequentie. De toename van de opslagmodulus is bij de Jagere frequentie afgenomen, terwijl
bij de hogere frequenties deze juist toeneemt.
Ret gegeneraliseerde Maxwell-model dat op de meetresultaten is gefit levert bij de experimenten
met een afschuifrek van 1% goede resultaten. Hierbij treedt een grote variatie op voor de be
rekende parameters bij de verschillende proefstukken. Het model voldoet mindel' als er hogere
afschuifrekken ( 10% ) worden opgelegd. Dit duidt erap dat bij deze afschuifrekken het weefsel
zich niet meer lineair gedraagt.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Achtergrond en motivatie

Binnen de vakgroep WFW loopt in samenwerking met IW ITNO, Afdeling Botsveiligheid, de
onderzoeklijn 'Hoofdletsels'. De doelstelling van deze onderzoeklijn is de ontwikkeling van mathe
matische modellen van het hoofd waarmee inzicht kan worden verkregen in relaties tussen extreme
belastingen en daardoor veroorzaakte letsels. Hiervoor worden eindige elementen modellen voor
het hoofd ontwikkeld.
Om de effecten van belasting op het hoofd goed te modelleren, is het van groot belang dat het
mechanische gedrag van de weefsels, waaruit het hoofd is opgebouwcl, goed begrepen wordt. Ten
einde hierover meer te weten te komen, is het noodzakelijk orn de rek- en spanningsverdeling te
relateren aan de belastingcondities. Deze complexe relaties worden onder andere bei'nvloed door
de constitutieve relaties van de verschillende materialen, waaruit het hoofd is opgebouwd.
De tot nu toe vergaarde kennis van de constitutieve relaties is uiterst gering. In de ontwikkelde
wiskundige modellen is tot nu toe vaak aangenomen dat de hersenen lineair visco-elastisch gedrag
vertonen. Deze veronderstelling is gebaseerd op experimentele gegevells die dateren uit de periode
eind jaren '60, begin jaren '70. Ten aanzien van deze veronderstelling kunnen twee kanttekeningen
worden gemaakt. Op de eerste plaats is er in de twee decellia, die sinds de genoemde periode
verstreken zijn, een aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van de ( nauwkeurigheid van
de ) meettechnieken, de data-acquisitie en de dataverwerking. Alleen al om deze redenen lijkt het
zinnig om deze experimenten "over te doen". Op de tweede plaats is het niet onwaarschijnlijk
dat er in letsel veroorzakende extreme belastingsituaties sprake is van zowel fysische als geome
trische niet-lineariteiten. Deze niet-lineariteiten kunnen door de analysetools, in tegenstelling tot
een aantal jaren geleden, tegenwoordig weI worden bepaald. Het is dus interessant om met de
moderne technieken te bekijken hoe het hersenweefsel zich nu werkelijk gedraagt.
Dit onderzoek geeft een eerste aanzet voor het bepalen van de ornstandigheden waaronder het
weefsel zich nog lineair visco-elastisch gedraagt. Hierbij moet rekening gehouden worden met het
feit dat de hersenen uit witte en grijze stof bestaan. De wit.t.e stof heeft een vezelachtige structuur,
terwijl de grijze stof voornamelijk is opgebouwd uit. cellen. De veronderstelling is dan ook dat de
twee materiaalstructuren verschillend gedrag zullen vertonen. VerdeI' is het, door de vezelstruc
tuur van de witte stof, niet denkbeeldig dat hier anisotropie opt.reedt.
Omdat hersenweefsel weI belast.baar is op druk en afschuiving rnaar nauwelijks op trek, wordt in
dit onderzoek gewerkt met afschuifproeven. Deze worden uit.gevoercl op de Rheometries Fluids
Spectrometer ( RFS II ). Dit soort proeven zijn eel'del' uit.gevoerd door Shuck en Advani [1].
In Bijlage A worden de werkwijze en de resultaten behandeld. die door Shuck en Advani zijn
gepubliceerd.
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1.2 Doelstellingen van dit onderzoek

Ret doel van dit onderzoek is om een idee te krijgen van de materiaaleigenschappen van hersen
weefsel. Om aan deze doelstelling te voldoen moet een experimentele opzet worden ontwikkeld om
het visco-elastisch gedrag van het hersenweefsel te bepalen. Hierbij moet een werkwijze worden
ontwikkeld waarmee proefstukken kunnen worden vervaardigcl. Naclat de metingen zijn uitge
voerd, worden de resultaten verklaard en wordt een lineair visco-elastisch model op de meetdata
gefit.
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Hoofdstuk 2

Anatomie van de hersenen

Het hoofd van een volwassen mens heeft een massa van ongeveer 4,5 kg, waarvan ongeveer 1,5
kg voor rekening van de hersenen komt. Aan de buitenkant vall het hoofd zit een weefsellaag
( met onder andere de lmid ), welke de schedel bedekt. De sclwelel hestaat uit twee delen, de
hersenschedel en de gezichtschedel. De scheiding tussen beide delen wordt gegeven door een
lijn getrokken van de ene uitwendige gehoorgang, via de neusivortel en de wenkbrauwen naar
de andere gehoorgang. In de hersenschedel bevinden zich de h,'j"s"llell. Tussen de schedel en de
hersenen liggen drie hersenvliezen, namelijk het harde hersenvli,'s, lid spinnewebvlies en het zachte
hersenvlies ( zie Figuur 2.1 ). Het harde hersenvlies ( dura) is nail\\' vf:'rgroeid aan de binnenkant
van de schedel. Het spinnewebvlies ( arachnoidea ) ligt onder de el ma. Deze twee vliezen worden
gescheiden door de subdurale ruimte. Het spinnewebvlies bestaat Ilit een dunne membraan en een
gedeelte dat is opgebouwd uit een net van dunne bindweefselhaJkjes. eli,o de membraan verbinden
met het onder het spinnewebvlies gelegen zachte hersenvlies ( pia). D,o pia is een zeer dun vlies
dat rijk is aan bloedvaten en ligt direct tegen de hersenrnassa aan. De pia voIgt aile groeven
en wendingen van het hersenoppervlak. In de ruimte tussell de hersenvliezen bevindt zich het
hersenvocht ( cerebrospinaalvocht ).

schedel

~~~Z2Zz:~~===.:h::ardehersenvliesldura
F:: . subdurale ruimte

spinnewebvlieslarachnoidea

k::::::=~:;::=:=::::~-+---arachnoideale ruimtePL zachte hersenvlies/pia
. .' , hersenen

Figuur 2.1: De anatomie tussen de schedel "II de Ilersenen

De hersenen zijn opgebouwd uit de grote hersenell, de hers"llsl;llll "Il de kleine hersenen. De
hersenstam bestaat uit de middenhersenen, de brllg van Va ruJ "Il Itt'! verlengde merg ( zie Fi
guur 2.2 ).
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centrale sulcus

voorhoofdskwab

corpus callosum

hersenbalk __fi:~i;if:;;~L.

slaapbeenkwab

wandbeenkwab

wandbeen-achterhoofd
sulcus

achterhoofdskwab

rniddenhersenen

brug van Varol/pons

en de kleine hersenen

verlengde merg
medulla oblongata

Figuur 2.2: De dwarsdoorsneele van dt' Ilt'I'SelH:,n

De grote hersenen ( cerebrum) zijn opgebouwel uit 2 halfronden ( hemisferen ) en beslaan het
grootste deel van de totale hersenen ( zie FiguUl' 2.3 ). In de IIt'1llisfel'en worden, van buiten naar
binnen, de hersenschors ( cerebrale cortex) en het merg ondel'sc!leiden, De hersenschors bestaat
uit grijze materie, welke samengesteld is uit zenuwcellen en sr,'uu('(,jlen ( glia). De schors is een
1,5 tot 4,5 mm dikke laag. De hersenschors bevat plooien ( gyri ), die gescheiden worden door
groeven ( sulci). Begrensd door enkele zeer diepe groeven ( Iissul't"11 ) zijn aan de sehors, zowel
links als rechts 5 hersenkwabben te onderseheidell. Het rnerg 0['11'<-1 \I' itt,~ materie bevat geen eellen,
maar aIleen zenuwvezels in de vorm van uitlopers van ele zellUw('(·,lIelJ, De vezels zijn omhuld door
een vetachtige stof die de zogenaamde myelinesehecle vorrnL. lJi,\lasi et. al. [2] beweren dat de
mergstructuren anisotrope materiaaleigensehappen bezitten teu )!,evolge van de voorkeursorienta
tie van de vezels. Tussen de vezels van het merg liggen een aaural gt'hieden met grijs hersenweefsel.
In het merg bevindt zieh de zogenaamele hersenbalk ( corpus ('alloSIllIl ) die de hemisferen van
de grote hersenen met elkaar verbindt. [n allebei de hernisfcl't,u zi,in l'uimtes aanwezig die met
hersenvocht zijn gevuld ( laterale ventrikels ). De beide ventri kds sl 'lall met elkaar in verbinding
via de derde ventrikel.
De middenhersenen vormen een vezelige verbinding tussen d(' IlC/llisferen en de brug van Yarel
( pons). De pons is een brede band van zenuwvezels, die een \'crhinding vormt tussen de grote
en de kleine hersenen en het verlengde merg ( medulla oblongat.;l ), llet verlengde merg vormt de
verbinding tussen de pons en het ruggemerg ( zie FigllUl' 2.2 ), ZCJlVel de pons, de middenhersenen
en het verlengde merg bestaan uit witte stof. In de pons en bel v<'r1elJgde merg liggen eehter ook
enkele gebieden grijze stof.
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De kleine hersenen ( cerebellum) liggen achter de hersenstarn en hestaan evenals de grate her
senen uit 2 halfranden, welke met elkaar verbanden zijn door de zogenaamde vermis. Oak de
kleine hersenen bezitten een kern van witte materie omgeven door een laag grijze cellen. In de
kleine hersenen bevindt zich de vierde ventrikel, welke zich voortzet ill het centrale kanaal van het
ruggemerg. Vaal' deze beschrijving van de anatomie van de bel'senen is gebruik gemaakt van het
werk van Sauren [3] en Claessens [4].

fissure tussen beide hemisferen
/

voorhoofdskwab

centrale culcus ~

wandbeenkwab

achterhoofdskwab

Figuur 2.3: De hersenschors van de grote ]Wl'Sf'IIPn
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Hoofdstuk 3

Het meetsysteem

3.1 Inleiding

Omdat hersenweefsel belastbaar is op druk en afschuiving, maar nauwelijks op trek wordt in dit
onderzoek gewerkt met afschuifproeven. Deze proeven worden uitgevoerd op een dynamische vis
cosimeter, de Rheometries Fluids Spectrometer II ( RFS II ), zie Figuur 3.1. Op de RFS II kan
met twee configuraties worden gewerkt, die op het eerste gezicht geschikt zijn voor metingen op
hersenweefsel, namelijk de plaat-plaat en de plaat-kegel geornetrie. Ze werken allebei volgens het
zelfde principe.
Tijdens het experiment bevindt het proefstuk zich tussell de twee parallelle platen ( of tussell de
plaat en de kegel ). De onderste plaat wordt door de motor in de RFS II aangedreven en gaat, naar
gelang de uitgevoerde proef stationair of dynamisch is, respectievelijk ronddraaien of oscilleren.
De bovenste plaat ( of de kegel ) staat stil, waardoor in het proefstuk een afschuiving zal optreden.
Tijdens zijn stage heeft N. v.d. Wouw proeven op hersenmateriaal uitgevoerd met de plaat-kegel
geometrie [5]. Ret nadeel van de plaat-kegel geometrie is de eis van een specifieke hoogte tussen
de plaat en de kegel, welke afhankelijk is van de conushoek van de kegel. Voor de beschikbare
plaat-kegel geometrie was een afstand van 0,025 mm vereist. De dikte van het proefstuk moet
met deze hoogte overeenkomen, maar het is niet mogelijk om proeLstukken met deze geringe dikte
te vervaardigen. Omdat de parallelle plaat geometrie mindel' strenge eisen aan de dikte van het
proefstuk stelt, is voor dit onderzoek gekozen voor deze geornet.l'ie.
Door de structuur van het hersenweefsel worden geen stationail'e proeven uitgevoerd. Bij een
stationaire afschuifproef wordt een constante hoeksnelheid voorgeschreven, waardoor het weefsel
kapot zal worden getrokken. Verder wordt ervan uitgegaan dat het materiaal visco-elastisch is
en dit soort stoffen kan het best gekarakteriseerd worden door het uitvoeren van een dynamische
analyse. In appendix B wordt in eerste instantie de stroming ( kinernatica en spanningsopbouw )
beschreven bij een stationaire afschuifproef, waarna overgegaan worell. naar de dynamische metin
gen.
De onderste plaat voert dus een oscillerende beweging uit, waannee de afschuiving ( de amplitude
en frequentie ) door de RFS II nauwkeurig kan worden opgelegd. Aan de bovenste plaat wordt
het moment gemeten welke door het proefstuk op deze plaat wordt uitgeoefend.
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het werken met de plaat-plaat geometrie, waarna de
dynamische metingen worden uitgewerkt. Vervolgens worden de controle op slip en de uitgevoerde
experimenten behandeld.
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CoY") trot
Co J'V\ pu.+e...,'

a

Figuur 3.1: De Rheometries Fluids Spedl'Ullielel"

3.2 Parallelle plaat geometrie

'syste'rV'l C.O~Tl0\
uY\i t I

I test ~ 1:.a. t IOY"l I

'~~p~Js/ngsopnemeJt'

~I')solu.ce~ I

De parallelle plaat geometrie bestaat uit twee vlakke ronde platen, lVaart.ussen het proefstuk wordt
aangebraeht ( zie Figuur 3.2 ). De beide platen hebben een cliallW\('1" van 50 mm. Ret proefstuk
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wordt op de onderste plaat gecentreerd aangebracht met behulp van zelfgemaakte centreerpIaatjes.
Op de onderste plaat wordt een zogenaamde bevochtigingskamer bevestigd om een luchtvochtig
heid van ongeveer 100 % te krijgen random het weefsel, zodat uitdroging zoveel mogelijk wordt
voorkomen.
De relatie tussen de opgelegde hoekverdraaiillg (J van de onderste plaat ten opzichte van de stil
staande bovenste plaat en de afschuifrek 'Y is bij deze geometrie :

R
'Y = -(J

H
[ 'Y * 100 = % afschuiving ] (3.1 )

Hierin is R de straal van het praefstuk, H de hoogte tussen de platen en (J de hoekverdraaiing in
radialen. Voor de afschuifsnelheid voIgt:

• R(J'
'Y =

H
(3.2)

bevochtigingskamer

proefstuk

onderste plaat

- - - bovenste plaat

foc·
I

I ~- --

I H
~ - - - - - -R

I - I
----

()

Figuur 3.2: De paraIlelle plaatgeometrie rnet bevochtigingskamer

3.3 Dynamische metingen

De beweging van de onderste plaat wordt gegeven door de hoekverplaatsing (J ais funetie van de
tijd t : (J( t) = (Joeiwt waarbij (Jo reeel is. De hoekverdraaiing is hier weergegevell met een complexe
notatie. Hierbij moet rekening gehouden worden dat de beweging die uitgevoerd wordt aIleen het
reele deel van de complexe (J is. De afschuifrek en de afschuifsnelheicl worden nu :

'Y(t)

-yet)

R . t
-(J(t) = 'Yoe'W
H
'Yowieiwt = -Yoieiwt

(3.3)

(3.4)
. R (J .waarm 'Yo = 1l 0 IS.

Voor kleine amplituden 'Yo mag in veel gevallen veranderstelcl worden dat de afschuifspanning met
dezelfde frequentie varieert als de afschuifrek en de afschuifsnelheid, rnaar hoeft hier niet noodza
kelijkerwijs mee in fase te zijn. Deze veronderstelling valt binnen de lineair visco-elastische theorie.
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De verlieshoek 8 is een maat voor het faseverschil tussen de afsdmifrek en de afschuifspanning.
Hierdoor voIgt voor de complexe afschuifspanning het volgende :

7"(t) = 7"oe i (wt+o) met 8 = 8(w) (3.5)

en waarin TO = 7"o(w) de amplitude van de afschuifspanning is. De complexe modulus G* en
viscositeit 'fJ* worden gedefinieerd door de overdrachtsfuncties :

7"

/
7"

t

=

=

G* 7"o(w) ib 7"o(w) { (,) + .. (,)} ("'(,) + .(""( ')=--e =-- cos u 1S1n u = 7 W 1 ,T W
/0 /0

'fJ* = 7"0.(~) eib = :0 {sin(8) - icos(8)} = r/(w) + ir/'(w)
/0 1 /0

(3.6)

(3.7)

Hierin dragen de verschillende grootheden de volgende narnen :

G' = de storage modulus ( opslagmodulus )

G" = de loss modulus ( verliesmodulus )

De grootheid G* wordt gebruikt om de lineair visco-elastische eigenschappen te specificeren. Voor
een verlieshoek 8 = 0 is er sprake van zuiver elastisch materiaal ( G* = 0' ) en voor 8 = I van
zuiver viskeus materiaal ( 0* = Gil ).

3.4 Controle van het moment

Bij de uitvoering van de metingen wordt de sinusvorm van het gerneten moment gecontroleerd.
Dit wordt gedaan om te bekijken of er slip optreedt tussen het plakje hersenweefsel en een van
de platen. In de theorie ten aanzien van de stroming tussen cle twee platen ( zie bijlage B ) is
aangenomen dat het materiaal niet slipt langs de wanden van cle platen.
Tijdens de experimenten worden de signalen van de hoekverdraaiing van de onderste plaat en het
gemeten moment aan de bovenste plaat met elkaar vergeleken rnet behulp van een oscilloscoop.
Deze signalen moeten, onder de aanname van een lineair verbancl tussen de afschuifrek en af
schuifspanning, zoals in bijlage B gedaan is, beide sinusvormig zijn met dezelfde frequentie. Als
het signaal van het gemeten moment geen tappen en/of dalen van de sinus of gedeeltes daarvan
overslaat, wordt aangenomen dat er geen slip optreeclt. Ret is gebleken dat er geen slip opteedt
tijdens de experimenten.
Echter door de controle met de oscilloscoop is een probleem naar voren gekomen. Bij de grootte
orde van het gemeten moment ( orde van 10- 7 ) was uit het getoonde signaal op de oscilloscoop
geen sinus te onderscheiden, doordat er ontzettend veel mis optracl. Daarom is een filter ( Krohn
Hite model 3750 filter) op het signaal gezet. Er wordt een lowpass-filter gebmikt, die aile signalen
met een frequentie boven de 16 Hz verzwakt met 24 dB per clecade.Riercloor wordt de mis afkom
stig van het net ( ± 50 Hz ) van het signaal gefilterd. El' is 1111 een sinusvorm te onderscheiden in
het signaal van het moment.
Er blijkt echter nog een verstoring op te treden. Deze verstoring Ireeft een frequentie in de orde
van 2 Hz, maar is niet continu aanwezig. Dit wil zeggen orn een onregelmatig aantal seconden
treedt hij op. De verstoring wordt veroorzaakt doordat bij cle afvoer van het koelwater uit de
RFS II luchtbellen worden meegenomen. Deze verstoring kan op het eerste gezicht de metingen
rond 2 Hz be'invloeden, omdat de amplitude van de mis bijn3 net zo groot is als de amplitude
van het gemeten moment bij een afschuifrek van 1%. Ret signaal van het moment dat dan door
de oscilloscoop wordt weergegeven is geen mooie sinus-vornl. De invloecl van de verstoring is be
paald door een meting op eenzelfde proefstuk 2 maal achter elkaar nit te voeren, waarbij een keel'
de koelwatercirculatie is afgezet. Ret blijkt dat de verstoring een rninimale invloed heeft op de
resultaten.
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3.5 De experimenten

Er zijn in dit onderzoek een soort experimenten op de proefstukken uitgevoerd, namelijk de zo
genaamde frequency sweep testen. Dit zijn experimenten waarbij de frequentie wordt opgevoerd
van 1 tot 100 rad/s, terwijl de afschuifrek constant wordt gehouclen.
Tijdens dit onderzoek wordt de frequentie in 10 stappen opgevoerd. De stapgrootte wordt logarit
misch vergroot, zodanig dat de meetpunten op gelijke afstancl van elkaar liggen in een grafiek met
een logaritmische x-as, waarop de hoekfrequentie is uitgezet. Er worden op iedere hoekfrequentie
twee oscillaties doorlopen, voordat een meting wordt uitgevoercl. Dit wordt gedaan om inschakel
verschijnselen die optreden bij het opleggen van een hoekfrequentie te laten uitdempen.
Er worden experimenten uitgevoerd met een afschuifrek van 1, .5 en 10%. Op een proefstuk
worden in eerste instantie altijd twee experimenten met een afschuifrek van 1% opgelegd, om te
onderzoeken of een proefstuk reproduceerbare resultaten levert. Ais vervolgens testen met hogere
afschuifrekken worden opgelegd, wordt na elk van deze testen steeds een 1% afschuiftest herhaald.
Hierdoor wordt gecontroleerd of de hogere rekken invloed hebben op het gedrag van het weefsel.
De verschillende experimenten op een proefstuk zijn direct na elkaiH uitgevoerd.
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Hoofdstuk 4

De Proefstukken

4.1 Inleiding

De mechanische eigenschappen van de hersenen worden bepaald rnet behulp van de RFS II, waar
bij gebruik gemaakt wordt van de paraIleIle plaat geometrie. Voor dit meetsysteem moeten de
proefstukjes een bepaalde vorm bezitten. Door de eigenschappen van het weefsel ( geringe stijf
heid ) is het moeilijk om aan deze geometrische eisen te voldoen. Er zijn verschillende methoden
beproefd, voordat er uiteindelijk een goed proefstukje kon worden gesneden.
In dit hoofdstuk worden de moeilijkheden en eisen bij het vervaardigen van een proefstukje uit
gewerkt waarna de gebruikte snijmethode wordt beschreven. De andere snijmethoden worden in
appendix C behandeld. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt informatie gegeven over
de donors en de proefstukken, waarvan de resultaten worden besproken.
In appendix D wordt het protocol gegeven. Rierin staat beschreven wat van belang is vanaf het
moment dat de hersenen uit het dier worden verwijdercl totclat de rneting is uitgevoerd.

4.2 Eisen aan het preparaat

Zoals in de inleiding is vermeld, heeft het werken met de parallelle plaat geometrie tot gevolg dat
het proefstukje aan bepaalde eisen moet voldoen, namelijk :

1. axisymmetrie ( diameter ± 10 mm )

2. constante dikte

3. dikte niet groter dan 2 mm

De eerste eis heeft te maken met de manier waarap de viscositeit wordt berekend. Er wordt na
melijk uitgegaan van cirkelvormige contactoppervlakken tussen het proefstuk en de platen.
De tweede eis is onder andere het gevolg van de gebruikte parallelle plaat geometrie. Tevens geldt
voor een proefstuk met niet constante dikte, dat eventuele pieken zuIlen worden ingedrukt bij bet
aanbrengen van de bovenste plaat. Deze deformatie kan de rneting be·invloeden. Verder kan dit
tot gevolg hebben dat er lucht in de dalen blijft zitten tussen de plaat en het proefstuk. Ook dit
kan de meetresultaten bei'nvloeden.
De derde eis moet ervoor zorgen dat het proefstuk door de opgelegde rek over de gehele dikte een
afschuiving ondergaat en niet slechts voor een gedeelte van het proefstuk. De dikte van het proef
stuk wordt tevens beperkt door het bereik van de meetapparatuur. De opnemers ( transducers)
meten het moment dat door het weefsel op de bovenste stilstaande plaat wordt uitgeoefend ( zie
Figuur 3.1). Dit moment zal kleiner worden als de dikte van het preparaat toeneemt. Ret kleinste
moment dat met de aanwezige transducer gemeten kan worden is 2· 10- 7 Nm.
Door de complexe geometrie en anatomie van de hersenen kunnen proefstukken, behalve ( wit
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en grijs ) hersenweefsel ook pia bevatten. Dit is ongewenst, orndat pia andere mechanische ei
genschappen bezit dan het hersenweefsel en dus de metingen zal beinvloeden. Verder mag het
preparaat geen sulci bevatten, omdat dan een scheur in het proefstuk aanwezig is. Tevens zal er
ook pia aanwezig zijn, want dit vlies voIgt aIle sulci. Daarom rnoet het vervaardigde proefstukje
gecontroleerd worden op de aanwezigheid van:

• pia

• sulci

Bij het snijden blijkt dat het weefsel zich snel hecht aan het scalpelmes, waardoor het meegetrok
ken wordt. Dit levert ongewenste deformaties op voordat de proef plaatsvindt. Deze deformaties
treden ook op als pia en bloedvaten ( welke op de pia liggen ) worden gesneden.
Verder moet de gebruikte snijmethode proefstukken leveren die, qua vorm en afmetingen, repro
duceerbaar zijn. De eisen die aan de vervaardigingsmethode worden gesteld, zijn dus :

• Probeer tijdens het snijden zoveel mogelijk te voorkomen dat het materiaal aan rekken of
deformaties onderhevig is door :

het hechten van het weefsel aan het mes te verminderen door met een schoon en vochtig
mes te werken.

zoveel mogelijk pia en bloedvaten te vermijden.

• De vorm en de afmetingen van de proefstukken moeten reproduceerbaar zijn.

4.3 De snijmethode

De snijmethode die uiteindelijk gebruikt is, is redelijk betrouwbaar, omdat 80 % van de gesneden
proefstukken op het blote oog voldoen aan de eisen uit de vorige paragraaf. De werkwijze is als
voIgt:

1. Snij een plak weefsel uit de hersenen met een dikte tussen de 10 en 20 mm en een oppervlak
van 2 a3 cm2 .

2. Snij hier met behulp van een holboor ( met een diameter van 10 mm) een cilinder weefsel uit
( zie Figuur 4.1 ). De holboor wordt in een boormachine gespannen, waardoor de boor een
ronddraaiende beweging maakt als het door het weefsel wordt gedrukt. Door de draaiende
beweging zal de boor het weefsel snijden en niet kapot drukken.

3. Bed de cilinder in in vloeibare gelatine in een bakje waarin snijgleuven zijn aangebracht ( zie
Figuur 4.2 ).
De gelatine wordt gestold in een koelkast waar een temperatuur heerst van ongeveer 4°C.

4. Snij een plakje af met behulp van vochtige scheermesjes.
De mesjes worden een voor een aangebracht in de snijgeuven. Hierbij worden ze met kleine
horizontale bewegingen heen en weer bewogen, zodat ook IlU het weefsel wordt gesneden.
Er zijn in het bakje vier gleuven per wand aanwezig ( zie Figuur 4.2 ), zodat er drie proef
stukken vlak langs elkaar uit een cilinder kunnen worden gehaald.
Omdat het weefsel van een proefstuk weer zal hechten aan het aneler hersenweefsel worden
de mesjes niet uit het bakje verwijdert. Anders zullen na het verwijderen van de gelatine de
proefstukken zeer moeilijk te scheiden zijn van elkaar en de rest van het hersenweefsel.

5. Haal het geheel uit het bakje en verwijder de twee overbodige stukken gelatine met de
resterende delen van het weefsel.

6. Haal een voor een de proefstukken tussen de mesJes vandaan en verwijder de resterende
gelatine die tussen de mesjes zit.
Hiervoor wordt het plakje weefsel ondergedompelel in water met een temperatuur van 37°C,
waardoor de gelatine oplost.
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7. Dep het preparaat, nadat het is aangebracht in de RFS II, af met overheadpapier om het
overtollige water te verwijderen. Dit water is aan het plakje blijven zitten na stap 6.
Rierdoor wordt voorkomen dat er slip optreedt tussen het weefsel en de bovenste plaat,
omdat door het overtollige water het weefsel mindel' snel hecht aan de plaat. Er wordt
overheadpapier gebruikt, omdat dit glad is. Hierdoor zal het weefsel niet aan het papier
plakken. Tevens neemt het papier niet zoveel vocht op dat het weefsel uitgedroogd wordt.

Bij het werken met de holboor moet er voor gezorgd worden dat de boor van binnen en buiten
vochtig wordt gemaakt om te voorkomen dat het weefsel te veel wordt meegetrokken. Tijdens het
boren wordt het plakje weefsel vastgehouden, zodat het niet kan rneebewegen met de boor. De
holboor is weergegeven in Figuur 4.1.

["::@:""""m::: "1JI0mm

55' \VSSS 555sssssss" rs

Figuur 4.1: De holboor

Ret is van belang dat de snijtuigen iedere keer na gebruik schoon gemaakt worden, zodat aIle
restanten van het weefsel worden verwijderd. Anders zal het wedse! zich sneller aan het snijge
reedschap hechten.
Na het snijden wordt het geheel, dus de gelantine, de mesjes en het weefsel, uit het bakje gehaald.
Riervoor is een soort houder gebruikt, welke als voigt in het bakje zit:

houder
2mm

~
--'----r~-_,r_, ~-; ...., ,-----j,,----
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I

I

I

I
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Figuur 4.2: snijbakje met de homier

rubber

Ret rubber zorgt ervoor dat tijdens het snijden niet met de mesjes "in" het bakje wordt gesneden,
zodat de mesjes niet onnodig snel bot worden.

4.4 De proefstukgegevens

Tijdens dit onderzoek zijn een aantal series experimenten uitgevoerd rnet proefstukken gemaakt
uit hersenen van vier koeien en een hondo De eerste twee koeiehersenen zijn gebruikt om de snijme
thode te ontwikkelen ( bijvoorbeeld water gebruiken bij gebruik van de holboor en scheermesjes en
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dergelijke). De hersenen van de derde koe waren zwaar beschadigd tijdens het slachten. Er traden
bij de metingen aan deze hersenen verschijnselen op die niet te verldaren zijn, maar waarschijnlijk
samenhangen met deze beschadigingen. Daarom worden in dit rapport alleen de metingen behan
deld die gedaan zijn aan het hersenweefsel afkomstig van de vierde koe en de hondo De metingen
op de koe zijn uitgevoerd van 9 tot en met 11 januari 1995, terwijl de rnetingen op het weefsel van
de hond zijn uitgevoerd op 15 en 16 december 1994.
Het hersenweefsel van de koe werd geleverd door een slager, clie de koe zelf slachtte. Bij het
slachten van de koe, volgens de wettelijke voorschriften, wordt een pin in de hersenen geschoten,
waardoor het beest bewusteloos raakt. Hierna wordt de halsslagader doorgesneden, waardoor
het beest doodbloedt. Door de pin worden echter delen van de hersenen ernstig beschadigd, wat
nadelige gevolgen kan hebben voor dit onderzoek. Bij de hersenen van deze koe viel de schade
door de pin mee. Bij de schedellichting zijn echter de hersenen doormidden gezaagd. Een ander
ongunstig punt is dat pas 9 a 10 um na het overlijden van de koe de hersenen in ons bezit zijn.
De eerste metingen zijn zelfs pas 12 um na het overlijden van de koe uitgevoerd. Hierdoor kunnen
door autolyse de eigenschappen van het weefsel zijn veranclercl ( zie paragraaf 7.5 waar hier die
per op wordt ingegaan). De reden dat toch graag met hersenweefsel van de koe wordt gewerkt,
is dat de hersenen een grote omvang hebben. Hierdoor kunnen hornogene ( alleen wit weefsel )
proefstukken uit de hersenen worden gemaakt. VerdeI' is het verlengde merg groat genoeg om een
aantal proefstukken uit te halen. Bij deze koe was het verlengde rnerg echter beschadigd door de
zaag.
De hersenen van de hand zijn afkomstig van de Rijksuniversiteit Lirnburg te Maastricht. De sche
dellichting is nu slechts een half um na het overlijden van de hand, door onszelf verricht. Het
voordeel hiervan ten opzichte van de hersenen van de koe is dat de hersenen mindel' zijn bescha
digd en dat ze veel eerder in ons bezit zijn. De eerste proeven zijn nu 5 uur na het overlijden van
de hond uitgevoerd ( dit is echter nog steeds een betrekkelijk lange tijd). De hersenen van de
hond zijn veel kleiner dan die van een koe. Hierdoor is het lastig OlD homogene proefstukken te
vervaardigen, terwijl het verlengde merg zelfs te klein is om proefstukken met een diameter van
10 mm te maken.
De gegevens die bij de donors horen staan in tabel 4.1. In tabel 4.2 worden de gegevens over de
proefstukken gegeven. Hierin staat onder andere de met het oog geschatt.e verhouding tussen witte
en grijze stof, de datum waarop het proefstuk is getest., de diameter die is opgemeten met een
schuifmaat, de afstand tussen de twee platen ( hoogte ), globale beschrijving van de plaats in de
hersenen waaruit het proefstuk is gehaald en de volgorde van de afschuifrekken die zijn opgelegd.
In deze tabel zijn de proefstukken 1 tot en met 8 afkomstig van de hond, de rest is afkomstig van
de koe. In de tabel is aangegeven welke proefstukken af1wrnstig zijn van ( nagenoeg ) dezelfde
plaats in de hersenen. De volgorde van de nummers van de proefstukken komt overeen met de
volgorde waarmee de proefstukken aan elkaar grensden. ( Dit wil zeggen dat proefstuk 18 tussen
17 en 19 in zat. ) Een aantal proefstukken van de koe zijn gedmende langere tijd bewaard in
fysiologisch zout!.

Tabel 4.1: De gegevens van de c1onors.

Donor Leeftijd overlijden tij d clooclsoorzaak
datum tijd schedellichting

Hond ( herder ) onbekend 15-12-1994 14:00 uur 15:15 nur hartstilstand
Koe ± 2 ~ jaar 9-1-1995 8:00 um 17:15 um slachting

1 Dit is 9 gram zout opgelost in 1 liter water
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TabeI4.2: De gegevens van de proefstukken.

nr datum diameter verhouding hoogte opgelegde rekken plaats in hersenen
preparatie (mm) wit: grijs (mm) ( % ) en opmerkingen

1 a 2 em verwijderd
1 15-12-1994 10 60: 40 1,201 1/1/5/1/10/1 van voorzijde van

de reehter hemisfeer
2 15-12-1994 10 90 : 10 1,283 1/1/.5/1 uit het midden van
3 15-12-1994 10 90 : 10 1,324 1/1/5/1 de reehter hemisfeer

0,5 a 1 em verwijderd
4 16-12 1994 10 80 : 20 1,505 1/1/5/1 van de voorkant van

de linker hemisfeer
5 16-12-1994 9 60 : 40 1,366 1/1/.5/1/10/1 2 a 3 em verwijderd
6 16-12·1994 10 60 : 40 1,052 1/1/5/1 van de voorkant van

de linker hemisfeer
7 16-12-1994 8,5 90 : 10 1,133 1/1/:5/1/10/1 uit het midden van
8 16-12-1994 8 90 : 10 1,369 1/1;'5/1/10/1 de linker hemisfeer
9 9-1-1995 10 100 : 0 1,925 1/] 3 a 4 em verwijderd
10 9-1-1995 10 100 : 0 1,572 ]/ I van de voorkant van

de reehter hemisfeer
11 9-1-1995 9 100 : 0 1,783 1/1 3 a 4 em verwijderd
12 9-1-1995 9 100 : 0 1,678 1/1 van de voorkant van
13 9-1-1995 9 100 : 0 1,376 1/1/.1/1 de linker hemisfeer
14 10-1-1995 9 100 : 0 1,621 1/1 1 a 2 em verwijderd
15 10-1-1995 9 100 : 0 1,435 1/1/5/1/10/1 van de voorkant van

16a 11-1-1995 9 100 : 0 1,533 1/1/5/1/10/1 de linker hemisfeer
17 10-1-1995 10 50 : 50 1,247 1/1 zie plek van nr 14-16
18 10-1-1995 9 60 : 40 1,392 1/1/5/1/10/1 De eilinder is
19a 11-1-1995 10 30 : 70 1,202 1/1/5/1/10/1 bewaard in

fysiologiseh zout
20 10-1-1995 9 100 : 0 1,217 1/1 uit het midden van
21 10-1-1995 9 95 : 5 1,210 1/1/5/1 de linker hemisfeer

22b 11-1-1995 10 95 : 5 1,520 1/1/5/1/10/1 (iets naar aehteren)
23 11-1-1995 10 80 : 20 1,175 1/1/1 uit de aehterkant van
24 11-1-1995 10 80 : 20 1,230 1/1/1/5/1/1 de reehter hemisfeer
25e 11-1-1995 9 100 : 0 1,315 1/1/S/1/10/1

a = proefstuk is 24 uur bewaard in fysiologiseh zout op T = 4°('
b = proefstuk is 16 uur bewaard in fysiologiseh zout op T = 40 C
e = proefstuk is 3 uur bewaard in fysiologisch zout op T = 4°('
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(5.1)

Hoofdstuk 5

Lineair visco-elastisch model

5.1 Inleiding

Op de resultaten van de experimenten wordt een lineair visco-elastisch model gefit. Hierbij wordt
een gegeneraliseerd Maxwell-model toegepast en wordt aangenomen dat het materiaal zich isotroop
gedraagt. In de eerste paragraaf wordt het een dimensionale Maxwell model afgeleid en vervolgens
gegeneraliseerd naar de drie dimensionale situatie. Hierna worden de randvoorwaarden voor een
torsieproef op een cilinder verwerkt in de constitutieve vergeJijking. Hierdoor blijft uiteindelijk
nog een relevante spanning over.

5.2 De spanningstoestand voor een isotroop materiaal

Een algemene relatie voor een lineair visco-elastisch model in de et;n climensionale situatie wordt
gegeven door de volgende uitdrukking :

t

o-(t) = JR(t - T)-Y(T)dT
T:O

Hierin is R(t-T) de relaxatiefunctie en -y de afschuifreksnelheid. Er is gekozen voor het Maxwell
model. Dit model kan worden weergegeven met een serieschakeling van een veer en een demper.

/2,1'2 I

1/1 , I'l l >1
~ 1

I 1

~
I 1]: A :

~21 1

I 1
I ;..,

/,1'

Figuur 5.1: Serieschakeling veer-dernper

Voor een Maxwell-element met een elasticiteitsmodulus A en een viscositeit 1] wordt de afschuif
snelheid gegeven door :

-y(t) = o-(t) + o-(t)
A 1]
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Met A :;:: f levert dit het volgende op :

o-(t) + ~u(t) :;:: A-y(t) (503)

Als vergelijking 503 wordt vermenigvuldigd met et en daarna geintegreerd wordt over de gehele
tijdsgeschiedenis ontstaat voor de spanning de volgende relatie :

t

u(t)e t :;:: JAef-y(r)dr

r=O

t

:::>u(t):;:: JAe-t-;:r-y(r)dr

r=O

Voor een gegeneraliseerd Maxwell-model geldt :

t N

u(t):;:: JL: A<>e-~-y(r)dr (5.4)
r=O <>=1

Een gegeneraliseerd Maxwell-model is voor te stellen als een parallelschakeling van een aantal
seriegeschakelde veer-demper systemeno
In de drie dimensionale situatie kan de algemene relatie 5.1 geschrevell worden als :

t

Qij(t):;:: JRijk1(t - r).fkl(r)dT (5.5)
r=O

In deze vergelijking is Rijk1 de relaxatiematrix, Qij de kolom met de spanningen en .fkl de kolom
met de reksnelhedeno De twee kolommen zijn als voIgt opgebouwd :

U rr i rr

ur.pr.p ir.pr.p

u zz
ikl :;::

i zz (5.6)flij :;::
urr.p Irr.p

ur.pz Ir.pZ

U zr Izr

waarin -Ykl de afschuifsnelheden zijno De relaxatiematrix Rij kl wordt opgesplitst in een stijfheids
matrix 5.. welke het elastische deel van het materiaal beschrijft en een scalaire grootheid afhankelijk
van de tijdo Als dit wordt toegepast op het gegeneraliseerde Maxwell rnodel ontstaat :

(5.7)

De matrix 5..ij kl is een matrix die de fysisch Iineair elastische vervolTning beschrijft. VerdeI' is aan
genomen dat het materiaal zich isotroop gedraagt. Een isotroop rnateriaal kenmerkt zich doordat
de materiaaleigenschappen in aIle richtingen hetzeIfde zijn. Dit wil zeggen dat in elk materieel
punt drie symmetrievlakken aanwezig zijn, waarbij bovendien geldt dat deze symmetrievlakken
vlakken van isotropie zijn. Dus de materiaaleigenschappen zijn in zo'n vlak rotatiesymmetrisch
rond een as loodrecht op dit vlak. De stijfheidsmatrix 5..ij kl voar een isotroop materiaal wordt nu
( in cilindercoordinaten ) :

Srrrr Srrr.pr.p Srrr.pr.p 0 0 0
Srrr.pr.p Srrrr Srrr.pr.p 0 0 0

5..:;:: Srrr.pr.p Srrr.pr.p Srrrr 0 0 0 (508)
0 0 0 Srr.prr.p 0 0
0 0 0 0 Srr.prr.p 0
0 0 0 0 0 Srr.prr.p
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De afleiding van deze matrix wordt gegeven in bijlage E.
Voor het lineair elastisch deel geldt nu de constitutieve vergelijking : fi =(i(e. De termen van 3.
kunnen worden afgeleid met de wet van Hooke:

!!1j = 12~~v tr(fkl)I + 2Gfkl (5.9)

Hierin is !l..ij de spanningsmatrix en fkl de rekmatrix die horen bij het elastische gedeelte van de
vervorming , welke er als voIgt uit zien :

Er moet in gedachte worden gehouden dat deze matrices een andere schrijfwijze zijn voor de
volgende vectoren :

U:r €:r
u~cp €~cp

J!;j=
u;z

kkl =
€;z (5.10)

u;cp ,;'1'
u~z '~z
u;r ';r

waarbij 'kl 2 * €kl als k #1. De stijfueidsmatrix wordt na het invullen van de constitutieve
vergelijking :

I-v v v 0 0 0
V I-v v 0 0 0

S=~ V V I-v 0 0 ()
(5.11)

- 1- 2v 0 0 0 ~(1 - 2v) 0 0
0 0 0 0 ~(1 - 2lJ) 0
0 0 0 0 0 ~(l - 2lJ)

5.3 De torsieproef

Het voorgaande wordt nu toegepast op de in dit onderzoek uitgevoercle afschuifproef, waarbij in
deze paragraaf aIleen naar elastische vervormingen wordt gekeken. De cilincler waarop deze proef
wordt uitgevoerd staat weergegeven in Figuur 5.2.

T

H

..Y. ......

I
I I _

I -'"'l:. :. ~ ...
~-/~(z) z~-zf<p
I I

I I __ ~ ~

I' ... -

- - - I r

Figuur 5.2: De cilinder waarop een torsiemoment wordt uitgeoefend
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De bijbehorende randvoorwaarden die op de cilinder werken zijn :

• Er treden geen vervormingen op in radiale en axiale richting, dus U r =U z = O. Er geldt dus
dat r = ro en z =zo ofweI oor = 0 en ooz = O. Rier zijn 1'0 en Zo de coordinaten van r en zro Zo
in de referentietoestand.

• Er treedt geen afschuiving op in de dwarsdoorsnede Zo = constant. Er geldt dus .E..!£..oo =O.ro

• In een viak ro = constant is de afschuiving een lineaire functie van Zo volgens : <P - <PO = azo.
Rier is <PO de coodinaat van <p in de referentietoestand. Venier is Cl: een constante gelijk aan :
a = epC:), waarbij <p(H) de opgelegde hoeherdraaiing is.

• VOOI' de verplaatsing Uep geldt dat deze op Zo = R gelijk is aan Ucp = (<p - <po)ro, terwiji op
Zo = 0 geIdt uep = O.

Er wordt aangenomen dat uep een lineaire functie is van zowel z als r, zodat

<p(H)rozo
uep = uep(ro, zo) = H

De verpIaatsingsvector ziet er nu als voIgt uit :

(5.12)

(5.13)

De deformatietensor is als voIgt opgebouwd :

Er geIdt

"\lou (er(<po)-J- + eep(<po)~ >J fJ + ez -J-) (Ucp(l~O, ,,0)(cp(SOo))
uro ro USOo uZo

_ fJu<p _ _ uep _ _ fJuep _
er~e<p - eep -er + ez ~eep

uro ro uzo

De deformatietensor wordt nu :

F I (t=7 -)0 - - - - - - fJuep - - Ucp _ _ auep - = + v Ou = erer + eepeep + ez ez + ~eepe,. - -c,. Ccp + -.--eepe,
uro 1'0 dzo

De matrixpresentatie van de deformatietensor is als voIgt :

(5.14)

F= [~- oro
o

_U<p

ro

1
o
~]ozo

1
(5.15)

zodat de matrixrepresentatie van de Green Lagrange rektensol' lllicit

(~f
-~+~

ro 0"0

~~
oro OZo

~~
87'0 oto

~
a.7n

(~)2dz o

(5.16)

Rier is te zien dat bij willekeurige grootte van de vervormingen niet-lineaire rekverpIaatsingsrelaties
horen. AIs in E uitdrukking 5.12 voor de verplaatsing Hlp wordt ingevuld, levert dit het voIgende
op:

[
(7f )2 0 0

2

]E=~
H2 zoro

0 (7f)2 £!:.Q. (5.17)- 2 H
0

2
£!:.Q. (fIll]'j2zoro H
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Bij kieine vervormingen geldt dat 'PC;:) << 1 dus (<p<;P) 2 < < ~)~f). Hierdoor wordt de matrix

uit5.17:

E = q~ ~ +]= < (518)

Ais deze matrix wordt ingevoerd in de wet van Hooke voor een lineair isotroop materiaal ( zie
vergeIijking 5.9 ) ontstaat :

[

0 0
(J'e = 2GlI tr(E)I + 2GE = G ero 0 0
- 1 - 211 - - - HOI

(5.19)

Hier voIgt uit dat het aantal relevante spanningscomponenten is gerecluceerd tot een, nameIijk :

Gero
(J'<pz =~ (5.20)

Bij een isotroop materiaal bIijft van het steiseldfj =5.£'kl alleen de schuifspanningscomponent (J'~z

over.

5.4 Het lineair visco-elastisch model

Uit de vorige paragraaf blijkt dat er maar een spanningscornponent een ral speeIt, nameIijk de
afschuifspanning (J'<pz' Dit resultaat moet worden ingevoercl in vergelijking 5.7. Uit het steisel
ff;j = &'kl voIgt, met behuip van de stijfheidsmatrix van 5.11 en de kolommen uit 5.10, dat deze
schuifspanning is te schrijven als :

(5.21)

N

L Gcx'Yowie->!<>
CX=!

Hierdoor wordt vergeIijking 5.7 gereduceerd tot:

q., = ,l, [t, A"e- ';;:-] a'r., dT =,l, t, A·ae- ';;:- 'rdT ~,L t, a"e- ';;:- 'rdT (5.22)

Ais hier de afschuifsnelheid wordt ingevoerd ( zie vergelijking :3.4 ) dan levert dit :

tJe( A +iW)7 dT

7=0

N . t ..\CX
'" Gcx 'Yowze - >;a . (e(~ +iw)t - 1)
LJ 1 + zw..\cx
CX=!

~ Gcx ...\CX(l_ iw..\CX) ( iwt -.J..)
~ 'Yo wz 1 + (w..\cxF e - e >.

Er geldt voor voidoende grate t dat e- fr naar nul toe gaat. Er wordt aangenomen dat dit
zogenaamde inschakeiverschijnsel verdwenen is als de metingen worden uitgevoerd.
De schuifspanning wordt nu :

N (..\CX)2' ..\CX
_ '" Gcx w + ZW iwt (5 23)

(J'<pz - ~ 'Yo 1+ (w..\cx)2 e .
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Er zal een model worden gefit op de opslag- ( G' ) en de verliesmodulus ( Gil). Deze twee
componenten worden verkregen via de complexe modulus G*, doordat geldt : G* =G'(w)+iG"(w).
In paragraaf 3.3 is getoond dat de complexe modulus gelijk is aall :

G* = (1<pz

'Y

Als in deze vergelijking de schuifspanning ( zie vergelijking 5.2:3 ) en de afschuifrek ( zie 3.3 )
worden ingevuld, wordt het volgende verkregen :

G*

=

~ GOI (WA")2+iwA'" iwt
~ 'Yo 1+(WA")2 e

01=1

Dit levert dus voor de opslag- en verliesmodulus :

G'

Gil

(5.24)

(5.25)

Bij het fitten van dit model worden de parameters GO' en ,VI berekend.
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Hoofdstuk 6

Resultaten

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de experimenten besproken, die zijn uitgevoerd op
hersenweefsel van een koe en een hondo
In eerste instantie wordt gekeken naar de reproduceerbaarheid van de resultaten, dit wil zeggen
dat wordt gekeken of twee identieke experimenten die direct na elkaar op hetzeIfde proefstuk zijn
uitgevoerd, dezeIfde resultaten Ieveren. Vervolgens wordt aan de hand van experimenten met
proefstukken, die in situ ( nagenoeg ) aan elkaar grenzen, een bescheiden aanzet gegeven om na
te gaan in hoeverre de materiaaleigenschappen plaatsaf11ankelijk zijn. Dit wil zeggen dat wordt
bekeken of het weefsel in de omgeving van de plaats in de hersenen, waaruit de proefstukken
afkomstig zijn, homogeen is.
Daarna wordt gekeken naar de trends die de eigenschappen van het weefsel vertonen onder invloed
van de verschillende experimenten. Met trends wordt hier bedoeld dat het kwalitatieve verloop
van de grafieken ( dalen of stijgen ) van de verschillende proefstukken overeenkomen, maar dat ze
kwantitatief kunnen verschillen ( een andere y-waarde bij dezelfde x-waarde ).
In de laatste paragraaf worden de resultaten van het fitten van cen rnatcriaalmodel op een aantal
meetresultaten gegeven.
De grafieken die bij deze bespreking horen, zijn in een losse bijlage toegevoegd aan dit verslag.

6.2 Reproduceerbaarheid

6.2.1 Inleiding

De reproduceerbaarheid wordt bekeken aan de hand van de resultaten van de eerste twee identieke
experimenten op het proefstuk. Deze experimenten zijn vIak na elkaar uitgevoerd, waarbij een af
schuifrek van 1% is opgelegd. De reproduceerbaarheid wordt getoetst aan de hand van het verloop
van de complexe viscositeit als functie van de hoekfrequentie w. In Figuur F.l staan voorbeelden
gegeven van zowel de hond als de kae.
Door de grafieken worden regressierechten berekend, welke gekarakteriseerd worden door de helling
en de intercept!. De reproduceerbaarheid wordt getoetst aan de hand van de relatieve verschillen
tussen de twee experimenten op het proefstuk. Met het relatieve verschil wordt bedoeld de verhou
ding van het verschil tussen de twee testen en het gemiddelde van deze testen. Ret relatieve verschil
wordt zowel voor de helling als de intercept van de twee proefstukken berekend. Als het relatieve
verschil voor de beide niet groter is dan 5%, wordt aangenomen dat het proefstuk reproduceerbare
resultaten levert. De regressie is uitgevoerd met behulp van het programma statgraphics2 .

1De intercept is het snijpunt van de regressierechte met de as door de x-waarde 10°
2Statgraphics berekent de waarden van de intercept standaard met de natuurlijk Iogaritme in plaats van 101og.

De grafieken die in dit verslag worden getoond maken weI gebruik van lOlog-schaIen
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6.2.2 De hond

De bovenste grafiek van Figuur F.1 geeft de complexe viscositeit weer, gemeten in experimenten
op hersenweefsel van de hond. Als voorbeeld is proefstuk 3 weergegeven. De waarde van de helling
en de intercept met hun correlatiecoefficient van de regressierechte worden gegeven in tabel 6.1.

Tabel 6.1: De helling en de intercept van proefstuk 3

test rek helling intercept correlatie
1 1% -0,718 ± 0,021 4,415 ± 0,038 -0,996
2 1% -0,731 ± 0,018 4,501 ± 0,069 -0,997

Uit de hoge correlatiecoefficient van de verschillende testen voIgt dat de meetpunten van de com
plexe viscositeit weinig van de lineaire regressielijn afwijken.
Ret verschil van de helling tussen de twee testen is 0,013. De gemiddelde waarde van de helling is
-0,725, waarmee het relatieve verschil gelijk wordt aan 1,8%. Voor de intercept geldt een verschil
van 0,086 bij een gemiddelde waarde van 4,458. Dit levert een relatief verschil van 1,9%.
Bij de hond blijken alle proefstukken bij deze herhaalde experirnenten reproduceerbare resultaten
te geven. Er is echter weI een trend die bij de lineaire regressie naar voren komt. Deze is dat de
eerste test, die op een proefstuk wordt uitgevoerd, een lagere helling en intercept levert dan de
experimenten die daarna op het proefstuk zijn uitgevoerd.

6.2.3 De koe

De onderste grafiek in Figuur F.1 geeft de complexe viscositeit VOOl" experimenten op hersenweefsel
van de koe. De helling en de intercept van de regressielijnen uit deze grafiek zijn gegeven in
tabel 6.2.

Tabel 6.2: De helling en de intercept van proefstuk 18

test rek helling intercept correlatie
1 1% -0,770 ± 0,032 4,569 ± 0,089 -0,992
2 1% -0,774 ± 0,025 4,674 ± 0,067 -0,996

Ret relatieve verschil van de helling is 0,5% en die van de intercept is 2,3%. De proefstukken
afkomstig van de koe leveren reproduceerbare resultaten. Alleen bij proefstuk 21 treedt een verschil
van meer dan 5% op tussen de hellingen van de twee experimenten.
De trend dat de helling en de intercept van de eerste test lager ligt dan de tweede test is hier niet
meer te ontdekken.
Er zijn vier proefstukken ( zie tabel 4.2 ) die gedurende langere bjd in fysiologisch zout zijn
bewaard om te onderzoeken of dit effect heeft op de materiaaleigenschappen. Ret blijkt dat dit
op de reproduceerbaarheid geen ongunstig effect heeft gehacL ornclat alle vier de proefstukken
reproduceerbare resultaten geven.

6.3 De homogeniteit van het hersenweefsel in de omgeving
waaruit de proefstukken afkomstig zijn

In deze paragraaf wordt bekeken of proefstukken, die in principe afkornstig zijn van dezelfde plaats
in de hersenen ( proefstukken grenzen in situ aan elkaar ), dezelfcle eigenschappen vertonen. Dit



wordt aan de hand van de grafieken van de complexe viscositeit gedaan, waardoor slechts sprake is
van een globaal beeld. In de vorige paragraaf is aangetoond clat de proefstukken reproduceerbare
resultaten leveren. Daarom wordt alleen naar het eerste experirnent op een proefstuk gekeken. In
tabel 4.2 is aangegeven welke proefstukken uit dezelfde plaats van de hersenen afkomstig zijn.
In Figuur F.2 worden twee grafieken getoond van experimenten op de hersenen van de hond. De
bovenste grafiek laat de complexe viscositeit van de proefstukken 5 en 6 zien. Ret valt op dat de
complexe viscositeit van proefstuk 5 een stuk hoger ligt dan die van proefstuk 6. Deze proefstuk
ken bezitten dus duidelijk niet dezelfde eigenschappen. Als echter naar de tweede grafiek wordt
gekeken, waarin de complexe viscositeit van de proefstukken 7 en 8 staat weergegeven, dan is er
bijna geen verschil tussen de twee proefstukken. Ret weefsel in de omgeving van de hersenen waar
deze proefstukken vandaan komen, lijkt homogeen.
Het del'de paar dat met elkaar kon worden vergeleken zijn de proefstukken 2 en 3. Ook hier treedt
een duidelijk verschil op tussen de waarden van de complexe viscositeit. Deze is echter een stuk
mindel' groot dan die tussen de proefstukken 5 en 6.
Voor de koe zijn een aantal keren drie proefstukken uit dezelfde plek van de hersenen gehaald.
Een voorbeeld van drie proefstukken die aan elkaar grenzen in de hersenen wordt getoond in de
bovenste grafiek van Figuur F.3. Hierin staat de complexe viscositeit weergegeven van de proef
stukken 11, 12 en 13. Ret blijkt dat slechts twee van de drie proefstukken ( nummer 11 en 12 )
dezelfde eigenschappen vertonen.
Van de andere trio's proefstukken die met elkaar kunnen worden vergeleken is steeds een van de
proefstukken langere tijd in fysiologisch zout bewaard. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in de
onderste grafiek van Figuur F.3. Uit deze grafiek blijkt dat het proefstuk 19, dat in fysiologische
zout is bewaard, dezelfde resultaten geeft als proefstuk 17.
Dit is een tendens die ook bij de andere trio's proefstukken optreedt. Er zijn steeds twee proef
stukken die hetzelfde gedrag vertonen, terwijl de derde afwijkt. Hierbij client opgemerkt te worden
dat soms twee proefstukken, die vlak naast elkaar in de hersenen hebben gezeten, gelijke eigen
schappen vertonen. Maar het komt ook voor dat de twee proefstukken, die het "verst" van elkaar
verwijderd zijn, dezelfde resultaten geven, terwijl het proefstuk dat tussen deze in zat juist afwijkt
( zie de onderste grafiek in Figuur F.3 ).

6.4 De trends van de eigenschappen bij experimenten met
verschillende afschuifrekken

6.4.1 Inleiding

Op een aantal proefstukken zijn behalve testen met 1% rek, ook experimenten uitgevoerd met een
hogere afschuifrek. In tabel 4.2 worden per proefstuk de volgorde van cle experimenten met hun
afschuifrekken gegeven. De resultaten worden in dit hoofdstuk per donor behandeld, waarna de
resultaten van de donors met elkaar worden vergeleken. De resultaten worden besproken aan de
hand van een proefstuk afkomstig van de hersenen van de hond en een afkomstig van de koe. De
resultaten van de andere proefstukken vertonen,tenzij anclers verrnelclt, dezelfde trends.
Bij de bespreking van de resultaten wordt gelet op de invloecl van de afschuifrekken op de complexe
viscositeit. Hierbij wordt tevens gekeken of cle resultaten van cle experimenten met verschillende
afschuifrekken op een proefstuk dezelfcle resultaten leveren. Om de repl'ocluceerbaarheid voor deze
serie experimenten te toetsen wordt het relatieve verschil, zoals dat gebruikt is in paragraaf 6.2,
nu gedefinieerd als de verhouding van het grootste verschil tussen de beschouwde experimenten
en het gemiddelde van deze experimenten. Hierbij worclt opllieuw gebruik gemaakt van de helling
en intercept van de regressierechte.
Omdat er een verband bestaat tussen de complexe viscositeit en de complexe moclulus3 wordt
aIleen ingegaan op de trends in de grafieken van cle complexe [nodulus. Eventuele kwantitatieve
verschillen die gevonden zijn bij de complexe viscositeit zulJen ook voorkomen bij de complexe

3Dit verband wordt gegeven in Bijlage B paragraaf B.4.2
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modulus.
Bij de opslag- ( G' ) en de verliesmodulus ( Gil ) wordt ook aileen op de trends ingegaan. De
opslagmodulus geeft informatie over het elastische karakter van het weefsel, terwijl de verliesmo
dulus het viskeuze aspect van het weefsel weergeeft.
Ook de trend van de verhouding tussen de opslag- en de verliesrnodulus ofweI de verlieshoek
( tan(8) = Cf:: ) wordt weergegeven. Daarna worden de resultaten van de twee verschillende
donors op een globale wijze met elkaar vergeleken.

6.4.2 Experimenten op hersenweefsel van de hond

De algemene trends van de resultaten van de metingen op de hersenen van de hond worden
besproken aan de hand van proefstuk 8, waarvan de verschillende grafieken staan afgebeeld in
Figuur FA en F.5.

De complexe viscositeit

In de bovenste grafiek van Figuur F.4 staat de complexe viscositeit ( 111]* II ) uitgezet tegen de
hoekfrequentie. Op het proefstuk zijn 6 experimenten direct na elkaar uitgevoerd ( zie tabel 4.2 ).
De grafiek laat zien dat de waarde van lOlog(II1]*11) ongeveer lineair afneemt met de hoekfrequentie.
VerdeI' blijkt het experiment met een afschuifrek van 10% duidelijk af te wijken van de andere
testen. Dit wordt bevestigd als op deze data lineaire regressie warc!t taegepast. De helling en de
intercept zijn gegeven in tabel 6.3.

Tabel 6.3: De helling en de intercept vanj)roefstuk 8

test rek helling intercept correlatie
1 1% -0,723 ± 0,014 4,744 ± 0,0:38 -0,998
2 1% -0,735 ± 0,022 4,865 ± 0,060 -0,996
3 5% -0,761 ± 0,010 4,813 ± 0,028 -0.999
4 1% -0,730 ± 0,017 4,890 ± 0,047 -0,997
5 10% -0,775 ± 0,024 4,558 ± 0,026 -0,996
6 1% -0,705 ± 0,018 4,801 ± 0,050 -0,997

Ret relatieve verschil voor de helling tussen de experimenten op dit proefstuk is 9,5% ( test
5 en 6 leveren het grootste verschil van 0,07. De gemiddelde waarde van de experimenten is
0,737 ), terwijl deze voor de intercept 6,9% is. Dit grote verschil wardt vooral veroorzaakt door
het resultaat van de 10% afschuiftest. Als het experiment met een rek van 5% wordt vergeleken
met de 1% rektesten, levert dit een relatief verschil voor de helling van 7,7% en voor de intercept
van 3%. De complexe viscositeit neemt bij de experimenten met de hagere frequenties duidelijk
sneller af bij toenemende hoekfrequentie dan bij de testen met 10/<, rek.
De algemene trend bij experimenten op hersenweefsel van de hond is dat de testen met een rek
van 10% duidelijk lager liggen dan de andere experimenten. Voar de experimenten met een
afschuifrek van 5% geldt dat deze een te groot relevant verschil hebben met de 1% rektesten
bij de experimenten die gedaan zijn op 16-12-1994. Aileen proefstuk 5 geeft voor de test met 5%
rek geen relevant verschil groter dan 5%. Bij de experimenten die uitgevoerd zijn op 15-12-1994
geven de 5% testen geen groot verschil met de testen met een afsclmifrek van 1%.
Om te onderzoeken of experimenten met hogere afschuifrekken het gedrag van het weefsel be
mvloeden, wordt gekeken of de testen met 1% rek, reproduceerbare resultaten leveren. De relatieve
verschillen voor deze testen zijn respectievelijk 4,1% voor de helling en 3% voor de intercept. El'
is dus weinig vel'schil tussen de eigenschappen van het weefsel voar en na het uitvoeren van de
testen met 5 en 10% rek, zodat aangenomen mag worden dat cleze experimenten het weefsel niet
beschadigen.

27



AIleen bij de proefstukken 1 en 6 blijkt dat tussen de afschuiftesten met 1% rek een relatief verschil
groter dan 5% optreedt. Dit ligt aan het feit dat de eerste test uitgevoerd op het proefstuk duidelijk
lagere waarden geeft dan het del'de en eventueel vierde expel'irnent met 1% rek. Als voorbeeld
wordt in figuur F.6 de complexe viscositeit van proefstuk 1 getoond. In de tabel onder de grafiek
worden de regressiewaarde van de experimenten gegeven.

De complexe modulus

In de onderste grafiek van Figuur FA staat de complexe modulus ( IIG*II ) weergegeven voor de 6
experimenten. De grafiek toont een stijgend verloop van de cornplexe Inodulus met toenemende
frequentie. De stijging van de complexe modulus bij de test met een afschuifrek van 10% wordt
groter bij toenemende hoekfrequentie. Bij de experimenten met een lagere afschuifrek is deze
toename van de stijging veel mindel' groot.
Het blijkt dat de experimenten met een rek van 1% een gl'illigel' verloop van de complexe modulus
vertonen dan de experimenten met een hogere afschuifl'ek.

De opslag- en verliesmodulus

In Figuur F.5 worden in de bovenste grafiek de opslag- ( G' ) en de verliesmodulus ( G" ) getoond.
Er staan twee experimenten uitgezet, namelijk de testen met een afschuifrek van 1% en 10%.
Dezelfde experimenten worden in de onderste grafiek van deze figUlll' getoond, waarin de verlieshoek
staat weergegeven.
De opslagmodulus ligt altijd een stuk hoger dan de verliesrnodulus. Beide moduli hebben een
stijgend verloop met toenemende frequentie. De verliesmodulus neernt iets sneller toe dan de
opslagmodulus. Bij de hoogste frequentie neemt de verliesmodulus plots af. AIleen de testen met
een afschuifrek van 1% op de proefstukken 4 en 5 tonen dit fenollleen niet.
Het verschil tussen G' en G" neemt af als er een hogel'e afschuifrek wordt opgelegd. Dit komt
doordat de opslagmodulus van de test met een rek van 10% lager ligt dan die van 1%, terwijl
de verliesmodulus nagenoeg gelijk blijft. VerdeI' toont de grafiek dat de opslagmodulus bij lagere
frequenties mindel' snel toeneemt, terwijl bij de hogere frequenties de toename juist groter is.
De verlieshoek tan(8) bevestigt, zoals verwacht mag worden, de trends die gevonden zijn tussen de
opslag- en verliesmodulus. De verlieshoek neemt namelijk toe bij toenemende frequentie. Dit wil
zeggen dat de verhouding tussen G" en G' toeneemt. AIleen bij de meting op de hoogste frequentie
neemt tan(8) af, doordat de verliesmodulus afneemt. De verlieshoek is voor een experiment met een
hogere afschuifrek groter ( opnieuw vormt de meting op de hoogste frequentie een uitzondering ).

6.4.3 Experimenten op hersenweefsel van de koe

In deze paragraafworden aan de hand van proefstuk 18 de resultaten besproken van de dynamische
experimenten op hersenweefsel van een koe. De gl'afieken van de vel'schillende grootheden staan
in de Figuren F.7 en F.8.

De complexe viscositeit

In de bovenste grafiek van Figuur F.7 staat de complexe viscositeit weergegeven. De waarde
van lOlog(II1]"ID neemt ongeveer lineair met toenemende frequentie af. De experimenten met een
afschuiving van respectievelijk 5 en 10% liggen lager dan de testen Inet een afschuifrek van 1%.
Op deze data is weer lineaire regressie toegepast, waarvan de helling en intercept in tabel 604 zijn
opgenomen.
Uit de tabel blijkt dat het experiment met een afschuifrek van 10% bij lineaire regressie een helling
en intercept leveren die duidelijk afwijken van de andere experimenten ( het relatief verschil voor
beide is boven de 10%). Dit wordt veroorzaakt doordat bij de hoogste frequenties die worden
opgelegd, de 111]"11 een stuk mindel' afneemt. Bij de lagere frequentie lijkt het experiment ongeveer
een zelfde helling te bezitten als de andere testen. Deze trend worclt. bij aIle testen met 10%
afschuifrek gezien.

28



Tabel 6.4: De helling en de intercept van proefstuk 18

test rek helling intercept correlatie
1 1% -0,770 ± 0,032 4,569 ± 0,089 -0,992
2 1% -0,774 ± 0,025 4,674 ± 0,067 -0,996
3 5% -0,791 ± 0,026 4,499 ± 0,065 -0,996
4 1% -0,759 ± 0,035 4,617 ± 0,096 -0,991
5 10% -0,707 ± 0,043 3,972 ± 0,116 -0,984
6 1% -0,759 ± 0,035 4,637 ± 0,093 -0,992

De test met een afschuifrek van 5% heeft een grotere helling dan de testen met 1% afschuiving,
terwijl de intercept lager ligt. Ret is vreemd dat de helling hoger is, omdat bij de metingen op
de hoogste frequentie de complexe modulus duidelijk mindel' afneernt. De helling is bij de lagere
frequenties dan ook groter dan van de andere experimenten die op dit proefstuk zijn uitgevoerd.
Bij de andere proefstukken verschilt de helling van de test met 5% rek niet van de experimenten
met 1% rek. Dit komt omdat bij de andere proefstukken bij de testen met 5% rek, de complexe
viscositeit bij de hogere frequenties geen afwijkend gedrag vertoont. De intercept geeft geen re
levante verschil bij dit proefstuk tussen de experimenten rnet ;) en 1% rek. Dit geldt voor aIle
proefstukken, waarbij dient opgemerkt te worden dat de intercept van de testen met 5% rek in
het algemeen iets lager liggen dan van de testen met 1% rek.
Opnieuw wordt gekeken naar de reproduceerbaarheid van de 1% afschuiftesten, die zijn uitgevoerd
op een proefstuk. De relatieve verschillen voor de helling en de intercept voor proefstuk 18 zijn
respectievelijk 2,1 en 2,3%. Er kan dus aangenomen worden dat de testen met een hogere afschuif
rek geen beschadiging aan het weefsel levert.
AIleen de proefstuk 15 en 22 leveren geen reproduceerbare resultaten voor de testen met 1% af
schuifrek (zie Figuur F.9 ). Dit komt opnieuw doordat de eerste test rnet een afschuifrek van 1%
significant afwijkt van de derde en vierde test met 1% afschuifrek.
De proefstukken die gedurende een langere tijd in fysiologisch zout zijn bewaard, vertonen gelijke
trends als hier is besproken.

De complexe modulus

In de onderste grafiek van Figuur F.7 staat de complexe modulus uitgezet tegen de frequentie. De
complexe modulus stijgt met toenemende frequentie, waarbij de toenarne bij de hogere frequenties
groter is. Dit kwalitatieve verloop van de grafiek is vooral bij de experirnenten met een rek van 5
respectievelijk 10% goed te zien.
De testen met een rek van 1% laten ook bij de koe een grilliger verloop zien in vergelijking met de
testen met hogere afschuifrekken.

De opslag- en verliesmodulus

In Figuur F.8 staan in de bovenste grafiek de opslag- en de verliesmodulus uitgezet. De op
slagmodulus is bij ieder experiment groter dan de verliesrnoclulus. Beide stijgen langzaam met
toenemende frequentie, waarbij de verliesmodulus iets sneller toeneemt dan de opslagmodulus.
De grafiek toont bij een hogere afschuifrek dat de opslagrnodulus lager ligt en een mindel' steil
verloop heeft bij de lagere frequenties. Rierdoor wordt het verschil tussen de twee moduli kleineI'.
Bij de hogere frequenties is de stijging van de opslagmodulus juist groter voor experimenten met
10% rek.
Opnieuw neemt bij de hoogste frequentie de verliesmodulus af. AIleen bij de proefstukken 20, 22,
23 en 24 gebeurt dit niet.
De afname van het verschil tussen de opslag- en verliesmodulus bij toenemende frequentie, wordt
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bevestigd door de toename van de verlieshoek. De grafiek van deze grootheid is in de onderste gra
fiek van Figuur F.8 uitgezet. Ook hier is te zien dat de afschuifrek een toename van de verhouding
tussen de verliesmodulus en de opslagmodulus tot gevolg heeft.

6.4.4 De overeenkomsten tussen de hersenen van de hond en de koe

De hersenen van de hond en de koe vertonen hetzelfde kwalitatieve verloop van de grootheden
1177*11, IIG*II. G' , Gil en tan(6) als functie van de hoekfrequentie.
Aan de hand van de waarden van de helling en intercept, die zijn verkregen met behulp van lineaire
regressie op de complexe viscositeit bij experimenten met een rek van 1%, wordt globaal naar het
kwantitatief verloop gekeken. De waarden van de intercept voor de hond liggen tussen 4,2 en 4,8
( proefstuk 5 vormt hierop een uitzondering met een waarde van 5,5 ). De intercept waarden voor
de koe liggen over het algemeen iets hoger namelijk tussen de 4,5 en 5,5. De waarden van de
helling die optreedt bij hersenweefsel van de hond ligt tussen -0,70 en de -0,78, terwijl de waarden
van het hersenweefsel van de koe tussen de -0,71 en -0.8.5 ligt.

6.5 Het fitten van het Maxwell-model op de meetdata

6.5.1 Inleiding

In deze paragraaf worden de resultaten besproken van het fitten van het Maxwell model op de
meetdata van een proefstuk. In vergelijking 5.24 en 5.25 van paragraaf 5.4 is het gegeneraliseerde
Maxwell model gegeven. Er is gekozen om een model met drie elernenten te fitten4 . De parameters
G'" en >'''' worden per proefstuk bepaald. De fit wordt uitgevoerd op de data van de opslag- en de
verliesmodulus.
De resultaten van de experimenten met verschillende afschuifrekken tonen in het algemeen een
kwantitatief verschil. Dit duidt op niet-lineair gedrag van het weefsel. Daarom wordt het model
ook per afschuifrek bekeken.
Op de meetgegevens van elke 1% afschuiftest afzonderlijk, wordt het model gefit. In tabel F.3
wordt voor elk proefstuk de gemiddelde waarde van de modelpa.rarneters gegeven. Er wordt aIleen
een model op een proefstuk gefit als de experimenten met een afsclmifrek van 1% geen relevante
verschillen groter dan 5% tonen. Daarom worden de proefstukken 1, 6, 15, 21 en 22 buiten
beschouwing gelaten.
Een andere algemene trend die de waarden van de parameters in het model kan bei'nvloeden, is
het gedrag bij de hoogste opgelegde frequentie. De verliesmodulus neemt hier plots af. Daarom is
het model ook gefit op de data zonder de meting bij deze frequentie.
De fitten worden met een programma uitgevoerd waarin de paralneters worden bepaald met de
niet lineaire kleinste kwadratenmethode van Levenberg-Marquardt. De werkwijze hiervan wordt
uiteen gezet in het IVa-rapport van W.F. Zoetelief [15].
Tabel F.3 met de fitparameters en de figuren zijn opgenomen in de losse bijlage.

6.5.2 De fitresultaten

In eerste instantie wordt gekeken naar de experimenten met een afschuifrek van 1%. De waarden
van de parameters van de modellen, zoals die voor ieder proefstllk berekend zijn, worden vermeld
in de bovenste helft van tabel F.3. Ret vaIt op dat de waarclen van de parameters voor de
verschillende proefstukken een grote spreiding vertonen.
Bij de hond heeft proefstuk 5 veel grotere waarden voor GU dan de andere proefstukken. Dit is
te verwachten omdat de complexe viscositeit een stuk hoger ligt. clan van de andere proefstukken
van de hond. Bij de koe is te zien dat er veel variatie tussen de parameters van de verschillende
proefstukken optreedt.

4 Ret is proefondervindelijk vastgesteld dat een model met drie elemellten de best.e fit. geeft op de meetdata van
een experiment met 1% rek
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De berekende modellen fitten in het algemeen redelijk goed op de meetdata van een proefstuk.
Ais voorbeeld is in Figuur F.lO een fit getoond op de data van proefstuk 23. De modellen die niet
goed op de data fit ten zijn in tabel F.3 van een markering voorzien.
Bij deze proefstukken wijken de berekende modellen bij de hoogste frequenties af van de gemeten
data. De waarde van de verliesmodulus G' is volgens het model hier te laag. Ais voorbeeld waar
dit te zien is, wordt de fit op proefstuk 18 getoond in Figuur F .11. Een oorzaak voor de afwijking
van de modellen kan gevonden worden in het verloop van Gil. In de volgende paragraaf wordt
gecontroleerd of door het weglaten van de meting op de hoogste frequentie de fitten verbeterd.
De modellen zijn apart gefit op de experimenten met een afschuifrek van 5 en 10%. Hier wordt
aIleen grafisch naar de kwaliteit van de fitten gekeken, omdat op een proefstuk maar een experiment
is uitgevoerd met een afschuifrek van 5% respectievelijk 10%. De trends van de verschillende
experimenten met deze afschuifrekken komen voor de proefstukken overeen.
De kwaliteit van de fitten op de experimenten met 5% rek varieert per proefstuk. Dit wordt
getoond in Figuur F.12 voor de proefstukken 16 en 21. Hier is te zien dat de fit op proefstuk 16
slechter is dan de fit op proefstuk 21. De fitten op de experimenten met 10% afschuifrek hebben
een slechte kwaliteit zoals getoond wordt in Figuur F.13 voor proefstuk 16. Ook hier kan de
oorzaak worden gezocht in het afnemen van de verliesmodulus bij de hoogste frequentie.

6.5.3 De kwaliteit van de fitten zonder het laatste meetpunt

Omdat de modellen bij de hoogste frequenties vaak een afwijking ten opzichte van de meetdata te
zien geven, zijn de modellen opnieuw gefit zonder de meting op de hoogste frequentie.
De parameterwaarden die nu voor de experimenten met een afsclmifrek van 1% worden verkregen,
zijn voor iedere proefstuk in tabel F.3 ( in de onderste helft ) weergegeven. Het blijkt dat vooral
modelparameter G1 door de aanpassing van de data verandert ten opzichte van de fit in de vorige
paragraaf. Het is natuurlijk niet vreemd dat de grootste veranderingen van het gedrag van het
model optreden bij de hogere frequenties.
De proefstukken die bij de eerste fit een goed resultaat leveren, veranderen nauwelijks of worden
minder goed. In het algemeen geldt dat de modellen waarvan het gedrag verandert minder goed
op de data fitten. Dit wil overigens niet zeggen dat de fit slecht is. Als voorbeeld hiervan worden
in Figuur F.14 de twee fitten op proefstuk 8 getoond.
De proefstukken waarvan de fitresultaten niet goed waren, zijn verbeterd. In Figuur F.15 worden
de resultaten van proefstuk 18 getoond.
Bij experimenten met een afschuifrek van 5% verandert de fit van het model niet veel. Een
uitzondering is proefstuk 18 waar het model weI is verbeterd. In Figuur F.16 worden de resultaten
van proefstuk 18 getoond. Bij de experimenten met een afschuifrek van 10% blijft de fit van een
slechte kwaliteit. ( zie Figuur F.13 ).
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Hoofdstuk 7

Discussie

7.1 Het gedrag van hersenweefsel

In deze paragraaf wordt op de trends ingegaan, die gevonden Zijll bij het analyseren van de
resultaten. De proefstukken waal'Op de metingen zijn uitgevoerd bestaan in het algemeen voor
een groot gedeelte uit witte stof. Daarom worden eventuele verklaringen en opmerkingen vooral
op de witte stof toegespitst.
Bij de bespreking van de resultaten van de verschillende experimellten is naar voren gekomen dat
het kwalitatieve gedrag van de hersenen van de hond en de koe overeenkomen. De proefstukken
vertonen echter kwantitatieve verschillen. Deze verschillen tredell op bij zowel de hond als de koe.
Er kunnen een aantal redenen worden gegeven voor deze verschil1en tussen de pl'Oefstukken :

• Beschadiging van het weefsel door de snijmethode ( zie paragraaf 7.3 ).

• Het niet recht afsnijden van de proefstukken. Hiercloor wordt een gecleelte van het proefstuk
ingedrukt als de bovenste plaat wordt aangebracht.

• Doordat de proefstukken, ondanks de bevochtigingskamer, soms enige mate uitdrogen. Dit
kan ook een rede zijn dat het eerste experiment vaak een lagere complexe viscositeit laat
Zlen.

• Doordat er afwijkingen optreden bij het centreren van de proefstukken. Het centreren ten
opzichte van de platen gebeurt met de hancl, dus het proefstnk zal altijcl enige mate acentrisch
liggen.

Toch is aan de waarden van de complexe viscositeit te zien dat de bond een iets lagere complexe
viscositeit heeft dan de koe. Dit verschil kan echter ook worden veroorzaakt door de manier waarop
de koe is geslacht.
Bij het kwalitatieve verloop van de de complexe viscositeit is te zien dat de waarde afneemt bij
toenemende hoekfrequentie. De hoekfrequentie bepaalt c1e afschuifreksllelheid die wordt opgelegd
aan het proefstuk. Dus de complexe viscositeit wordt kleiner als een grotere afschuifsnelheid wordt
opgelegd. Een verklaring voor deze trend kan hier niet gegeven worden, omdat te weinig bekend
is over de structuur van de vezels in de hersenen en de verbinclingen tussen de vezels onderling.
Met het oog hierop is het in de toekomst interessant om histologisch onderzoek te verrichten naar
de wijze waarop de vezels in de hersenen zijn gestructureercl.
Als er een grotere afschuifrek worclt opgelegd bij dezelfde frequentie, clan neemt de complexe vis
cositeit opnieuw af. Bij experimenten met een gl'Otere afschuifrek kunnen twee oorzaken worden
genoemd voor de afname van de complexe viscositeit, namelijk de grotere rek en afschuifreksnel
heid. Het is niet bekend in welke mate c1eze oorzaken verantwoorclelijk zijn voor de daling van
de complexe viscositeit. Dit kan onderzocht worden c100r experirnenten nit te voeren op een vaste
frequentie en constante rek. Als daarna de opgelegde rek worclt vergroot, moet de frequentie zo
danig worden verlaagcl dat de afschuifreksnelheid gelijk blijft Hiercloor verandert alleen de rek
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die het weefsel ondergaat.
Verder blijkt dat de opslagmodulus altijd groter is dan de verliesmodulus. Dit wil zeggen dat
het weefsel zich meer elastisch dan viskeus gedraagt. Het is niet denkbeeldig dat dit gedrag kan
worden toegeschreven aan de vezels in het hersenweefsel. Beide moduli worden bij toenemende
afschuifreksnelheid groter, waarbij de verliesmodulus iets meer toeneernt dan de opslagmodulus.
Bij de hoogste frequentie neemt de verliesmodulus echter ineens af. Een verklaring voor dit ver
schijnsel kan niet gegeven worden. Voor het onderzoek is het intel'essant om te kijken of de afname
van de verliesmodulus doorzet als nog hogere frequenties worden opgelegd.
Ret verschil tussen de twee moduli wordt kleiner bij een grotere afschuifrek. Dit komt vooral
doordat de opslagmodulus lager ligt. Verder is te zien dat de opslagmodulus minder snel stijgt bij
de lagere frequenties en juist sneller stijgt bij de hogere frequenties. Waarschijnlijk verliezen de
vezels door de grotere opgelegde rek enigszins hun elastisch karakter. Er treedt hier echter geen
plastische vervorming op. Want de 1% afschuiftesten die Vaal' en na de experimenten met een
hogere rek zijn uitgevoerd, vertonen hetzelfde gedrag.

7.2 Evaluatie van de modelvorming

Voordat ingegaan wordt op de resultaten van het fitten van het gegeneraliseerde Maxwell-model
op de meetdata, wordt de werkwijze zoals die is toegepast, bij de experimenten met een afschuifrek
van 1%, belicht.
Tijdens dit onderzoek is voor elk proefstuk een model gefit op ele l'esultaten van elk experiment
met een afschuifrek van 1% afzonderlijk. Uit de verschillende moelellen wordt een model voor een
proefstuk verkregen door het gemiddelde van de berekende parameters te bepalen.
Een werkwijze die meer voor de hand ligt, is am een model te bepalen, door een fit uit te voeren,
waarbij aIle resultaten van de verschillende 1% rekexperimenten op een proefstuk worden gebruikt.
Rierdoor zal een afwijkend meetpunt van een experiment mindel' invloed op het berekende model
hebben. Dit is hier niet gebeurd, omdat het gebruikte progranuna rnoet worden aangepast. Door
een gebrek aan tijd was dit niet haalbaar.
De resultaten van de modellen zien er goed uit voor de expel'irnenten met een afschuifrek van 1%.
Ret duidt erop dat het weefsel zich bij deze afschuifrek lineair visco-elastisch gedraagt.
Ret model wijkt soms bij de hoogste frequentie af van de meetdata. De rede hiervoor is het verloop
van de verliesmodulus bij de hoogste frequentie. Als de meetwaarde bij deze hoogste frequentie
wordt weggelaten, levert dit aIleen voor de slechte moclellen een betere fit op.
De parameters van de modellen van de proefstukken vertonen een grote variatie. Dit was te
verwachten, omdat de meetresultaten van de verschillende proefstukken varieren.
Ret fitten van het model op experimenten met hogere afschuifrekken geeft een slechter resultaat.
Dit lijkt erop te duiden dat bij de hogere afschuifrekken het geelrag van het weefsel niet meer met
een lineair visco-elastisch model is te beschrijven.

7.3 De proefstukpreparatie

In paragraaf 4.3 is uiteen gezet hoe de proefstukken tijdens elit onclerzoek zijn vervaardigd. De
proefstukken voldoen aan de geometrische eisen die gestelcl worden door de experimentele opstel
ling. Tijdens de preparatie worden een aantal stappen cloorlopen die de materiaaleigenschappen
van het weefsel kunnen belnvloeden.
Bij het maken van de cilinder met behulp van de holboor wordt het weefsel enigszins meegetrokken
met de ronddraaiende boor. Dit wordt Vaal' een gedeelte onderell'ukt door de boor nat te maken.
Ret is echter onbekend in hoeverre het weefsel wordt beschadigel dan weI gedeformeerd tijdens
deze stap in het vervaardigingsproces. Tijdens het onderzoek is weI duidelijk geworden dat de
cilinder sneller wordt meegetrokken met de boor als een stuk pia worelt doorgesneden. De cilinder
blijft dan, in tegenstelling tot de cilinders zander pia, in de boor zitten als deze uit de plak wordt
verwijderd.
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Een volgende stap die invloed kan hebben op de materiaaleigellschappen van het weefsel is het
inbedden van de cilinder in gelatine. De gelatine wordt in vloeibare toestand over het weefsel ge
goten, waarbij de temperatuur van de gelatine onbekend is. Ais de temperatuur veel hoger is dan
37°C, dan zal dit veranderingen van de eigenschappen in het weefsel tot gevolg kunnen hebben.
In het vervolg is het verstandig om de temperatuur van de gelatine te meten.
Een derde stap die invloed op de resultaten kan hebben, is het snijclen van de proefstukken met
de scheermesjes. Deze mesjes zullen namelijk het weefsel beschadigen bij het snijden. Er zal in de
toekomst onderzocht moeten worden in welke mate deze beschacliging optreedt.
Het is niet met zekerheid te zeggen hoe groot de invloed van de preparatie van de proefstukken is
op de mechanische eigenschappen van het weefsel. Er zal clan ook histologisch onderzoek moeten
worden gedaan naar de mate van beschacliging ten gevolge van het snijden.

7.4 Ret bereik van de momentopnemer

Bij de resultaten van de experimenten is te zien dat de meetresultaten van testen met een afschuif
rek van 1% soms een grilliger verloop vertonen dan de testen rnet een rek van 5 en 10%. Dit ligt
aan het feit dat de testen met 1% een zeer klein moment leveren clat in de orde grootte ligt van de
minimum grens van het bereik van de momentopnemers. Het rninimale moment dat de opnemer
kan meten is namelijk gelijk aan 2 . 10- 7 Nm. De testen met een hogere afschuifrek hebben een
grotere moment tot gevolg, die de opnemer betel' aankan ( zie Figuur 7.1 ). Dit probleem kan
alleen verholpen worden door te zorgen dat een groter mornent zal worden gemeten. Dit kan op
drie manieren :

1. door een kleinere dikte van de proefstukken

2. door een groter oppervlak van de proefstukken

3. door een voorspanning aan te brengen op het proefstuk

De eerste twee voorstellen zijn gebaseerd op vergelijking B.3l van paragraaf B.4.3, waarin staat
welke grootheden bepalend zijn voor het moment.
De eerste suggestie is gebaseerd op het feit dat het moment orngekeerd evenredig is met de dikte

Ret moment van proefstuk 19 voor rekken van 1% (0), 5% (x) en 10% (+)
10.s ,....---..,---.----.---,,...-,.-r-""T"T....-----,----,--..--....-........-.-,...,

frequentie [rad/s)

Figuur 7.1: De orde grootte van de momenten zoals deze optreclen bij experimenten op hersen
weefsel met verschillende afschuifrekken
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van het proefstuk. Een kleinere dikte levert echter problemen op voor het vervaardigingsproces.
Ret kost moeite om proefstukken te maken met een dikte van 1 it 1,5 mm dikte. Bij de gebruikte
methode lijkt het dan ook niet mogelijk om nog dunnere preparaten te maken.
Als het oppervlak van de proefstukken vergroot kan worden, zal het. moment sterk toenemen. Uit
de vergelijking blijkt namelijk dat het moment evenredig is met de buitendiameter tot de vierde
macht. Dit betekent dat een proefstuk met een diameter van 15 mrn een moment levert dat 5
maal zo groot zal zijn als dat van een proefstuk met een diamet.er van 10 mm. Riermee wordt
een moment gelevert dat in de orde grootte ligt, zoals deze nu wordt gemeten voor experimenten
met 10% rek. Een moeilijkheid bij het maken van proefst.ukken met een groter oppervlak is om
preparaten te krijgen met aIleen hersenweefsel en geen pia. Dit is aIleen mogelijk als de hersenen
groot genoeg zijn. Van de tot nu toe gebruikte donors lijkt aIleen de koe geschikte hersenen te
bieden voor grotere proefstukken. Een ander nadeel bij het werken met proefstukken met een
groter oppervlak is dat de kans op proefstukken met aIleen witte stof kleiner zal worden.
De derde suggestie heeft tot gevolg dat de weerstand tegen afschuiving in het weefsel zal worden
verhoogd. Rierdoor zal een groter moment aan de bovenste plaat worden gemeten. Een nadeel is
echter dat een grotere viscositeit zal worden berekend voor het weefsel, dan wanneer er geen druk
op het weefsel zal staan. De voorspanning wordt verkregen door de afstand tussen de twee platen
kleiner te maken dan de dikte van het proefstuk, waardoor het weefsel zal worden samengedrukt.
Er moet echter rekening gehouden worden met spanningsrelaxatie.

7.5 A utolyse van het hersenweefsel

Bij het onderzoek naar de eigenschappen van het hersenweefsel is !let velTe van ideaal dat de eerste
experimenten pas een aantal uren na het overlijden van de donor kunnell worden uitgevoerd. Bij
de koe zit ongeveer 12 uur tussell het overlijden en de eerste rneting, terwijl dit bij de hond ook
altijd nog 5 uur duurt. Ret probleem wat door dit grote tijclsverschil kan optreden, is dat het
hersenweefsel voor eell groot deel kan degenereren in deze tijd. Met degeneratie wordt hier bedoeld
het afbreken van eiwitten en celwanden door enzymen.
De algemene verwachting is dat autolyse vooral in de eerste men na de dood het sterkst optreedt.
Er bestaat zelfs het vermoeden dat vooral het eerste nur belangrijk is. Ais dit het geval is dan
is het weefsel dat gebruikt is, tijdens de experimenten voor !let grootste gedeelte gedegenereerd.
Ret zou een verklaring kunnen zijn voor het millimale verschil c1at wordt gevonden tussen de
experimenten die op verschillende dagen zijn uitgevoerd op !let weefsel van dezelfde donor. Ret is
dus van belang om in de toekomst veel sneller na het overlijclen van de clonor experimenten uit te
voeren en hierbij te onderzoeken of de eigenschappen van het weefsel veel veranderen kort na de
dood.

35



Hoofdstuk 8

Conclusies en aanbevelingen

8.1 Conclusies

• De dynamische metingen aan de proefstukken van het hersenweefsel zijn goed uitvoerbaar.
De experimenten tonen aan dat het gedrag van het hersenweefsel afhankelijk is van de op
gelegde afschuifrek en de afschuifreksnelheid. Er moet echter nog veel onderzoek worden
verricht om harde conclusies te kunnen trekken over het gedrag van hersenweefsel.

• Het kwalitatieve verloop van de eigenschappen van de hersenen ten opzichte van de opgelegde
reksnelheid van de hond en de koe is aan elkaar gelijk. Er is echter een verschil in de kwantiteit
van de eigenschappen. De waarde van de complexe viscositeit van de hersenen van de koe is
in het algemeen iets groter dan van de hondo

• De proefstukken leveren reproduceerbare resultaten VOOl' experirnenten met een afschuifrek
van 1%, die direct na elkaar zijn uitgevoerd.

• Het gegeneraliseerde Maxwell modellijkt het gedrag van het weefsel goed te beschrijven bij
afschuifrekken van 1%. Voor de hogere afschuifrekken lijkt elit lineaire visco-elastische model
niet te voldoen.

• De eigenschappen van de proefstukken uit dezelfde hersenen varii~ren kwantitatief. Ook de
proefstukken die van dezelfde plaats uit de hersenen afkornstig zijn vertonen kwantitatief
verschillend gedrag.
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8.2 Aanbevelingen

• Start histologisch onderzoek op. Hierbij zijn verschillende aspecten die onderzocht kunnen
worden:

De mate van beschadiging die de preparatiemethode tot gevolg heeft.

De mate van beschadiging die een experiment tot gevolg heeft door histologische prepa
raten van gebruikte en ongebruikte proefstukken te vergelijken. Hiervoor kan gebruik
gemaakt worden van proefstukken die naast elkaar zijn gemaakt.

De vezelstructuren in de hersenen, waarbij gelet rnoet worden of de vezels een voor
keursrichting bezitten ( anisotropie ).

• Onderzoek of het mogelijk is om proefstukken te maken met een groter oppervlak, zodat een
grater moment gemeten zal worden.

• Zoek naar een manier om sneller na het overlijden van de donor experimenten op de hersenen
te kunnen verrichten. Hierdoor kan onderzocht worden of en hoe snel degeneratie invloed
heeft op de eigenschappen van het weefsel.

• Onderzoek naar anisotropie in de hersenen, waarbij op twee rnanieren te werk kan worden
gegaan:

macroscopisch. Dit wil zeggen dat zowel naar de plaats in de hersenen wordt gekeken
waar het proefstuk wordt uitgehaald als naar de richting van het proefstuk ten opzichte
van een assenstelsel. Hiervoor moet een assenstelsel ten opzicbte van de hersenen worden
gedefinieerd.

microscopisch. Hierbij wordt bekeken hoe de vezels in het proefstuk lopeno

In eerste instantie lijkt de eerste manier het meest praktisch voor zowel het experimentele
gedeelte als voor het mathematische model van de hersellen.

• Bekijk of het mogelijk is om hogere frequenties op te leggen. De belastingsituaties die optre
den bij botsingen zullen over het algemeen een hogere frequentie hebben dan de 100 rad/s
die nu worden opgelegd. Bij het opleggen van hogere frequenties moet rekening gehouden
worden met de rol die de traagheidskrachten gaan spelen. Bet is ook interessant om hogere
frequenties op te leggen om te zien hoe de verliesmodulus zich hierbij gedraagt.
Tevens is het interessant om hogere rekken op te leggen orn te zien wat voor effect dit op
het weefsel heeft.

• Pas het gebruikte fitprogramma aan, zodat een model kan worden gefit op de data van
meerdere experimenten tegelijkertijd.

• Probeer om behalve proefstukken bestaande uit alleen witte stof, ook proefstukken te maken
die bestaan uit alleen grijs weefsel. Hierdoor kan onderzocht worden of deze twee stoffen
andere eigenschappen bezitten.

• Omdat er toch nog kleine verschillen optreden tussen de metingen op de hersenen van de
hond en de koe, zal het in de toekomst interessant zijn orn te onderzoeken of er verschil is
met de hersenen van de mens.
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Bijlage A

Shuck en Advani

A.I Inleiding

Door Shuck en Advani [1) zijn dezelfde soort experimenten llitgevoerd als in dit onderzoek. Zij
hebben de dynamische afschuifmodulus van menselijk hersenweefsel bepaald door middel van tor
sie responsie experimenten, waarbij de frequentie wordt opgevoercl tot 350 Hz. Er zijn echter
verschillende punten waardoor twijfels ontstaan over hun gepu bliceercle resultaten, namelijk hun
gebruikte proefstukafmetingen en de manier van meten. Ret voert te vel' am de experimentele
opstelling van Shuck en Advani te bespreken [13). Riel' word t enkel de wijze beschreven waarop
proefstukken zijn vervaardigd, hoe deze zijn bevestigd op de platen en welke proeven ze hebben
uitgevoerd.
Voordat wordt ingegaan op het werk van Shuck en Advani, worelt eerst vermeld dat in hun pu
blicatie in verschillende figuren slordig wordt omgegaan met cle data. Er worden waarden van
momenten in een grafiek uitgezet die duizend maal kleiner zijn clan het opgegeven kleinste mo
ment dat door de opnemer gemeten kan worden.

A.2 De proefstukken

Shuck en Advani publiceren dat ze proefstukken konden maken rnet een diameter van 12,7 mm en
een dikte van 3,1 tot 12,7 mm. In de publicatie wordt de dikte van de afzonderlijke proefstukken
niet vermeld. Er wordt aIleen vermeld dat een dikte van 12,7 mIn kenmerkend is.
De proefstukken worden gemaakt met behulp van een scherpe kurkboor, waarmee een cilinder met
onregelmatige uiteinden uit de hersenen wordt geboorel. De cilinder wordt in een "wig" geplaatst,
waardoor het mogelijk wordt om rechte uiteinden op exact bekende afstand van elkaar te snijden
[13). Deze methode is vergelijkbaar met de snijmethode die door cms worelt gebruikt.
Bij het bevestigen van een proefstuk tussen de platen, gaan Shuck en Advani als voIgt te werk. Het
proefstuk wordt aan beide platen gehecht met behulp van Eastman 910 Adhesive. Hierna worden
de bovenste plaat door een kleine aanpassing op een afstand van de onderste plaat gebracht die
precies overeenkomt met de dikte van het proefstuk, zodat er geell fouten optreden als gevolg van
een belasting, die tijdens het experiment aanwezig is.
VerdeI' verteIlen Shuck en Advani dat ze de proefstukken halen nit de corona radiata en de thal
mic nuclei. De proefstukken hebben ze meteen na de autopsie vervaardigd en zijn bewaard in
mammalian Ringers oplossing, totdat ze, een paar na de clood van de donor, zijn gebruikt voor
het onderzoek.
Shuck en Advani beweren dat een proefstuk, op enkele uitzonderingen na, bestaat uit zuiver wit
of grijs weefsel. Door de grootte van de proefstukken lijkt deze bewering aIleen te kunnen kloppen
voor de witte stof. Het aantal homogene proefstukken rnet de opgegeven omvang, dat uit een stel
hersenen kan worden gehaald, is klein. Een proefstuk van die ornvang met aIleen grijs weefsel zal
niet lukken.



Een factor die de dikte van onze proefstukken aan banden legt, is de eis dat over de gehele dikte
van het proefstuk een homogene vervormingstoestand optreedt. Het is de vraag of dit het geval is
bij de proefstukken die gebruikt zijn door Shuck en Advani.
Door Shuck en Advani werd ook onderzoek verricht naar de aanwezigheid van anisotropie in het
hersenweefsel. Om deze richtingsafhankelijkheid te bepalen, werden een aantal proefstukken getest
welke in drie loodrecht op elkaar staande richtingen werden gemaakt ( minimaa112 per richting ).
Hiervoor hadden ze een assenstelsel gedefinieerd. Van dit assenstelsel lag een as parallel aan de
fissure tussen de twee hemisferen. Een tweede as liep van de linker naar de rechter slaapbeenkwab.
De derde as werd bepaald door de snijlijn van de sagittale en laterale vlakken en loopt van de her
senschors naar de basis. Ze maken verder bij dit onderzoek geen onderscheid tussen proefstukken
van verschillende donors.
Het is de vraag of bij een dikte van 12,7 mm nog sprake is van richtingsafhankelijkheid. Het is
niet denkbeeldig dat er locaal sprake is van richtingsafhankelijkheid van het hersenweefsel, terwijl
dit globaal niet meer het geval is. De afmetingen die door Shuck en Advani worden gebruikt zijn
zo groot dat er niet meer locaal wordt gekeken naar de anisotropie maar globaal.

A.3 De manier van meten

Shuck en Advani hebben verschillende proeven uitgevoerd.
In eerste instantie hebben ze de lineariteit van het materiaal onclerzocht. Hiervoor hebben ze twee
methoden gebruikt :

1. Bij constante frequentie wordt de hoekverdraaiing vergroot van nul tot een maximum waarde.
Ze vermelden de test die is uitgevoerd op 60 Hz en concJuderen hieruit dat het doorgeleide
moment lineair is tot een afschuifrek van 3,5%. Deze conclusie is echter gebaseerd op een
beperkt aantal metingen. Voor de andere frequenties word I. in de publicatie niet vermeld tot
welke rek de lineariteit geldt.

2. Met behulp van een oscilloscoop werd het sinusvorrnig hoekverplaatsingssignaal geplaatst
bovenop het signaal van het doorgeleide moment. Door het aanpassen van de fasen tussen
de twee signalen bleek dit mogelijk. De twee signalen zijn tevens op een zuivere sinusgolf
gelegd, waaruit bleek dat er geen verstoring optrad voor afschuifrekken tot 3,5%. Ook dit
resultaat duidde op lineariteit. In dit gedeelte worden geen frequenties vermeld. Het is dus
niet duidelijk of dit voor aIle frequenties geldt.

Shuck en Advani hebben frequenties opgelegd tot 350 Hz. Bij zulke hoge frequenties moet betwij
feld worden of de opgelegde beweging nog een mooie sinusvorm bezit. De laatste test zou een goede
controle geweest zijn. Het is daarom jammer dat Shuck en Aclvani over deze hoge frequenties niks
hebben verteld.
De algemene testprocedure, zoals die door Shuck en Advani wordt toegepast, is om de afschuifrek
( de amplitude van de sinusvorm ) constant I.e houden, terwijl de frequentie wordt gevarieerd. Het
bleek dat zowel de materiaalstructuur als de rheologische respollsie verandert als de frequentie
wordt opgevoerd met ongeveer 5 Hz per seconde van 2 tot (50 Hz met een constante afschuifrek
van 1,3%. Deze verandering worden door Shuck en Advani yielding genoemd. Als de frequentie tot
350 Hz wordt opgevoerd is de beschadiging zo groot dat bij het verwijderen uit de meetopstelling
het proefstuk uit elkaar vie!. Shuck en Advani hebben dit opgelost door de oscillerende beweging
bij hogere frequenties te initieren en meteen te meten ( unyieldeel experimenten). Ze dachten
nu goede data te verkrijgen om de moduli te bepalen bij hogere frequenties. Deze methode lijkt
niet helemaal betrouwbaar, omdat het in de praktijk bij het. initieren van de beweging toch een
bepaalde tijd zal duren voordat de gewenste frequentie worell, bereikt. Het is niet duidelijk of
meteen gemeten wordt bij het opstarten van het experiment of bij het bereiken van de gewenste
frequentie. In het eerste geval werden er ook metingen uitgevoerel op lagere frequenties dan de
hoge gewenste frequentie. In het tweede geval is niet onwaarschijnlijk dat het proefstuk al bescha
digd is als de gewenste hoge frequentie wordt hereikt. Dat deze rnethode niet ideaal is blijkt uit
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de figuur die door Shuck en Advani wordt getoont, waarin de waardl-'n van de moduli die op deze
unyielded manier zijn bepaald, redelijk verspreid over de graJil-'k liggen ( zie Figuur A.I ).
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Figuur A.I: Experimenten van Shuck en Advani op herseIl\\·,',>!"";I·j 11)1 :350 Hz, zowel yielded
als unyielded.
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Bijlage B

Meten aan viscometrische
stromingen

B.1 Inleiding

In dit onderzoek legt de RFS II een afschuiving op aan een stuk hersenweefsel wat zich tussen
twee vlakke, parallelle platen bevindt. De stroming tussen deze twee platen wordt viscometrisch
genoemd. In het eerste deel van deze appendix wordt deze strorning gedefinieeerd en wordt uitge
breid ingegaan op de kinematica en de spanningstoestand.
Omdat gewerkt wordt met twee parallelle vlakke ronde platen is de viscometrische stroming con
troleerbaar. Wat hieronder verstaan wordt en hoe met deze geometrie de gemeten waarden word~n

omgerekend naar de viscometrische functies wordt in het tweede gecleelte behandeld.
In verband met de eigenschappen van het hersenmateriaal ( visco-elastisch ) worden dynamische
metingen uitgevoerd. In het derde deel worden deze metingen bescJueven en wordt de wijze waarop
de complexe viscositeit wordt berekend, behandeld.

B.2 Viscometrische stromingen

B.2.1 Inleiding

Een stroming wordt viscometrisch genoemd als de deformatiegeschiedenis van een materieel deeltje
in die stroming uit een stationaire eenvoudige afschuiving bestaat ten opzichte van een eventueel
roterende en translerende vectorbasis. Deze speciale, maar vrij gebruikelijke, stromingen zijn
realiseerbaar voor een grote verzameling van verschillencle soorten vloeistoffen [6).
Er wordt van een eenvoudige afschuiving gesproken als een serie rnateriele vlakken, die aanvankelijk
evenwijdig aan elkaar zijn, een uniforme deformatie ondergaan. waarbij de vlakken evenwijdig aan
elkaar blijven. Deze vlakken worden slipvlakken genoemd. Deze deformatie treedt bijvoorbeeld
op in een stroming tussen 2 parallelle platen, waarbij een snelheidsverschil heerst tussen de 2
platen. In het vervolg beperken we ons tot 2 parallelle platen, waartussen een afschuiving wordt
bewerkstelligd, doordat een van de twee platen met een constante snelheid beweegt, terwijl de
andere plaat stilstaat.
De slipvlakken hebben bij een eenvoudige stationaire afschuiving de volgende eigenschappen [7],(8):

1. Vlakken in het materiaal die evenwijdig aan de platen liggen, bewegen als star lichaam,
evenwijdig aan de platen. Een slipvlak bestaat te allen tijcle uit dezelfde materiedeeltjes,
vandaar dat deze vlakken materiele vlakken worden genoemd. De afstand tussen 2 deeltjes
in een slipvlak is constant.

2. De lijnen in het slipvlak, waarlangs deze vlakken bewegen, worden afschuiflijnen genoemd.
Deze lijnen liggen voor aIle slipvlakken evenwijdig aan elkaar.



3. Onafhankelijk van de aanname dat de vloeistof incompressibel is, geldt dat het volume van
elk materiedeeltje in de stroming constant blijft.

4. De afschuifsnelheid r ,welke gelijk is aan het relatieve snelheidsverschil tussen 2 slipvlakken
gedeeld door de afstand tussen deze 2 vlakken, is constant vaar een materiedeeltje. Er geldt
dus ~~ = r met du : het snelheidsverschil en dx : de afstand tussen de slipvlakken.

In het navolgende wordt de vloeistof incompressibel verondersteld en worden thermische effecten
niet in rekening gebracht. VerdeI' wordt aangenomen dat de vloeistof niet slipt langs de wanden
van de ruimte waarin de vloeistof stroomt.

B.2.2 Kinematica

Laat e(t) ={el, e2, e3}, een eventueel roterende en translerende, vectorbasis zijn, die gekoppeld is
aan een materieel deeltje en ten opzichte waarvan de deformatie van dit deeltje wordt beschreven.
De vectorbasis wordt zodanig gekozen dat el en e3 een slipvlak opspannen. Bij praktische vis
cometrische afschuifstromingen veranderen deze slipvlakken nid van vorm en kan zo'n stroming
worden voorgesteld als het over elkaar heen glijden van stane Inateriele oppervlakken.
Per definitie wordt el altijd in de richting van het snelheidsveld gekozen, terwijl e2 loodrecht op de
afschuifvlakken wordt gekozen. De eenheidsvector e3 staat laacll'echt ap deze 2 vectoren, zodanig
dat een rechtsdraaiend assenstelsel ontstaat. Met deze definitie van het assenstelsel geldt voor een
willekeurig materieel lijnstukje dx het volgende :

t)
H.6.t)

(B.l)

Figuur B.1: Eenvoudige afschuiving ten opzichte van een veetorbasis

Door de keuze van het assenstelsel e(t) ( zie FiguUl' B.l ) en de eigenschappen van de slipvlakken
geldt :

dXl (t) = dXl = constant
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dXa(t) = dxa = constant

Verder gaat dX2(t)e2(t) over in dX2(t +.6.t)Emet Ilfll = 1. Het Iijnstukje clx(t) is op tijdstip t + .6.t
gedeformeerd tot :

dx(t + .6.t) = dXlel(t + .6.t) + dX2(t + .6.t)( + dX3e.'3(i + .6.t)

Voor E geldt : E= sin(a)el(t +.6.t) + cos(a)e2(t +.6.t). Hierrnee wordt

dX2(t + .6.t)( = dX2(t + .6.t) {sin(a)el(t + .6.t) + cos(cx)e2(t + .6.t)}

= dX2(t + .6.t)cos(a) {tan(a)el(t + .6.t) + ,72(t + .6.t)}

(B.2)

(B.3)

Vanwege incompressibiliteit moet gelden dat dX2(t) = cos(a) dX2(t + .6.t) ( zie Figuur B.2 ).

a
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Figuur B.2: Incompressibiliteit tijdens afschuiving

De afschuifrek is gedefinieerd als de verhouding van het verplaatsingsverschil tussen 2 vlakken en
de afstand tussen deze vlakken, dus , = dx~(t) =tan(a). Uit het voorgaande voIgt voor B.3 :

(B.4)

Als aangenomen wordt dat op tijdstip t de afschuifrek 0 is ( -i( t) = 0 ) en deze op tijdstip t + .6.t
r is ( ,(t+.6.t) = , ), dan geldt met behulp van B.l, B.2 en B.4 :

dx(t + .6.t) - dx(t) = dXl {e1(t + .6.t) - e1(t)} + dX3 {e;3(t + .6.t) - es(t)} +
b(t + .6.t) - ,(i)} dX2(t)el(t + .6.t) + dX2(t) {e2(t + .6.t) - e2(t)}

Met de definitie: lim L {a(t +.6.t) - a(t)} = a(t) wonH de voorgaande vergelijking :
~t--+O

lim Al {dx(t + .6.t) - dx(t)}
~t--+O ut

di(t) = dXl(t)~1(t) + dX2(t)~2(t) + dX3(t),7:3(t) + -rdX2(t)el(t) (B.5)

Met behulp van €=w' * e en w' *a = n' . a Va ( met n,e = -It), waarin w' en n' de rotatie
van e(t) beschrijven, voIgt:

n' .dx(t) + -re1 [2 (t) . di( l)

{n' + -re1e2(t)} . d:c(l) (B.6)

Er geldt ook :

di(t) = (~v) C • dx(t) (B.7)

III



Deze laatste vergelijking voIgt uit de volgende beschouwing, waarbij gebruik is gemaakt van de
Lagrange beschrijvingswijze [9].
Door gebruik te maken van de positievector in de referentietoestalld geldt voor de momentane
positie van een materieel punt: x::::: )((xo, t). Aangezien geldt dat eel] functie fin eerste benadering
verandert in punt x+dx ten opzichte van x, volgens :

df ::::: f(x + dx) - f(x) ::::: f(x) + ~~ Ix dx - f(x) ::::: ~~ Ix dx ,
geldt voor een naburig punt x' :

(
_ )T

-, X-(- d- ) X-(-) oX(xo,t) 1- ,-;(- ) dX-(- t) - d-x::::: xo+xo,t::::: xo,t+ oXo xoGxo:::::,o,:.co,t+ XO, :::::x+x

De snelheid in beide punten is gelijk aan de tijdsafgeleide van de positievector :

.:... oX I -x ::::: X(xo, t) ::::: 7ft i o ::::: V(io,t)

., :... .. - .
::::: X :::::X(io+dio,t):::::i+di:::::V(io,t)+di

Hieruit voIgt

di(t) ::::: V(xo + dio, t) - V(xo, t) (B.8)

Het snelheidsverschil tussen de twee naburige punten kan op twee verschillende manieren worden
weergegeven :

di! i!(x + di, t) - i!(i, t) ::::: dx· ('\7i!)

di! V(io+ dxo, t) - V(io, t) ::::: dio ' ('\70i!)

Met behulp hiervan voIgt uit vergelijking B.8 :

di(t) ::::: V(xo + dxo, t) - V(io, t)::::: dio(t)· ('\70i!)::::: ('\7ou)' . dio(t) ::::: ('\7i!)". dx(t)

Met behulp van de vergelijkingen B.6 en B.7 voIgt:

di(t) ::::: ('\7i!)C . dx(t) ::::: {fl* + -yele2(t)} . di(t)

Dit levert dus :

(Vi!)"

Vi!

fl* + -yel(t)e2(t)

-fl* + -ye2(t)el(t) (B.9)

Voor d5c(t), zoals weergegeven in B.7, kan ook het volgende worden gesdueven :

di(t) ::::: [~{ ('\7i!)" + ('\7i!)} + ~ {('\7uy - ('\7v) }] . di(t) ::::: (D + n) . di(t) (B.10)

(B.11)

met D ::::: DC : de deformatiesnelheidstensor
!} ::::: !}C : de spintensor

Uit B.9 en B.10 voIgt:

D ~-y(ele2 + e2eI)

n r.* 1 . (- - - - )
H H + 2' el e2 - e2 el

Hierbij beschrijft fl* de beweging van dx(t) voorzover het als een star lijnstukje met e(t) meebe
weegt.
Voor D maakt het niet uit of er ('\7v)C ::::: n* + -yel(t) e2(t), dan wel ('\7\f ::::: -yel(t)e2(t) wordt ge
nomen. De eerste uitdrukking is volledig en gelelt voor een waarnerner die niet met het assenstelsel
meebeweegt, terwijl de tweede van toepassing is voor een met (;'(t) rneebewegende waarnemer. Bij
viscometrische stromingen wordt altijd met ele laatste uitdrukking gewerkt.
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B.2.3 De spanningen

De kinematica beschrijft de deformatie van een viscometrische strorning. Deze deformatie wordt
veroorzaakt door krachten die weI'ken op het materiaal. Op een volurne-elementje van het materiaal
kunnen de volgende krachten werken :

1. De volumekrachten ( bijvoorbeeld de zwaartekracht ), welke evenredig zijn met de massa en
verdeeld zijn over het gehele volume van het element.

2. De oppervlaktekrachten, uitgeoefend op het oppervlak van het element door het materiaal
in de omgeving.

Verondersteld wordt dat voor de beschreven deformatie aHeen de laatste krachten verantwoordelijk
zijn. Als gevolg van de krachten en de daardoor ontstane deformatie, ontstaan in het materiaal

:::::::::.::x,p::n[g':::t::: in~~n]materiepuntwordt volledig heschreven door de Cauchy

0"31 0"32 0"33

De deformatie moet aan een aantal fysische wetmatigheden voldoen, de zogenaamde balanswetten,
zoals het behoud van massa en impuls en de impulsmoment-balanswet.
VerdeI' geldt dat als een elastische vloeistof van rust in een stationaire afschuifstroming wordt
gebracht, de optredende spanningen een tijdsafhankelijk gedrag ZllHen vertonen, vanwege het
transiente karakter van de deformatie. Verondersteld wordt dat bij een viscometrische stroming
de transiente effecten uitdempen in de tijd en de spanningen stationaire waarden bereiken. De
spanningen die optreden bij een viscometrische stroming worden llitgeclrukt ten opzichte van de
vectorbasis {e1' e2, e3}'

B.2.4 De spanningstensor

OBJECTIVITEIT

:~: d:i:p[nl:::n i~:nl~:m]~nt-balanswetvoIgt clat cle Cauchy spannillgtensor symmetrisch is,

0"13 0"23 0"33

Stel dat de deformatie van een deeltje wordt beschreven ten opzichte van twee verschillende vector
bases en dat de deformatie ten opzichte van beide bases door clezelfde cleformatiesnelheidstensor
wordt beschreven. Dan zullen de spanningstensoren ten opzichte van cleze beide bases ook aan
elkaar gelijk moeten zijn. Dit wordt hier uitgewerkt voor afschuiving, waarbij rekening is gehou
den met het feit dat in ons geval in e3-richting geen cleformatie optreeclt. Als de deformatie ten
opzichte van de basis e-, welke ontstaat cloor e te roteren over +7i of -7i raclialen om de e3-as,
wordt bekeken, voIgt clat cleze symmetrisch is ( zie FigllUI' B.:3 ).
Er geldt dus :

-- -e1e1

e; = -e2

e- e33

De matrix die e naar e- omschrijft is Q, dit wil zeggen : e- T =Q. ;iT.

Voor Q geldt : Q = QT = [~l ~1 ~].
o 0 1

Voor de deformatiesnelheidstensor D ( zie vergelijking B.11 ) voIgt dan :

D 1.(_ _ _ _) l'(Qc __ Q QC __ ()) (Y 1.(__ """'""') Q
2",e1e2 +e2e1 =2"' ·e1e2 • + ·e 2 eJ · 0( =( '2",e 1 e2 +e2e1 ·

QC . D* . Q => D* =Q . D . QC => D =D*

v



Figuur B.3: Symmetrie van de afschuiving t.O.V. e en e

De deformatiesnelheidstensor is dus ongevoelig voor de genoemde rotatie van de vectorbasis. Ais
dit het geval is, moet voor de spanningstensor hetzelfde gelden, met andere woorden

:u:e~:::~:=ffi'[t;~ ~'. ~:: ::~::] = fL.

-0"13 -0"23 0"33

Hieruit voIgt dat 0"13 = 0 en 0"23 = 0, zodat resteert [8]:

~ = [~~: ~~: .U (B.12)

DE AFSCHUIFSPANNING

Zoals in de inleiding al vermeld is, wordt er gekeken na30r de 3ofschuiving, die optreedt in het
materiaal tussen twee vlakke paraIleIle platen.
Na enige tijd wordt er een stationair snelheidsprofiel bereikt en dan geldt voor aIle vloeistoffen
dat er een constante kracht nodig is om de beweging van de bovenste plaat in stand te houden
[10].

L
e"y _

e1,x

Figuur B.4: Afschuiving tussen 2 platen in een vloeistof
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Er wordt aangenomen dat er een lineair snelheidsprofiel optreeclt ( zie Figuur BA ). Het lineaire
snelheidsprofiel geldt altijd bij een stationaire stroming als het Reynolds-getal zo klein is dat de
stroming laminair is. Is de stroming turbulent dan zal er geen lineair snelheidsprofiel aanwezig
ZIJn.
Zoals eerder al gedefinieerd is, is de afschuifsnelheicl )' de verhouding tussen het relatieve snel
heidsverschil tussen twee vlakken en de afstand tussen deze vIakken ( zie Figuur BA ), dus

. V x tan(900 - fJ)r - - - -~---'-
- y - b.t

Het snelheidsprofiel in zo'n stroming is dus V x = )'y, V y = 0 en Vz = O.
De kracht kan als voIgt uitgedrukt worden : F = 'rJ":;- A. Dit wil zeggen dat de kracht per
oppervlakte-eenheid evenredig is aan de snelheidsafname rnet afstand y. Hierbij is 'rJ = 'rJ(),)
en wordt de viscositeit genoemd. De viscositeit betekent de mate van weerstand die de vloeistof
heeft tegen afschuiving. Als 'rJ niet afhankelijk is van)' dan is spl'ake van een Newtonse vloeistof.
Uit de definitie voor de kracht kan de schuifspanning worden afgeleid :

F (.).
0"12 = A = 'rJ r r (B.13)

In een materiaal zal de viscositeit gelijk zijn voor een afschuivillg in negatieve of positieve richting,
dus 7](7) = 7](-7). De viscositeit is een even funetie van)'. Hieruit voIgt dat de afschuifspanning
een oneven functie van)' is. Er geldt namelijk 0"12()') = 'rJCi')i' dus 0"(1') = -0"(-)'). Dit resultaat
voIgt ook uit symmetrie-overwegingen ( zie Figuur B.5 ).

Figuur B.5: Symrnetrie van de afschuifspanning

DE NORMAALSPANNINGEN

In tegenstelling tot de schuifspanningen geldt voor de normaalspanningen dat deze in een visco
metrische strorning even functies van 7 zijn.
Dit voIgt voor 0"22 uit syrnrnetrie-overwegingen, zoals deze volgen nit Figuur B.6. Er treedt na
rnelijk bij eenvoudige afschuiving geen cornpressie op.
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0"22

Figuur B.6: Symmetrie van 0"22

Hetzelfde geldt voor 0"33 ( zie Figuur B.7 ).
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Figuur B.7: Symmetrie van 0";,:3

De spanningstensor kan als voIgt opgebouwd worden gedacht : rr = -151 + rr d , met rr d een devia
torische spanningstensor en p de isotrope druk.
Voor u d geldt de eigenschap tr(ud) =0 en beschrijft alleen vervorrningen. Dit maakt het nood
zakelijk dat geldt :

1
tr(u) = -ptr(I) => p =-3"tr(rr)

Het teken van de isotrope druk is onafhankelijk van het teken van de afschuiving.
Dus doordat geldt p(i') =p(-i'), p = -~(O"ll + 0"22 + 0"33) en omdat 0"22 en 0"33 even functies van
i' zijn, zal 0"11 ook een even functie van i' moeten zijn.
In het algemeen wordt de spanning als voIgt geschreven : rr = -pI + T, met T de extra span
ningstensor. De extra spanningstensor wordt gebruikt om het constitlltief gedrag van het materiaal
te beschrijven en hoeft niet gelijk aan de deviatorische spanningstensor te zijn. In het algemeen
zal gelden dat de extra spanningstensor niet aan tr(T) = 0 zat voldoen. Dit betekent ook dat
p niet de isotrope druk voorstelt, maar p is weI een hyclrostatische clruk. De verschillen in de
spanningscomponenten zuBen weI hetzelfde zijn [11] :

O"ii - O"jj = O"fj - 0"1i = 7ji - 7jj
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DE NORMAALSPANNINGSVERSCHILLEN

De relaties tussen de spanningen en de deformaties worden door constitutieve vergelijkingen be
schreven. Deze relaties zijn materiaal specifiek. Het specifieke constitutieve gedrag wordt soms
rheologisch gedrag genoemd. Het rheologisch gedrag heeft aileen betrekking op de straming, ter
wijl het constitutief gedrag vee! algemener is.
Bij de bepaling van de bijdrage van de normaalspanningen in het constitutief gedrag in een in
compressibel materiaal zal de hydrostatische druk peen rol spelen. Deze druk heeft echter geen
vervorming van het materiaalelementje tot gevolg. Het blijkt dan oak dat als een rheologische me
ting aan een incompressibel materiaal wordt herhaald in enkele verschiilende omgevingsdrukken,
er steeds dezelfde waarde wordt gevonden voor de rheologische eigenschappen. Dit betekent dat de
normaalspanningscomponenten zelf geen absolute rheologische waarde hebben. De hydrostatische
druk speelt weI een rol als er gewerkt wordt met enorme hoge drukken ( incompressibiliteit gaat
dan niet meer op ).
De verschillen tussen 2 normaalspanningscomponenten hebben echtel' wei rheologische waarde,
omdat hierin de hydrostatische druk geen rol speelt. De verschillen hangen van de rheologische
eigenschappen van het materiaal af [12].
De verschillen, 0'11 - 0'22 =N1 (..y) en 0'22 - 0'33 = N2(..y), worden het eerste en tweede normaalspan
ningsverschil genoemd. Beide zijn even functies van ..y, omdat de 3 norrnaalspanningscomponenten
even functies van l' zijn. Het derde verschil 0'11 - 0'33 is te bepalen lIit de andere twee verschillen.
Voor voldoende kleine afschuifsnelheden1 wordt gewoonlijk in experimenten gevonden, dat het eer
ste normaalspanningsverschil evenredig is aan het kwadraat van de afschuifsnelheid, N1 (-Y) = 1'2
'1i 1 (i') met '1i 1 (i') : de eerste normaalspanningscoefficient. In het algemeen is '1i 1 positief.
Het tweede normaalspanningsverschil is veel minder goed bestucleerd clan N1. Het belangrijkste
wat gevonden is, is dat, voor polymere smelten van flexibele rnacromoleculen, geldt dat de grootte
van N2 veel kleiner is dan N 1 , gewoonlijk zo'n 10 % van Nr , en dat hij meestal negatief is. Aan
genomen wordt N2(..y) = ..y2 '1i 2(..y), met '1i 2(i') : de tweede normaalspallningscoefficient.
De componenten 1J(-Y), '1i r (..y) en '1i2(..y) worden de viscometrische funches genoemd.
Met de definities voor de viscometrische functies en de keuze van de vectorbasis {er, e2, e3} ten
opzichte van het viscometrische snelheidsveld, kan de spanningstensor (T geschreven worden als :

(B.14)

Hierbij is de druk Po zodanig gekozen dat deze gelijk is aan de norrnaalspanning loodrecht op
het slipvlak. Het minteken in de laatste term brengt tot uitdrukking dat de tweede normaalspan
ningscoefficient meestal negatief is. Deze uitdrukking komt overeen rnet die van de spanningsmatrix
in B.12.
Een andere keuze voor de druk, p = Po + N2, geeft een meer bruikbal'e vorm. Dit komt omdat
de atmosferische druk bij de meeste afschuivingen in de neutrale richting werkt, waardoor het
makkelijk is om 0'33 =-p te stellen. De spanningstensor in B.14 wordt nu :

(B.15)

B.3 Controleerbare viscometrische stromingen

B.3.! Inleiding

Een stroming wordt controleerbaar genoemd als deze dynamisch rnogelijk is. Dit wil zeggen dat als
de uitdrukking voor de bijbehorende spanningstensor in de impulsvergelijking ( '\7 .(T + pi, = P;; )
wordt ingevuld, aan deze vergelijking wordt voldaan.
Er zijn enkele stromingen die exact aan de impulsvergelijking voldoen, zoals de eenvoudige, sta
tionaire afschuiving en de Couette-achtige stroming tussen twee coaxiale cilinders met een hoek-

snelheid w = 1'log (fa-) ,met ro de buitendiameter van de inwendige cj]inder. Maar geen van deze

1 De afschuifsnelheden zijn afhankelijk van het gebruikte materiaal
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stromingen heeft een praktische betekenis, omdat ze niet realiseerbaar zijn.
Er worden nu enkele beperkingen ingevoerd ;

• AIleen conservatieve volumekrachten, zoals de zwaartekracht, worden in de beschouwing
meegenomen. Deze krachten veroorzaken slechts een hydrostatische component in de span
ningstensor 0". Deze hydrostatische component en de zwaartekracht kunnen in de impulsver
gelijking tegen elkaar worden weggestreept. De zwaartekracht veroorzaakt bijvoorbeeld een
drukgradient in de richting van de zwaartekracht. Hierin zijn we niet gei'nteresseerd, daar
de drukverschillen als gevolg van de drukgradient, zodanig klein zijn dat de viscositeit niet
wordt bei'nvloed .

• De tweede beperking is p{; = O. Deze wordt ingevoerd om tot bruikbare resultaten te komen.
Dit is een redelijke veronderstelling als het Reynoldsgetal klein is. Op dit moment is niet
duidelijk of dit voor de experimenten met hersenweefsel gelclt.

Er resteert van de impulsvergelijking dus ; ~ . 0" =0.
Een stroming die onder verwaarlozing van de versnelJingsterrnen, volleclig controleerbaar is, is de
torsiestroming tussen 2 paraIlelle vlakke platen.

B.3.2 Torsiestroming in de plaat-plaat geometrie

Het voorgaande wordt nu toegepast op een viscometrische stroming tussen 2 paraIlelle vlakke ronde
platen waarvan de onderste roteert met een constante voorgeschreven hoeksnelheid 80 , terwijl de
andere plaat stilstaat ( zie Figuur B.8 ).

er I I

H
R

I I

eo

ez

Figuur B.8: De plaatgeometrie met cylindrischc assenstelsel

De slipvlakken zijn nu de materiele vlakken, die gegeven worden door z = constant. Ze worden dus
opgespannen door elf> en er . De slipvlakken roteren om de z-as rnet een hoeksnelheid ; 8= ~, met
H de afstand tussen de twee platen. De hoeksnelheid van de verschilJende slipvlakken verloopt
namelijk van 80 op de aandrijvende plaat ( z = H ) naar 0 OJ) de stilstaande plaat ( z = 0 ).
De coordinaten zijn zo gekozen, dat ze met het hiervoor besproken carthesische geval als voIgt
overeenkomen :

elf> el
er e3
ez e2
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De plaats, snelheid en versnelling van een deeItje zien el' ais voIgt uit

(B.16)

i re,. = r (cos( 'P )ex + sine 'P )ey)

ii = i =rrp (-sin( 'P)e'x + cos( 'P )ey) = rOeip

i1 = i = rOrp (-cos('P)ex - sin('P)ey ) = -r02 er

waarin l' = constant, z = constant, 0=rp = constant. Riel' is l' in de l'ichting langs de plaat van
het midden naar buiten genomen.
De snelheidsgradient wordt gegeven door:

. . .
Ooz _ _ eoz _ _ rOo __

= He,.elp - Helper + Hezelp

=

flii = (
_ f) e,., f) _ 0) ( Ooz _ )
er or + -; f)'P + ez oz rHeip

O· (- - - -) rOo - -
erelp - elper + H ezelp

De eerste twee termen in het rechterlid stellen een starre rotatie rnet hoeksnelheid 8 voor.
In paragraaf B.2.1 is de afschuifsnelheid gedefinieel'd als de vel'houding van het relatieve snelheids
verschil en de afstand tussen twee slipvIakken. Riel' komt elit overeen rnet i' = ~~, met u = 81'. De

afschuifsnelheid wordt dus : i' = rJt.
Uit equivalentie met de cal'thesische notatie voIgt vool' ele spanningscomponenten, dat geldt :
U'r<p = U'<pr =U'rz =U'zr =0 en vool' de viscometl'ische functies :

1](i')
U'<pz

I

'I1 r(i')
U'Ipip - U'zz NrCi')

i'2 -'-2-
I

'112(i')
U'zz - U'rr N 2(i')

i'2 -'-2-
I

De spanningsvergelijking B.15 wordt met het vool'gaande :

(B.17)

Deze vergelijking wordt ingevoel'd in de impulsvel'geIijking ( na toepassen van de beperkingen uit
paragraafB.3.1) :

waal'bij 1], Nr en N2 functies zijn van i'.
Dit is voor iedere term afzonderlijk uitgeschl'even, waal'bij gebl'uik is gemaakt van het feit dat i'
aIleen een functie is van l' :

-8 (--) £i?.-• er a;:' -perer = - 8r er

• ~..2-. (-pe e ) :::: a
r 8'1' z z
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0", V ( . (- - - -)) _ 0", Q!li - - - D-• r V<p' 7J'Y eze<p + e<pez - r' V<p elpez -

~.L. (N + N )- - - v(N1 tN2 ) ~ _ !:!i±.!:!..l. - _ _ N t ±N2 :;-
• r &<p 1 2 e<p e<p - Vip r r e" - ,. t,.

-& ( --) -& ( --) D-• ez &z . -perer = ez &z . -pe<pelp =

- V (--) QE.-• ez &z . -pezez = - &zeZ

• ez tz . (7Ji'(eze<p + e'.pez) + (Nl + N2)e<pe<p + N 2 ezez ) = 0

Dit resulteert dus in :

(B.18)

De druk is geen functie van 'P of z zodat de terrnen voor elp en e.: gelijk aan 0 zijn.
Van deze vergelijking wordt gebruik gemaakt bij de berekening van de radiale drukverdeling.

VISCOSITEIT

Om de viscositeit van een proefstukje te vinden, moet het tot.ale rnornent M bekeken worden, welke
door het preparaat op de bovenste plaat wordt uit.geoefencl.

R R

M =J'rO'<pzdA = 211'J'rO'<pz'rdr' = 211'J1)(i')i'r·2dr
ADO

Hierin is R de st.raal van de buitencliameter van het. proefst.ukje.

Door de substitutie van i' = rtf, di' = ~c1r en i'R =~ wOl'dt deze vel'gelijking :

Met behulp van de int.roductie m = 2~3 ontstaat er een vergelijking rnet 2 variabelen, men i'R'
namelijk

1'R

m = 1';3 J7J(i')i'3di'
o

(B.19)

Meetresultaten die niet kunnen worden teruggebracht tot. een enkele ;(R-curve van m tegen i'R zijn
verdacht en duiden op meetproblemen. OOl'zaken hiel'vool' kunnen zijn :

• slippen van de vloeistof langs de platen

• foute instelling van de platen

• randeffecten die de stroming verstoren.

De viscositeitsfunctie kan bepaald worden door differentiatie van de vool'gaande vergelijking naar

i'R :

XIl
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De laatste term kan opgelost worden met behulp van de regel :

b+Ab b

b f F(x)dx - f F(x)dx

:b j F(x)dx = l~~o a ~b a = F(b)
x=a

Dit levert :

Dus:

. m dm m [ ~] m [ dln(m)]'T/("fR) = 3-;- + -d' = -;- 3 +!ti'B. = -;- 3 + dl (' )
IR IR IR . R IR . n '"YR

'"YR

(B.20)

(B.21)

Dus door het varieren van ..y en het meten van de verandering van het rnoment, zoals hierboven is
aangegeven, kan de viscositeit bepaald worden als functie van ~l.

DE RADIALE DRUKVERDELING

De plaat-plaat geometrie is ook geschikt voor het meten van het eerste en tweede normaalspan
ningsverschil. De r-component van vergelijking B.18 toont clat de som van de eerste en tweede
normaalspanningscoefficienten kan worden verkregen via de radiale clrukverdeling. Om dit te zien,
wordt de vergelijking ge'integreerd van een positie I' tot de rand r = R.
De r-component is :

op =_Nl + N2 =_..y2(Wl + W2) = -..y(Wl + W2) eo
or r r H

Integreren over r levert :

R

j op dr'
or'

r

p(R) - p(r)

R .

- j(Wl + w2h~dr'
r

R .

- j(Wl + w2h~drl
r

(B.22)

Als ..y = r.Jt in deze formule wordt gesubstitueerd en p(R) = Patm = 0 wordt gesteld, dan voigt:

1'R

p(..y) = j(Wl + w2h'df
l'

(B.23)

De grootheid die gemeten kan worden, is (Tzz in plaats van P, zoclat cleze vergelijking, met behulp
van (Tzz(..y) = - p(..y) + N2 (zie vergelijking B.17 ), moet worden verwerkt tot;

1'R 1'R

(Tzz(..y) =- j(Wl + W2h'd-y' + N2(1) =- JCWl + w2h'd..y' + ~r2W2
l' l'

(B.24)

Om een uitdrukking voor de normaalspanningsverschillen te verkrijgen. wordt (Tzz in het midden
van de plaat beschouwd, waarbij geldt ..y( 1'=0 ) = o.

1'R

(Tzz(..y =0) =- j(Wl + w2h'd..y'
o
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Als dit wordt gedifferentieerd naar 1'R wordt het volgende verkregen, waarbij opnieuw gebruik is
gemaakt van regel B.20 :

a:;;~o) = _ a~. (few, +'1'2)1'd1') = -1. (w, (1.) H, (1.»)

Als deze vergelijking met -1'R wordt vermenigvuldigd, ontstaat er een vergelijking voor de som van
de normaalspanningsverschillen :

. OO'zz(O) ·2 ['T' (.) ,T, (.)] N N-"YR J:l' = "YR "'1 "YR + "'2 "YR = 1 + 2
U"YR

(B.25)

Dus meting van O'zz(O) in het centrum van de platen, tesamen met variatie van l' geeft informatie
over de som van de normaalspanningsverschillen.
Met behulp van de totale kracht die nodig is om de afstand tussen de platen te handhaven, kan
een uitdrukking worden gevonden voor het verschil tussen de tv,ee normaalspanningsverschillen.
Deze kracht wordt gevonden door integratie O'zz(r) over het oppervlak van een van de platen,
waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat de kracht tegengesteld werkt aan de spanning.
De kracht wordt dus :

R R R R

F =J-O'zz(l')dA =J-O'zz(l')21rl'dl' =21rJ(p(r) - N 2 ) I'dI' = 21rJprdl' - 21rJN2 l'dl'

A 0 0 0 0

Met behulp van B.22 wordt, met de substitutie l' = Wen p(R) = O. de eerste term van F :

2,1{l(Wd >1',) ~,~ "d"'} d," =

R

1r J(WI + W2) .y2 rdl>

o

De kracht is nu te schrijven als :

R R R R

F 1r J(WI + W2) 1'2 l'dr - 21rJN21'dr = 1rJ(N1 + j\l2) nil' - 21r JN 2l'dl'
o 0 0 0

R

1r J(N1 - N2) rdl'
o

Met behulp van de substitutie l' = rtf kan de kracht als voIgt worden geschreven :

i'R 2 i'R 2

F 1r J(N1 - N2h (~) d1' = 1r J(N1 - N 2h (iJ~~) R
2

d1' =
o 0

i'R

1rR2J(N1 - N2) 1'1';2d1'
o

(B.26)

(B.27)

In de laatste stap is gebruik gemaakt van het feit dat 1'R = ~. Door middel van het invoeren
van de grootheid f = 11'~2 wordt het aantal variabelen weer gerecluceerd. De vergelijking wordt :

i'R

f = 1';2 J(N1 - N2) 1'd1'

o
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Als dit wordt gedifferentieerd naar ..yR wordt de vergelijking ( rnet behulp van B.20 ) :

"YR

_2..y;3J(N1 - N2)'"Yd..y + ..y;2 [N1(..yR) - N2efft)]..yft =
o

-2..y;1f+ ..y;1 [N1(..yR) - N2(..yR)]

Ret verschil tussen de normaa.lspanningsverschillen N1 en N2 word t nll :

(B.29)

Dus door variatie van de afschuifsnelheid door middel van de hoogte tussen de platen en/of de
hoeksnelheid te varieren, is het, door het meten van de norrnaalspanning in axiale richting in het
centrum van de platen ( N1 + N2 ), het meten van totale reactiekracht op de platen ( N1 - N2 )

en het meten van het optredende moment op de bovenste plaat ( 11 ), in principe mogelijk om de
3 viscometrische functies te bepalen.
Rierbij dient opgemerkt te worden dat in de praktijk de rneetfouten van dezelfde orde zijn als N2.

Dit maakt het bijzonder moeilijk om N2 te meten. Er zijn echtel' weI apparaten die uitgerust zijn
met de mogelijkheid om de totale reactiekracht te meten. Mel de vel'onderstelling dat N2 gelijk
aan 0 is, kan via de laatste uitdrukking N1 worden bepaa.ld.

B.4 Dynamische metingen

B.4.1 Inleiding

In het voorgaande zijn viscometrische stromingen besproken, waal'bij er vanuit gegaan is dat
de materiele deeltjes ten opzichte van, een eventueel roterencle en translerende, vectorbasis een
stationaire, eenvoudige afschuiving ondergaan. Er is echter geen reclen om vanuit kinematisch
oogpunt deze restrictie vast te houden. Zolang de slipvlakken niet van vorm veranderen, kunnen
de voorgaande beschouwingen ook gebruikt worden voor instationaire afschuifstromingen.
In dat geval leggen de responsies 0'12 (t), N1 (t) en N2 (t) op een gegeven ingangssignaal ..y( t), de
toestand van het materiaal weer volledig vast.
Voor de experimenten die in deze opdracht worden uitgevoerd, wordt de opgelegde afschuifrek
weergegeven door de periodieke functie "Y(t) = "Yocos(wt), waarbij w de hoekfrequentie is.
Dit type metingen is bijzonder populair bij toepassing op visco-elastische materialen, omdat ze op
duidelijke wijze het viskeuze en het elastische deel van de responsie laten zien.
Deze metingen zijn relatief eenvoudig uit te voeren, vragen weinig testrnateriaal en de empirische
Cox-Merz regel geeft in veel gevallen de vertaalslag naar de stationaire toestanden. Om een lineair
snelheidsprofiel te krijgen bij de dynamische metingen rnoeten de verplaatsingen voldoende klein
zijn2 •

B.4.2 Oscillerende afschuifstroming met kleine am.plitude

Dit is een stroming, waarbij gekeken wordt naar de instationaire responsie van een proefstukje,
dat tussen 2 parallelle platen zit, waarvan er een een sinusvorrnige oscillatie met kleine amplitude,
in zijn eigen vlak, ondergaat.

Ret snelheidsprofiel dat nu ontstaat zal bijna lineair in y zijn als p~}e << 1, waarbij TJo de limiet
. . _'10

is van de viscositeit als de afschuifsnelheid naar 0 gaat, w de hoekfrequentie is waarrnee de plaat

2Dit is afhankelijk van het materiaal waarop de metingen worden uitgevoerd
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oscilleert en p de dichtheid van de vloeistof is. Geldt dit niet dan gaan de massa en de massa
traagheidskrachten een rol spelen.
Voor een lineair snelheidsprofiel zal de afschuifrek en de afschuifsnelheid in de vloeistof onafhanke
lijk zijn van de positie en zal gegeven worden door 'Y(t) = 'Yoeiwt en -y( t) = -Yoieiwt met -Yo = W'Yo.
Er is gekozen VOOl' een complexe formulering daar dit het rekenwerk enigszins vereenvoudigt en
direct bij de in de literatuur gebruikelijke definities aansluit. Er moet hierbij weI rekening gehou
den worden met het feit dat de afschuifrek en -snelheid reele grootheden zijn. Het zijn dus de reele
delen van de complexe formuleringen.
Voor kleine amplituden 'Yo mag in veel gevallen vel'Ondersteld worden dat de overdrachtsfuncties
tussen de afschuifspanning en de afschuifrek en tussen de afschuifspanning en de afschuifsnelheid
lineair zijn. Dit wi! zeggen dat de afschuifspanning met dezelfde freqllentie varieert als de afschuif
rek en de afschuifsnelheid, maar er niet mee in fase hoeft te zijn.
Hierdoor voIgt voor de complexe afschuifspanning : 0"12(t) = T(t) = Toei(wt+o) met TO = TO(W) en
<5 = <5(w).
De complexe modulus G* en viscositeit TJ* worden gedefillieerd door de overdrachtsfuncties

T

T

G* TO(W) ib TO(W) { (,) + .. (,)} G/() + '.('"(. )= --e = -- cos u ZSln u = W Z J W
'Yo 'Yo

TJ* = TO.(~) eib = TO~W) {sin(<5) - icos(<5)} = r/(w) - il/'(W)
'Yo Z 'Yo

(13.30)

Hierin dragen de verschillende grootheden de volgende namen :

G' = de opslag of storage modulus: geeft infmmatie over het elastiscbe karakter van de vloeistof
of de energie-opslag die gedurende de deformatie plaats vindt.

Gil = de verlies of loss modulus: geeft het viskeuze karakter van de vloeistof weer ofweI de
energiedissipatie die in de vloeistof voorkomt.

TJ' = de dynamische viscositeit

<5 = de verlieshoek

Uit de voorgaande relaties is direct in te zien, dat geldt :

G*•
TJ = iw

Gil
TJ' =

W

/I G'
TJ=

W

De grootheden G* en TJ* worden allebei gebruikt om de lineair visco-elastische eigenschappen te
specificeren. Vom een verlieshoek <5 = 0 is er sprake van zuiver elastisch materiaal ( G* =0' ) en
voor <5 = ~1l" van zuiver viskeus materiaal ( TJ* =TJ' ).
De opslagmodulus koppelt dat deel van de spanning dat in fase is met de afschuifrek, aan die
rek. De dynamische viscositeit ( TJ' ) koppelt dat deel van de spanning dat in fase is met de
afschuifsnelheid aan die snelheid.

B.4.3 De parallelle plaat viscometer

Eerder is getoond hoe de viscometrische functies zijn opgebouwcl bij een stroming waarbij de
onderste plaat een constante hoeksnelheid heeft ( zie vergelijkingen 13.21. 13.25 en 13.29). Dit wordt
nu voor de dynamische metingen uitgewerkt, waarbij aIleen naar de viscositeit wordt gekeken.
De beweging van een van de platen wordt gegeven door de hoekverdraaiing B als functie van de
tijd t : Bz = Boeiwt met Bo reeel. Hierbij stelt Bo de hoekverdraaiing van de onderste plaat voor
en is W de hoekfrequentie
De randvoorwaarden voor de snelheid van de vloeistof zijn :

1. op z = 0 VB = Bzr = Boiwreiwt en V r = V z = 0

2. op z = H vr = Vz = VB = 0
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flv =

Hier is Bo de opgelegde hoeksnelheid door de onderste plaat. De hoeksllelheid is ee.n functie van de

hoogte z, waarbij een lineair snelheidsverloop wordt aangenomen, zodat B(z) = ¥. De snelheid

is dus : vu(z) = Bor lfieiwt , waarmee de gradient van de snelheid gelijk wordt aan :

(
_ a ~ a _ a) (n wz. iwt) _
er or + -;:- a<p + ez az uorJjze e",

Bowz . iwt _ _ Bowz . iwt _ _ Borw . iwt __
-;r-ze ere", - -;r-ze e",er + T ze eze",

De eerste twee termen geven een starre rotatie weer, zodat aileen met de laatste term wordt
gewerkt. Er geldt dat de afschuifsnelheid gelijk is aan de afgeleide van de snelheid Vu naar z ( zie

paragraafB.2.l ), zodat ~ = BorItieiwt = -y. De afschuifspanning worelt bij een algemeen lineair
visco-elastisch model : z

* . Borw. * iwt
T = TJ I = --ZTJ e

H

Het moment dat op de stilstaande plaat wordt uitgeoefend, is :

M = Moei(wtH) = Mo(cos (8) + isin(8))eiwt

Voor het moment geldt ook :

o 0 0

27rBow *. iwt 1 41
R

7rR
4
Bow *. iwt 7rR

4eow (. I If) iwt
-H-TJ ze ~t 0 = 2H 'rJ ze = 2H HI + II e

Door het vergelijken van de hiervoor genoemde momenten, voIgt·

I 2HMosin(8) If 2HMocos(8)
TJ = en TJ = ---,-...,--'--'-

7rR4wBo 7rR4W Bo

De complexe viscositeit die berekend wordt, is dus :

* I • If 2HMosin(8) .2HMocos(8)
TJ = TJ - zTJ = 7rR4wBo - z 7rR4wBo
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Bijlage C

Gebruikte snijmethoden

C.l inleiding

In hoofdstuk 4 wordt de snijmethode beschreven, die is gebruikt voor het maken van proefstukken.
Voordat uiteindelijk voor die werkwijze is gekozen, is er op verschillende andere manieren gepro
beerd een plakje te snijden. Zo is in eerste instantie gewerkt rnet een rnesje en een holboor. Daarna
is overgegaan op twee paraIleIle draden in een figuurzaag, waarbij bet weefsel wordt ingebed. Deze
methoden worden in deze bijlage beschreven, waarbij steeds vermelcl wordt wat er fout is gegaan.

C.2 Methoden met mes en holboor

Er zijn proefstukjes gemaakt met behulp van een scalpelmesje of scheerrnesjes en een holboor. Dit
is op verschillende manieren geprobeerd, welke hier worden bebandeld.

C.2.1 Scalpel en holboor

In eerste instantie is met een scalpelmesje een zo dun mogelijk plakje van de hersenen gesneden,
waarna er met de holboor een rond stuk wordt uitgehaald. De holboor heeft een inwendige diameter
van 10 mm en is met de hand door het plakje heengedrukt. De verwachting bij deze manier van
werken was niet, am meteen de gevraagde proefstukken te verkrijgel1, maar om gevoel te krijgen
voor de verwerkbaarheid van het weefsel.
Deze werkwijze levert dan ook proefstukken die niet aan aIle eisen voldoen. Ze zijn bijvoorbeeld
weI mooi rond, maar de dikte varieert over het oppervlak van bet plakje. Verder geldt dat de dikte
van de proefstukken niet gelijk is. De proefstukken zijn dus niet reproduceerbaar.

C.2.2 Holboor en scalpel

In tweede instantie is de volgorde van werken omgedraaid. Eerst is met de holboor een cilinder
uit een plak hersenen gesneden, waarvan de hoogte ongeveer lOa 20 mm is. Hierbij is gebruik
gemaakt van een boormachine, zodat het weefsel gesneden wordt en niet kapot wordt getrokken
door de boor, als deze door het weefsel wordt geduwd. De cilinder wordt een klein beetje uit de
holboor gedrukt ( ongeveer 1 a 2 mm ), waarna getracht is met een scalpelmes dit plakje eraf te
snijden.
Het is mogelijk am met de scherpe holboor een cilinder uit een dikke plak te snijden. Het is echter
niet gelukt om hier een plakje af te snijden, doordat het hersenrnateriaal een te geringe stijfheid
heeft en door het mes wordt ingedrukt.
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C.2.3 Snijgleuf in de holboor

Omdat de vorige methode door de geringe stijfueid van het weefsel niet werkte, is gekeken of het
hersenweefsel te snijden is als het nog in de boor zit. Het materiaal wordt dan ondersteund door
de boor zelf. Hiervoor is op 1 mm van de boorpunt een snede aangebracht. Deze snede wordt
aan twee kanten "ondersteund" , zodat de cilinder een strook bezit die niet is doorgesneden ( zie
Figuur C.1 ). In verband met de breedte van de gleuf wordt gebruik gernaakt van een scheermesje
in plaats van een scalpelmesje.

llomm
--------------

1 mIn...... E:

Figuur C.l: Holboor met snijgleuf

Ook deze werkwijze blijkt niet te werken, omdat de boor alleen sreun geeft in de omtrek van de
cilinder en niet aan de twee uiteinden. Ook nu wordt het weefsel weer ingedrukt.
Deze snijmethode zal waarschijnlijk verbeteren als de snijgleuf venier van de snijkop van de holboor
wordt aangebracht en als in beide kanten van de holboor twee goed passende staven worden
geschoven. De cilinder zal dan zijn ingesloten en geen kans hebben am ingedrukt te worden. Dit
is echter niet uitgevoerd, omdat er een andere manier is gevonelen OlIl het weefsel te snijden ( zie
paragraaf 4.3 ).

C.3 Parallelle draden

De plakjes die met de hand zijn gesneden, zoals beschreven in paragraaf C.2.1, hebben de beperking
dat de dikte van het proefstukje niet te controleren is. In de hoop elit onder de knie te krijgen is
een methode ontwikkeld, waarbij twee "draden" parallel aan elkaar zijn ingespannen in een boog
van een figuurzaag. De afstand tussen de draden is ongeveer 1 mrn. De draden zijn gesneden uit
een plaat en hebben een dikte van 0,05 mm.
In eerste instantie is geprobeerd om uit een stuk hersenweefsel een plakje te snijden. Dit is niet
gelukt, omdat het materiaal door de draden wordt ingedrukt in plaats van gesneden.
Daarom is besloten om het stuk hersenen in te bedden in gelatine. Hiervoor is een bakje gemaakt,
waarin in tegenover elkaar liggende zijden, op 1 nun van elkaar twee sleuven zijn gezaagd ( zie
Figuur C.2 ).
De werkwijze bij deze methode is als voIgt:

• Snij een plak hersenmateriaal met redelijke dikte en breedte af.

• Bed dit stuk materiaal in in gelatine.

• Snij een plakje met behulp van de "figuurzaag" .

• Haal het geheel uit het bakje en verwijder het plakje van de rest van het weefsel.

Bij het snijden was te zien dat de draden goed door de hersenen been gaan. Alleen de witte stof
wordt soms meegetrokken. Het blijkt echter niet mogelijk te zijn am het plakje goed te scheiden
van de rest van het weefsel, omdat het hersenmateriaal weer aan elkaar hecht nadat
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2 draden
..........

LJ lJ

Figuur C.2: De gebruikte "figuurzaag" ell bakje

het is doorgesneden.
Daarom is deze methode ook uitgevoerd, waarbij de "draden" 15 rnrn hoog zijn genomen. Dit met
de bedoeling om het gesneden plakje weefsel van de rest gescheiden Ie houden. De eerste moeilijk
heid die hierbij optreedt, is dat de draden nu zeer lastig strak zijn in te spannen. Waarschijnlijk is
dit een van de oorzaken dat uit het hersenmateriaal geen plakje kan worden gesneden. Een andere
oorzaak is dat het weefsel wordt meegetrokken met de draden door een Ie hoge wrijving tussen de
draden en het plakje weefsel.
Daarom zijn we teruggegaan naar draden met een hoogle van ongeveer 1 mm, maar nu op een
afstand van 2 mm van elkaar. De verwachting was dat het plakje een grotere stijflreid zal hebben
en makkelijker van de andere stukken zal zijn te verwijderen. Opnieuw blijkt bij het snijden dat
het wit materiaal soms meegetrokken wordt met de draden. Bij goed gesneden weefsel is het echter
mogelijk om een plakje van de rest te scheiden, maar dit plakje zag er sterk vervormd uit.
De stukken hersenweefsel, die tot nu toe zijn gebruikt, hadden een hoogte van nog geen 10 mm
en een breedte van 15 a 20 mm. Rierdoor is in de breedte van het materiaal een groot snijcontac
toppervlak aanwezig. Dit kan een reden zijn van het falen van deze snijmethode.
Daarom is met de holboor een cilinder gemaakt ( zoals beschreven is in C.2.2). Deze cilinder heeft
een diameter van 10 mm. Er zal bij het snijden geen groter contact optreden tussen de draden
en het weefsel dan de diameter van de cilinder. Ret ingebed weefsel is goed te snijden en het is
ook gelukt om een rond plakje te verkrijgen. Deze methode is echter niet betrouwbaar, want soms
wordt het witte hersenmateriaal meegetrokken met de draden ( Di t is bij .50 % van de pogingen
het geval ).
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Bijlage D

Protocol

Bij het onderzoek naar de materiaaleigenschappen van hersenweefsel rnoeten de volgende stappen
worden gevolgd :

1. Bij het verwijderen van de hersenen uit het proefdier dienen de volgende gegevens genoteerd
te worden:

• De donor.

• De leeftijd en geslacht van de donor.

• De datum en tijd van overlijden en van de schedellichting.

• De behandeling van de donor tussen overlijden en lichting van de schedel.

• De doodsoorzaak.

• De aanwezigheid van eventuele beschadigingen en ziekten aan de hersenen.

2. Ret vervoer naar de TUE en het bewaren tot het prepareren van de proefstukjes.

• Noteer :
De vervoermethode naar de TUE.

- De reistijd.
- De bewaarcondities, zowel na schedellichting, tijdens het vervoer als op TUE zelf.

• Vervoercondities :

De hersenen geleverd door RUL worden bewaard in gaas, wat gewikkeld wordt in
een vochtige doek met ondoorlaatbare onderlaag ( de zogenaamde luier ).
De hersenen atkomstig van de slager worden bewaard in een afsluitbaar kunststof
bakje.

Zorg voor hoge vochtigheidsgraad ( liefst 100 % ) 0111 uitdroging van het weefsel te
voorkomen:

* Gebruik fysiologisch zout.
* Maak hiermee zg. luiers nat of spuit het in hel bakje.
* Vervoer in goed afgesloten doos.
* Zorg dat de temperatuur niet te hoog wordt ( liefst 4°C ).

• Bewaarcondities :

Bewaar de hersenen zo mogelijk als een geheel.
Bewaar het weefsel in een koelkast op 4°C.
Zorg voor een vochtige omgeving ( natte luier en gaas of spuit fysiologisch zout in
bakje ).
Bewaar wee£'lel niet langer dan een week in verb and met bederf van het weefsel.

Bewaar het geheel in een goed afgesloten cloos of zak.



3. Ret Prepareren van proefstukjes.

• Noteer :
Datum en tijd aan begin van preparatie.
Ret deel van de hersenen waar de preparaten uit worden gesneden, eventueel ver
duidelijken met behulp van foto's en/of tekeningen.
Definieer globaal assenstelsel en bepaal de richting van de normaal op het snijvlak.
Geef een schatting van de wit-grijs verhouding.

• Eisen en wensen tijdens het snijden :

Zorg dat er geen pia in het proefstuk voorkornt.
Vermijd zoveel mogelijk aders.
Zorg dat er geen sulci in het proefstukje voorkornen.
Maak het preparaat axi-symmetrisch qua vorm.
De dikte dient 1 it 2 mm te zijn.
Probeer een constante dikte te verkrijgen.
Probeer tijdens het snijden zoveel mogelijk om rek en deformatie te voorkomen.
De proefstukjes dienen qua vorm en qua afrnetingell reproduceerbaar te zijn.

• werkwijze

Snij een plak hersenweefsel met een dikte van 10 a. 20 Hun, zorg dat een cylinder
met een doorsnede van 10 mm uit deze plak geboord kan worden.
Snij uit de plak een cilinder met behulp van de holboor. De holboor heeft een
inwendige diameter van 10 mm.
Bij gebruik van de holboor in de boormachine moet er voor gezorgd worden dat :
* de holboor goed vastzit, zodat deze tijdens het boren niet losraakt.
* er rubber onder het weefsel ligt, zodat de boor geen contact kan maken met de

boortafel. Rierdoor wordt de boor niet meteen bot.

* de slag met de boor goed wordt ingesteld.
* de boor, zowel in- als uitwendig, vochtig is, zodat het weefsel mindel' aan de

boor hecht.
Bed de cilinder in met gelatine, in een doosje waar in de wanden snijgleuven zijn
aangebracht.
Snij met twee vochtige scheermesjes een plakje ( van ongeveer 1 it 2 mm dikte ).
Verwijder het geheel ( met de mesjes nog in de gelatine) uit het bakje.
Raal het plakje ( met nog een laag gelatine erornheen ) tussen de mesjes vandaan.
Verwijder de resterende gelatine van het weefsel door er water met een temperatuur
van 3rC overheen te gieten.

4. Instellen RFS II ( Dit moet gebeuren voordat aan de preparatie van proefstukjes begonnen
is. )

• Zorg dat de onderste plaat goed vaststaat.

• Uk de nulinstelling van de bovenste plaat ( gebruik parallelle plaat configuratie ).

• Verhoog de temperatuur naar 37°C.

5. Aanbrengen van het proefstukje op de Rheometries.

• Gebruik de folie waarin het scalpelmesje is verpakt. Het wedsel plakt namelijk nauwe
lijks aan deze folie.
Leg het proefstuk op de zilveren folie en vervoer het in een afgesloten doos naar de RFS
II, zodat het weefsel zo weinig mogelijk uitclroogt. Door het folie vlakbij het plakje
om te vouwen kan, als de folie daarna scheef wordt gehouden. een vochtig plakje op de
onderste plaat glijden.
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• Vervoer het weefsel in een vochtige omgeving.

• Gebruik centreerplaatjes bij het aanbrengen op de onderste plaat.

• Probeer het preparaat zo weinig mogelijk te rekken of te deformeren.

• Dep het weefsel voorzichtig af met overheadpapier.

• Gebruik bevochtigingskamer met water.

• Breng de bovenste plaat aan.
De dikte van het proefstuk is niet precies bekend, daarorn wordt bij het aanbrengen
van de bovenste plaat gekeken naar de norrnaalkracht die op deze plaat werkt. Zodra
deze een klein beetje van nul verandert ( druk was kleiner dan 40 Pa, wat overeenkomt
met een kracht op het proefstukje van 0,001 N ), is de juiste hoogte van de bovenste
plaat bereikt.

• Voorkom luchtbellen tussen het preparaat en de platen, door een constante dikte van
het proefstuk.

6. De metingen

• Noteer :

De computergegevens, dit wil zeggen de directories waaronder de data wordt op
geslagen. Dit zijn de Notebook en het volurnenurnrner.

De uitgevoerde experimenten.

De volgorde van de experirnenten op hetzelfde proefstuk ( b. v. verschillende opge
legde rekken bij frequency sweep experimenten ).

De condities waaronder de experimenten worden u itgevoerd, zoals :

* TemperatuUl".

* Gebruik bevochtigingskamer.

* De normaalkracht ( zowel voor als na het uitvoeren van de proef).
De tijd waarop de experimenten worden uitgevoerd.

Vorm en afmetingen proefstuk.

Het oscilloscoop beeld van de opgelegde verdraaiingshoek en het gemeten moment.

Let na de experimenten op eventuele beschadigingen in bet proefstukje, die tijdens
de experimenten zijn opgetreden.
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Bijlage E

De afleiding van de
stijfheidsmatrix voor isotroop
materiaal

Bij deze afleiding van de stijfheidsmatrix voor een isotroop materiaal wordt begonnen met de
stijfheidsmatrix voor een volledig anisotroop materiaal. Bij een anisotroop materiaal zijn de ma
teriaaleigenschappen in de verschillende richtingen andel's. Het elastische materiaalgedrag wordt
met een lineair verband tussen flij en kkl beschreven, nameIijk : fll) = Sijklkkl. Hierbij zijn flij en
kkl als voIgt opgebouwd :

fYrr Crr

fY<p<p €tptp

fYzz
kkl =

€zz (E.1)flij =
fYrtp Irtp

fYtpz Itpz

fYzr Izr

De stijfheidsmatrix voor een volledig anisotroop materiaal ziet. er als voIgt uit :

Srrrr Srrtptp Srrzz Sr1'rtp Srrtpz 1.5'1''('4'1'

Stptptptp S<ptpzz Stp<pr<p Stptptpz SI"I"Zl'

5...= Szzzz Szz,·tp Szz<pz Szzzr (E.2)
Srtprtp S,. I" <pZ Sr<p,r

SYMM. S<pz<pz S<pz Z1'

Szrz1'

Een isotroop materiaal kenmerkt zich doordat de materiaaleigenschappen in aIle richtingen het
zelfde zijn. Dit wil zeggen dat er in elk materieel punt drie syrnrnetrievIakken aanwezig zijn. Er
geldt dan dat de materiaaleigenschappen ten opzichte van de basis ( e;., e<p, e z ) gelijk zijn aan de
eigenschappen ten opzichte van de basis J;* ( -er , e<p, e z ).

fY;r -er . fY . -er 0',,1'

fY~tp e<p • fY . e<p fY<p<p

* fY;z e z • fY . e z fY zz (E.3)flij =
fY;tp -e,• . fY . e<p -fYr<p

fY~z e<p • fY . e z fY <pz

fY;r e z • fY. -er -fYzr



Op dezelfde manier wordt kkl uitgeschreven tot:

Crr
cepep
czz

-"(rep

"(epz

-"(zr

(E.4)

Omdat de eigenschappen ten opzichte van de twee bases gelijk zijn, moeten de relaties JZij = S£kl
en JZij = S£ kl aan elkaar gelijk zijn. Hiervan gebruikrnakend voIgt uit de constitutieve relatie
.!tij = S£kl :

U;/p Srrrr.pc;r + St.pr.prr.pc~<p + Szznpc: z + Srv;rtp';r.p + S'npcpz"'/;z + 5'rr.pzr';r
rrrep -Srrrep Crr - Sepeprep cepep - SzzrepEzz + S'rep,·ep "(rep - + S'repzr "(zr

Uit de andere constitutieve relatie Qij =&kl voIgt:

~(p.; + Srepzr "(zr

Hieruit voIgt dat Srrrep = Sepeprep = Szzrep = Srepepz = O.
Hetzelfde wordt gedaan voor rrzr' Ten opzichte van de basis -t'* ont8taat de volgende relatie :

Terwijl ten opzichte van de orginele basis geldt :

Hieruit voIgt dat Srrzr = Sepepzr = Szzzr = Sepzzr = O.
Dezelfde procedure kan gevolgd worden voor de bases ( e,., Ei{J) to ) en ( e,., Eep, -ez ). Dit levert
Srrepz = Sepepepz = Szzepz = Sreprz = O. Dit alles levert de volgende stijfbeidsmatrix op :

Srrrr Srrepep S'rrzz 0 0 0
Srrepep Sepepepep Sepepzz 0 0 0

5..= Srrzz Sepepzz S'zzzz 0 0 0
(E.5)

0 0 0 S'rep,·ep 0 0
0 0 0 0 S'epzepz 0
0 0 0 0 0 Szrzr

Echter voor een isotroop materiaal geldt dat de symrnetrievlakken vlakken van isotropie zijn. Dus
de materiaaleigenschappen zijn in zo'n vlak rotatiesymrnetriscb rand een as loodrecht op dit vlak.
Dit wil zeggen dat de materiaaleigenschappen in bijvoorbeelcl bet -vlak rotatie symmetrisch
zijn rond de er-as.
Dan geldt voor de basis-t** het volgel1de :

(E.6)

Vanwege de symmetrie om de e,.-as geldt dat Q** = &** q Q = !2fc. Dit geldt voor elke willekeurige
hoek, dus ook voor Q' = ~. Hiermee wordt de basis-t** uit vergelijkillg E.6 gelijk aan :

De spanningsvector ten opzichte van de basis (**) wordt :

(E.7)

er . rr . er

ez . rr . ez
-eep . rr . -eep

er . rr . ez

e z . rr . -eep

-eep . rr . e,.

(E.8)
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waarbij op dezelfde manier te werk is gegaan als bij vergelijking E.:3.
Op dezelfde manier kan de rekvector herleid worden tot

Crr

Czz

kki =
c<p<p (E.g)
'Yzr

-'Y<pz

-'Yr<p

Het stelsel ft* = Sku levert het volgende stelsel vergelijkingen op

{1"rr Srrrrcrr + Srr<p<pczz + Srrzzc<p<p

{1"zz Srr<p<pcrr + S<p<p<p<pczz + S<p<pzzc<p<p

{1"<p<p Srrzzcrr + S<p<pzzczz + Szzzzc<p<p

{1"zr = Sr<pr<p 'Yzr

-{1"<pZ -S<pz<pz 'Y<pz

-{1"r<p -Szrzr'Yr<p

Dit moet gelijk zijn aan het stelsel vergelijkingen afkornstig van bet stelsel fl =Sk :

{1"rr = Srrrrcrr + Srr<p<pc<p<p + Srrzzczz

{1"<p<p Srr<p<pcrr + S<p<p<p<pc<p<p + S<p<pz z Cz z

{1"zz Srrzzcrr + S<p<pzzc<p<p + Szzzzczz

{1"r<p Sr<pr<p 'Yr<p

{1"<pz S<pz<pz'Y<pz

{1"zr Szrzr'Yzr

Hieruit voIgt :

Szrzr

Srrzz

Dit gaat opdezelfde manier voor het ere<p-vlak, waarbij geroteerd wordt rond de ez-as. Dit levert :

De stijfheidsmatrix die resteert staat weergegeven in paragraaf 5.2 vergelijking 5.8. Deze afleiding
van de stijfheidsmatrix voor een lineair elastisch isotroop rnateriaal wordt op een uitgebreidere
manier uitgewerkt in het dictaat Constitutieve modellen [14].
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proefstuk 3 ( hand)
102.,.----..,..---,---.--,.--.-,.-,--,-,r------r---,----r--,--,.-,--,-.,....,

10 1

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

...................
-.

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

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

........... :"*- .....

---

0-0 = test1
*--* = test2

100'- .l...-_-"-_.l...--'--"-..L-J.-L.-'- -'-_--'-_-'---'---'--'--"-J.....J

100 10 1 102

hoekfrequentie [rad/s)

proefstuk 18 ( koe)
103c-----,.---,--,.-....--,---,.-,...,......----....---,-....--,--,.-,--,-r:l

0-0 = testl
*--* = test2

102

10 1

10210 1
100L.-__----'__.L..---'- L---..'--J.-'-..l-L --'-_---'_--'---'---'--L--'-l...J

10°

hoekfrequentie [rad/s)

Figuur F .1: De reproduceerbaarheidsmeting aan de hersenen van de hand en de koe
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proefstuk 5 en 6 ( 1% metingen )

----"-------...-------

0-0 =test 1 (5)
*--* = test2 (6)

10°'-----'----'--'---'---'--'--'-'--'------'-----'---'--'----'--'--'-'-'
100 10 I 102

hoekfrequentie [rad/s]

proefstuk 7 en 8 ( 1% metingen )
103~---,__--.---,___,__-.--..,.-r-r_,__---_,__--,..--_,___,_-,..--.-.--T""""I

0-0 = test1 (7)
*--* = test2 (8)

10210 1
100 l-- J--_....1-_J---'-....1--'-.l-L-'- -'-_--"-_-'---'---"--'--....1-J....J

10°

hoekfrequentie [rad/s]

Figuur F.2: De vergelijking van proefstukken gemaakt OJ) dezelfcle plaats in de hersenen
van de hond
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proefstuk 11, 12 en 13 ( 1% metingen)

-
:~
8

.5::1
>

i 10 1

0-0 = testl ~ll}*--* = test2 12
+...+=test313

........................
....,

.................
..... ,

..................
..... ,

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

""'--

10210 1
1O°'------.L.---'---.L.--'--'---'-.l-L-'-----'-_--'-_-'---'---'--'--'-~

10°

hoekfrequentie [rad/s]

proefstuk 17, 18 en 19 ( 1% metingen )

10 1

0-0 = testl ~17}
*--* : test2 18
+...+ - test3 19

-------'0 --..
.........--,

-...._------ ...._------
................

'- '0-
.................... >i< ... _

10210 1
100 '--- .L.-_-'--_.L.--'--'---'-.l-L-'- -'-_--'-_-'---'---'--'--'-'-'

10°

hoekfrequentie [rad/s]

Figuur F.3: De vergelijking van proefstukken gemaakt op dezelfde plaats in de hersenen
van de koe
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proefstuk 8
103 ,....----,....--..,--,....-.,--,--r-,.--r.,-----,----,--.,---r--r-r-..,-,-,

0-0 =testl \1 %1*--* =test2 1%
+...+ =test3 S%
X-.-x =test4 1%
0 ...0 = testS 10 0)
x--x = test6 1%)

10'
~~---

.. ,~.~-~~:.::~~::~:..~ ....~~

hoekfrequentie [rad/s]

Proefstuk 8
103 ,....----,.----,--,.--.,--,-.,-,.--r.,----.,-----r--.,---r--r-r-..,-,-,

0-0 = test! (1 %)
*--* = test2 (1 %)
+...+ =test3 \S%~
X-.-x = test4 1%
0 ...0 = testS 10 0)
x--x = test6 1%)

102 '-- ...l.--_--J.._.........--J.~--J..-.......L...J'__ J___ _L._...l.---J---J.--'--'-.......

100 10' 102

hoekfrequentie [rad/s]

Figuur FA: De resultaten van experimenten aan eli: hC'l'st'nen van de hand
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proefstuk 8 (test 1% (-) en 10% (--) )
103,----,---,--,--,--,-.,.-,....,-....-----....----,--....---,--,--r-,-,-,

102 ...... _ --8" __ __ .. -0- _8"""""'''''~ 9 - ..-..- ...,. ...

----_......-_ .........

.,:::~......::::::~',"'"
"

10210 1
10 1'-- '--_-'-_'---'--'--'--'--'--'- -'-_--'-_-'--'---'--'--'-w

10°

hoekfrequentie [rad/s]

Proefstuk 8 ( test met 1% (0-0) en 10% (x--x) )

10 1 102

hoekfrequentie [rad/s]

Figuur F.5: De resultaten van experimenten aan de hersenen van de hand
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proefstuk 1
103,....----,....---,---,....-.,---,--..,--,r-r.,-----,---,--,...--,--,-.,......".,

0-0 = test! II%~*--* =test2 1%
+".+ = test3 5%
x-.-x = test4 1%
0 ... 0 =testS 10 0)
x--x = test6 1%)

hoekfrequentie [rad/sJ

Figuur F.6: De dynamische viscositeit verkregen door experimenten op proefstuk 1

Tabel F.1: De helling en de intercept van proefstuk 1

test rek helling intercept correlatie
1 1% -0,733 ± 0,018 4,611 ± 0,0:")0 -0,997
2 1% -0,761 ± 0,017 4,750 ± 0,046 -0,998
3 5% -0,782 ± 0,016 4,744 ± 0,044 -0,998
4 1% -0,773 ± 0,012 4,875 ± 0,0:32 -0,999
5 10% -0,791 ± 0,015 4,785 ± 0,042 -0,998
6 1% -0,774 ± 0,012 4,941 ± 0,0:3:3 -0,999

r.v. van de 1% testen 5,4% 6,90/(
r. v. = het relatleve verschll
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proefstuk 18
103~---r----r--r--...,....-r-.,.-.-r...,....----r----r--r--"---r-,.--r-.-:J

0-0 =testl \1 %1*--* = test2 1%
+...+ = test3 5%
X-.-x = test4 1%
0 ...0 =testS 10 0)
x--x =test6 1%)

············.0.. :

..........
'0'"

10 1

··········0 .. :

.... .
, '0

. ", 0 .. ,"

::::.:::.::::/1::::: ..

100 '-- '--_-'-_'----'---'--'---L-L--'-- --'--_--'-_--'---.L.--'---'--'-'-'

100 10 1 102

hoekfrequentie [rad/s]

Proefstuk 18
103r-----~--,.--_,_--r---,.--r_,.__r_l----,__-_,._-.,.--,----r-,---,-.,...,

0-0 = testl (1 %)
*--* ~ test2 (1 %)
+...+ - test3 (5%)
X-.-x =test4 (1 %)
0 ...0 =testS (10%)
x_ox =test6 (l%)

:~.;s~"".;'-~~Jl,;;:.---·

102:;:.~=~, + · .. ·+·· · .

10210 1
101'-- '--_-'-_'----'---'--'---L-L--'-- --'--_--'-_--'---.L.--'---'--'-'-'

10°

hoekfrequentie [rad/s]

Figuur F.7: De resultaten van experimenten aan de hersenen van de koe
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proefstuk 18 ( test 1% (.) en 10% (--) )
103,----,---.--,--r--.--r-r-r-r-----.---,.--.--,.-,.-r-.-TO

~
,...
t.-

O
102

~
0

---
••_. __ .8._.__._..,.••_. 8 -0--------8 ------- .....::::-----------

.............. ,. ....
.............................

---,...-,.,,-----

10 1'-- '--_-'-_'---'--'--'-J....J.-'- -'-_--'-_--'---'---'--'--'-.L..J

100 10 1 102

hoekfrequentie [rad/s)

Proefstuk 18 ( test met 1% (0-0) en 10% (x--x) )

......•.../.~.-- ....•.--.- ---. --------"",
......Jt ......

--.----~..--,...•--..--

0.9

0.8

0.7

0.6

~
-8 0.5

l
0.4

0.3

0.2

0.1

0
10° 10 1

hoekfrequentie [rad/s)

102

Figuur F .8: De resultaten van experimenten aan de hersenen van de koe
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proefstuk 15

0-0 =teStl\1%~*--* = test2 1'70
+...+ = test3 5%
X-.-x = test4 1%
0 ...0 = testS 10 0)
x--x = test6 1%)

hoekfrequentie [rad/s]

Figuur F .9: De dynamische viscositeit verkregen door experirnenten op proefstuk 15

Tabel F.2: De helling en de intercept van proefstuk 15

test rek helling intercept correlatie
1 1% -0,716 ± 0,024 4,540 ± 0,06.5 -0,995
2 1% -0,709 ± 0,024 4,617 ± 0,065 -0,995
3 5% -0,729 ± 0,021 4,671 ± 0,058 -0,996
4 1% -0,742 ± 0,025 4,881 ± 0,067 -0,995
5 10% -0,783 ± 0,031 4,644 ± 0,086 -0,993
6 1% -0,737 ± 0,027 4,816 ± 0,07:3 -0,994

r.v. van de 1% testen 4,5% 7.:3S{
r. v. = het relatleve verscllli
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Tabel F.3: De waarden van de parameters van het model per proefstuk voor de experimenten met
1% afschuiving

nr. G1 ),1 G~ ),~ C' ),".T

2 261,3 0,010 51,9 0,19 74,G 4,75
3 279,1 0,011 66,5 0,21 91,8 7,37
4 281,0 0,011 74,4 0,15 106,6 4,70
5 742,3 0,011 193,0 0,16 304,4 5,61
7 303,9 0,014 84,9 0,1.5 130,7 5,55
8 391,5 0,011 98,0 0,16 132,9 5,19
9 472,4 0,012 118,0 0,21 19.'i,8 6,81
10 369,2 0,011 111,8 0,13 182,2 4,48
11 527,4 0,013 149,6 0,27 238,3 7,88
12 540,5 0,014 150,8 0,20 289,6 5,83
13* 217,0 0,018 39,4 0,22 111,2 3,75
14 330,3 0,014 66,0 0,092 199.5 4,62
16 295,0 0,013 88,3 0,1:3 204,6 4,91
17 222,2 0,0092 70,8 0,16 1.5:3,1 6,01

18* 132,5 0,012 45,8 0,16 116,7 8,27
19* 202,6 0,012 65,1 0,24 177,9 11,3
20 232,1 0,012 60,7 0,21 88,:3 5,83
23 370,6 0,011 114,8 O,lG 259,6 7,07
24 219,0 0,011 61,6 0,18 125,0 6,42

25* 202,9 0,012 85,9 0,25 100,:3 12,9
* = de modellen fitten niet goed op de data

De parameters als meting op de hoogste frequentie wordt weggelaten
nr. G1 V G" X' G;5 ),"

2+ 268,8 0,013 48,8 0,24 76,7 5,92
3 334,4 0,008 69,1 0,15 95,9 4,58
4 289,0 0,010 84,1 0,1:3 105,1 4,32
5 693,4 0,013 184,4 0,18 :301,5 5,87
7 294,0 0,015 84,2 0,15 129,4 4,63
8 472,2 0,012 93,8 0,19 1:30,2 6,71
9 467,9 0,012 117,8 0,21 195,3 6,70
10 449,2 0,010 109,8 0,13 181,6 4,50
11 671,2 0,010 157,2 0,24 24:3,2 7,20
12 569,6 0,012 157,4 0,18 290,4 5,64

13+ 307,2 0,009 .59,6 O,l() 110,7 5,66
14 391,0 0,012 66,6 0,14 197.5 7,10
16 315,6 0,014 90,6 0,15 201,:3 6,20
17 327,8 0,0052 77,8 0,12 154,9 5,41

18+ 249,4 0,010 39,3 0,17 114,8 6,31
19+ 308,4 0,007 66,7 0,20 181,G 8,13
20 228,8 0,012 60,9 0,21 87,8 5,66
23 316,0 0,017 95,5 0,23 251,4 8,40
24 232,4 0,012 58,5 0,19 124,4 5,97

25+ 224,2 0,018 5.5,0 0,26 98,:3 10,6
+ = de modellen zijn verbeterd
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Fit op G' van proefstuk 23 (-)

o

frequentie [rad/s)

Fit op G" van proefstuk 23 (-)

o
o

102

o
o

o

101'-- -'--_--'-_-'---'---'---'--'--'-' "'--_--L-_-'------'---'---'-........J...J

100 10 1 102

frequentie [rad/s)

Figuur F.lD: De fitresultaten van het model op proefstuk n met experimenten met 1% rek
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Fit op G' van proefstuk 18 (-)
103 ,----.,...---.--.,...--.--.-..,-,.-r-.-----.----r--.---,---,.--.--.-T"'"l

o

8

II

o
o

102L.-_~O~_'___L-.---'_~_'___'__.J....J'-'- L-._-'--_ _'____l.___'___'__l....J....J

100 10 1 102

frequentie [rad/s]

Fit op G" van proefstuk 18 (-)
103,----.,...---.--.,...--.--.-..,-,.-r-.-----.----,---,----,---,.--.--,--T"'"l

0

~ 0

e:.
102 "

0

" 0

"e:,
"

"
0

0 0 8

0

0

0

0

10 1

10° 10 1 102

frequentie [rad/s]

Figuur F.ll: De fitresultaten van het model op proefstuk 18 rnet experimenten met 1% rek
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Fit op G' van proefstuk 16 (-) en 21 (--)
103 r----,----.--,--....--.--.-r-r....----....----,.--....---,.---r-r--.-,-,

................. .It .........--
-------,--------,-------~_/--~-------~-------

102'--__---'__.l-------'-----'----''--I.-J......l....J. --'-_---'_--'-----'-----'---'-..............

100 10' 102

frequentie [rad/s]

Fit op G" van proefstuk 16 (-) en 21 (--)
103,-----,----.--,--....--.--.-r-r....-----,----,.---,--,---r-r--.-.-.

..-.
B
......
C'l
c::
eLl

0- 102'-"
\0
C

7
1::.

~

..

_______~-------:.--------------~-------;------- _,-------r------"--------------

10210 1
10 1'--- -'--_--'-_-'---L---L--L-L.-'--' "'---_-'-_-'----'---L--'-.....L..........

10°

frequentie [rad/s]

Figuur F.12: De fitresultaten van het model op de proefstukken 16 en 21 met experimenten
met 5% rek
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Fit op G' van proefstuk 16 met (-) en zonder (--) laatste meting

102 L..- '--_-'-_'----J.--'--'--...........--J.- --J.-_--'-_--J.---'---'--L..-'-l....J

100 10 1 102

frequentie [radjsJ

Fit op G" van proefstuk 16 met (-) en zonder (--) laatste meting
103r----r---,--r--,.--,-.-,--,--,.-----,.---r--,--,--,--,-,.-,.,

102

o
o

•••••CJ. ••-.-•• ..,..-- - - - ••".-

101 '-- -'--_--'-_-'---'---L--'--L.......... .L.--_-L._-'---'---'---'--'-.L...I

100 10 1 102

frequentie [rad/sJ

Figuur F.13: De fitresultaten van experimenten op proefstllk l() met experimenten met
10% rek
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Fit op G' van proefstuk 8 met (-) en zonder (--) laatste meting
103 ,..-----,...---,--,...--,--,--r-,.....,..-,-----,--....,---,-....,-....,--,--,-.....

102'"- '--_-'-_'---'--'-....I.-J-..L.-'- -'-_-.4.._-'---'--.4..--'--'-'-'

100 10 1 102

frequentie [rad/s]

Fit op G" van proefstuk 8 met (-) en zonder (--) laatste meting
103 ,..-----,...---,--,...--,--,--r-,.....,..-,-----,--....,---,--r--r-,--,-.....

o
.. -. q----_ ..

o •••••••••••••••: •••• o

"

o

101 '-- ........._--'-_-'---L--'--L-'--'--' ~_ _'__-'---'---L--'---'-........

100 10 1 102

frequentie [rad/s]

Figuur F.14: De verandering van het model van proefstuk 8 door de rneting van de hoogste
frequentie niet mee te nemen. Experimenten met 1% rek.
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Fit op G' van proefstuk 18 met (-) en zonder (--) laatste meting
103 ,-----.,..--...,--.,..--,-...,--r-..-r-,-----,---,--,---,--,-..,-...,-T"""l

o

frequentie [rad/s]

Fit op G" van proefstuk 18 met (-) en zonder (--) laatste meting
103r-----,.----,--,.---r--,--.-r-r-r-----,----,---,--..,---,---r-,-,-,

o

102

o

------_:_------~..----_ _ _~ ~ _~..
o

o

o -_ ...- ........
_'-"0

.-%"--- 0

frequentie [rad/s]

Figuur F .15: De verandering van het model van proefstuk 18 door de meting van de hoogste
frequentie niet mee te nemen. Experiment met 1% rek.
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Fit op G' van proefstuk 18 met (-) en zonder (--) laatste meting

o

frequentie [rad/s]

Fit op G" van proefstuk 18 met (-) en zonder (--) laatste meting
103 .-----.----,--.--..,.--,-.,.-r-r..,.----..,.---,--,-----r--,--,-..,.-"

102

o

-----------

,,-

" .- ..
__ 0

10 I L..- '--_--'-_'--....I---'--'--L-L.....I- ....I-_--'--_....I---'---'--~....I-L..J

100 10 1 102

frequentie [rad/s]

Figuur F.16: De verandering van het model van proefstuk ] Kdoor de meting van de hoogste
frequentie niet mee te nemen. Experirnenten rnet 5% rek.
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