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Samenvatting 

Rugklachten belasten de samenleving in belangrijke mate, zowel financieel als op het 
niveau van het persoonlijk leed. Men verwacht dat van veel klachten de oorzaak ligt 
in het mechanische falen van de betrokken weefselstmcturen, met name de tussenwer- 
velschijf uit de wervelkolom. Bij de vakgroep Bewegingswetenschappen, Faculteit der 
Gezondheidswetenschappen, Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht wordt onderzoek 
verricht naar mechanisch gedrag van de tussenwervelschijf. Binnen dat kader worden 
methoden cintwi'kkeld om meer inzicht te krijgm ir, het materiaalgedrag - vm de m d u s  
fibrosus. 
Er is een methode ontwikkeld waarmee de optredende twee dimensionale rekdistribu- 
tie van proefstukken van anulus fibrosus bepaald kan worden. In een trekbank worden 
de proefstukken op trek belast tot een uni-axiale rek van 5 en 10%. De twee dimensi- 
onale vervorming wordt bepaald met behulp van fluorescerende markeringen waarvan 
de posities met een beeldbewerkingssysteem worden vastgelegd. De proefstukken 
vervormen inhomogeen en de optredende negatieve hoofdrekken zijn lokaal vaak 
groter dan de positieve hoofdrekken. De standaarddeviatie van de gemeten hoofdrek- 
ken is van de grootte orde 0.03, de standaarddeviatie van de hoofdrekrichting is van 
orde grootte 0.02 radialen en de Poissonverhouding is van orde grootte 2. De hoofd- 
rekken zijn bepaald met een absolute nauwkeurigheid van orde grootte 0.0005. 
Tevens zijn gedurende de experimenten krachtrelaxatie-curves bepaald. Van proef- 
stukjes die op drie achtereenvolgende dagen aan experimenten zijn onderworpen zijn 
de krachtrelaxatie-curves op de tweede en derde dag na normeren nagenoeg Identiek, 
terwijl een duidelijk verschil te zien is met de curves van de experimenten op de 
eerste dag. De gemeten krachten bij 10 % rek zijn van orde grootte 10 Newton. 
Tenslotte is een eindig elementen model geformuleerd op basis van staafelementen. 
Hierbij is gekeken naar de invloed van vezelorientatie op de dwarscontractie. Met dit 
model zijn dwarscontracties gevonden die overeenkomen met de dwarscontracties die 
aan de proefstukken zijn gemeten. De resulterende krachten als gevolg van de 
opgelegde vervorming zijn van orde grootte 1 Newton. 
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Begrippen en symbolen 

craniaal: 
caudaal: 
anterior of anterieur: 
posterior of posterieur: 
cervicaal: 
thoracaal: 
Ium'PPad'lr 
sagittaal vlak: 
transversaal vlak: 
frontaal vlak: 
svd: 
frame-grabber : 

hoofdzijde 
staart- of stuitzijde 
buikzijde 
rugzijde 
nekniveau 
bors tniveau 
buikiiiveari 
"van opzij bekeken" 
"van bovenkant of onderkant bekeken" 
"van voorzijde of achterzijde bekeken" 
single value decomposition 
interface voor digitalisatie van videobeelden 

h: hoogte 
b: breedte 
d: diameter 
std: standaarddeviatie 
U=: standaarddeviatie in de x-richting 
Dy' standaarddeviatie in de y-richting 
U& standaarddeviatie in de afstand 
mean: gemiddelde waarde 
E, en E,: hoofdrekken 
a: hoofdrekrichting 
V: Poissonverhouding 
cv: coëfficiënt van variantie 
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1. Inleiding. 

1.1. Algemeen. 
Rugklachten belasten de samenleving in belangrijke mate, zowel financieel (arbeids- 
ongeschiktheidsproblematiek en therapie) als op het niveau van het persoonlijk leed 
(pijn). Omdat men verwacht dat veel klachten een mechanische oorzaak hebben wordt 
onderzoek gedaan naar de mechanische werking van de rug. Dit onderzoek kan op 
verschillende niveau's worden uitgevoerd. Bij de vakgroep Bewegingswetenschappen, 
I ~ d t e i t  der G-zniscok-id~w-iensc1i_Tpen vaii de Rijksuniversiteit Limburg te Maas- 
tricht, wordt onderzoek gedaan naar het mechanische gedrag van de tussenwer- 
velschijf. Het accent bij het experimentele deel van het onderzoek ligt bij het mecha- 
nisch gedrag van de anulus fibrosus. De experimenten zijn er enerzijds op gericht om 
uitgaande van een materiaalmodel materiaalparameters zoals Young's moduli, Poisson 
verhoudingen en permeabiliteitscoëfficiënten te bepalen. Anderzijds worden de 
experimenten gebruikt ter validatie van eindige elementen modellen. Met deze 
modellen worden simulaties uitgevoerd met gekozen materiaalmodellen en modellen 
van proefstukgeometrie. Bij tussenwervelschijfmateriaal speelt zwelgedrag onder 
invloed van chemische en mechanische belasting een belangrijke rol. Met "confined 
compression" experimenten (Drost,1992) wordt getest hoe proefstukjes uit de anulus 
fibrosus van honden zich gedragen onder een combinatie van chemische en mechani- 
sche belasting. Het blijkt dat de vervorming van een proefstukje met een dikte van 1 
mm en diameter 4 mm onder chemische en/of mechanische belasting tussen 2 en 6 
uur duurt. Trekproeven met aarslus fibïosus proefstukken zijn door Galante(l967) en 
Wu(1976) uitgevoerd. De gebruikte proefstukken bij Galante en Wu zijn met een 
stempel en een matrijs uit plakken anulus fibrosus gestampt. Beiden voerden proeven 
uit onder gecontroleerde luchtvochtigheidscondities. Galante en Wu gebruikten 
respectievelijk reksnelheden van 2 en 1.2 mm/min bij proefstukken met een lengte van 
orde grootte 15 mm. De opgelegde en gemeten vervorming van de gebruikte proef- 
stukjes bij "confined compression"- en trekproeven van Galante en Wu is 1 dimensio- 
naal. Galante registreerde de vervorming door de verplaatsing van de inklemmingen 
te meten. Wu registreerde met behulp van een camera de verplaatsing van twee 
streepjes die op het proefstukje waren aangebracht om vervorming van het proefstuk 
in de trekrichting waar te nemen. 
De anatomie van de anulus fibrosus heeft een 3 dimensionaal vezelige structuur 
(Inoue,l981). Een dergelijke structuur die in veel biologische weefsels is te vinden 
geeft het materiaalgedrag een inhomogeen en anisotroop karakter. Om inzicht te 
krijgen in de mate van inhomogeniteit van het te beproeven materiaal en de mechani- 
sche eigenschappen is een methode ontwikkeld waarmee een twee en/of drie dimensi- 
onale vervorming kan worden vastgelegd. Met gegevens van de drie dimensionale 
deformatie van een proefstuk als gevolg van een bekende belasting is het in principe 
mogelijk om materiaalparameters in drie dimensies van een gekozen model te 
schatten. Met een twee dimensionale deformatiemeting moeten nog enig aannamen 
met betrekking tot de derde dimensie worden geformuleerd. De drie dimensionale 
methode is verreweg te prefereren. In de huidige opzet is echter genoegen genomen 
met een twee dimensionale methode. Van peesmateriaal, dat in een trekbank wordt 
beproefd, is reeds een twee dimensionale vervorming vastgelegd door de dwarsvernor- 
ming van de rand van het proefstukje met een camera te registreren (kanir,1988). Om 
twee en drie dimensionale vervormingen aan grotere objecten te meten zijn commer- 

- 
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ciële systemen (Hentschel, Vicon) beschikbaar. Een methode om aan kleine proef- 
stukjes, orde 10 x 10 mm, de vervorming van het oppervlak gedetailleerd te meten is 
in de literatuur niet gevonden. Het verrichte onderzoek omvatte het opzetten van een 
meetmethode om de 2 dimensionale vervorming van het oppervlak van kleine 
proefstukjes gedetailleerd vast te leggen. Het specifieke hieraan is het gebruik van 
kleine fluorescerende markeringen met een diameter van 92 pm. Proefstukjes van 
anulus fibrosus materiaal zijn ondergedompeld in een fysiologische zoutoplossing en 
zijn aan een trekproef onderworpen. Uit de gemeten twee dimensionale vervorming is 
een rekdisfrihtk dgel& De Green-Lagrange rektensor is de gebruikte rehaat .  
Met gegevens van proefstukgeometrie en samenstelling is het in principe mogelijk om 
uit de bovenstaande trekproef materiaalparameters te schatten. 
In hoofdstuk 2 wordt de meetmethode behandeld. Dit omvat het prepareren van 
proefstukken, de opbouw van het meetsysteem, het bepalen van de twee dimensionale 
rekdistributie en een toelichting van enkele nauwkeurigheidsaspecten. De gemeten 
inhomogene rekdistributies komen in hoofdstuk 3 aan de orde. Uit de gemeten 
rekdistributie komt tevens naar voren dat de optredende dwarscontractie locaal vaak 
groter is dan de optredende rek. De rekken zijn met een standaarddeviatie van circa 
0.0005 bepaald. Resultaten met betrekking tot het krachtverloop gedurende het 
aanbrengen van 10% rek en de vervolgens gemeten krachtrelaxatie uit trekproeven 
die verdeeld over 3 dagen aan hetzelfde proefstuk zijn uitgevoerd worden gepresen- 
teerd. In hoofdstuk 4 worden een analytisch model en een eindig elementen model 
gepresenteerd waarin de dwarscontractie dezelfde ordegrootte heeft als in de experi- 
menten. 

1.2. De functionele anatomie van de tussenwervelschijf. 

1.2.1. Anatomie. 
De wervelkolom van de mens wordt vaak beschouwd als een systeem met het bewe- 
gingssegment als repeterende eenheid. De opbouw van een bewegingssegment wordt 
gedefinieerd als twee halve wervellichamen, de caudale helft van de craniaal gelegen 
wervel en de craniale helft van de caudaal gelegen wervel, met de tussenwervelschijf 
ertussen. De facetgewrichten, ligamenten en wervelboog worden hier buiten bes- 
chouwing gelaten. De bewegingssegmenten zijn in te delen in drie typen van craniaall 
naar caudaal: cervicaal (7 stuks), thoracaal (12) en lumbaal (5). Het sacrale deel van 
de wervelkolom is opgebouwd uit versmolten wervels. Deze sacrale wervels hebben 
geen dragende functie zoals de hiervoor genoemde delen van de wervelkolom en 
worden bij deze aanpak buiten beschouwing gelaten. De anatomie en chemische 
samenstelling van de tussenwervelschijven verschillen per individu, als functie van het 
niveau in de wervelkolom en de leeftijd. Zo verandert bijvoorbeeld de hydratatiegraad 
van 88% bij een foetus naar 65% op hogere leeftijd (>60 jaar). In verband met de 
rugproblematiek en de daarbij vaak voorkomende klachten aan met name de lage rug 
concentreert de onderstaande beschrijving en het onderzoek zich op de lumbale 
tussenwervelschijven van de wervelkolom. 
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I 

A 

Afb.l.1: De opbouw van de tussenwer- 
velschijf met lamellen om de nucleus. 
A anulus fibrosus 
B: nucleus pulposus 

Afb.l.2: Sagittaal aanzicht van een 
model van het bewegingssegment. 
De belangrijkste mechanische elementen 
zijn: a: benige eindplaat. 

b: kraakbenige eindplaat. 
c: nucleus pulposus. 
d+e: anulus fibrosus. 

De onderstaande beschrijving van de tussenwervelschijf is hoofdzakelijk ontleend aan 
Gosh, 1988. De tussenwervelschijf is opgebouwd uit de anulus fibrosus en de nucleus 
pulposus (afb.l.1). In werkelijkheid is geen echte onderverdeling in nucleus en anulus 
te maken. De samenstelling van de nucleus gaat in radiale richting gelijkmatig over in 
de anulus. Beide bevatten hoofdzakelijk water, collageen vezels, fibrillen en proteo- 
glycanen. Tussen de tussenwervelschijven en de wervellichamen bevinden zich 
eindplaten. De anulus die is opgebouwd uit lamellen (afb.l.1) hecht voor een groot 
deel op de benige eindplaat (afb.l.2,a) aan. De meer naar de nucleus gelegen 
lamellen van de anulus (afb.l.2,d) gaan evenwijdig aan de eindplaat in de richting van 
de nucleus lopen en gaan zo over in de kraakbenige eindplaat (afb.l.2,b). De 
kraakbenige eindplaat tezamen met de binnenste lamellen van de anulus vormen zo 
een compartiment dat de nucleus omsluit. Een aantal belangrijke optredende schade- 
effecten zijn gebaseerd op het uitstulpen van nucleusmateriaal door de anulus en de 
eindplaat. Wanneer de nucleus uitstulpt iddoor de eindplaat in het wervellichaam dan 
spreekt men van ’Schmorl’s nodes’. Dit schade/verouderingseffect komt veelvuldig 
voor op hogere leeftijd. Indien de uitstulping van nucleus materiaal plaatsvindt via de 
anulus dan ontstaat de hernia nuclei pulposi. 
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1.2.2. De anulus fibrosus. 
De anulus bestaat uit een vaste stof structuur die is ingebed in een gehydrateerde 
matrix van proteoglycanen. De proteoglycanen zijn opgebouwd uit aan een eiwitkern 
covalent gebonden glycosaminoglycanen met sulfaatgroepen. De glycosaminoglycanen 
zijn grote molekuulcomplexen van aminozuren en suikers. Een deel van de proteogly- 
canen zijn gebonden aan hyaluronzuur en vormen zo het proteoglycaanaggregaat. 

Afb.1.3: Fibrillen (a) die gebonden zijn aan een proteoglycaan-aggregaat (b). De 
binding (c) van het aggregaat met de vezels geschiedt door middel van proteogly- 
canen. 

De grootste structuuren zijn de vezels met een lengte tot circa 15 mm en een dikte van 
0.14 mm. Deze vezels zijn voor een belangrijk deel opgebouwd uit collagene fibrillen. 
De middelgrote structuren zijn proteoglycaanaggregaten. Deze aggregaten zijn tussen 
1000 en 2000 nm lang. De kleinste vezelachtige structuren zijn de fibrillen met een 
lengte van 300 nm en een diameter van 30 nm. De fibrillen liggen in de proteogly- 
caanmatrix maar zijn ook in de grote collagene vezels aanwezig. Via proteoglycanen 
worden de proteoglycaanaggregaten aan de fibrillen gebonden (afb.l.3.c). 80 % van 
de collagenen zijn van het type I en 11. In zone d (afb.l.2) komt meer Type I1 voor. 
Dit type bevindt zich ook in belangrijke mate in hyalien kraakbeen. In zone 
(afb.l.2) komt meer collageen van type I voor. Type I komt elders in het lichaam 
hoofdzakelijk in peesmateriaal en bot voor. De grote collagene vezels liggen in 12 tot 
25 concentrische lagen gegroepeerd, lamellen. De dikte van een lamel varieert bij 
jonge mensen van 0.14 mm voor de buitenste lamel tot 0.2 mm voor de binnenste 
lamel. Bij oudere mensen varieert de dikte van 0.33 tot 0.52 mm. De ligging van de 
vezels in de opeenvolgende lagen, in radiale richting, is alternerend georiënteerd 
onder een hoek van 20 tot 30" met het transversale vlak. Deze lagen versmelten op 
sommige plaatsen met elkaar (MarchandJ990). De versmeltingen komen het meest 
voor in het posterieure deel van de tussenwervelschijf. 

1.2.3. De nucleus pulposus. 
De nucleus bevat 80% water en 5% collageen, hoofdzakelijk type 11. In de nucleus is 
de concentratie van ongeaggregeerde proteoglycanen het hoogst. De collageen 
fibrillen zijn ongericht en maken geen deel uit van een vezelstructuur zoals de vezels 
in de aniilus. De omslriiting van de nucleus door de binnenste Iamellefi van de andus 
en kraakbenige eindplaten zorgt ervoor dat er in principe geen vaste stof uit de 
nucleus kan wegstromen. 
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1.3. De bio-mechanische/chemische krachten. 
De samenstelling van de tussenwervelschijf wordt op dit moment gemodelleerd met 
twee- en drie-fasen (LaiJ991, SnijdersJ992a) modellen. De eerste fase bestaat uit 
water. De tweede fase bestaat uit vaste stof, hoofdzakelijk collageen en proteoglyca- 
nen. De derde fase bestaat uit kleine ionen. Het drie-fasen model brengt door middel 
van de derde fase de chemische huishouding en de daaruit voortvloeiende Donnan- 
osmotische krachten in de tussenwervelschijf in rekening. 
In de tussenwervelschijf is een hoge concentratie aan proteoglycanen aanwezig. Dit 
vcr~orzdkt  een belmgrijke wateraantrekkende kaclit. Aafi de pïoteog1ycaI;en zijr, 
negatief geladen sulfaatgroepen gebonden. De negatieve lading wordt geneutraliseerd 
door Na+- en Ca2+-ionen zodat er geen netto lading in de tussenwervelschijf aanwezig 
is. Dit effect geeft een hogere ionenconcentratie in de tussenwervelschijf dan in de 
omringende weefselvloeistof. Het half permeabel karakter van het poreuze medium, 
namelijk doorlatend voor water en kleine ionen en bijna niet doorlatend voor 
proteoglycanen samen met de aanwezige concentratiegradiënt van geladen sulfaat- 
groepen die aan de proteoglycanen gebonden zijn geeft aanleiding tot Donnan- 
osmose. De Donnan-osmose is verantwoordelijk voor het ontstaan van een vloeistof- 
druk in de tussenwervelschijf. De vloeistofdruk drukt tegen de lamellen van de anulus 
en deze veroorzaakt zo een voorspanning in de lamellen en daarmee in de grote 
vezels van de anulus. 
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2. Materialen en methoden. 

2.1. Inleiding. 
Het experiment bestaat uit een uni-axiale trekproef aan een vlak proefstukje uit de 
anulus fibrosus van een tussenwervelschijf, waarbij de verplaatsing van markeringen 
op het oppervlak gemeten wordt. In paragraaf 2.2 komt het prepareren en het 
belasten van het proefstukje aan de orde. De bepaling van de 2 dimensionale 
rekdistributie inclusief het daarvoor benodigde meetsysteem wordt in paragraaf 2.3 
behandeld. De naiiwkeuïiyheid wordt in paragraaf 2.4 belicht. 

2.2.1. Het proefstukje. 
Het gebruikte proefmateriaal is afkomstig uit de lumbale rug van 1 koe en 1 stier 
beide circa. 1.5 jaar oud. De lumbale ruggen zijn met een ruime marge rond de 
wervellichamen en de tussenwervelschijven vrijgeprepareerd. Dit proefmateriaal is 
binnen 24 uur na overlijden ingevroren. Het ingevroren materiaal is bij -65°C 
bewaard. Van het bevroren materiaal zijn eerst met een lintzaag de grote werveluit- 
steeksels verwijderd. Er zijn per wervelkolom 2 röntgen-foto’s gemaakt, 1 frontaal en 
1 sagittaal om de wervelkolom en de tussenwervelschijven in de bevroren spiermassa 
goed te kunnen localiseren. De wervellichamen zijn met behulp van de foto’s gelocali- 
seerd en in het transversale vlak midden door het wervellichaam doorgezaagd zodat 
bewegingssegmenten ontstaan. Hierna zijn de bewegingssegmenten in het frontale vlak 
midden door de wervellichamen doorgezaagd zodat een anterieure (buikzijde) helft en 
een posterieure (rugzijde) heift van de bewegingssegmenten ontstaat. De posterieure 
helft van het bewegingssegment is door de gecompliceerde anatomie, facetgewrichten 
en wervelboog, en de problemen die daardoor bij het prepareren ontstaan niet 
gebruikt. De resterende anterieure helft van het bewegingssegment bestaat uit twee 
kwart wervellichamen, anterior craniaal en een anterior caudaal, met de aangrenzende 
anterieure helft van de tussenwervelschijf ertussen. Door met een scalpel dicht langs 
de eindplaten te snijden is een zo groot mogelijke dikte van de tussenwervelschijf 
verkregen, orde grootte 5 mm. Uit de vrije tussenwervelschijf is een proefstuk 
geprepareerd van één of meer lamellen (Panagiotacopulos, 1987). De tussenlaag tussen 
de lamellen, hoofdzakelijk proteoglycanen, is met een scalpel gekliefd. Hierbij is 
voorzichtig te werk gegaan om de mechanische belasting bij het prepareren zo laag 
mogelijk te houden. Er is naar een proefstukgrootte toegewerkt van 15x5 mm. (lengte 
x breedte). De dikte van het proefstuk is afhankelijk van welke en hoeveel lamellen 
het bevat, orde grootte 1 mm. De breedte van het proefstuk is beperkt door de dikte 
van de verkregen tussenwervelschijf. De maximale lengte is beperkt door versmel- 
tingen van lamellen (MarchandJ990). Na het inklemmen van het proefstukje is de 
lengte voor het aanbrengen van de voorlast bepaald door met een schuifmaat de 
afstand tussen de inklemmingen te meten. De lengte na het aanbrengen van de 
voorlast is bepaald door de gemeten verplaatsing als gevolg van het aanbrengen van 
de voorlast op te tellen bij de lengte voor het aanbrengen van de voorlast. De breedte 
en dikte zijn geschat met behulp van en schuifmaat zonder contact te maken met het 
proefstuk. Het aantal lamellen is bepaald door de randen van het proefstuk voor de 
trekproef visueel te inspecteren. 
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Er zijn twee typen proefstukjes gemaakt. 

Bij type a is er gepoogd geen vezels in beide inklemmingen te klemmen zodat de 
belasting op het proefstukje via de vezels en matrix wordt doorgeleid. Tevens zijn er 
vezels die helemaal niet ingeklemd zijn. De afmetingen zijn circa 15 x 5 mm 
(lengtexbreedte). 

Afb.2.2: Proefstuk type b met de vezeIs georiënteerd in de trekrichting. Het proefstuk- 
je is 1 lamellaag dik. 

Bij type b is gepoogd om alle vezels in lengterichting in te klemmen zodat een situatie 
ontstaat waarbij het grootste deel van de belasting door de vezels wordt gedragen. De 
afmetingen bedragen circa 10 x 3 mm. 

2.2.2. De inklemming. 
Een inklemming van roestvast staal is geconstrueerd (afb.2.3). De materiaalkeuze is 
bepaald aan de hand van de eis dat de inklemming geschikt moet zijn voor gebruik in 
een Qsiologische zoutoplossing. De bovenste inklemming kan aan de onderste worden 
bevestigd. Dit heeft belangrijke voordelen bij het in de inklemming aanbrengen van 
het proefstuk. De inklemming kan in het testreservoir (afb.2.4) worden bevestigd. Het 
testreservoir met de inklemming wordt in de trekbank bevestigd waarna de inklem- 
mingen ontkoppeld worden. Vervolgens kan de trekproef plaatsvinden. De klemop- 
pervlakken van de klemmen (afb.2.3.a) zijn met groeven uitgevoerd om extra grip op 
het proefmateriaal te realiseren. Het inklemmen van een proefstukje geschiedt 
stapsgewijs. Op deze manier wordt het vocht langzaam uit het weefsel ter plaatse van 
de inklemming geperst. Het ingeklemde deel van het proefstukje wordt droog en er is 
geen sprake meer van een gel-achtige structuur tussen de vezels. De proefstukjes 
vertoonden gedurende de experimenten geen slip uit de inklemming tot een rek van 
30 %. Het testreservoir bestaat uit een perspex bakje met een optisch venster in de 
wand. Dit venster biedt de mogelijkheid cm de op het proefstuk bevestigde markerin- 
gen te volgen. 
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a 

M.2.3 Schets van de inklemming. 
a: de feitelijke klemmen 
b: de bovenste inklemming 
c: de onderste inklemming 

n n  

I 
Afb.2.4: Zijaanzicht van het testreser- 
voir. 
1. proefstuk 
2. reservoir 
3. optisch venster 
4. fysiologische zoutoplossing 
5. markeringen 

2.2.3. Het aanbrengen van markeringen t.b.v. optische meting. 
Fluorescerende markeringen (fluoresbrite plain microspheres, Polysciences Inc.,War- 
rington U.S.A.) met een diameter van 92 pm worden op het proefstuk aangebracht. 
De markeringen worden op het proefstuk gelijmd met weefsellijm (histo-acryl, B.B- 
raun Melsungen AG). Eerst wordt een beetje weefsellijm op het proefstukje gedept. 
Voor dit doel is een lijmkam ontwikkeld waarmee in 1 beweging maximaal 15 
lijmdruppeltjes kunnen worden aangebracht. Deze lijmkam is opgebouwd uit boortjes 
met een diameter van 0.2 mm die met een afstand van 0.8 mm naast elkaar in een 
houdertje zijn gelijmd. De markeringen worden vervolgens met een gemodificeerde 
pasteurse pipet op het proefstuk aangebracht. De markeringen kleven aan de pipet. 
Wanneer de markering in contact wordt gebracht met het lijmdruppeltje dan kleeft de 
markering sterker aan de lijm en blijft aan het proefstuk zitten. De diameter van de 
pasteurse pipetten zijn met een pipettentrekker verkleind tot circa 0.1 mm. Hierna 
zijn de pipetten dicht gesmolten. Aan de lijm is de kleurstof toluidine blauw (c.i.52040 
research grade) toegevoegd om de lijm zichtbaar te houden na aanbrengen op het 
proefstuk. Dit is noodzakelijk om de markeringen nog op het lijmdruppeltjes te 
kunnen leggen. Het gebruik van de kleurstof en de lijm heeft tot gevolg dat er enkele 
markeringen minder duidelijk te zien zijn (app.1). Dit maakt het meten iets gecompli- 
ceerder door locale verslechtering van het contrast maar niet onmogelijk. 

2.2.4. Gebruik van de îrekbank. 
Een trekbank (Lwick1445) is gebruikt om uni-axiale rekken op te leggen aan de 
proefstukjes. De verlenging van het proefstukje is gemeten met een nauwkeurigheid 
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van 1.75 pm. Bij een proefstuklengte van 10 mm geeft dit een nauwkeurigheid in de 
opgelegde rek van 0.000175. De nauwkeurigheid waarmee de lengte voor het aanbren- 
gen van de voorlast wordt bepaald resulteert echter in een nauwkeurigheid voor de 
rek van 0.001. De resulterende kracht is gemeten met een nauwkeurigheid van 0.02 N. 
De verlenging, kracht en verstreken tijd zijn per meting in een data-file opgeslagen 
om later te verwerken. De resultaten hiervan bevinden zich in paragraaf 3.3. 
Het gevolgde belastingspatroon is in afbeelding 2.5 weergegeven. 

tl ' t2 : t3 t4 : t5 I t6 
tijd Is] 

Afb.2.5: Het gevolgde belastingspatroon tijdens de experimenten. 

De betekenis van de weergegeven tijdsintervallen wordt hieronder toegelicht: 
tl: Het proefstukje wordt met een voorlast van 1 Newton belast. De gebruikte 
reksnelheid bij het aanbrengen van de voorlast is 15 mm/min. Zodra de 
voorlast is bereikt wordt de lengte constant gehouden en gekozen als uitgangs- 
lengte (LO) voor de verdere experimenten.(tl= 1 tot enkele minuten) 
t2: De lengte (LO) ontstaan als gevolg van het aanbrengen van de voorlast 
wordt voor de experimenten ongeveer 15 minuten gehandhaafd. Dit geschiedt 
om de aanwezige visceuze spanningen uit het materiaal te laten relaxeren. De 
resterende spanning is dan het elastische deel van de spanning. 
t3: Met een gekozen reksnelheid wordt de belasting van 5 of 10% rek (Lrek) 
aangebracht. Het krachtverloop is vastgelegd en de resultaten bevinden zich in 
paragraaf 3.3. De reksnelheid is zo gekozen dat gedurende de vervorming een 
complete beeldenreeks van 56 beelden kon worden "gesampled". 
t4: Gedurende dit tijdsinterval is de rek constant gehouden en het krachtver- 
loop is gemeten (paragraaf 3.3). t4 is met een nauwkeurigheid kleiner dan 1 
seconde bepaald.(t4=10 of 15 minuten) 
U': De belasting is met dezelfde reksnelheid verwijderd als waarmee hij is 
aangebracht gedurende tijdsinterval t3. (a =e) 
t6: Hier wordt het proefstuk op de lengte LO gehouden waarna de stappen die 
gedurende de tijdsintervallen t3 tot en met t6 herhaald worden. t6 is grofweg 
met een nauwkeurigheid van 5% v a  de gegeven waarden bepaald. (t6=ls' 
minuten tot 20 uren) 
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2.3. Meten van een 2 dimensionale rekdistributie. 

is een blokschema afgebeeld van de te 

time coder 1 l a m p n  

(diswetiseren) 

bi camera 

van de twee dimensionale rekdistributie. 

U 

lens 

markeringen 
detecteren 

Ft fl object 

paragraaf 2.3.2 wordt het gebruik van fluo- 

'n optisch venster 

oplossing F (trekbank) 

markeringen 
identificeren 

Afb.2.6: Schema van de meetopstelling. 

paragraaf 2.3.4 aan de orde (digitaliseren rekken 
berekenen 
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2.3.2. Fluorescentie. 

2.3.2.1. Verbetering van contrast met behulp van fluorescentie. 
Om beeldbewerking zo eenvoudig (lees: snel) mogelijk te houden is een groot verschil 
in helderheid van de achtergrond en de aangebrachte markeringen vereist. Met het 
gebruik van het verschijnsel fluorescentie is het mogelijk om het gewenste contrast te 
realiseren. Fluorescentie is gebaseerd op het feit dat een elektron van een atoom in 
een hoger energie-niveau 'gebotst' kan worden door bestraling met licht van een 
bepaald spectrm-ì' "excitsntiol; wave!engthstl. Wameer dit aangeslagen elektron weer 
terug valt naar zijn oorspronkelijk energieniveau komt een bepaald spectrum aan licht 
vrij, "emission wavelengths" (afb.2.8). 

I iemissie 

tijd 

Afb.2.8: Principe van fluorescentie. 

De gebruikte markeringen hebben een diameter van ca. 0.1 mm. en zijn met een 
fluorescerende laag 'gecoat'. Het excitatie golflengte-spectrum heeft een sterke 
spectraallijn bij 458 nm (blauw-groen licht). Het emissie spectrum heeft een piek bij 
540 nm (geel-oranje licht). 

2.3.2.2. Keuze van de filters. 
Filtering van het licht van de lichtbron geschiedt met een filter met een zogenaamd 
'cut-off karakteristiek of 'short wave pass' filter. Het 'cut-off filter dient om de 
frequenties van de lichtbron te beperken tot die van het exitatie-spectrum van de 
markeringen. Voor de camera wordt een filter met een 'cut-on' karakteristiek of 'long 
wave pass' filter geplaatst. Het 'cut-on' filter laat alleen het emissie spectrum van de 
markeringen door. 

Afb.2.9: Links de gewenste 'cut-off- en rechts de 'cut-on' karakteristiek. A betekent 
de goifiengte van het licht en T~ de interne transmissiefactor. 
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In afbeelding 2.9 zijn de gewenste karakteristieken van de beide filters weergegeven. 
De werkelijke karakteristieken bevinden zich in appendix J. De 'cut-off' bestaat uit 
een BG12 filter (BG: blau glass) in combinatie met een BG39. De 'cut-on' karakteris- 
tiek wordt door een OG530 (OG: orange glass) tezamen met een warmte-filter, KG1 
(KG: Kalt glass), verkregen. De filterkeuze is volledig afhankelijk van het spectrum 
van de lichtbron, de fluorescentie karakteristieken van de gebruikte coating en het 
gevoeligheidsspectrum van de gebruikte camera. 

2=33 Beeldbewerking: de hardware. 
De technische gegevens zijn in appendix K te vinden. 

2.3.3.1. De ccd camera. 
De gebruikte camera (MO, HTH) is van het type ccd: charge coupled device. Het 
beeld wordt vastgelegd in een beeld-chip. De afmetingen van de beeld-chip zijn 604 
beeldpunten horizontaal en 576 verticaal. Beeldpuntafmetingen in de camera zijn 
10x156 pm (hoogte x breedte). De camera legt 25 maal per seconde 1 volledig beeld 
vast. Het uitgangssignaal is een standaard video-signaal. Een dergelijk video-signaal is 
opgebouwd uit rasters. 2 rasters komen overeen met 1 volledig beeld. Een raster 
representeert de even of de oneven beeldlijnen. 
Op de camera is een lens (Ernitec 75 mm F1.3 TV lens) met tussenringen (2.5 cm) 
gemonteerd. De tussenringen bevatten de 'cut-on' filters uit paragraaf 2.3.2.2. De 
lengte van de tussenringen wordt bepaald met de gewenste vergrotingsfactor (tussen 
0.5 en I) en de brandpuntsafstand (f=75nim) van de lens. De werkzfstand bedraagt 
circa 25 cm. 

2.3.3.2. Tij d-codeer apparaat. 
Het video-signaal van de camera krijgt in dit apparaat een toevoeging waarmee de 
afzonderlijke beelden geïdentificeerd kunnen worden. De klok van de video-recorder 
heeft een minimum tijdstap van 0.1 seconde. Dit betekend dat er gemiddeld 2.5 
beelden binnen 1 tijdstap vallen. De toevoeging aan het videosignaal in het tijd-codeer 
apparaat bestaat uit een signaal dat buiten het visuele signaal valt. Dit signaal heeft 
een nauwkeurigheid van 0.01 seconde. Dit is nauwkeurig genoeg om de afzonderlijke 
beelden te kunnen onderscheiden (per beeld: 0.04 seconde, per raster; 0.02 seconde). 
Dit onzichtbare signaal kan later weer met het tijd-decodeer apparaat (2.3.3.4.) 
worden uitgelezen. Indien gewenst kan er een visuele component (klokje) aan het 
video-signaal worden toegevoegd. 

2.3.3.3. Video recorder voor bulk-opslag. 
Real-time verwerking of digitale opslag van het video-signaal is met de gebruikte 
apparatuur niet mogelijk. Met real-time verwerking of opslag wordt hier 1 beeld per 
0.04 seconde of 25 Hz. bedoeld, dus alle video-beelden uit het verkregen video- 
signaal. Door alle video-beelden analoog op videoband op te slaan is het mogelijk 
video-beelden off-line te verwerken. De video-recorder (Panasonic,NV-D80 HQ) slaat 
het complete video-signaal, inclusief de toegevoegde tijd-signalen, op. Later kan de 
verwerking plaatsvinden. Dit wordt verder de indirecte methode genoemd. Bij de 
direete metkode daarmtegen wcrdt gebruik gemciakt vm het directe Gdeo-signaal dat 
van de camera aan de frame-grabber wordt aangeboden. 
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2.3.3.4. Tijd-decodeer apparaat. 
De toegevoegde tijd-signalen (2.3.3.2) die overeenkomen met een geselecteerde 
beeldenreeks worden in dit apparaat uitgelezen. Indien gewenst kan er op gekozen 
tijdstippen een ’trigger’-puls gegenereerd worden. Met deze ’trigger’-puls kan de ver- 
werking van het bijbehorende beeld worden gestart. 

2.3.3.5. Frame-grabber. 
De frame-grabber (PCVISIONplus) bevindt zich in de computer. Dit is de kern van 
het beeldbzvvreï~nysso7steem. In de frame-grabber wordeni de video-beelden gedigitali- 
seerd. Het digitaliserende deel van de frame-grabber is opgebouwd uit 512x512 pixels 
(bytes). De bij een pixel behorende virtuele afmetingen worden: 

horizontaal: b=604x15.6/512= 18.4 pm 
verticaal: h=576x10/512= 11.25 pm 

De frame-grabber wordt met behulp van het software-pakket TIM bestuurd. In de 
frame-grabber kunnen 2 beelden (2x5 12’ pixelsbytes) worden opgeslagen. Bewerkin- 
gen op beelden kunnen met gebruikmaking van de frame-grabber en/of het computer- 
geheugen worden uitgevoerd. De frame-grabber is uitgerust met een video-uitgang 
waarmee beelden zichtbaar gemaakt kunnen worden op een monitor. 

2.3.3.6. Computer. 
De computer (PC 386SX-25MHz.) wordt gebruikt om de frame-grabber te besturen, 
de beelden tijdelijk op te slaan en de beelden te verwerken. Voor de opslagfunctie is 
de computer uitgerust met 15 Mb intern geheugen. In dit geheugen is ,ruimte 
gedefinieerd om 56 beelden op te slaan. Het opslaan van een beeld in dit geheugen 
duurt 0.72 seconde. De ‘bottle-nek’ hierbij vormt het data-transport over de data-bus 
van de PC. 

2.3.4. Beeldbewerking: de software. 
Verwerking van beelden heeft tot doel de beelden om zetten in zwaartepuntscoördi- 
naten van alle in het beeld aanwezige markeringen en vervolgens de rekken te 
bepalen. Het gedigitaliseerde beeld bevat 256 grijswaarden. Met behulp van fluores- 
centie is een donkere achtergrond verkregen. Donkere pixels in het beeld hebben bij 
de gebruikte definitie een lage grijswaarde. De markeringen zijn lichter wat resulteert 
in een hogere grijswaarde. Eerst wordt een filtering (thresholding) uitgevoerd 
waarmee heldere delen in het beeld de waarde 255 krijgen en de donkere de waarde 
Q. Deze bewerking legt alleen een grens in de grijswaarden, drempelwaarde, aan en is 
alleen in staat om aspirant markeringen te onderscheiden van de achtergrond indien 
er voldoende grijswaarde-verschil is tussen de achtergrond en de aanwezige aspirant 
markeringen. Een aspirant markering wordt een markering indien hij uit een, vooraf 
gekozen, aantal pixels is opgebouwd. Het vereiste aantal pixels heeft een onder- en 
bovengrens. Het aantal pixels van een aspirant markering wordt met een zogenaamde 
’label’-operatie bepaald. De volgende stap bestaat uit het bepalen van het zwaartepunt 
van de markeringen. Hiertoe worden de randen van de markeringen 1 voor 1 ’ge- 
scanned‘. De coördinaten worden opgeslagen en het beeld wordt uit het geheugen 
verwijderd. Deze stappen zijn te tijdrovend om real-time met een personal computer 
te kunnen uitvoeren. 
De hierboven genoemde meetmethode is niet standaard in TIM-software aanwezig. In 
paragraaf 2.3.4.1. wordt een routine voor de bepaling van de gebruikt beeldbewer- 
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kingsparameters toegelicht. In 2.3.4.2 wordt de opslag van beelden in het beeldbewer- 
kingssysteem behandeld. Nog enige opmerkingen met betrekking tot verwerking van 
beelden tot zwaartepunten komt in 2.3.4.3 aan de orde. 

2.3.4.1. Test-routine. 
Om de beeldkwaliteit te testen is een test-routine geschreven. In eerste instantie 
worden met deze routine de volgende instellingen getest: 

- de onder- en bovengrens van het aantal pixels waaruit een markering is 
opgeboilwd. (bijvoorbeeld 3 pixels als ondergrens en 200 @els als bovengrens) 
- de drempelwaarde (threshold) waarmee de eerste scheiding wordt aange- 
bracht op basis van de grijswaarden van achtergrond en markeringen. 

De invoer bestaat uit het aantal in het beeld aanwezige markeringen. De twee 
hierboven genoemde instellingen worden vervolgens getest. Indien nodig wordt een 
nieuwe drempelwaarde of threshold binnen deze routine bepaald. Wanneer het aantal 
'gevonden' markeringen niet gelijk is aan het ingevoerde aantal markeringen krijgt het 
beeld het predikaat "kwaliteit niet goed genoeg". Wanneer dit het geval is krijgt kan 
een ander interval gekozen worden voor de onder- en bovengrens van het aantal 
pixels waaruit een afbeelding van een markering is opgebouwd. 
Indien het voorgaande blijft leiden tot "kwaliteit niet goed genoeg" is het mogelijk om 
met de hand een instelling te kiezen die op grond van ervaring als redelijk alternatief 
gezien mag worden. A l s  de kwaliteit wel "goed genoeg" is dan bestaat de uitvoer uit 
een ondergrens en bovengrens van het aantal pixels waaruit een markering bestaat en 
een drempelwaarde. 

2.3.4.2. Beeld-opslag routine. 
Deze routine is geschreven om naar wens beelden vanuit de frame-grabber naar het 
intern geheugen van de computer te transporteren. Eerst worden de wensen opgege- 
ven en kan de opslag zo verlopen als is gekozen. De keuzemogelijkheden zijn 
uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen die de hard- en software 
met zich mee dragen. Het maximum aantal beelden wat in 1 keer kan worden 
opgeslagen bedraagt 56. De snelheid heeft een bovengrens bij 1.3 beeld per seconde. 
Er kan gekozen worden uit extern getriggerd, automatisch met een vooraf gekozen 
frequentie of handmatig getriggerd. 

2.3.4.3. Beeldbewerkingsroutine. 
De opgeslagen beelden worden 1 vcor 1 verwerkt tot data-files met nvaartepuntsco- 
ördinaten zoals in 2.3.4. is beschreven. De venverkingsduur voor bijvoorbeeld een 
beeldenreeks van 56 beelden met in ieder beeld 100 markeringen bedraagt circa 1.5 
uur. Deze tijd kan aanzienlijk worden verkort door gebruik van een sneller rekenap- 
paraat, een geavanceerder frame-grabber en een beter software-pakket. 

2.3.5. Bepaling van de rekdistributie. 
Met de verkregen zwaartepunten, bij verschillende deformatietoestanden, is het 
mogelijk om een schatting te maken van de werkelijke vervorming van het proef- 
stukje. In paragraaf 2.3.5.1 wordt de problematiek rond het identificeren van marke- 
ringen behandeld. Meetxis kan in bepaalde situaties verminderd worden door gebruik 
te maken van SVD-filtering (MuijtjensJ990)' paragraaf 2.3.5.2. De schatting van de 
rekdistributie wordt in 2.3.5.3 toegelicht. 
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2.3.5.1. Het identificeren van zwaartepunten. 
De ruwe data zijn in principe niet direct te gebruiken in de programmatuur waarmee 
de rekdistributie wordt bepaald. Een belangrijke oorzaak van dit feit ligt in de 
deformatie van het proefstuk. De volgorde en het aantal zwaartepunten van markerin- 
gen is niet voor elke tijdstap (deformatie-toestand) gelijk. De volgorde van zwaar- 
tepunten verschilt door de wijze waarop markeringen binnen het beeldbewerkingssys- 
teem worden geïdentificeerd. Deze volgorde is afhankelijk van de hoogte en links 
ligging in het beeld. Het aantal en de volgorde van markeringen is niet constant 
doordat het contrast varieert. Deze variatie ontstzat doordat de belichting - niet altijd 
constant is. 
Een routine om de zwaartepunten te sorteren is in MATLAB geschreven. Hierbij is 
gebruik gemaakt van een viertal schattingscriteria voor de huidige posities van 
markeringen: 

1. 
2. 

3. 

4. 

de posities uit het vorige beeld 
de posities uit het vorige beeld + de translatie van het centrum van het 
veld 
de posities uit het vorige beeld + de verplaatsingen uit de vorige 
tijdstap. 
de posities uit het vorige beeld + een schatting van de deformatie op 
grond van de verplaatsingen van de vijf minimum en maximum x- en y- 
waarden, en het centrum van het veld. 

Het is op deze wijze mogelijk om uit de beelden de markeringen te identificeren. 
Identificatie is een essentiële stap in de verwerking van data om het verloop van de 
zwaartepuntscoördinaten te achterhalen. Met identificatie wordt hier bedoeld het in 
de juiste volgorde zetten van de markeringen in de tijd. De identificatie is gebaseerd 
op de veronderstelling dat iedere markering naar de positie gaat die het dichtst bij de 
geschatte positie ligt. Wanneer met één van de vier genoemde criteria een éénduidige 
oplossing gevonden wordt, wordt deze oplossing geaccepteerd. Een éénduidige 
oplossing betekent hier dat iedere markering op een 'eigen' markering uit de volgende 
tijdstap wordt afgebeeld. De oplossingen zijn met name bij tussenwervelschijfmateriaal 
niet altijd éénduidig. De éénduidigheid kan echter worden afgedwongen door 'foute' 
markeringen uit de meting te verwijderen. Deze methode is getest en geeft bevredi- 
gende resultaten voor het toepassingsgebied. Echter is er een betere methode 
voorhanden. 
Muijtjens (nog ongepubliceerd) heeft een identificatie methode ontwikkeld waarmee 
metingen succesvol zijn verwerkt. Deze methode is evenals de in de volgende 
paragraaf te behandelen filter-methode op 'singular value decomposition' gebaseerd. 
Met deze methode is het niet alleen mogelijk om markeringen te identificeren. Het is 
ook mogelijk om posities van markeringen te reconstrueren. Dit kan wenselijk zijn 
indien een markering een relatief klein aantal beelden niet voorkomt in de meting, 

2.3.5.2. Filtering van data met Singular Value Decomposition. 
SVD is een methode om gemeenschappelijke verplaatsingscomponenten uit het 
deformerende veld te filteren. De ruis is ongecorreleerd en dus niet gemeenschappe- 
lijk. Om S W  te kmnen toepassen moet het veld voldoende deformeren ten opzichte 
van de aanwezige ruis. Tevens moeten voldoende tijdstappen en markeringen bij de 
meting betrokken zijn. De methode zoals beschreven in Muijtjens(l990) is in MAT- 
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LAB verwerkt. De ruis is met circa 60 % verminderd. 

2.3.5.3. Bepaling van de rekdistributie. 
Oomens en van Ratingen (TUE Eindhoven, Faculteit Werktuigbouwkunde, vakgroep 
WFW) hebben in Turbo-Pascal de in Peters(1987) beschreven methode voor de 
bepaling van de rekdistributie geïmplementeerd. De deformatietensor wordt geschat 
met behulp van rekgroepen. Voor de bepaling van de deformatietensor zijn minimaal 
3 markeringen per rekgroep vereist. Door meer markeringen (6 stuks) per rekgroep te 
kiezen is een nauwkeiiïigeï schatting te doen vooï de deformatietensor. De rekgroe- 
pen worden bepaald door in een vast gebied rond de markeringen alle aanwezige 
markeringen tot de rekgroep toe te wijzen. Hierbij is geëist dat een rekgroep uit 
minimaal 6 markeringen moet bestaan. Zijn er minder dan 6 markeringen in een 
bekeken gebied aanwezig dan wordt daar geen rekgroep gedefinieerd. De gebruikte 
rekmaat is de Green-Lagrange rektensor. De routines zijn aangepast voor de verwer- 
king van data die met het TIM systeem verkregen is. 

2.4. Nauwkeurigheid. 
Een aantal aspecten met betrekking tot de nauwkeurigheid wordt in deze paragraaf 
belicht, zowel theoretisch als experimenteel. In paragraaf 2.4.1 wordt de onnauwkeu- 
righeid door discretisatie, ook wel digitalisatie genoemd, beschouwd. De opstelling van 
de lichtbron ten opzicht van de camera en het object wordt in 2.4.2 toegelicht. De 
afwijkingen die ten gevolge van opslag van beelden op video ontstaan worden in 2.4.3 
besproken. In paragraaf 2.4.4 worder, de effecten van het gebruik van het met 
fysiologische zoutoplossing gevulde testresewoir behandeld. De calibratie-methode van 
het objectniveau naar de camera, die in de nauwkeurigheidsanalyse ontbreekt is in 
ontwikkeling bij de vakgroep WFW aan de Technische Universiteit te Eindhoven (R.- 
Petterson). 

2.4.1. Standaarddeviatie door discretisatie. 
Een maat voor de optredende onnauwkeurigheid, in de meting van de zwaartepunten 
van markeringen, door discretisatie is afgeleid in PetersJ987. Om deze maat onafhan- 
kelijk te maken van translaties en kleine rotaties van de camera is standaarddeviatie in 
de afstand tussen twee markeringen bepaald (Deurhof, 1992): 

u,,: standaarddeviatie van de afstand tussen twee markeringen. 
u, : standaarddeviatie van het zwaartepunt in de x-richting. 
ay : standaarddeviatie van het zwaartepunt in de y-richting. 

Uit deze theoretische schatting volgt voor a,, een waarde van ca. 3 pm (app.E). Deze 
waarde is alleen relevant voor de gebruikte vergrotingsfactor (tussen 0.5 en 1) en de 
gebruikt diameter van de markeringen (92 pm). Een serie testmetingen is uitgevoerd 
om experimenteel de standaarddeviatie vast te leggen (app.F). De gemeten waarden 
voor o,,, 2.1 pm, zijn niet significant slechter. Om deze reden wordt ervan uitgegaan 
dat het neet-systeem goed v2n q z e t  is. 
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2.4.2. Afwij king door excentrische belichting. 
In appendix D is een uitwerking gegeven voor de fout die ontstaat door excentrische 
belichting. Excentrische belichting betekent dat de belichting van het object niet 
evenwijdig aan de optische as geschied. De fout die is gevonden bedraagt ongeveer 
2.5 % van de standaarddeviatie door discretisatie. Hoewel deze fout systematisch is 
wordt hij toch verwaarloosd. Excentrische belichting kan vermeden worden door ge- 
bruik te maken van een "beam-splitter". Men moet er dan op bedacht zijn dat er een 
deel van de lichtopbrengst verloren gaat. Een andere oplossing is het proefstuk 
meerzijdig te belichten. 

2.4.3. Invloed van opslag op video. 
Een serie van 5 metingen is uitgevoerd aan een stilstaand kluster van 23 markeringen. 
De afstanden en bijbehorende standaarddeviaties zijn berekend (app.G). Van iedere 
serie zijn direct 56 beelden vastgelegd en verwerkt. Gelijktijdig is er een video- 
opname gemaakt. De video-opname is op een later tijdstip, indirect, verwerkt zoals is 
beschreven in paragraaf 2.3.3. De direct gemeten = 2.1 pm. De indirect gemeten 
a,, = 2.8 pm. Dit is een toename van o,, van 30 procent. Deze toename van 
onnauwkeurigheid wordt klein genoeg bevonden. 

2.4.4. Brekingseffecten door de gebruikte media. 
De metingen worden in een reservoir als in afbeelding 2.4 verricht. De media @siolo- 
gisch zout en optisch glas hebben respectievelijk een brekingsindex 1.33 en 1.51 ten 
opzicht van lucht. In appendix H is de invloed van deze 'extra' tussenliggende media 
onderzocht. Het gebruik van deze media resulteert in een extra vergroting en 
astigmatisme. Het object en het optisch venster dienen loodrecht op de optische as te 
staan om het object binnen de scherptediepte te houden. Tevens mag het object 
alleen in het vlak loodrecht op de optische as vervormen omdat de vergrotingsfactor 
een functie is van de voorwerpsafstand. Een nadelig effect dat optreedt is astigmatis- 
me. Dit betekent dat het domein van de brandpunten groter wordt. Hierdoor neemt 
de scherpte van het beeld af. Astigmatisme kan worden verminderd door een kleinere 
diafragma opening te gebruiken. 
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3. Gemeten rekdistributie en krachtrelaxatie. 

3.1. Gegevens van proefstukken en metingen. 
In deze paragraaf komen de gegevens van proefstukken en experimenten aan de orde. 
In paragraaf 3.2 worden de uit metingen bepaalde twee dimensionale rekdistributies 
gepresenteerd. In paragraaf 3.3 komen de gemeten krachten bij het aanbrengen van 
de rek en de vervolgens gemeten krachtrelaxatie aan de orde. 

Proefstuk 

A (koe US1)  

B (koe T13L1) 

D (koe WU) 

a 

b 

a 

a 

lengte (mmj 

17.8 

9.7 

15.5 

10.0 

breedte (mmj ' dikte (mmj 

T - l - 7  
ca 0.5 

+i?= 

reksnelheid 
(mdmin)  

1.5 

1 
~~ 

1.5 

1 

aantal iameiien 

n L 

1 

2 3  

2 4  

Tabel 3.1: De experimentele gegevens van de 4 proefstukken. 
1) De betreffende afmeting is hier niet vastgelegd. Het type a betekent dat de vezel 
onder een hoek van circa 30" met de trekrichting liggen (zie afb.2.1). Het proefsîuk 
type b had een vezeloriëntatie in de trekrichting (zie afb.2.2). De lengte na het 
aanbrengen van de voorlast van 1 N is in de tabel weergegeven. Het aantal lamellen 
bij de proefstukken C en D is niet over het gehele proefstuk gelijk. 

Tabel 3.2: De gevolgde tijdschema's, aangebrachte rekken en codering van experimen- 
ten. 1) De betreffende meting is hier niet vastgelegd. In de kolommen "rek" zijn de 
opgelegde rekken vermeld. De duur van de belasting gedurende de relaxatie is in de 
kolommen t4 weergegeven. De tijden tussen de experimenten zijn in de kolommen t6 
vermeld. De kolommen "code" tonen de codering die in paragraaf 3.3 en appendix B 
is gebruikt om de verschillende gemeten kracht-tijd curves mee te identificeren. Deze 
codering is samengesteld uit een letter die het proefstukje aanduidt, het eerste getal 
dat de dag van de meting weergeeft en het tweede getal dat het experiment op de dag 
representeert. 
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3.2. Twee dimensionale rekdistributie. 
Aan een proefstukje van siliconenrubber is een testmeting uitgevoerd om de meet- 
methode te testen en een vergelijkingsmeting te verkrijgen voor de metingen aan 
tussenwervelschijfmateriaal. De standaarddeviaties van de hoofdrekken en de hoofd- 
rekrichtingen worden gebruikt om de mate van inhomogeniteit van de vervorming te 
kwantificeren. Vervolgens is het mogelijk om de mate van inhomogeniteit van de 
verschillende experimenten te vergelijken. Van anulus fibrosus proefstuk A zijn van 2 
trekproeven de rekdistributies bepaald. Hieronder worden de resultaten van de 
rekmeting A: weergegeven A, bevindt zich evenals de metingen €3, C en I4 in 
appendix A. 
Na svd-filtering is de standaarddeviatie in de positie van een markering door discreti- 
satie ongeveer 1 pm. Hiermee is de nauwkeurigheid van de bepaalde rekken te 
berekenen (Peters,1987). De hoofdrekken worden met het meetsysteem met een stan- 
daarddeviatie orde grootte 0.0005 nauwkeurig bepaald. 

8ooo 3 8ooo 3 
7000[  6000 - 

f 5000- 

.s 4000- 

CL 3000- 

Y 

.- 
ö 
A 

2000 1 

L 

O 
O 2000 4000 6000 8000 

x-positie [pm] 

Afb.3.1: Negatieve hoofdrekken gemeten 
aan het rubberen proefstuk. 
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Afb.3.2: Positieve hoofdrekken gemeten 
aan het rubberen proefstuk. 

In akeelding 3.1 en 3.2 zijn de gemeten negatieve en positieve hoofdrekken van de trekproef 
aan een rubberen proefstuk weergegeven. De lengte van de streepjes komt overeen met de 
waarde van de hoofdrek. De richting waarin de streepjes zijn georiënteerd geeft de bijbeho- 
rende hoofdrekrichting aan. De x- en y-posities zijn maten die overeenkomen met de 
afbeelding van het object op de beeldchip in de camera. Het midden van de streepjes komt 
overeen met de locatie van de markering waar de rekgroep om gedefinieerd is. De standaard- 
deviatie van de hoofdrekrichting Ln is samen met de standaarddeviaties van de hoofdrekken E, 
en E, een maat voor de (in-) homogeniteit van het gemeten rekveld. De absolute waarde van 
de verhouding van de gemiddelden van de twee hoofdrekken - -(-%) is een schatting voor de 

Pcissonverhoilding ( v )  er, geeft eer, beeld var, de dwarscontractie over het gehele proefstukjs. 
De standaarddeviatie van de hoofdrekrichting (a) is berekend uit de bij de hoofdrekken 
behorende richtingen. 

Incnn(E,)l 
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0.05 

In afbeelding 3.3 is het domein van de hoofdrek- 
ken van het rubberen proefstuk afgebeeld. Bij 
een perfect homogeen rekveld hebben E, en E, 
beiden voor alle rekgroepen dezelfde waarde. 
Het domein van de hoofdrekken is dan één 
punt. Het hier gevonden rekdomein is een repre- 
sentatie van een relatief homogeen materiaal dat 
met een Orekprnef wordt kelasi. I 

-0.05 1 

- 5 5000-  

a 4000- 

Y 

5 
3000-  

O % B  

-0.11 , , , ~ , 1 In afbeelding 3.4 en 3.5 zijn de hoofdrekken 
gemeten aan anulus materiaal afgebeeld (zie ook 
app.A). Er is duidelijk te zien dat de hoofdrek- 
ken minder gelijk van richting en grootte dan bij -0.15 -0.1 -0.05 O 0.05 0.1 0.15 

het rubberen proefstukje zijn. Dit is in alle 
metingen aan de anulus proefstukken gevonden. Afb.3.3: Domein van de hoofdrekken 

gemeten aan het rubberen proefstuk. In 
horizontale richting staat E, en in verticale 
richting staat E, uit. 

6000 

2oool 1000 I 0.25 
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x-poaitie [pm] 

Afb.3.4: Negatieve hoofdrekken van anulus 
fibrosus proefstuk AI. 
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Afb.3.5: Positieve hoofdrekken gemeten 
aan anulus fibrosus proefstuk A,. 
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Het domein van de hoofdrekken uit meting A, is 
weergegeven in afbeelding 3.6. Hier is duidelijk 
te zien dat er hoofdrekgroepen zijn waar meer 
negatieve dan positieve rek optreedt (zie ook 

m'q zijn voor anu- De gevonden waarden voor 

lus proefstukken beduidend oroter dan voor het 
mblleren proefsmk (zie mbei 3.3). Voor groef- 
stuk D is v 0.78. Dit is een waarde die samen- 
hangt met een grote waarde voor de negatieve 
rek ten opzicht van de positieve rek. De waar- 
den voor v groter dan 1 (Al, A*, C en D) bete- 
kenen dat de negatieve groter is dan positieve 
rek. 

aPP. A). 

t=sl 
P 

4 0.274 0.086 0.067 I 
A2 0.117 0.010 0.027 

B 0.218 0.045 0.051 

C 0.171 0.010 0.033 

D 0.512 0.037 0.064 

0.6 

I 

0.2 t - 

-0.4 

-0.6 I 1 
-0.5 O 0.5 

Afb.3.6: Domein van de hoofdrekken 
gemeten aan anulus fibrosus proefstuk A,. 
In horizontale richting staat E, en in 
verticale richting staat E, uit. 

1.29 

0.036 1 -0.06 I 1 1.82 
1 I 

0.023 -0.005 I 0.78 
~~ 

Tabel 3.3: Q is de hoofdrekrichting; cv betekent de coëfficiënt van variantie. 

Hier is duidelijk te zien dat de bepaalde standaarddeviaties van de hoofdrekrichting van het 
rubberen proefstuk en de anulus proefstukken verschillen. Tevens is voor alie anuius 
proefstukjes de coëfficiënt van variantie groter dan voor het rubberen proefstukje. 
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3.3. Krachtverloop tijdens het aanbrengen van de rek en krachtrelaxatie. 
De proefstukjes zijn gedurende drie dagen twee of meer keer per dag 10 of 15 minuten met 
10 procent rek belast (zie tabel 3.2). De waarden van de kracht zijn verminderd met de 
resterende kracht van de voorlast. De resterende kracht van de voorlast is tussen O en 1 N. 
Eerst wordt het krachtverloop gedurende het aanbrengen van de rek besproken. 

20 

, c21 

15 

I 
z 
E lo- 
i? 

5 -  

0 -  
O 

,: c22 

Afb.3.7: Gemeten krachtverloop van proefstukje C bij het aanbrengen van de rek met een 
constante reksnelheid. De coderingen C11 etc. zijn in tabel 3.2 vermeld. 

De waarden van de maximale kracht is voor de tweede trekproef op een dag een significant 
aantal keren lager dan de waarde bij de eerste trekproef (Wilcoxon-test 2-zijdig: z=-2.10, 
df=7, p=0.03, app.B). 
Bij de eerste trekproeven over drie dagen en tweede trekproeven over de drie dagen zijn de 
gemeten maximum krachten op de eerste dag t.o.v. de tweede en de derde dag, en op de 
tweede dag t.o.v. de derde dag, niet significant hoger of lager (Wilcoxon-test 2-zijdig: z=-0.69, 
df=15, p=0.48, app.B). 
De curves uit afbeelding 3.7 zijn genormeerd door te delen door de maximum optredende 
kracht en in afbeelding 3.8 weergegeven. Het resultaat (zie ook afb.B.3 en B.4) laat zien dat er 
met deze methode geen identieke krommen gevonden worden. 

Afb.3.8: Het genormeerde krachtverloop van proefstuk C bij constante reksnelheid. 

Irn afbeelding 3.8 is duidelijk te zien dat de maxima voor de kracht niet voor iedere trekproef 
op hetzelfde tijdstip bereikt worden. Het aanwezige verschil is één sampletijdsinterval. 
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In afbeelding 3.9 zijn de gemeten krachtrelaxatiecurves weergegeven. Deze curves sluiten aan 
op de curves uit afbeelding 3.7. Derhalve zijn de maximale krachten op t=O van de krachtre- 
laxatiecurves gelijk aan de maximale krachten uit de eerder curves van het aanbrengen van de 
rek. De krachtrelaxaties die zijn uitgevoerd met proefstuk B (zie app.B.3) duurden 600 
seconden. De krachtrelaxatie was daarna nog steeds in volle gang. Om deze reden is besloten 
de krachtrelaxatieproeven aan de verdere proefstukken langer te laten duren. Er is gekozen 
voor een relaxatietijd van 900 seconden. De eerste 850 (= teind) seconden zijn gemeten. 

*O i 

I 'C31 
v ~~ 

O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
W Fl 

Afb.3.9: De krachtrelaxatie-curves van proefstuk C bij 10 % rek. 
De coderingen C11 etc. zijn in tabel 3.2 vermeld. 

Vergelijking van de kracht op teind van de eerste en tweede experimenten over de drie 
achtereenvolgende dagen laat zien dat de kracht op te,, significant kleiner is op de tweede en 
de derde dag:(Wilcoxon-test 2-zijdig: z=-3.41 df= 15 p=0.0006, app.B). 
Bij vergelijking van de kracht op teind van de twee experimenten op dezelfde dag blijkt de 
kracht bij de tweede trekproef niet significant hoger of lager te zijn dan de kracht bij de eerste 
trekproef (Wilcoxon-test 2-zijdig: z=-1.61 df=7 p=O.lO, app.B). 
De krachtrelaxatiecurves uit afbeelding 3.9 zijn genormeerd door ze te verminderen met de 
kracht op teind vervolgens te delen door het verschil van de kracht op t=O en teind, en weergege- 
ven in afbeelding 3.10 (zie ook afbeelding B.7 en B.8). 

1 

0.2 

x 2 O.€ 

P E 0.4 

0.2 

C 

I 

C21 ,C22.C31,C32 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Afb.3.10: De genormeerde krachtrelaxatie-curves van proefstuk C bij 10 % rek. teind=850 [SI. 
De coderingen C11 etc. zijn in tabel 3.2 vermeld. 
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De genormeerde curves van experiment C (afb.3.10) en D (afb.B.8) laten zien dat de curves 
van de trekproeven die op de tweede en derde dag zijn verricht per proefstuk hetzelfde 
verloop vertonen: 

afb .3.10: C21, C22, C31, C32 
afb.B.8: D21, D22, D31 (appendix B) 

De genormeerde curves van de trekproeven die op de eerste dag zijn verricht wijken qua 
verloop van de hiervoor beschreven curves af. Tevens is te zien dat de twee op de eerste dag 
verrichtte trekproeven onderling ook verschillen: 

afL?.?.l̂ : c-1 ̂ C ci2 
afb.B.8: DI1 en ID12 (appendix B) 

Na 850 seconden nog treedt steeds relaxatie op. 

proefstuk 

dag 1 

dag 2 

- 
dag 3 

Tabel 3.4: Gemeten krachten. 
Fehd is de kracht gemeten aan het eind van de krachtrelaxitie. 
F,, is de maximum gemeten kracht aan het eind van het aanbrengen van de belasting. 
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4. Modelvorming. 

4.1. Inleiding. 
Een eenvoudig kinematisch model met 4 starre stangen is geformuleerd om de 
gemeten dwarscontractie van de proefstukjes in de experimenten te verklaren, 
paragraaf 4.2. In paragraaf 4.3 wordt een eindig elementen model gepresenteerd dat is 
gebaseerd op het in paragraaf 4.2 afgeleidde kinematische model. 

4.2. Eenvoudig Erlnemctkcl; model. 
Het model bestaat uit vezels die oneindig stijf worden beschouwd. De vezels zijn 
alleen met elkaar verbonden door middel van wrijvingsloze scharnieren. De matrix 
wordt bij deze aanpak oneindig slap beschouwd. 

Afbeelding 4.1: ruitmodel (hoekpunten scharnieren). 
h: hoogte van de ruit. 
b: breedte van de ruit. 
a: lengte van een ruitzijde. 
a: hoek van de zijde met de dwarsrichting van de ruit. 

De hoek a komt overeen met de hoek tussen de vezels uit de anulus en het transver- 
sale vlak in de wervelkolom. Voor de berekening van a worden de gemeten dwarscon- 
tracties als uitgangspunt gekozen. De e,-richting is gelijk aan de trekrichting bij de 
proefstukjes van het type a. 

Voor h geldt: 

Voor b: 

b = 2acosa ( 2  1 
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De afhankelijkheden voor kleine variaties rond a: da 

dh = 2 a ( c o s a )  da 

db = - 2 a ( s i n a ) d a  

In termen van deformatie- en rek-tensoren. 

& d n  
b F = (l+-)êlêl + (1+-)êê h 2 2  

Formule 1 tot en met 4 invullen in formule 5 

F =  (1+ ) êlêl - s inada  
cosa 

oftewel: 

F = (1 - tanada) ëlêl 

levert: 

cosada  e' + (1+ 
sina 

+ (1+- da ) ê2e2 
tana 

(3) 

( 4 )  

( 5 )  

De Green-Eangïange rektensor wordt vervolgens: 

E = - 1 [ (-2tana,da + (tana,da) 2 ,  ëiëi + ( 2da + (  dcc ) 2 )  ë2ë21(*) 
2 tana, tana, 

Verwaarlozing van de kwadratische termen in formule 8 levert de Cauchy infinitesi- 
male rektensor: 

E = (-tanadcl) êlêl + (- da ) &,ei 
t a n a  ( 9 )  

1 De verhouding van de hoofdrekken of dwarscontractie is dan: 

Met voor 

contractie van respectievelijk 2 en 3: 

een benadering voor de waarden die zijn gevonden voor dwars- 
( tan&)  

( tanaI2 = 0.5 : a = 30 O 

( tana)  = 0.333 : a = 35 O 

Met dit eenvoudige model worden hoeken van de ruitzijden gevonden die redelijke 
overeenkomen met de vezelhoeken in de lamellen van de anulus fibrosus. 
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4.3. Eindig elementen model. 

In het eindige elementen software-pakket Diana is van een proefstukje dat uit twee 
lamellen uit de anulus fibrosus is opgebouwd een model geformuleerd. Het uitgangs- 
punt voor dit model is de aanname dat tussen de vezels uit twee opeenvolgende 
lamellen een zeer stijve verbinding bestaat. De vezels uit de twee lamellen liggen 
onder een hoek van + 25" en - 25" met het transversale vlak in de tussenwervelschijf. 
Dit houdt voor de proefstukken A, C en D in dat de vezels onder een hoek van + 25" 
en - 25" met de trekrichting liggen. De twee vezellagen zijn gemodelleerd als zijnde in 
1 vlak geprojecteerd. De binding tussen de vezels is gemodelleerd door middel van 
wrijvingsloze scharnieren. De basiseenheid is de kinematische eenheid zoals is 
beschreven is in paragraaf 4.2. De vezels zijn in de onderstaande afbeelding de 
diagonaal georiënteerde staafelementen. De verticaal en horizontaal georiënteerde 
staafelementen stellen het matrixmateriaal voor. Het gebruikte element binnen het 
pakket Diana is UTRU. Dit is een lineair elastisch staafelement. 
Zes simulaties met verschillende materiaalparameters zijn uitgevoerd (zie tabel 4.1). 
Vier simulaties met een vezelhoek van 25" en verschillende stijfheden voor de vezels 
en matrixmateriaal (tabel 4.1: A,B,C,Dl). Vervolgens is de invloed van verschillende 
vezelhoeken (25, 20 en 30"; tabel 4.1:Dl,D2,D3) bekeken. Hierbij zijn voor de 
horizontale elementen (rnatrixmat.1) verschillende dwarsdoorsnedeoppervlakken 
berekend. Deze dwarsdoorsnedeoppervlakken zijn zo bepaald dat de dwarsdoorsnede 
van het gehele model dwars op de trekrichting gelijk is voor de verschillende modellen 
blijft in de onvervormde toestand. Door gebruik te maken van symmetrie-ravemegin- 
gen is een kwart van het proefstukje gemodelleerd (afb.4.2). De randvoorwaarden op 
zijde a (afb.4.2) zijn zo gekozen dat er alleen beweging in de richting loodrecht op de 
aangegeven trekrichting mogelijk is. De zijde b (afb.4.2) kan alleen in de trekrichting 
vervormen. En op zijde c (afb.4.2) is de belasting in de vorm van een opgelegde 
vervorming in de trekrichting voorgeschreven. In de mesh in afbeelding 4.2 is een 
kinematische eenheid zoals in paragraaf 4.2 is beschreven met verdikte lijnen weerge- 
geven. De afmetingen van de mesh is 7.6 mm in de trekrichting en 2.8 mm in de 
richting loodrecht op de trekrichting in het vlak van tekening. 

Tabel 4.1: Materiaalparameters van de modellen. 
E is de Young's modulus [MPa]; 4 is het dwarsdoorsnede oppervlak van de elemen- 
ten; De Poisson verhoding is O gekczen omdat daar geen waarde VOCE- heargumen- 
teerd kon worden. De vezels komen overeen met de diagonaal geöriënteerde elemen- 
ten. Matrixmat.1 (matrix materiaal) zijn de elementen die horizontaal geöriënteerd 
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zijn. Matrixmat.2 zijn de elementen die verticaal geöriënteerd zijn. Matrixmat. 1 en 
matrixmat.2 hebben dezelfde Young’s modulus. Het verschil bestaat uit de dwarsdoor- 
snede die gerepresenteerd word. 

a 

trekichting 
r 

b symmetrie as 

symmetrie as A 

Afbeelding 4.2: De mesh (boven) en de gedeformeerde toestand 
als resultaat van 10 % rek in de trekrichting (onder) van 
model D1. 

IV 

I 111 v 

Afbeelding 4.3: Posities van de punten I, 11, 111, IV, V en VI 
waar de hoofdrekken binnen het model zijn bepaald (tabel 4.2.) 
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I 

I1 

I11 

IV 

V 

VI 

A (25") B (25") C (25") D1 (25") D2 (20") D3 (30") 

-1.94 -1.98 -2.02 -2.00 -1.28 -2.87 

-1.95 -2.09 -2.34 -2.24 -1.17 -5.23 
I I 

-2.00 -2.12 -2.21 -2.04 -1.53 -2.60 

-1.97 -1.81 -1.98 -1.95 -1.27 -2.68 

-0.60 -0.65 -1.60 -û.83 -0.81 -u.uo 

-1.46 -1.44 -1.75 -0.17 -1.13 -2.49 

i 

Tabel 4.2: Berekende dwarscontracties. 
Voor de modellen A, B, C en D1 zijn de locaties van de "rekgroepen" in afbeelding 
3.3 gegeven. Voor de modellen D2 en D3 zijn in appendix C de locaties van de 
"rekgroepen", de meshes en gedeformeerde toestanden gegeven. 

De dwarscontracties uit tabel 4.2 zijn berekend uit de verhouding van de rek van het 
rechtsliggende horizontale element en de rek van naar onder gelegen verticale 
element. In tabel 4.2 is te zien dat de vezelhoeken (model D1,D2 en D3) een 
significant effect hebben op de berekende dwarscontractie binnen het gekozen model. 
De gevonden waarden voor de locaties V en VI zijn sterk beïnvloed door het feit dat 
ze dicht bij de "inklemming" gekozen zijn. Het effect van de varierende stijfheid is 
voor de overige locaties marginaal (model A,B,C en D). 

De krachten die berekend zijn liggen bij alle modellen onder de 1 N. Het kracht 
verloop is bij de voorgeschreven vervorming op vijf rek-incrementen geregistreerd. 
Het krachtverloop is lineair. 
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 

5.1 Discussie 

5.1.1 Nauwkeurigheid van de bepaalde rekken 
De standaarddeviatie in afstand tussen twee markeringen door discretisatie is 
theoretisch (3 pm) en experimenteel (2.1 pm) bepaald (paragraaf 2.4). De experimen- 
teel bepaalde waarde is lager dan de theoretisch bepaalde waarde. Dit is in tegen- 
spraak met het uitgangspunt dat de themetisch bepzzlde waarde voor de onnaxwkex- 
righeid een onderschatting van de werkelijkheid is. Er is geen reden gevonden die een 
verklaring geeft voor dit feit. Omdat de experimenteel bepaalde waarde is bepaald in 
een experimentele opstelling die gelijk is aan de opstelling die is gebruikt bij de 
verdere experimenten is deze waarde gebruikt bij de bepaling van de nauwkeurigheid 
van de bepaalde rekken. 
De nauwkeurigheid waarmee de rek is bepaald, bedraagt orde grootte 0.0005. Deze 
nauwkeurigheid is volgens de methode en de uitgangspunten van Peters( 1987) 
bepaald. Hierbij wordt uitgegaan van een standaarddeviatie van 1 pm in de x- en y- 
posities van de zwaartepunten. Deze standaarddeviatie hoort bij de gefilterde data. 
Met de filtering van de meetdata met behulp van de SVD-methode is tevens de nauw- 
keurigheid te bepalen. Muijtjens (RL, vakgroep Medische Informatica en Statistiek) 
heeft één meting geanalyseerd. Met de SVD-methode is een ruisniveau gevonden dat 
samenhangt met een standaarddeviatie in zwaartepuntscoördinaten van 0.4 pm. Dit is 
naar mijn mening een enigszins twijfelachtige interpretatie van de resultaten die bij 
die analyse zijn verkregen. Dit is te verklaren met het feit dat de svd-methode 
resulteert in een aantal discrete componenten dat de deformatie beschrijft. Het 
ruisniveau dat wordt gekozen en waarmee het aantal gefilterde componenten wordt 
bepaald is echter te kiezen uit een continu interval. Een deel van dit interval resul- 
teert in hetzelfde aantal componenten. Met andere woorden een interval van gekozen 
waarden voor het ruisniveau kan resulteren in hetzelfde aantal componenten waar na 
svd-filtering de vervorming mee kan worden beschreven. In dit geval voor de waarden 
tussen 0.4 en 2 pm. De vraag is nog hoe uit dit ruisinterval een zinvolle maat voor de 
ruis van de meting kan worden bepaald. 
De keuze van het aantal markeringen dat tot een rekgroep behoort is van invloed op 
de nauwkeurigheid waarmee de rek binnen een rekgroep wordt bepaald (Peters,1987). 
Tevens is de rekgroepgrootte van invloed op de berekende waarden voor de stan- 
daarddeviaties van de hoofdrekken en -richtingen. De rekgroepgrootte is ZO gekozen 
dat de rekken met een acceptabele nauwkeurigheid (ca. 0.0005) kunnen worden 
bepaald. 
Om ervoor te zorgen dat de markeringen de vervorming van het materiaal natuur- 
getrouw volgen zijn ze op het materiaal bevestigd met weefsellijm. De gemeten rekken 
aan de hand van de verplaatsingen van de markeringen worden door mechanische 
eigenschappen van de lijmdruppeltjes en door de ligging van de markeringen op de 
lijmdruppeltjes beïnvloed. 
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d13 

afb.5.1: De invloed van de ligging van de markering ten opzichte van een lijmdruppel- 
tje op de gemeten rek tussen twee markeringen. (De verhoudingen van afmetingen in 
de afbeelding zijn van gelijke orde als bij het experiment) 

Er vanuit gaande dat de lijmdruppeltjes veel stijver zijn dan het proefstukmateriaal 
(matrix) zullen de lijmdruppeltjes niet vervormen. In afbeelding 5.1 is aannemelijk 
gemaakt dat de rek gemeten tussen de markeringen 1 en 3, en 1 en 2 verschilt. Het 
gebruik van zo klein mogelijke (ordegrootte 92 pm) lijmdruppeltjes minimaliseert dit 
probleem De gebruikte druppelgrootte is van de orde 300 pm (diameter). Deze 
afmeting onstaat door het gebruik van de lijmkam. De markeringen zijn bij de 
experimenten zoveel mogelijk in het midden van de lijmdruppeltjes gelegd zodat het 
genoemde effect beperkt is gebleven. 

5.1.2 Degeneratie van het proefmateriaal 
Door het maken van het proefstuk wordt een aantal stadia doorlopen die een effect 
op de mechanische eigenschappen hebben, met name het prepareren, het invriezen, 
bewaren bij - 65°C en ontdooien, en het drie dagen bij kamer temperatuur aan de 
experimenten bloot stellen. 
Het prepareren van proefstukken uit een biologische structuur tast de biologische 
integriteit van het materiaal aan. Zo worden tijdens het prepareren verbindingen op 
het niveau van de vezels en de matrix vernietigd die een belangrijke invloed hebben 
op het gedrag van de structuur gedurende belasting. De opgelegde belasthg is uni- 
axiaal. Dit is een sterke vereenvoudiging van de in de in vivo aanwezige 3 dimensiona- 
le belasting. De opgelegde rek van 10 % is wel een realistische waarde voor de 
tangentiële vervorming van de in de buitenste rand van de anulus gelegen lamellen. 
Het invriezen, in bevroren toestand bewaren en ontdooien heeft geen significant 
effect op de mechanische eigenschappen van tussenwervelschijfmateriaal (Panja- 
bi,1985, Galante,1967, Hickey,1979) noch op de oriëntatie van de vezels (Hic- 
key,1979). 
Panjabi (1985) heeft gedurende 13 dagen torsie-experimenten verricht aan bewegings- 
segmenten bij 100% luchtvochtigheid en heeft geen significante effecten gevonden die 
op veroudering lijken. Er is een verschil in de in ons laboratorium gemetm krachten 
tussen de verschillende experimenten over de drie testdagen gemeten. Het is niet 
echter niet duidelijk of dit verschil ontstaat door verouderinglrotting van het materiaal 

35 



of door mechanische overbelasting. Wel is het aannemelijk dat de tijdsduur van 15 
minuten van de relaxatieproeven en tussen 2 experimenten op de eerste dag tekort is 
om het materiaal voldoende te laten relaxeren. 
De chemische belasting van anulus fibrosus resulteert in een mechanische kracht 
(DrostJ992) en de luchtvochtigheid is van invloed op de mechanische eigenschappen 
(GalanteJ967). Door gebruik te maken van een Qsiologische zoutoplossing als milieu 
om de experimenten in te verrichten is ervoor gezorgd dat gedurende een experiment 
de chemische belasting door ionen en de vochtigheid van het proefstukje gelijk is. Of 
de zuurgraad van de oplossing vâfi invloed is op het mechanisch gedrag is niet 
bekend. Deze is helaas niet geconditioneerd (waarschijnlijk pH4.5).  

5.1.3 Overig 
Door het aanbrengen van een voorlast van 1 N is gepoogd een uniform gedefinieerde 
uitgangssituatie van een proefstukje voor de experimenten te verkrijgen. Een betere 
methode is wellicht een gelijke spanning als voorbelasting te kiezen op grond van het 
dwarsdoorsnedeoppervlak van het proefstukje. Een maat voor de dwarsdoorsnede kan 
indirect bepaald worden met behulp van de lengte, het gewicht en het soortelijk 
gewicht van een proefstukje. Zoals valt te verwachten ontstaat er geen homogene 
rektoestand. 

De gebruikte fluorescerende markeringen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het 
verhogen van het contrastverschil tussen de achtergrond en de markeringen. Om van 
de fluorescentie gebruik te kmner, maker, moet het object continu belicht worden. 
Dit veroorzaakt refí ecties van het te beproeven materiaaloppervlak. Met behulp van 
fosforescerende markeringen is het mogelijk de markeringen "aan te flitsen". Wanneer 
nu in de periode dat het licht uit is de beelden worden vastgelegd komt er alleen licht 
van de fosforescerende markeringen. Het is nog de vraag of de hoeveelheid vrijko- 
mend licht dan voldoende is voor het gebruikte camera-systeem. 

De vervorming is met een eindig elementen model gesimuleerd. Het gebruik van 
enkel staafelementen is een verwaarlozing van de continue structuur van het materi- 
aal. De krachten die bij de simulatie berekend worden zijn significant lager dan bij de 
experimenten. Een verklaring hiervoor is dat de twee vezellagen in één vlak geprojec- 
teerd zijn gemodeleerd en de in werkelijkheid tussen de twee vezellagen liggende laag 
matmimateriaal is verwaarloosd. De hoeveelheid matrixmateriaal is waarschinlijk een 
factor 2 tot 4 onderschat. De materiaalparameters zijn gekozen overeenkomstig met 
de literatuur. Het viskeuze deel van de materiaaleigenschappen is niet meegenomen 
door gebruik van lineair elastische staafelementen. Het echter is aannemelijk dat een 
vezelstructuur een belangrijke oorzaak is voor de optredende vervorming bij de 
experimenten. Het is goed mogelijk om uit geformuleerde model hoofdrekken en 
hoofdrekrichtingen te bepalen. Dit is omwille van gebrek aan tijd niet uitgevoerd. 
De krachten die bij experimenten gemeten worden komen overeen met wat in 
Galante (1967) is beschreven. 

Om uiteindelijk met dit soort experimenten zinnige uitspraken te kunnen doen met 
betrekking tot de materiaa~eigenschappen v m  de te onderscheiden cornponentefi mn 
de anulus fibrosus is een symbiose tussen experimenten en modelvorming c.q. 
parameterschattingsmethoden is onontbeerlijk. Hierbij is het wenselijk om de 
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inhomogeniteiten van vervorming, samenstelling en eigenschappen van de proefstuk- 
ken in de modelvormingsmethoden te verwerken om vervolgens uitspraken te kunnen 
doen met betrekking tot de materiaaleigenschappen van de verschillende componen- 
ten. De inhomogeniteit van de samenstelling is te bepalen door morphologisch 
onderzoek met bijvoorbeeld (cryo-) scanning electronen microscoop of een confocale 
lasermicroscoop. Hiermee kunnen de structuren het proefmateriaal beter worden 
onderzocht met name de vezeloriëntatie, lengte, dikte etc. Met de standaarddeviaties 
van de hoofdrekken en de bijbehorende hoofdrekrichtingen is het mogelijk om de 
mite vm in'nnmogemlteit van de vervorming te kwantificeren. Ontwikkeling van 
modelvormingsmethodieken waarin een aantal statistische parameters aan de huidige 
parameters voor de vervorming, samenstelling en materiaaleigenschappen kunnen 
worden toegevoegd is blijkens het voorgaande erg zinvol. 

5.2 Conclusies 

De twee dimensionale rekdistributie van deformerende objecten met afmetingen van 
orde grootte 10x10 mm is met een nauwkeurigheid in de orde van 0.0005 bepaald. De 
rekdistributie van anulus Proefstukken is inhomogeen. De negatieve hoofdrekken zijn 
bij 4 gemeten vervormingen van anulus proefstukken gemiddeld groter dan de 
positieve hoofdrekken. 
Het gebruik van fluorescentie is een belangrijk hulpmiddel ter vergroting van het 
contrastverschil tussen de achtergrond en de markeringen. 
Het gedrag van anulus fibrosus materiaal is bij het gevo!gde be!astingsprotocol op de 
tweede en derde testdag te beschrijven met twee parameters, bijvoorbeeld de max- 
imum kracht en de eindkracht. De proefstukken vertonen na 15 minuten belasting 
met 10 procent rek nog steeds relaxatie-gedrag. 
Een eindig elementen model is geconstrueerd waarvan de Vervorming overeenkomsten 
vertoont met de gemeten vervorming. De gekozen vezel oriëntatie binnen het model 
is van grote invloed op de verkregen resultaat. 

5.3 Aanbevelingen 

Een snellere methode ontwikkelen om de lijm en de markeringen op het proefstuk 
aan te brengen. Zodat de markeringen sneller en nauwkeuriger op Heinere Iijmdrup- 
peltjes geplaatst kunnen worden. 
De mogelijkheid van gebruik van fosforescerende markeringen onderzoeken. 
Het gebruik van de single value decomposition methode ter bepaling van het ruisni- 
veau bij de metingen onderzoeken. 

Het ontwikkelen van een betere methode om de gemeten inhomogeniteiten te 
kwantificeren zowel bij experimenten als modelvorming. 
Het in de eindig elementen modellen aanbrengen van vezelstructuren en -eigenschap- 
pen bijvoorbeeld door het toevoegen van wapening of extra staafelementen. 

De mogelijke methoden (cryoscanning elektronen microscopie of confocale lasermi- 
croscopie) OM de morphobgie van de proefstukken gedetzi!leerder vast te leggen 
onderzoeken op bruikbaarheid. 

37 



Referenties: 

Drost, M.R., Snijders, H., Willems, P., Huyghe, J.M., Janssen, J.D., Huson, A., 
Advances in Bioengineering, Triphasic confined compression of canine anulus 
fibrosus slices, 1992. 

Galante, J.O., Tensile properties of the human lumbar annulus fibrosis, Acta 
orthopedica Scandinavica, Suppl 100: 1, 1967. 

Glhosh, Peg et al., The biology of the intervertebral disc, vol. I and 11, CRC 
Press Inc., Boca Raton Florida, 1988. (ISBN 0-8493-6711-5(v.l), ISBN 0-8493- 
6712-3 (v.2)) 

Hickey, D.S., Hukins, D.W.L., Effects of methods of preservation on the 
arrangement of collagen fibrils in connective tissue matrices: an x-ray diffracti- 
on study of annulus fibrosus, Connective tissue research 6.pp.223-228, 1979. 

Inoue, H., Three dimensional architecture of lumbar intervertebral disc, Spine 
6 nr.2, 1981. 

Lai, W.M., Hou, J.S., Mow, V.C., A triphasic theory for the swelling and 
deformation behaviors of articular cartilage, J. of Biomech. Eng. 113., 1991. 

Lanir, Y., Salant, E.L., FOUX, A., Physico-chemical and microstructural changes 
in collagen fiber bundels following stretch in-vitro, Biorheology 25 pg.591-603, 
1988. 

Marchand, F., Investigation of the laminate structure of lumbar disc anulus 
fibrosus, Spine 15 nr.5, 1990. 

Muijtjens, A.M.M., ROOS, J.M.A., Prinzen, T.T., Hasman, A., Renernan, R.S., 
Arts, T., Noise reduction in estimating cardiac deformation from marker tracks, 
Am. J. Physiol. 258:H599-H605, 1990. 

Panagiotacopulos, N.D., Pope, M.H., Bloch, R., Krag, M.H., Water content in 
human intervertebral discs Part 11 viscoelastic behavior, Spine 12 nr.9, 2987. 

Panjabi, M.M., Krag, M., Summers, D., Videman, T., Biomechanical time 
tolerances of fresh cadaveric human spine specimens, J. of Ortopaedic Re- 
search 3:292-300, 1985. 

Peters, G., Tools for the measurement of stress and strain fields in soft tissue, 
thesis, RL en TUE, Nederland, 1987. 

Snijders, H., Huyghe, J.M., Willems, P., Drost, M.R., Janssen, J.D., Huson, A., 
A mixture approach to the nechznics of the liuman interveriebrôl disc. in 
Mechanics of swelling: from clays to living cells and tissues, ed. T.D. Karalis, 
1992a. 

38 



Snijders, H., Houben, G.B., Drost, M.R., Huyghe, J.M., Janssen, J.D., Huson, 
A., Osmotic prestressing of a spinal motion segment, 2de Nederlandse Mecha- 
nica Congres, 1992b. 

Wu, H.C., Yoa, R.F., Mechanical behavior of the human annulus fibrosus, J. 
Biomech. 9 ppl-7, 1976. 

Deurhof? M., Contactloze positiemeting van markeringen met eer, diameter van 
10 tot 100 pm, WFW rapport 92.070, TUE, 1992. 

Kuijen, W.J.P., Het meten van verplaatsingen onder een microscoop, WFW- 
rapport 90.059, 1990. 

39 



Appendices 

40 



Appendix A Rekdistributie 

De gemeten hoofdrekken en hoofdrekdomeinen van anulus fibrosus proefstukjes. 
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Afb.A.l: Negatieve hoofdrekken gemeten Afb.A.2: Positieve hoofdrekken gemeten 
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Afb.A.3: Domein van de hoofdrekken 
gemeten aan proefstuk AZ. 
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Afb.A.5: Positieve hoofdrekken gemeten 
aan proefstuk B. 
mean(E,) =0.051 
std(E,) =0.045 
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Afb.A.6: Domein van de hoofdrekken 
gemeten aan proefstuk B. 
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Afb.A.8: Positieve hoofdrekken gemeten 
aan proefstuk C. 
mean(E,) =0.033 
std(E,)=0.010 
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Afb.A.9: Domein van de hoofdrekken 
gemeten aan proefstuk C. 
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Afb.A.11: Positieve hoofdrekken gemeten 
aan proefstuk D. 
mean(E,) =0.064 
std(E,) =0.037 

Afb.A.12: Domein van de hoofdrekken 
gemeten aan proefstuk D. 
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Appendix B Krachtverloop curves 
De gemeten kracht tijdens het belasten van de proefstukken met een constante 
reksnelheid tot 10 % rek. 
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Afó.B.1: Gemeten krachtverloop van proefstuk B tijdens het aanbrengen van 10% rek 
met een reksnelheid van 1.0 mm/min (uitgangslengte 9.7 mm). 
De coderingen B11 etc. zijn in tabel 3.2 vermeld. 
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Afb.B.2: Gemeten krachtverloop van proefstuk D tijdens het aanbrengen van 10% rek 
met een reksnelheid van 1.0 mm/min (uitgangslengte 10.0 mm). 
De coderingen Dl1  etc. zijn in tabel 3.2 vermeld. 



Wilcoxon test 1 
Vergelijking van de maximum optredende kracht van de eerste meting met de tweede 
meting op een dag. B11 etc. zijn in tabel 3.2 vermeld. 
B11 €312 
B21 B22 
B31 B32 
c11 c12 
c21 c22 
i.31 c32 
D i l  DI2 
D21 D22 
De waarden in de linker kolom zijn significant groter dan de waarden in de rechter 
kolom. 2=-2.10 df=7 p=0.035 
De maximum optredende kracht is bij de eerste meting aan een proefstukje groter 
dan bij de tweede meting op dezelfde dag. 

Wilcoxon test 2 
Vergelijking van de maximum optredende kracht van de eerste metingen over de 
testdagen en de tweede metingen over de drie testdagen. 
B11 B21 
B11 B31 
822 '831 
B12 B22 
B22 B32 
B12 B32 
c11 c21 
C11 C31 
C21 C31 
c12 c22 
C12 C32 
C22 C32 
D11 D21 
D11 D31 
D21 D31 
D12 D22 
De waarden in de linker kolom zijn niet significant groter of kleiner dan de waarden 
in de rechterkolom. z=-0.69 df=15 p=0.485 
De maximum optredende krachten bij eerste trekproeven gedurende de drie testdagen 
en de tweede trekproeven over de drie testdagen zijn niet significant verschillend. 
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De gemeten kracht tijdens het belasten van de proefstukken met een constante 
reksnelheid genormeerd. De normering bestaat uit het delen van de gemeten kracht 
door gemeten maximum kracht min resterende kracht van de voorlast. 
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Afb.B.3: Het krachtverloop van proefstuk B genormeerd. 
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Afb.B.4: Het krachtverloop van proefstuk D genormeerd. 
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De gemeten krachtrelaxtie-curves. 
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Mb.B.5: De krachtrelaxatie-cumes van proefstuk B bij 10% rek gedurende 10 
minuten. De coderingen B11 etc. zijn in tabel 3.2 vermeld. 
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Afb.B.6:De krachtrelaxatie-curves van proefstuk D bij 10% rek gedurende 15 minuten. 
De coderingen D11 etc. zijn vermeld in tabel 3.2. 
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Wilcoxon test 3 
Vergelijking van de eindkracht van de eerste meting met de tweede meting op een 
dag. De coderingen B11 etc. zijn in tabel 3.2 vermeld. 
B11 B12 
B21 B22 
B31 B32 
c11 c12 
c21 c22 
c31 c32 
D11 D12 
D21 D22 
De waarden in de linker kolom zijn niet significant groter of kleiner dan in de rechter 
kolom. z=-1.61 df=7 p=0.107 
Er is geen significant verschil van de eindkracht per proefstuk van de eerste en de 
tweede trekproef op dezelfde testdag. 

Wilcoxon test 4 
Vergelijking van de eindkracht van de eerste experimenten over de drie testdagen en 
de tweede experimenten over de drie testdagen. 
B11 B21 
B11 B31 
B21 B31 
B12 B22 
B22 B32 
B12 B32 
c11 c21 
C11 C31 
C21 C31 
c12 c22 
C12 C32 
C22 C32 
D11 D21 
Di1  D31 
D21 D31 
D12 D22 
De waarden in de linker kolom zijn significant groter dan de waarden in de rechter 
kolom. z=-3.41 df=15 p=0.0006 
De eindkrachten zijn significant hoger op de eerste dag dan op de tweede en derde 
dag, en op de tweede dag dan op de derde dag. 
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De genormeerde krachtrelaxatie-curves. De normering bestaat uit een vermindering 
van de gemeten kracht met de kracht op teind en vervolgens delen door het krachtver- 
schil tussen t,=O en teind. 

tijd [SI 

Afb.B.7: De genormeerde krachtrelaxatie-curves van proefstuk B bij 10% rek. 
teind=600 [SI. 
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Afb.B.8: De genormeerde krachtrelaxatie-curves van proefstuk D bij 10% rek. 
t,,,=850 [s] De coderingen D11 etc. zijn vermeld in tabel 3.2. 
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Appendix C Modellen 

De meshes van de in hoofdstuk 4 besproken modellen. 

Afb.C.1: De mesh en de gederformeerde toestand van model D2 met een vezelhoek 
van 20". De kinematische eenheid uit paragraaf 4.2 is met dikke lijnen weergegeven. 

II N VI 

I iii 

Afb.C.2: De locaties waar de hoofdrekverhoudingen uit tabel 4.2 zijn geschat. 
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Afb.C.3: De mesh en de gedeformeerde toestand van model D3 met een vezelhoek 
van 30". De kinematische eenheid zoals beschreven in paragraaf 4.2 is met verdikte 
lijnen weergegeven. 

II N VI 
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Afb.C.4: De locaties waar de hoofdrekverhoudingen uit tabel 4.2 zijn geschat. 
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Appendix D Zijwaartse belichting 

Het proefstuk (zie afbeelding D.l nr.3) wordt onder een hoek met de optische as 
belicht. 

De belichting geschiedt onder een hoek cp met de optische as. 

BBP 

MD.D.I: Schets van de proefopstelling. 

1: camera 
2: lichtbron + filter 
3: proefstuk met de bolvormige markeringen (object) 
v: voonverpsafstand 
e: excentriciteit, de afstand van het dichtst bij de optische as gelegen punt van het 
filter 
y: de positie van de markering 
cp: de hoek van de lijn van e naar het bovenste belichte punt (BBP) van de markering 
d: diameter van de markering 

Gemakshalve wordt de lichtbron op gelijke afstand van het object beschouwd als de 
camera. 
Voor BBP geldt: 

BBP = y+bcoscp (1) 
2 

Met voor cp: 

e+BBP cp = arctan 
V 
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Een eerste schatting voor q:  

d e+y+- 
2 q = arctan 

V 
(3) 

Door na gebruik van formule 3, formule 1 en 2 iteratief toe te passen is een schatting 
voor het BBP te bepalen en vervolgens een betere schatting te doen voor q. De 
oplossingen voor BBP en q convergeren naar de analytische waarde. 

Door de excentrische belichting vervormt de projectie van de 
markering in de camera. 

Afb.D.2: links de 'gewenste' projectie en rechts de 'werkelijke'. 

De afwijking in de ligging van het zwaartepunt door de excentrische belichting: 

2d 
dYcs = - 3n (cosq -1) ( 4 )  

Met e, v, d en y is cp te bepalen. De waarden van e, v en d kies ik respectievelijk 50 
mm, 100 mm en 90 pm. q wordt dan volledig bepaald door y. Met voor y waarden O, 
1 en 2 mm. worden q en de bijbehorende afwijking van het zwaartepunt bepaald. 
Tevens is het verschil in de afwijkingen van de twee opeenvolgende y-waarden 
bepaald, do, en d12 Met dol en d,, is de schijnbare rek te bepalen die optreedt. 

y-waarde dYC, 
O mm -2.019 pm 

1 -2.087 dol= -0.0686 pm 

2 -2.156 d12= -0.0691 

De waarden van do, en d,, zijn een factor 40 kleiner dan de standaard-deviatie door 
dimetiisatie (ca. 3 pm, zie app.E). 
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Appendix E Discretisatieruis theoretisch 

De afwijking die onstaat door discretisatie. 

De standaarddeviatie in horizontale richting (Peters 1987): 

b2 *h 
0 - = 4 2 2 * ; i  

b = breedte van een virtueel pixel in de frame-grabber. 
h = hoogte idem. 
d = diameter van de afbeeldingen van een markering. 
De standaarddeviatie in verticale richting: 

b*h2 
a y = . \ i m  

Formule 1 en 2 combineren levert de standdaarddeviatie in de afstand tussen 2 
markeringen. Hierbij zijn de standaarddeviaties in horizontale en verticale richting 
onderling onafhankelijk verondersteld. 
De standaarddeviatie in de afstand tussen 2 markeringen: 

OdiS  = d(2*a, 2 + 2 * a 3  = 4 2*b2*h + 2*b*h2 
22*d  

Afmetingen van een pixel: 
b = 15.6*604/512 = 18.403125pm 
h = 10.0*576/512 = 11.25 pm 

Met een 1 op 1 afbeelding (vergrotingsfactor 1): 
d = 92pm 
De bijbehorende standaarddeviaties: 
o, = 1.3720 pm 
oy = 1.0727 pm 
o,, = 2.4630 p m  

Met een 2 op 1 afbeelding (vergrotingsfactor 0.5): 
d = 46pm 
De bijbehorende standaarddeviaties: 
o, = 1.9403 pm 
ay = 1.5170 pm 
o&s = 3.4832 pm 

Met een 4 op 1 afbeelding (vergrotingsfactor 0.25): 
d = 23pm 
De bijbehorende standaarddeviaties: 
o, = 2.7440 pm 
ay = 2.1454 p m  
o,, = 4.9260 p m  
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Appendix F Discretisatieruis experimenteel 

Bepaling van de nauwkeurigheid uit testmetingen. 

Twee soorten testmetingen zijn uitgevoerd om de nauwkeurigheid van de meetmetho- 
de te bepalen. 
De eerste serie metingen is uitgevoerd om te bepalen of de onnauwkeurigheid door 
het gehele beeld gelijk is. Deze meting is verricht met een kluster stilstaande marke- 
ringen, 23 stiiks. De vergrotingsfaetor tiissen 0.5 en I. De "mean" is het gemiddelde 
van alle binnen het kluster te berekenen afstanden tussen de aanwezige markeringen. 
De %tdl is de standaarddeviatie van de afstanden tussen de gemeten zwaartepunts- 
coordinaten over alle beelden. De "mean" en "std" zijn gebaseerd op 56 beelden per 
locatie. De verkregen waarden zijn hieronder weergegeven.De rangschikking is min of 
meer overeenkomstig met de positie in het beeld.(waarden in pm) 

De bepaalde waarden per locatie: 
(links boven in beeld) 
mean946.1 pm meanS47.5 mean2328.9 
std:2.5 Pm std:2.0 std:2.3 

mean:845.5 
std:3.3 

mean:850.8 
std:2.4 

meanS47.5 meanS52.2 
std:2.3 std:2.2 

mean95 1.3 
std:2.7 

mean:814.9 
std:2.4 
(rechts onder in beeld) 

Een serie van 3 testmetingen is uitgevoerd met het kluster in het centrum van het 
beeld. Hiermee is een referentie verkregen voor de vorige serie metingen. 

meting std mean 

1 2.12 812.80 

2 2.18 812.82 

3 2.11 812.57 

Hieruit blijkt dat de standaarddeviatie in de afstand dezelfde grootte orde heeft als de 
theoretisch gevonden standaarddeviatie. Het verschil in de gemiddelde afstand is voor 
een belangrijk deel te wijten aan de wijze waarop het kluster markeringen in het 
beeld is gepositioneerd (handmatig). Bij het verdraaien van de camera over een hoek 
van ca. 2" onstaat een verandering in de gemeten afstand van 3%. Het verschil in de 
standaarddeviaties per lokatie in het beeld is klein. 

F1 
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Appendix G Ruis veroorzaakt door opslag van beelden op videoband 

Een opname is gemaakt van een object met 23 markeringen. Er is een statische 
meting van de posities van de markeringen uitgevoerd. De markeringen lagen centraal 
in het beeld. Er zijn 3 metingen uitgevoerd. Iedere meting omvatte 56 beelden. De 
resultaten hebben betrekking op de afstanden tussen alle markeringen. De stan- 
daarddeviaties in de afstanden tussen de in het beeld gelegen markeringen zijn 
berekend. D e  posities ziin 1 -  op 3 wijzen vastgelegd: 
- direct digitalisatie in de frame-grabber (paragraaf 2.3.3.3). 
- indirecte digitalisatie: opname op video en later van de lopende band gedigitaliseerd. 
- freeze-frame digitalisatie: hier is gebruik gemaakt van de stilstaand-beeld optie van 
de video-recorder. 

Resultaten: 
- direct gedigitaliseerd 
standaarddeviatie van de afstanden = 2.1 [pm] 
gemiddelde afstand = 812.7 bm] 
- indirect gedigitaliseerd 
standaarddeviatie van de afstanden = 2.8 bm] 
gemiddelde afstand = 812.6 bm] 
- De freeze-frame digitalisatie vertoont een grote systematische fout. Deze fout 
ontstaat doordat een stilstaand beeld iil de gebruikte videorecorder opgebouwd uit 1 
van de 2 rasters. 
(1 raster vertegenwoordigt de even of oneven beeldlijnen) 

Gemeten waarden 

direct 
std 

1 2.11 

2 2.14 

indirect 
mean std mean 
812.57 2.96 812.34 

812.80 2.67 812.64 

3 2.18 812.82 2.84 812.77 

Het verschil in nauwkeurigheid tussen de directe en indirecte methode wordt klein 
genoeg bevonden. De indirecte methode is bij 'snelle' experimenten acceptabel. 

De freeze-frame methode is ongeschikt geacht. Een alternatief om toch alle geregis- 
treerde beelden te kunnen gebruiken is gevonden (zie paragraaf 2.3.3). 
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Appendix H Meetafwijking die ontstaat door gebruik van fysiologisch zout 

Door het gebruik van de fysiologische zoutoplossing en het optisch venster ontstaat 
een afwijking in de meting. 
Door de breking van het licht verandert de hoek waarmee het licht in de lens valt. 

! 2 3 

dl L - 7  a3 
Yo 

I I 

Y 
t 
- X  

Afb.H.1: Schets van een lichtbundel met de relevante grootheden voor de 
bepaling van de vergrotingsfactor. 

1: medium fysiologisch zout-oplossing 
2: medium glas 
3: medium lucht 
4: lens 
fo: brandpunt 
f: verschoven brandpunt 
yo: object 
yi: beeld 
De y-component van y1 ten opzichte van de optische as: 

Y12 = Y 0 2 + t a n ( 3 , 4  

De y-component van y2: 

De y-component van y,: 

Formule 1 in 2 en vervolgens 2 in 3 in wllen: 
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y32 = yo2 + meidl + tane2d2 + tane3d3 

De relatie tussen de hoeken is bepaald met de wet van Snellius: 

npine, = n2sinû2 = n3sinû3 

Hier stellen n, 
Met formule 5' k i g t  

de brekingsindices voor van het betreffende medium. 

Vervolgens kan formule 4 omgeschreven worden: 

+ tan[arCSin(-Sinû,)]d, nl 
It3 

(7) 

yi, afstand tussen afbeelding en optische as, is volledig te bepalen met - -, y3, yf en x,. 
x, is de afstand van de lens tot het brandpunt, de brandpuntsafstand. y, is de ver- 
schuiving van het brandpunt voor schuin in de lens invallend licht, lijn h. 
vergelijking voor lijn h: 

y = tane$x (8) 

De y-coordinaat van het brandpunt: y, 

Y f =mQf 

De vergelijking voor de lijn door het brandpunt fo op de optische as: 

De vergelijking voor de lijn door de punten y3 en y,: 

(9) 
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Het snijpunt van de lijnen genoemd in formule 10 en 11 geeft de afbeelding yj: 

q y 3 2  7 0 2 )  xi = 
y 3 2  -y02 -yf 

Yi 
y02 

De vergroting wordt bepaald met - . Dit getal wordt verkregen door formule 7 en 

9 in te vullen in 13: 

Hier is te zien dat de vergroting onafhankelijk is van yo2. De breking veroorzaakt door 
de combinatie f$siologisch zout, glas en lucht geeft in theorie geen aanleiding tot niet- 
lineariteiten. De afstanden d,, d, en d, moeten voor het gehele object dezelfde 
waarden hebben. Dit betekent dat het optisch venster en het object loodrecht op de 
optische as moeten staan. 

Testmeting: 

droog met fysiologisch zout 

std mean std mean 
2.96 812.34 2.86 768.79 

Uit de testmeting blijkt dat de standdaarddeviatie van de afstand tussen twee marke- 
ringen niet significant wijzigt. De nauwkeurigheid blijft gelijk. De gemiddelde afstand 
tussen 2 markeringen, "mean", is kleiner bij de meting met de Qsiologische zoutoplos- 
sing. De toevoeging van de Qsiologische zoutoplossing aan de meetopstelling is de 
enige wijziging die is aangebracht. De toevoeging van de fysiologische zoutoplossing 
veroorzaakt dus een vergrotingsfactor. 
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Appendix I Beeldkwaliteit 

Een mogelijke maat voor de beeldkwaliteit bij de voorliggende toepassing is de 
relatieve standaarddeviatie in het aantal markeringen per beeld. 

(1) s t a n d a a r d d e v i a t i e  
gemidde lde  r e l a t i e v e  s t a n d a a r d d e v i a t i e  = 

Hoe groter de relatieve standaarddeviatie des te slechter de beeldkwaliteit. 

Voor de niet deformerende testobjecten, mat zwarte materialen, hebben de relatieve 
standaarddeviaties van het aantal markeringen de waarde O. De beeldkwaliteit is goed 
genoeg om zonder al te veel inspanning de data te be- en verwerken. 

Voor de deformerende objecten is de relatieve standaarddeviatie van het aantal 
markeringen ongelijk aan O. Voor een licht gekleurd rubberen testobject is de 
relatieve standaarddeviatie 0.004. Voor het uiteindelijke te beproeven tussenwervel- 
schijf materiaal is de relatieve standaarddeviatie 0.04. 

object relatieve standaarddeviatie 
nxrzirt kcnststof O 
lichte kunststof 0.004 
tussenwervelschijf 0.04 

Mogelijke verbeteringen: 
- Een betere filterkeuze verlaagt de reflectie van het object zonder het fluorescerende 
effect van de markeringen te verminderen. Filters kosten 50 tot 600 gulden per stuk. 
- Een betere, monochromatisch of laser-lichtbron gebruiken zodat het hierboven 
beschreven effect eveneens kan worden bereikt. Een argon laser lichtbron kost vanaf 
13000 tot 70000 gulden. 
- Een totaal ander mogelijkheid biedt de markering grootte. Bij de huidig gebruikte 
configuratie kan de diameter van de markeringen 2 a 3 maal zo groot gekozen 
worden. Dit geeft een hogere lichtopbrengst per markering. De markering is dan 
beter te onderscheiden van reflectie-achtige artefacten. Markeringen met een 
diameter van 200 tot 600 pm kosten ca. 3000 gulden (per gram). 
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Appendix J Karakteristieken van lichtfilters 

Internal transmission factor 
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Afb.J.1: De karakteristiek van het KG1 filter, dikte 3mm. 

internal transmission factor 

T, TI 
o 99 O 9 9  

098 O 9 8  

o 97 Q.97 
O 96 o 96 
O 95 O 95 

O 90 OB0 

OPA OB0 

om o 70 

O60 0.80 
O 5 0  O 5 0  
O M  0 40 
Om O 30 
023 o 20 

0.10 o 10 

o o1 o o1 

10' t U' 
le te 
1V 10' 

O 0 5  0.05 

Wavelength 

Afb.J.2: De karakteristiek van het BG12 filter, dikte 2 mm. 
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Internal transmission factor 
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Afb.J.3: De karakteristiek van het OG530 filter, dikte 3 mm. 
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Appendix K Technische gegevens 

Frame-grabber: PCVISIONplus (1024x512 pixels) 
leverancier: DIFA 

Video camera: MO (ccd-camera) (604x576 pixels) 
leverancier: HTH 
(gebruikt met AGC en y-predistortion off) 

lens: Ernitec 75mm F1.3 TV lens 
leverancier: Radio Meter 

Markeringen: Fluoresbrite plain microspheres 
diameter 92.2 pm (sd 2.34 pm) 
cat. 18243 Polysciences Inc. 

leverancier: Norticon 

Trekbank: Zwick 1445 
leverancier: Zwick 

Cut-off filters: BG22 en BG39 (50x58~3 mm) 
leverancier: Schott 

Cut-on filters: OG530 en KG1 (diameter 32 mm, dikte 2 mm) 
fabrikant: Schott 
leverancier: Spindler 

Kleurstof toluidine blauw: Toluidine bleu O salt 
c.i.52040 research grade 

C,,H,,CIN,S O .  5 zncl, Mr=374.0 

Serve Feinchemica (Heidelberflew York) 

Halogeen lichtbron: 12V/lOOW lamp 
Fiberoptic 
Heim AG. 
CH8707 Uetikon am See 
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