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Samenvatting 

Samenvatting 

Dit rapport geeft de analyse van het parallellogrammodel als spiermodel voor 
skeletspieren. 
In een literatuurstudie wordt ingegaan op spiermodellen die een verband proberen 
te leggen tussen de geometrie en de kracht-lengte relatie van de spier. Daarnaast 
wordt ingegaan op passief materiaalgedrag van spierweefsel. 

In hoofdstuk 4 is het spiermodel van Savelberg (1993) geanalyseerd. Savelberg heeft 
om de inhomogeniteit van de spier te modelleren de spier in elementen opgedeeld. 
In dit onderzoek zijn de rekken, die ontstaan tussen de verschillende spierele- 
menten bij de contractie van de spier, bepaald. Doel van dit onderzoek was om te 
onderzoeken of aan de hand van deze rekken bepaald kan worden welke vormver- 
schillen (mate van inhomogeniteit) binnen het spiermodel (de spier) toelaatbaar 
zijn. 

Om een zinvolle uitspraak te kunnen doen over welke rekken toelaatbaar zijn 
tussen de spierelementen, is kennis van het (passieve en actieve) materiaalgedrag 
van de spierbuik noodzakelijk. Om meer over het materiaalgedrag te weten te 
komen is in hoofdstuk 5 een continuums-spiermodel afgeleid. Dit model is geba- 
seerd op een parallellogram en een homogene spiergeometrie. Met dit model kan 
zowel het passieve als het actieve materiaalgedrag van de spier, op locaal niveau, 
worden onderzocht. 
Door middel van parametervariatie is de invloed van de verschillende modelpara- 
meters op de kracht-lengte relatie op spierniveau onderzocht. 
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Inleiding 

2 Inleiding 

Spieren worden vaak beschreven c.q. gemodelleerd als parallellogrammen (hoofd- 
sîuk 3). Voor zo’n parallellogram, een twee-dimensionale spier, kan op basis van 
zijn vorm een kracht-lengte relatie bepaald worden (Otten, 1988; Kaufman et al. 
1989; Spoor, 1992). 

Wanneer spieren drie-dimensionaal gemodelleerd worden, worden ze tot nu toe 
eigenlijk altijd als parallellepipeda beschouwd. een parallellogram met een zekere 
dikte. Er wordt dan vanuit gegaan dat alle vezels in de spier even lang zijn, en 
dezelfde vezelhoek (hoek tussen de peesplaat en spiervezels) hebben. 
Een nauwkeuriger bestudering van de spiermorfologie leert echter dat spieren 
helemaal niet zo homogeen opgebouwd zijn. De lengte en de vezelhoek van de 
spiervezels blijken binnen een spier variabel te zijn. 

Aan de vakgroep functionele morfologie van de faculteit diergeneeskunde in 
Utrecht, wordt geprobeerd de inhomogeniteit van de skeletspieren van het paard in 
kaart te brengen. Tevens heeft Savelberg (1993) een model ontwikkeld, waarmee 
hij de invloed van de inhomogeniteit van spieren op hun kracht-lengte relaties, 
heeft bestudeerd. Hij bouwt een denkbeeldige spier op uit een eindig aantal 
parallelle parallellepipeda met verschillende afmetingen. De totale spierkracht bij 
een bepaalde lengteverandering stelt hij gelijk aan de som van de krachten in de 
verschillende parallellepipeda bij deze spierlengte. 
Een probleem dat hierbij ontstaat is dat de pezen en peesplaten van de verschillen- 
de spierdelen niet meer dezelfde oriëntatie hebben: de hoeken tussen de pezen en 
peesplaten zullen als functie van de spierverlenging, voor de verschillende spierde- 
len van elkaar gaan afwijken. Hierdoor zullen er rekken tussen de verschillende 
spierdelen ontstaan. 

Het onderzoek, dat in dit rapport wordt beschreven, had zich als doel gesteld om 
de rekken die szitstaac tussen de parallellepipeda - bij het verlengen van de gemo- 
delleerde spier, in kaart te brengen. De bedoeling was om hiermee te onderzoeken 
of er een criterium gesteld kan worden aan de vormverschillen (mate van inhomo- 
geniteit) binnen een spier, zodat voorkomen wordt dat onrealistische rekken 
ontstaan bij het verlengen van de samengestelde spier. 
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In hoofdstuk 4 is een algoritme afgeleid, waarmee de rekken tussen de spierdelen 
kunnen worden berekend. 
Om een uitspraak te kunnen doen over wat toelaatbare rekken zijn, is kennis nodig 
over het passieve materiaalgedrag binnen de spier. Hierbij moet onderscheid 
gemaakt worden tussen het materiaalgedrag van de spierbuik en de peesplaten (en 
eventueel de pezen), daar het materiaalgedrag van deze twee zeer uiteen loopt. 
Omdat naar het passieve materiaalgedrag van skeletspierweefsel niet veel onder- 
zoek is gedaan, heeft het tweede deel van deze afstudeeropdracht zich geconcen- 
treerd op het beschrijven van het materiaal van de spierbuik. De peesplaten zijn 
hierbij buiten beschouwing gelaten (deze worden star verondersteld). 

Er is een eenvoudig continuums-spiermodel afgeleid (hoofdstuk 5), dat gebaseerd is 
op een parallellogram. Omdat materiaalparameters voor skeletspierweefsel 
ontbraken, is gebruik gemaakt van resultaten van experimenten op hartspienveef- 
sel. Met behulp van parametervariatie is de invloed onderzocht van de modelpara- 
meters op de locale rekken en spanningen binnen de spier en de kracht-lengte 
relatie van de spier. 
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3 Literatuuronderzoek 

In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van de literatuur die op het 
gebied van skeletspierweefsel is verschenen. Eerst zal de anatomie van de skelet- 
spier worden besproken, waarna uitgebreid zal worden ingegaan op de functionele 
eenheid van de skeletspier: de sarcomeer. Verder zullen een aantal modellen op 
het gebied van het actief en passief materiaalgedrag worden beschreven. 

3.1 Anatomie van de skeletspier 

De spierbuik van de skeletspier wordt gevormd door de spiervezels, die door de 
peesplaten en pezen verbonden zijn met de bewegende delen van het lichaam. De 
spiervezels zijn altijd in bundels gelegen. De spierbuik wordt omgeven door een 
bindweefselmembraan, het epimysium of de spierfascie. Ook in het inwendige van 
de spierbuik bevindt zich bindweefsel: tussen de spierbundels (het perimysium) en 
tussen de vezels in de bundels (het endomysium). Hierdoor ontstaat volgens 
Lohman (1980) de mogelijkheid dat de spiervezels en spierbundels ten opzichte 
van elkaar kunnen verschuiven. Hiermee suggereert Lohman (1980) in feite dat de 
schuifspanningen tussen de spiervezels en spierbundels verwaarloosbaar klein zijn. 
Het bindweefsel in de spierbuik (het endo- en perimysium) hangt samen met het 
epimysium en omgeeft en geleidt de bloedvaten en zenuwen, die de spier van 
buiten af binnendringen @guur 3.1). 

De contractiele eigenschappen van de skeletspiervezels zijn te danken aan de 
myofibrillen die in het sarcoplasma zijn gelegen. De myofibrillen hebben een 
doorsnede van 1-2 pm, de lengte komt overeen met die van de spiervezel. Indien 
de myofibrillen nader worden bekeken kan, bij gebruik van polarisatie- of kleu- 
ringstechnieken, een regelmatige afwisseling van lichte en donkere banden worden 
waargenomen, die bij alle fibrillen op dezelfde plaats liggen. Deze dwarse streping 
ontstaat doordat iedere myofibril weer is opgebouwd uit nog fijnere vezelstructu- 
ïerG de myo€iIamenten Hierin h m e n  twee typen worden onderscheiden: dikke 
filamenten ( 2  1.65 pm lang en 10 nm dik), die uit het eiwit myosine bestaan en 
dunne filamenten ( k  2.05 pm lang en 5 nm dik), die overwegend uit het eiwit 
actine zijn opgebouwd. De beide typen overlappen elkaar gedeeltelijk, waardoor de 
dwarse streping te verklaren is. 
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De actinefilamenten zijn in het midden door dunne verbindingen met elkaar 
verbonden, dit wordt de M-lijn genoemd. Ook de myosinefilamenten zijn onderling 
met elkaar verbonden, deze verbinding vormt de Z-lijn. Het deel van het myofibril 
van 2-lijn tot Z-lijn is de eenheid waaruit het myofibril is opgebouwd en wordt de 
sarcomeer genoemd. De sarcomeer is de functionele eenheid van de skeletspier 
(figuur 3.1). 

3.2 De sarcomeer 

De sarcomeer is de functionele eenheid van de skeletspier. Contractie kan tot 
stand komen doordat de actinemamenten aangetrokken worden door de myosinefi- 
lamenten en daar tussenin schuiven. Aangenomen wordt hierbij dat de essentie van 
de contractie bestaat uit de vorming en opheffing van chemische verbindingen 
(cross-bridges) tussen de myosine en actinemoleculen. Experimenten van Gordon 
et al (1966) maakten het aannemelijk dat de cross-bridges onafhankelijke krachtle- 
veranciers zijn. Voor de totaal door de sarcomeer ontwikkelde kracht volgt hieruit 
dat deze gelijk is aan de som van het aantal cross-bridges, vermenigvuldigd met de 
kracht geleverd door één cross-bridge. Omdat er een lineair verband bestaat tussen 
de mate waarin de myofilamenten elkaar overlappen en het aantal gevormde cross- 
bridges, is aan te tonen dat er ook een lineair verband bestaat tussen de mate van 
het overlappen van de myofilamenten en de door de sarcomeer geleverde kracht. 

De kracht die door de sarcomeer geleverd wordt is behalve van zijn lengte, ook 
afhankelijk van de contractiesnelheid en van de mate waarin de sarcomeer 
geactiveerd is. Deze factoren zullen afzonderlijk worden besproken aan de hand 
van het sarcomeermodel ontwikkeld door van Leeuwen (1991, 1992). Dit model 
berust op de veronderstelling dat de cross-bridges onafhankelijke krachtleveranciers 
zijn. Het vertoont grote overeenkomst met het sarcomeermodel van Otten (1987), 
maar berust op meer modelparameters en is uitgebreider. 

Van Leeuwen (1991, 1992) geeft de vdgende vergelijhg VQQT de sarcomeerkracht: 

Eerst zal de betekenis van de parameters in formule 3.1 worden gegeven, waarna 
elke parameter uitgebreid besproken zal worden. 
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Sarcomeerkracht als functie van de sarcomeerlengte. 
Aantal aanwezige cross-bridges als functie van de sarcomeerlengte. 
Gemiddelde kracht van één cross-bridge, bij isometrische contractie 
en maximale activering. 
Factor voor de contractiesnelheid zoals die in figuur 3.4a wordt gege- 
ven. 
Factor voor de mate van activering van de sarcomeer 
Passieve kracht welke ontstaat door de interactie van het myosinefila- 
ment met de Z-zone. 
Som van de passieve krachten welke ontstaan in het filament in de 
sarcomeer die het myosinefilament verbindt met de Z-lijn en binnen 
het sarcolemma. 

De geometrie van de sarcomeer kan met de volgende parameters worden vastge- 
legd (figuur 3.2): 

Figuur 3.2: Parameters die de geometrie van een sarcomeer vastleggen (volgens van Leeuwen 1992). 

Herin 'zijn Isarc, I,,,, lact, 4 en lbz respectievelijk de lengte van de sarcomeer, het 
myosinefilament, het actinefilament, de Z-zone en het gedeelte van het myosinefi- 
lament waarop geen myosinekoppen zitten (de myosinekoppen vormen de cross- 
bridges). Afhankelijk van de verhouding van deze lengtes kan de kracht-lengte 
relatie voor de sarcomeer worden afgeleid (#ïiguur 3.3). 
In figuur 3.3 is de kracht-lengte relatie geconstrueerd voor het geval dat de lengte 
WE het myosinefilament kleiner (of gelijk) is dan het actinefilameait,. Er hmxen 
vier trajecten worden onderscheiden: 

Analyse van het parallellogrammodel als spiemodel 8 
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Figuur 3.3: Constructie van de kracht-lengte relatie voor een sarcomeer waarvoor geldt dat de 
rnyosinelengte kleiner is dan de actinelengte (van Leeuwen, 1992). 

Van punt één naar twee: de filamenten overlappen steeds meer en volgens de 
theorie dat cross-bridges onafhankelijke krachtleveranciers zijn zien we een 
lineair verband tussen de kracht en de sarcomeerlengte. 
Van punt twee naar drie: alle myosinekoppen hebben in dit hele gebied contact 
met een actinefilament. Zodoende zal de kracht constant zijn. 
Van punt drie naar vier: De actinefilamenten gaan elkaar onderling ook 
overlappen, waardoor de myosinekoppen niet allemaal meer interacties aan 
kunnen gaan met de actinefilamenten. Hierdoor zal de kracht lineair afnemen 
bij verdere verkorting van de sarcomeer. 
Er treedt interactie op van het myosinefilament met de 25-zone. Hierdoor 
ontstaat een tegenwerkende kracht (Fpasl), welke weergegeven is in curve 11. 
Curve I opgeteld met curve I1 geeft curve 111. Hiermee is de actieve kracht- 
lengte relatie vastgelegd. 

Curve IV in flguur 3.3 geeft de passieve kracht ontwikkeling (Fpas2) in de sarcomeer 
weer. Deze wordt veroorzaakt door spanningen binnen het sarcolemma (structuur- 
loos membraan, dat de myofibrillen omgeeft, flpur 3.1) en door spanningen in het 
filament in de sarcomeer die het myosinefilament verbindt met de Z-lijn (figuur 
3.2). 

De door de sarcomeer geleverde kracht is tevens afhankelijk van de contractiesnel- 
held. Van Leeuwen (1991, 1992) geeft hiervoor twee functies, die respectievelijk de 
invloed van de verlengingssnelheid en de verkortingssnelheid op de maximale 
isometrische krachtontwikkeling beschrijven (deze functies zijn respectievelijk 
afgeleid door Hill in 1938 en door Aubert in 1956). Deze functies, die alleen 
afhankelijk zijn van de contractiesnelheid, beschrijven in feite de werkelijkheid niet 
goed. De kracht-snelheid relatie is tevens afhankelijk van de sarcomeerlengte, de 
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mate van activering van de spier en het type va0 de spier (er kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen snelle en langzame skeletspieren aan de hand van de 
fysiologische samenstelling van de spier). Het sarcomeermodel van van Leeuwen 
(1991, 1992) laat deze effecten buiten beschouwing. De kracht(factor)-snelheid 
relatie is gegeven in figuur 3Aa. In figuur 3.41 wordt de genormaliseerde kracht 
uitgezet tegen de sarcomeerlengte en contractiesnelheid (genormaliseerd op de 
lengte waarbij de sarcomeer de grootste kracht levert en een contractiesnelheid 
heeft gelijk aan nul). 

.2i O 
_ _  5 O .5 I 

u*= "/Um 

Force envelope 

Normalized 1.80 - 1.00 coninction 
sarcomere length velocity 

Figuur 3.4: a) Kracht(factor)-snelheid relatie voor een volledig geactiveerde sarcomeer bij optimale 
lengte. b) Sarcomeerkracht als functie van de sarcomeerlengte en verkortingssnelheid (van Leeuwen 
1992). 

De mate van activering van de sarcomeer wordt bepaald door het zenuwstelsel dat 
de spier bestuurt. Indien de sarcomeer enkelvoudig wordt geprikkeld (wanneer 
slechts één actiepotentiaal naar de sarcomeer wordt gestuurd), treedt er een kort 
durende samentrekking op, waarna de sarcomeer ook weer snel verslapt. Dit effect 
van enkelvoudige prikkeling wordt een enkelvoudige contractie of spierschok 
(single twitch) genoemd (figuur 3.5, curve I ) .  

Analyse van het parallellogrammodel als spiemodel 10 
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Een enkelvoudige contractie komt onder normale omstandigheden niet voor, er zal 
altijd sprake zijn van meervoudige prikkeling: niet een maar meer impulsen na 
elkaar bereiken de sarcomeer. Indien hierbij de volgende prikkel de sarcomeer 
bereikt nadat de eerste contractie volledig is afgerond, zullen er twee enkelvoudige 
contracties ontstaan. Echter indien de tijd tussen de twee prikkels korter is, dan zal 
de contractie als gevolg van de tweede prikkel in een toestand beginnen waarbij de 
sarcomeer nog kracht levert. Het gevolg is dat de spanningstoename van de tweede 
contractie groter wordt dan die van de eerste. Ditzelfde geldt ook weer voor 
eventuele volgende prikkels, zij het dat na een aantal prikkels de winst ten opzichte 
van de voorafgaande contracties minder wordt, totdat een evenwichtstoestand 
wordt bereikt waarbij het stijgende en dalende deel van de afzonderlijke kracht- 
lengte registraties praktisch gelijk aan elkaar worden. Een dergelijke contractie 
krijgt in de registratie een getand of gezaagd karakter en wordt een getande of 
gezaagde tetanische contractie genoemd. Indien de prikkelfrequentie zodanig wordt 
opgevoerd dat de contractie als gevolg van iedere volgende prikkel juist begint aan 
het einde van de contractie van de vorige prikkel dan treedt in het geheel geen 
verslapping meer op en vloeien de contracties als het ware in elkaar over, er wordt 
dan van een volkomen of gladde tetanische contractie gesproken. Wordt de 
prikkelfrequentie waarbij juist een volledige tetanische contractie is verkregen, 
verder verhoogd, dan neemt de kracht die zich in de sarcomeer ontwikkelt, nog 
enigszins toe (figuur 3.5). 

N 

150- 110 

' O 0,l 0.2 0.3 0.4 0,5 0,s s 

Figuur 3.5: Het tot stand komen van een isometrische tetanische contractie door toenemende 
prikkelfrequentie (Bernards en Bouman, 1983). 
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In hoofdstuk 5 zal onder de actieve kracht binnen de spier de eerste twee termen 
van fomule 3.1 worden verstaan, waarbij van een isometrische contractie en 
volledige activering van de spier wordt uitgegaan ( F,=l en F,=l ). De laatste 
term in formule 3.1 stelt een deel van de passief ontwikkelde kracht binnen het in 
hoofdstuk 5 ontwikkelde spiermodel voor. Indien het totale passieve materiaalge- 
drag van de spier moet worden beschreven, zal deze term vergroot moeten worden 
met het passieve materiaalgedrag van de mysia en eventuele andere structuren 
binnen de spier. FF2 kan als ondergrens gezien worden voor het passieve 
materiaalgedrag van de totale spier. 

3.3 Spiermodellen 

Nadat uitgebreid is ingegaan op het gedrag van de sarcomeer zal in deze paragraaf 
een aantal modellen voor het gedrag van de complete spier worden besproken. 

Uit experimenten is gebleken dat het volume van de spier tijdens de contractie 
constant blijft (Otten, 1988). Bij de meeste spiermodellen wordt het spiervolme 
dan ook constant gehouden. De manier waarop de onderzoekers het constante 
spiervolume modelleren loopt nogal uiteen. Bij twee-dimensionale spiermodellen 
wordt de beschouwde dwarsdoorsnede (het mid-longitudinale vlak) vaak constant 
gehouden: volumeveranderingen in de derde dimensie zijn in dit gea? niet nmge- 
lijk. 
Experimenten van Zuurbier (1992) toonde aan dat de oppervlakte van het mid- 
longitudinale vlak van een gastrocnemius medialis van een rat 24% verkleint 
tijdens het verkorten van de spier: de aanname dat een constante spiervolume 
vertaald mag worden in een constant oppervlakte van het mid-longitudinaal vlak 
wordt met zijn onderzoek niet bevestigd. 

Hill (1938) kwam in 1938 met een spiermodel dat gebaseerd was op twee elastische 

de sarcomeer vertaald kon worden naar het gedrag van een totale spier zonder 
hierbij op de geometrie van de spier te letten. Het gedrag van de elementen is via 
empirische weg bepaald. Hoe simpel dit model ook mag zijn, veel spiermodellen 
die later zijn ontwikkeld, zijn gebaseerd op het drie elementen model van Hill. 

1 -1 ---* J Z - * - -  3 EI x r n r t l  x m r n n d  rcteïd &t g1pt op&-ng van en een eontractiel t;lelil~n~ (,lpUr J. LI dkIU ~.LvIIuelucyI ad--- 
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Contractile 
element 

Porollel 
elemenl 

Series 
elemenl 

T 

Fipur 3.6: Hills drie elementen spiermodel (Fug). 

Eén beperking van Hills drie elementen model is het feit dat een driedimensionale 
structuur wordt gemodelleerd met een één-dimensionaal model. Alle informatie 
over de geometrie van de spier is hierbij verloren gegaan. Omdat de geometrie van 
de spier een grote invloed heeft op de kracht-lengte relatie, zijn er spiermodellen 
ontwikkeld, die op basis van de bouw van de spier, de kracht-lengte relatie van 
spieren voorspellen. Deze modellen betreffen vaak het actieve materiaalgedrag van 
de spier (paragraaf 3.34, maar ook wordt het passieve materiaalgedrag in sommige 
gevallen (paragraaf 3.3.2) beschreven. 
Een voordeel van het spiermodel van *!%U (1938) is bet feit dat op een eenvoudige 
manier de afhankelijkheid van de contractiesnelheid en de activering in rekening te 
brengen is. 

3.3.1 Spiermodellen op basis van de spierarchitectuur 

De rangschikking van de spiervezels in de spierbuik is van belang voor de functie 

voor de verschillende spieren een constante waarde heeft. Hieruit volgt dat bij 
spieren, die een gelijkvolume hebben en evenlang zijn, een parallelvezelige 
structuur tot grotere verkorting kan leiden dan een gevederde (pennate) structuur. 
In het tweede geval kan daarentegen een krachtiger contractie worden uitgevoerd 
omdat het aantal vezels, dat een spierbuik bezit, bepalend is voor de absolute 
kracht die een spier kan ontwikkelen. 

rmn de spier. PJgemeen w d t  zmgenclmen dat de maxiinale rek in de spiewezels 
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Vaak wordt dan ook aangenomen dat de arbeid die de spier levert, onafhankelijk is 
van de hoek tussen de vezels en de peesplaten (de vezelhoek). In figuur 3.7 zijn een 
aantal schematische spieren weergegeven, waarbij de rangschikking van de spierve- 
zels telkens verschillend is. 

A B  C G 

Figuur 3.7: Rangschikking van spiervezels in de skeletspier. A) Parallelvezelig. B) Spoelvormig of 
fusiform. C )  Waaiervormig. D) Kringspier. E) Unipennaat. F) Bipennaat. G) multipennaat (Lohman, 
1980). 

Het belang van de rangschikking van de spiervezels binnen een skeletspier is door 
verschillende onderzoekers onderkend. Er zijn modellen ontwikkeld op basis van 
de architectuur van de spieren. Het eenvoudigste model, waarbij de spierarchitec- 
tuur is meegenomen, is het parallellogrammodel. 

Een unipennate spier wordt gemodelleerd door middel van een parallellogram. De 
peesplaten van de spier worden oneindig stijf en parallel aan elkaar verondersteld. 
Dit heeft als gevolg dat, indien de oppervlakte van het mid-longitudinale vlak 
constant wordt gehouden, de afstand tussen de peesplaten constant is (figuur 3.8a). 

Indien het actieve gedrag van de spiervezels bekend Verondersteld wordt, is het 
eenvoudig in te zien dat, bij de gestelde model aannames, er voor de totale spier 
een (actieve) kracht-lengte relatie kan worden afgeleid. De werklijnen van de 
pezen worden verondersteld in één lijn te liggen, zodat het resulterende moment 
op de spier continu gelijk is aan nul. 

Een bipennaat spiermodel kan gezien worden als twee parallellogrammen welke 
ten opzichte van elkaar zijn gespiegeld. In dit geval kan de werklijn van de pezen 
wel gelijk worden gekozen aan die van de peesplaten, omdat er in dit geval geen 
momenten ontstaan op de totale spier (figuur 3.8b). 
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Figuur 3.8: a) Unipennaat en b) bipennaat spiermodel. c) Morfologische groothe- 
den, a: vezelhoek, 1,: peesplaatlengte, 1,: vezellengte, 1,: 1,"spierdikte = fysiologi- 
sche dwarsdoorsnede. 

Wanneer een overgang wordt gemaakt, van twee- naar drie-dimensionale spiermo- 
dellen, dan wordt de geometrie in de derde dimensie (de dikte van de spier) in de 
meeste gevallen homogeen verondersteld: de spier wordt gemodelleerd als een 
parallellepipedum, waarbij de rangschikking van en de hoeveelheid aan spiervezels 
constant is binnen de gehele spier. 

Spoor (1992) heeft een onderzoek gedaan om een bipennate en een unipennate 
spiermodel met elkaar te vergelijken. De modellen die hij hiervoor gebruikt heeft, 
komen in grote lijn overeen met de hierboven beschreven werkwijze. De morfologi- 
sche parameters voor het model: de vezelhoek, vezellengte, spierlengte, spiervolu- 
me en @sislogische dwarsdoorsnede van de spier, zijn verkregen uit metingen aan 
spieren van gefixeerde onderbenen. De inhomogeniteit van de spier is in rekening 
gebracht door de standaardafwijkingen die bij de metingen van de morfologische 
parameters zijn gevonden mee te nemen in de berekening van de kracht-lengte 
relatie. In zijn model zijn de volgende aannames gemaakt: 
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* De spiervezellengte is voor elke plaats in de spier gelijk. 
* De oppervlakte van het mid-longitudinale vlak is bij alle spierlengte aan elkaar 

* De peesplaten zijn star en evenwijdig aan elkaar verondersteld. 
* Bij de modellering van het unipennate model wordt de arbeidsbalans gebruikt 

om een relatie tussen de vezelkracht en de spierkracht af te leiden. Dit wil 
zeggen dat de som van de arbeid die door de spiervezels wordt geleverd gelijk 
gesteld wordt aan de arbeid van de totale spier (Otten, 1988). 

Uit de resultaten van het onderzoek van Spoor (1992) blijkt dat het bipennate en 
het unipennate spiermodel nagenoeg dezelfde kracht-lengte relaties geven. 

gelijk. 

Otten (1987) heeft op basis van de spiergeometrie een (actieve) kracht-lengte 
relatie afgeleid. Een groot verschil met het model van Spoor (1992), is dat Otten 
een maximale rek in de peesplaten heeft verondersteld van 2.3% (ten opzichte van 
de optimale spierlengte). De functie die de genormaliseerde kracht-lengte relatie 
van een spier beschrijft, wordt door drie parameters vastgelegd. Deze parameters 
bepalen de ronding, de steilheid en de breedte van de kracht-lengte relatie, die 
door middel van een exponentiële functie wordt beschreven. 

Kaufman et al (1989) bouwen op het model van Otten (1987) voort. Zij stellen dat 
één van de drie modelparameters voor alle spieren constant is. Bovendien leiden 
zij voor de andere twee modelparameters af dat deze te bepalen zijn met behulp 
vé1aa eén andere parameter, welke geheel afhankelijk is van de architectuur van de 
spier: de architectuurindex. De architectuurindex is gedefinieerd als de vezellengte 
gedeeld door de lengte van de spierbuik (beide bepaald bij optimale spierlengte). 
Het actieve materiaalgedrag van de spier is nu volledig bepaald door één functie 
die vastgelegd wordt door de architectuurindex. 

In het onderzoek van Gareis et al (1992) wordt het model van Kaufman et al 
(1989) getoetst aan de hand van een negental experimentele kracht-lengte relaties 
van verschillende skeletspieren. Uit de resultaten blijkt dat, zolang de spier een 
min of meer homogene spivmrchitectuu heeft, het model van Kaufman et al 
(1989) de experimenten goed beschrijft. Indien de spier een inhomogene spierarchi- 
tectuur heeft, dan blijft het model van Kaufman et al (1989) in gebreke. 
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Worden de spieren echter in segmenten opgedeeld, waarbij op elk segment het 
model van Kaufman et al (1989) wordt toegepast, dan beschrijft de gewogen som, 
van de door de afzonderlijke segmenten geleverde kracht, de experimentele 
(genormeerde) kracht-lengte relaties goed (figuur 3.9). De weegfactor, voor de som 
van de krachten die door afzonderlijke de spiersegmenten worden geleverd, wordt 
bepaald door de mate waarin het desbetreffende spiersegment een bijdrage levert 
aan de totale kracht. 
De inhomogeniteit kan zich niet alleen uiten in een variatie in de architectuurindex 
(figuur 3.9b), maar ook in het niet samenvallen van de optimale vezellengte (fgzur 
3.9a) van de verschillende spierdelen. In figuur 3.9 zijn voor een tweetal spieren de 
experimentele resultaten van Gareis et al (de punten in figuur 3.9) en het model 
van Kaufman et al (1989) (de lijnen in jijpur 3.9) opgenomen. Hierbij is de spier 
denkbeeldig in twee segmenten opgedeeld. Zowel de afzonderlijke (gewogen) 
kracht-lengte relaties als de totale kracht-lengte relatie zijn in de grafieken 
opgenomen. In het artikel van Gareis et al (1992) wordt niet ingegaan op de 
geometrische consequenties die het opdelen van de spier heeft: er wordt veronder- 
steld dat er geen interacties bestaan tussen de verschillende spierelementen, in 
hoofdstuk 4 zal hierop terug worden gekomen. 

Normohzed force 

60 70 80 90 100 110 120 80 90 100 110 120 130 

L/Lo LILO 

Fiiguur 3.9: Experimentele (punten) en modelmatige (lijnen) kracht-lengte curves voor een tweetal 
inhomogene spieren. Zowel de curves voor de afzonderlijke segmenten als de totale curve is gegeven 
(Gareis, 1992). 

Ook Savelberg (1993) heeft de invloed van de inhomogeniteit van de skeletspier op 
de kmcht-lengte relatie bestudeerd. Hij m~ddleert daabij een denkbeeldige spier 
die opgebouwd is uit een eindig aantal plakjes (parallellepipeda, de spierele- 
menten) die evenwijdig zijn aan het mid-longitudinale vlak van de spier. Door de 
geometrie van de spierelementen te variëren modelleert hij een inhomogene spier. 
Voor elk plakje wordt de kracht-lengte relatie bepaald met behulp van het model 
van Kaufman et al (1989). 

Analyse van het parallellogrammodel als spiermodel 17 



Literatuuronderzoek 

De totale (genormeerde) kracht-lengte relatie is de gewogen som van de krachten 
geleverd door de afionderlijke spierelementen. In dit geval wordt de weegfactor 
bepaald door de verhouding van de fysiologische dwarsdoorsnedes van de verschil- 
lende spierelementen. Hierbij wordt de absolute spierverlenging voor alle spierele- 
menten gelijk verondersteld. Tussen de spierelementen worden geen interacties 
verondersteld. 
In hoofdstuk 4 wordt onderzocht hoe de spierelementen zich ten opzichte van 
elkaar vervormen. Hiermee wordt getracht een uitspraak te doen over de aanname 
die stelt dat de interacties tussen de spierelementen te verwaarlozen zijn, gerecht- 
vaardigd is. 
De resultaten van het onderzoek van Savelberg (1993) tonen aan dat in de meeste 
gevallen de invloed van de inhomogeniteit van de spier niet te verwaarlozen is. Er 
dient hierbij opgemerkt te worden dat in het onderzoek van Savelberg denkbeeldi- 
ge spieren zijn gemodelleerd en dat er geen uitspraken worden gedaan over de 
relatie van deze denkbeeldige spieren is met werkelijke spiergeometrieën. 

In figuur 3.10 (van Leeuwen et al, 1992) zijn nogmaals een tweetal vormen van een 
unipennaat spiermodel en een bipennaat spiermodel opgenomen. Zoals eerder is 
besproken zal op het unipennate spiermodel in jijpur 3.10a een onverklaarbaar 
resulterend moment werken, wat veroorzaakt wordt doordat de werklijnen van de 
pezen niet in één lijn liggen. Wordt er echter locaal op de peesplaat het krachtene- 
venwicht opgesteld, dan zal blijken dat geen van deze drie modellen kunnen 
bestaan De plaatsen in flguur 3.10 die aangeduid zijn met een sterretje, geven 
instabiele punten binnen de spier aan. De kracht die de uiterste vezels op de 
peesplaat uitoefenen zal bij afwezigheid van andere krachten de uiteinde van de 
peesplaat naar binnen toe afbuigen. Dit heeft tot gevolg dat de peesplaat geleide- 
lijk zal overgaan in de uiterste vezel. Ook het in figuur 3.1ûb met de zwarte pijl 
aangegeven punt wijst op een instabiliteit. De twee grijze pijlen geven de krachten 
in de peesplaat en in de pees weer. Wil in dit punt aan het krachtenevenwicht 
worden voldaan dan zal de kracht die de uiterste vezels moet leveren onrealistisch 
hoog zijn. Een scherpe hoek tussen pees en peesplaat is dan ook niet gesignaleerd 
"ij echte spieren 1 .. 
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Figuur 3.10: Unipennaat spiermodel met pezen evenwijdig aan de peesplaten (a) en pezen waarbij 
de werklijnen samenvallen (b) en bipennate spiermodel (c) (van Leeuwen et al, 1992). 

Van Leeuwen et al (1992) hebben om deze problemen uit te weg te gaan een 
geheel andere weg gevolgd bij het modelleren van de skeletspier. Zij hebben een 
(twee-dimensionaal) spiermodel ontwikkeld die de vorm van de spier bepaalt door 
in alle punten binnen de spier aan het krachtenevenwicht te voldoen. Het model 
voorspelt zowel de vorm van de spiervezels en peesplaten als de inwendige 
drukopbouw in de spier voor een unipennate en een bipennate spier. De inwendige 
druk wordt bepaald met behulp van de wet van Laplace, die de mate waarin de 
vezels zijn gebogen, koppeld aan de drukopbouw. 
De resultaten van het onderzoek van van Leeuwen et al (1992) laten zien dat het 
mogelijk is om met het model mechanisch stabiele spieren te berekenen. Boven- 
dien is uitbreiding van het model naar andere spierarchitecturen en/of drie- 
dimensionale spiermodellen mogelijk. De berekende drukken binnen de spier 
blijken vooral afhankelijk te zijn van de maximale vezelspanning en de vorm van 
de spier. De grootte van de spier had weinig invloed op de drukopbouw. De 
hoogste drukken zijn berekend in spieren met lange peesplaten, grote hoeken 
tussen de vezels (de vezelhoek) en de peesplaat en sterk gebogen vezels. 
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Het is niet zo dat alle spiermodellen die berusten op een instabiele spierarchitec- 
tuur (zoals het parallellogrammodel) niet waardevol zijn. Uit experimenten is 
gebleken dat deze modellen de kracht-lengte relaties van een spier goed kunnen 
voorspellen. Bovendien kan het parallellogrammodel zoals dat in Jiguur 3.1Ua is 
weergegeven, worden gezien als een subeenheid van een pennate spier (figuur 
3-11), hierbij worden de randverschijnselen aan de uiteinden van de spier verwaar- 
loosd. 
Wil men echter de vorm van een spier voorspellen, dan zullen de conventionele 
modellen niet meer afdoende zijn (van Leeuwen et al, 1992). 

Figuur 3.11: Pennate spier waarin een subeenheid is getekend, welke door middel van een 
parallellogrammodel kan worden beschreven. 

3.3.2 Passief materiaalgedrag van spierweefsel 

In hoofdstuk 5 zal een continuums-spiermodel worden afgeleid, waarbij zowel het 
actieve als het passieve materiaalgedrag van de spierbuik van een skeletspier zal 
worden beschreven (de peesplaten en pezen worden hierbij oneindig stijf veronder- 
steld). In deze paragraaf zullen bestaande modellen op het gebied van het passieve 
materiaal gedrag van skeletspieren worden besproken. Bovendien zal er naar een 
aantal experimenten up di; gebied gekeken wûrden. Aan het ehd ~7an ds parnora~f ---a= -- 
zal een blik worden geworpen op onderzoek gedaan naar het passieve materiaalge- 
drag van hartspierweefsel, daar voor hartspierweefsel meer onderzoek is gedaan 
naar het passieve materiaalgedrag dan voor skeletspierweefsel, zeker als het 
materiaalgedrag op locaal niveau beschouwd wordt. 
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Veel modellen die het passieve materiaalgedrag beschrijven zijn min of meer 
gebaseerd op het Hills drie elementen model, waarbij vaak een aantal elementen 
zijn toegevoegd (fïguur 3.12). 

A 

Aponeurosis Tendon BTJ 
<os;;;4Fiber 5.5I1.1 ~ 2 . l i . 6 ~ 2 . 8 5 ~ ~  1 

B 
Contractile Component (CC) 

Aponeurosis (PA) 

Tendon Tendon (PT) 

i Parallel Elastic Component (PEC) 

Fipur 3.12: Schematische weergave van een spier-pees-complex (Lieber et al  1990). 
- 

Duidelijk is dat er teruggevallen wordt op een één-dimefisbaak beschrijving, 
waarbij de effecten van de architectuur van de spier op de passieve kracht-lengte 
relatie volledig verdwenen zijn. 

Ettema et al (1990) brachten daarentegen de spierarchitectuur in rekening, door 
naast een cornpliantie voor de pezen, de peesplaten en de spiervezels, een hoek- 
compliantie mee te nemen in hun model (de compliantie is gelijk aan de inverse 
van de stijfheid). "Voor gevederde spieren introduceerd de hoek die de peesplaat 
en de spiervezels maken met de werklijn van de spier (de pezen), een extra 
compiiantie op spierdveaü: de huekeûïììp:iaatie" (Ettema et a!, 1990). D e  h d c -  
compliantie wordt bepaald door van de totale compliantie (bepaald via experimen- 
ten) de pees, peesplaat en vezelcompliantie af te trekken. Uit het onderzoek bleek 
dat de hoekcompliantie een aanzienlijk deel vormt van de totale compliantie (in 
het bijzonder bij korte spierlengtes) van de spier. Dit betekent dat ook bij het 
passieve materiaalgedrag van de spier, de spierarchitectuur een belangrijke rol 
speelt. 
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Fipur 3.13: Schematische weergave van een drie dimensionaal spiermodel ontwikkeld door Otten 
(Otten, 1985). 

Otten (1985) ontwikkelde een drie-dimensionaal model waarmee hij zowel de 
actieve als de passieve kracht mee heeft berekend @pur 3.13). A l s  passieve 
componenten definieerde hij de pezen (SE,), de peesplaten (SE,) en twee parallel 
elastische componenten: één parallel aan de contractiele elementen (PE,) en één 
parallel aan de spierbuik (PE,). Het passieve en actieve materiaalgedrag van de 
spiervezels (PE, en CE) heeft Otten (1985) constant verondersteld voor alle 
spieren, terwijl de passieve eigenschappen van de peesplaten en de parallelle 
component aan de spierbuik (SE, en PE,,,) voor elke spier verschillende waarde 
kunnen hebben. Het model is met experimentele resultaten vergeleken. Er is 
geconcludeerd dat zowel het actieve als het passieve gedrag van een spier voor- 
speld kan worden met het model. De eigenschappen van de stijfheid van de 
peesplaten (SEf) en de spierbuik (PE,) moeten worden bepaald aan de hand van 
de concentratie en rangschikking van de collageenvezels in de peesplaten en de 
spierbdik. 
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Gareis et al (1992) hebben bij hun experimenten op negen verschillende skeletspie- 
ren behalve de actieve ook de passieve kracht-lengte relaties bepaald. Uit hun 
experimenten blijkt dat bij korte spierlengtes (ruim voor de optimale spierlengte) al 
passieve kracht geleverd wordt. Wordt de optimale lengte overschreden dan zal 
indien de spier verder verlengd wordt, de passieve kracht snel toenemen (figuur 
3.14). Het aandeel van de passieve krachtleverantie (ten opzichte van de totale 
kracht) is voor de verschillende spieren nogal verschillend. Dit geldt het sterkste bij 
spierlengtes korter dan de optimale spierlengte. 

v 6 
2 

I 

O 
O. 7 i o  

Fipur 3.14: Experimentele actieve, passieve en totale kracht-lengte relatie 
et al, 1992). ~ 

voor de Soleus (Gareis 

Tot nu toe zijn alleen spiermodellen besproken welke het passieve materiaaigedrag 
van de totale spier(buik) beschrijven. Voor het continuums-spiermodel zoals dat in 
hoofdstuk 5 wordt beschreven, is het noodzakelijk om het materiaalgedrag op locaal 
niveau te kennen. Hierbij valt te denken aan experimenten op losgeprepareerde 
subeenheden van de spier (spiervezels/sarcomeren) of op proefstukjes uit de 
spierbuik, waarbij alle structuren zoveel mogefijk in tact zijn gelaten. Interpretatie 
van de experimenten kan alleen indien goed is beschreven welke structuren wel en 
welke niet waren verwijderd bij de experimenten. 

Fish et al (1984) hebben onderzoek gedaan naar het passieve materiaaigedrag van 
geïsoleerde hart- en skeletspiercellen. Zij prepareerden de spiercellen Vrij van het 
collagene netwerk. Het celoppervlak is hierbij in tact gelaten. Het celoppervlak 
bevat collageenkabels, die evenwijdig liggen aan de lengte richting van de spier- 
vezel. 
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Fish et al (1984) concludeerden op basis van hun experimenten dat het passieve 
materiaalgedrag van de spiercellen over het hele traject beschreven kan worden 
met één exponentiële functie. Tevens kwamen de experimenteel verkregen span- 
ning-lengte curves voor de skeletspiercellen zowel kwalitatief als kwantitatief 
overeen met data van andere onderzoeken, die totale spieren betroffen. In dit 
artikel wordt dan ook gesuggereerd dat het collagene netwerk (de mysia) binnen 
een skeletspier niet mee doet aan de passieve krachtontwikkeling van de totale 
spier. Dit is in tegenspraak met wat Purslow (1989) in zijn onderzoek suggereert. 
De verkregen kracht-lengte relatie voor de skeletspiercellen is te vergelijken met 
de door van Leeuwen (1991, 1992) gedefinieerde Fps2 (paragraaf 3.2, formule 3.1, 
curve N in flpur 3.3) en met de door Otten (1985) gedefinieerde PE, (paragraaf 
3.3, figuur 3.13), welke het passieve materiaalgedrag van de spiervezel beschrijven. 

Purslow (1989) en van Leeuwen (1992) halen een artikel van Light et al (1985) aan 
waarin aangetoond wordt dat de verhouding tussen de droge massa van het 
perimysium en het endomysium tussen de 2.8/1 en de 64/1 ligt. Bovendien hebben 
Light et al (1985) aangetoond dat de variatie in droge massa van het collagene 
netwerk hoofdzakelijk bepaald werd door variaties van de aanwezige hoeveelheid 
perimysium binnen de spier, terwijl het endomysium voor alle spieren ongeveer 
constant was. Purslow (1989) en van Leeuwen (1992) concluderen hieruit, in 
tegenspraak met de resultaten van het onderzoek van Fish et al (1984), dat de 
bijdrage van het perimysium aan de passieve krachtontwikkeling als zeer belangrijk 
beschouwd moet worden. 

Continuumsrnodellen van het skeletspierweefsel zijn in de literatuur niet gevonden. 
Voor hartspierweefsel zijn wel diverse continuumsmodellen gemaakt die het 
passieve materiaalgedrag op locaal niveau beschrijven. Bij deze modellen wordt het 
materiaalgedrag vaak homogeen, transversaal isotroop en incompressibel veronder- 
steld (Humphrey et al, 1989; Bovendeerd, 1990; Humphrey et al, 1992). Experi- 
menten op hartspierweefsel vinden vaak plaats op de papillairspier (de Tombe et 
al, 1991; Humphrey et al, 1992), maar ook het materiaalgedrag van het myocar- 
dium is door diverse onderzoeken bestudeerd. Ook zijn er bida le  t r e k p - ~ e ~ ~ ~  op 
hartspierweefsel gedaan, echter op zeer beperkte schaal. 
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Bovendeerd (1990) ontwikkelde een wiskundig model van de mechanica van de 
linker ventrikel. In dit model gebruikt hij, voor de beschrijving van het passieve 
materiaalgedrag, een continuums benadering. Hij veronderstelde homogeen, 
transversaal isotroop, incompressibel materiaalgedrag. Hij definieerde een rek- 
energie functie met de volgende eigenschappen: 
- De energie-functie (W) is gelijk aan nul voor de ongerekte toestand. 
- De spanning is een exponentiële functie van de rek. 
- De energie functie is zo gekozen dat er geen spanning aanwezig is in de ongede- 

formeerde toestand. 
De materiaalparameters werden achterhaald door de energie-functie te fitten op 
experimentele data volgend uit een biaxiale trekproef van Yin et al (1987) en op 
gegevens volgend uit een uniaxiale trekproef, verricht door Ter Keurs et al (1980). 
In hoofdstuk 5 zal van deze rek-energie functie gebruik worden gemaakt om het 
passieve materiaal gedrag binnen het continuums-spiermodel te beschrijven. 

Daar op het gebied van het passieve materiaalgedrag van hartspierweefsel meer 
onderzoek is gedaan dan bij skeletspierweefsel, ontstaat de vraag in hoeverre de 
resultaten verkregen uit experimenten op hartspieweefsel te gebruiken zijn voor de 
modellering van skeletspierweefsel. Hierbij valt op te merken dat bij hartspier- 
weefsel, een hoge stijfheid in alle richtingen van functioneel belang is. Het hart- 
spierweefsel vormt immers de wand van het hart. Skeletspierweefsel hoeft niet aan 
deze functionele eis te voldoen en de anisotropie van skeletspierweefsel zou 
hierdoor groter kunnen zijn dan de anisotropie van hartspierweefsel. 
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4 Analyse Savelbergs spiermodel 

4.1 Inleiding 

Spieren worden vaak gemodelleerd als een parallellogram, een twee dimensionaal 
model, waarbij één dimensie verloren gaat. Er wordt verondersteld dat de spier een 
homogene geometrie heeft: de dikte van de spier (de derde dimensie) wordt mee 
gemodelleerd door de spier te beschouwen als een parallellepipedum (paragraaf 
3.3.1). Worden de morfologische gegevens van spieren echter bestudeerd, dan is op 
te merken dat de spier helemaal niet een zo constante geometrie heeft als hier 
gesuggereerd wordt (zie bijlage 4, waar grote standaardafwijkingen bij de morfologi- 
sche data geen uitzondering zijn). Onderzoekers onderkennen dit fenomeen en 
hebben op diverse manieren geprobeerd de effecten van de inhomogeniteit van 
spieren in rekening te brengen in hun spiermodellen. Spoor et al (1992) nemen 
deze standaardafwijkingen mee in de modelparameters. Gareis et al (1992) en 
Savelberg (1993) delen de spier op in een aantal compartimenten, met ieder hun 
eigen modelparameters. Zij bepalen de kracht-lengte relaties voor de afzonderlijke 
compartimenten en tellen deze bij elkaar op om de totale kracht-lengte relatie van 
de spier te krijgen. De spier wordt gezien als een verzameling van subspiertjes die 
parallel geschakeld zijn en waartussen geen interactie is @wur 4.1). 

Figuur 4.1: Spiermodel opgebouwd uit een eindig aantal subspiermodelletjes, welke parallel 
gekoppeld zijn en waartussen geen interactie bestaat. 
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Het onderzoek van Savelberg (1993) is erop gericht om de invloed van de inhomo- 
geniteit van spieren op de kracht-lengte relatie te onderzoeken. Hij ontwikkelde 
een kinematisch spiermodel waarbij de spier in de lengte richting (loodrecht op de 
peesplaten) in een eindig aantal (evenwijdige) plakjes verdeeld wordt (de spierele- 
menten). Voor elk spierelement wordt, door middel van het spiermodel ontwikkeld 
door Kaufman et al (1989), de kracht-lengte relatie bepaald, waarbij alle spierele- 
menten een even grote verlenging ondergaan. De totale spierkracht wordt bere- 
kend uit de sommatie van de kracht geleverd door alle spierelementen. 

In het onderzoek van Savelberg (1993) wordt de geometrie van een spierelement 
bij optimale lengte (de refentietoestand, paragraaf 4.2.1) vastgelegd met drie 
parameters: de peesplaat lengte (APOL), de loodrechte afstand tussen de peespla- 
ten (NOD) en de afstand langs de peesplaat tussen het begin van de proximale 
peesplaat en het eind van de distale peesplaat (JUMP) (figuur 4.2). 

Figuur 4.2: Parameters die de geome rie van een spierel ment vastleggen. 

Wanneer ervan uitgegaan wordt dat het volume van het spierelement constant 
blijft, de peesplaat oneindig stijf is en de dikte van het spierelement (in de derde 
dimensie) niet veranderd, dan zullen de waarden voor APOL en M O D  bij het 
verlengen van het spierelement constant blijven. Alleen de afstand langs de 
peesplaat tussen het begin van de proximale peesplaat en het eind van de distale 
peespiaat zai veranderen. 
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Savelberg bouwt een denkbeeldige spier op door middel van een eindig aantal 
spierelementen, waarvan twee van de drie modelparameters constant zijn en de 
derde oploopt van een begin waarde tot een eind waarde, met een constante 
stapgrootte. Ook voert hij simulaties uit waarbij de vezelhoek (de hoek tussen de 
peesplaat en spiervezels) van de verschillende spierelementen in de referentietoe- 
stand constant wordt gehouden. Dit houdt in dat de parameters JUMP en APOD 
over de spierelementjes variëren, terwijl de parameter M O L  constant wordt 
gehouden. In figuur 4.3 zijn voor een drietal variaties van de spiergeometrie telkens 
twee spierelementen opgenomen, waarbij telkens één van de modelparameters is 
gevarieerd. 

variatie van APOL 

Figuur 4.3: Variatie van de spiergeometrie tussen twee spierelementjes. 

Wanneer een samengestelde spier verlengd wordt, dam zullen de verseltniUende 
spierelementen ieder op hun eigen manier gaan vervormen. Alle materiele punten 
binnen de spierelementen zullen over een bepaalde afstand en in een bepaalde 
richting van positie veranderen. Deze afstand en richting is voor elk materiaal punt 
anders, zowel binnen één spierelement als tussen de spierelementen. 

Deze studie is erop gericht om de rekken die ontstaan bij het verlengen van de 
spier tussen de spierelementen in kaart te brengen. Hiertoe wordt de oorspronkelij- 
ke afstand van twee punten op naast elkaar gelegen spierelementen bij de optimale 
en de momentane iengte van de spier bepaaid (jfigúur 4.4). Hiermee k z ~  de rek 
tussen de twee punten bepaald worden. 
Er is gekeken naar de rekken tussen de verschillende spierelementen in het geval 
dat de modelparameters APOL en JUMP constant gehouden werden terwijl de 
parameter M O D  werd gevarieerd (D-simulatie) en de simulatie waarbij de 
vezelhoeken (bij optimale lengte) van de verschillende spierelementen aan elkaar 
gelijk zijn (JD-simulatie). 
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Figuur 4.4: Afstand tussen twee punten van naast elkaar gelegen spierelementen. So bij de optimale 
spierlengte en 6,, bij de momentane spierlengte. 

4.2 Methode 

4.2.1 Aannames 

Voordat de rekken kunnen worden berekend zullen een aantal aannames moeten 
worden gemaakt over de referentietoestand, de vervorming van de spier en het 
gekozen assenstelsel. 
- De dikte van de spiereiementen wordt csmtaiït vemndersteld, net zeals de &he 

van de totale spier. De dikte van de totale spier wordt gelijk gesteld aan de helft 
van de lengte van de peesplaat. 

- Alle spierelementen bereiken bij dezelfde totale spierlengte hun optimale lengte. 
De geometrie van de spierelementen is bij deze spierlengte eenduidig vastgelegd 
door de parameters N O L ,  APOD en JUMP. De rek tussen de spierelementen 
wordt bij de optimale lengte gelijk aan nul gesteld. De referentietoestand is in 
dit hoofdstuk gelijk gekozen aan die configuratie waarbij alle spierelementen 
hun optimale lengte hebben bereikt. 

gelijk aan de verlenging van de totale spier. Hierbij blijven de werklijnen van 
alle spierelementen aan elkaar gelijk. 

- Het punt op de werklijn halverwege de totale spierlengte wordt vast veronder- 
steld voor alle spierelementen: de verplaatsingen van de materiële punten van de 
spierelementen in dit punt zijn gelijk aan nul. Tevens is in dit punt het assenstel- 
se1 gekozen. 

- In ut: 1- ----- IuuIl1E;~~î~~c; - -A tocarallu --+--A is ‘ .-In x J,!,,,,,,~, n v  P n A n m  I r a n  _-- afTnndgrliikcp. ___ Sniere’ r- --iementen 
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4.2.2 Plaatsfunctie voor een materieel punt van een spierelement 

In deze paragraaf zal een plaatsfunctie (formule 4.22) worden afgeleid, die bij elke 
spierlengte, alle materiële punten van een spierelement beschrijft. Met behulp van 
de coördinaten van deze punten kan de afstand tussen twee materiële punten van 
naast elkaar gelegen spierelementen worden bepaald. 

dv 'a d~ p ( A P o L 2 -  
-t 

t = { ( - - 0 . 5 ) * ( 1 + ~ ~ ) * 1 , ,  + (--- 
APOD APOL APOD ( e m  + 

In dez 

+ {(- 'a - - dv I*(  (4.22) 
APOL APOD (em+ 1) 

rgelijking wordt de positie van een materieel punt op het spierelement 
bepaald door de parameters da en dv . Deze parameters zijn onafhankelijk van 
de momentane lengte van het spierelement en zijn gedefinieerd als @guur 4.5): 

da : De afstand evenwijdig aan de peesplaat tot aan de linkerrand van het 

dv : De loodrechte afstand tot de bovenste peesplaat. 
spierelement. 

Figuur 4.5: Definitie van de parameters da en d,, welke een materieel punt van een parallellogram 
eenduidig weergeven. 
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4.2.2.1 Afleiding 

Een belangrijke aanname waarop de modellen van Savelberg (1993) en Kaufman 
et al (1989) zijn gebaseerd, is dat het volume van de spier constant blijft gedurende 
de contractie. Dit wordt bereikt door de oppervlakte van het parallellogram 
constant te houden (de dikte van de spier(e1ementen) wordt constant veronder- 
steld). Zodoende zal het oppervlak van de driehoek boven de werklijn constant zijn 
(figuur 4.6). Er geldt dus: 

m I 

Figuur 4.6: Door het oppervlak van het parallellogram constant te houden, wordt voldaan aan de 
aanname dat het spiervolume constant is. 

0.5 * l,,, * H = constant 

of met index 'o) voor de optimale toestand: 

Ho * lm0 

4l 
H =  

Verder gelden de volgende vergelijkingen: 

2 H 2  + B2 = la (4.3) 

H 2  + (l,,, - B)2 = $ 2 (4-4) 

Indien deze twee vergelijkingen van elkaar afgetrokken worden dan volgt voor B: 
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2 2 2  la - lf + lm 
2 *lm 

B =  

En met vergelìjkìng 4.3: 

Met de architectuurindex, gedefinieerd als (Kaufinan et al, 1989): 

volgt voor Ho ( H in optimale toestand): 

Of met de nomenclatuur 

Ho = 

uit Savelbergs artikel: 
.2 2 MOL2 + ( l - l a ) * l m  ; 

[APOL2 - ( 1 1  2*lm 

(4.5) 

(4.9) 

Met: 

% = JAPOD~ +  JUMP^ (4.10) 

= d[APOL + JUMP]2 + APOD2 (4.11) 
lm 

W@r& er EU een xy-assenstelcel gekozen z e t  de x-as gelijk aan de diagonaal van 
het parallellogram en de oorsprong halverwege de diagonaal (figuur 4.3, dan kan 
elk punt van het parallellogram beschreven worden met de vector t , deze vector 
kam worden gezien als de som van de vectoren ik , 3 en 14 (@uur 4.7): 

* 

f = u + v + w  (4.12) 
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F‘i@ur 4.7: Vectoren waarmee een Willekeurig punt op het parallellogram kan worden weergegeven. 

Hierin wordt de vector ü beschreven door: 

ü = -0.5*2,*ëx = -0.5*(1 + ~ , ) * t ? ~ ~ * ë ~  (4.13) 

e, is de rek in de richting van de werklijn van het spierelement, gedefinieerd als: 

(4.14) 

De rek in de totale spier is niet gelijk aan de rek in de afzonderlijke spierelemen- 
ten. De rekken in de verschillende spierelementen zijn niet aan elkaar gelijk, 
omdat de absolute verlengiagen VQOT 2Ue spierelemmten aan elkaar gelijk zijn, 
maar de beginlengte verschillend. 
De vector v’ kan met behulp van figuur 4.8 afgeleid worden: 

f 

Figuur 4.8: Beschrijving van de vector v, voor het bepalen van een willekeurig punt binnen een 
spier element. 
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Er geldt: 

1 

Nu kan voor vx geschreven worden: 

Zo kan ook voor vr afgeleid worden: 

4 *o v =-* 
y APOL (E, + 1)  

(4.16) 

(4.17) 

Voor de afleiding van 13 wordt naar figuur 4.9 gekeken. 

Figuur 4.9: Beschrijving van de vector w, voor het bepalen van een willekeuring punt binnen een 
spierelement. 

Hiermee kan de x- en de y-coördinaat van 3 worden berekend: 
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- -  I, -191 =* p1=- I,*4 
APOD dv APOD 

(4.18) 

(4.19) 

De vezellengte 4 is met behulp vanFjpur 4.6 en fomule 4.4 en 4.3 af te leiden: 

I 

Alles samenvoegend krijgen we voor t : 

(4.22) 

4.2.3 Rek tussen de verschillende spierelementen 

Voor equivalente punten van twee naast elkaar gelegen spierelernenten (index en 
2 )  1 geml 1At  na? P U  rldini'ti'p: UWA. I L L C L "  

(4.23) APOD, 'ai - APOL, 
dV2 APOD, 4 2  APOL, 

en - - d i  - - -  

De afstand tussen deze twee punten kan met behulp van formule 4.22 en de dikte 
van een spierelement dweel. worden bepaald: 
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(4.24) 

De rek tussen een punt van spierelement 
nieerd in figuur 4.4, kan nu bepaald worden met formule 4.25. 

en spierelement 2, zoals die is gedefi- 

(4.25) 

43 Resultaten 

Er zijn twee verschillende soorten simulaties uitgevoerd, waarbij de spieren zijn 
opgebouwd uit spierelementen, op de manier zoals Savelberg (1993) dit in zijn 
artikel heeft beschreven: 
- Een denkbeeldige spier is opgedeeld in 100 spierelementen waarbij waarbij de 

afstand tussen de peesplaten (NOD) opliep van 1 naar 17. Dit is gedaan voor 
een peesplaat lengte (APOL) van 1, 5, 9, 13 en 17 en een JUMP factor van 1, 5, 
9, 13 en 17. Totaal zijn in dit geval dus 25 configuraties bekeken (D-simulatie). 

- De berekeningen zijn hierna nogmaals herhaald voor het geval dat alleen de 
peesplaat lengte constant is voor alle spierelementen. De afstand tussen de 
peesplaten loopt op van 1 naar 17. De JUMP factor is nu zodanig gekozen dat 
voor alle spierelementen bij optimale spierlengte de vezelhoeken aan elkaar 
gelijk zijn (JD-simulatie). 

De rekken tussen de spierelementen zijn in twee situaties berekend: bij de 
maximale spierverkorting en bij maximale spierverlenging. Deze worden als volgt 
bepaald: 
- De maximale spierverkorting wordt bepaald door die spierverkorting waarbij één 

van de spierelementen geen bijdrage meer levert aan de totale kracht. Hiervoor 
zijn twee oorzaken: 
* In één van de spierelementen zijn de spiervezels verkort tot 0.46 (minimale 
genormeerde vezellengte volgens Spoor, 1992) van ‘nun oorspronkelijke hìgte. 
* De spier is dusdanig verkort dat één van de spierelementen overgaat van een 
parallellogram in een rechthoek. 

- De maximale spierverlenging is bepaald door die spierverlenging waarbij in één 
van de spierelementen de spiervezels zijn verlengd tot 1.61 (maximale genormali- 
seerde vezellengte volgens Spoor, 1992) van hun oorspronkelijke lengte. 
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Er wordt alleen gekeken naar de rek tussen het uiteinde van de peesplaten 
( d,, = O , de = AFOL ), omdat de rek tussen de spierelementen daar het grootste 
bleek te zijn. Voor dit punt is de rek berekend bij de minimale en de maximale 
spierlengte, zoals deze in paragraaf 4.2.1 zijn gedefinieerd. 

Het programma DISP1.M dat de berekeningen uitvoert, is opgenomen in bijlage 2. 
De resultaten van de berekeningen worden in de volgende paragraaf besproken. In 
bijlage 3, zijn twee tabellen opgenomen waarin geometrische gegevens rijn opgeno- 
men van de gesimuleerde spieren. 

4.3.1 D-simulatie 

In figuur 4.10 zijn de grafieken opgenomen met de resultaten van de D-simulatie. 
In deze grafieken is op de x-as het spierelementnummer uitgezet, dus in feite de 
grootte van de waarde van de factor MOD. Op de y-as staat de rek weergegeven 
zoals die in formule 4.25 is gedefinieerd. In de linkse kolom grafieken zijn de 
rekken weergegeven voor het geval dat de spier wordt verkort en de rechts 
geplaatste grafieken gelden indien de spier wordt verlengd. De vijf curves in de 
grafieken geven telkens de rekken weer voor de verschillende waarden van de 
JUMP factor, terwijl de vijf verschillende grafieken elk voor een bepaalde waarde 
van de peesplaat lengte gelden (omdat de dikte van de spier is gedefinieerd als de 
helft van de peesplaatlengte is ook de dikte van de spier voor de verschillende 
grafieken verschillend). 

In bijlage 3 zijn de geometrische gegevens voor de simulaties opgenomen. Er blijkt 
dat bij de D-simulatie geen enkele samengestelde spier is, die vezels heeft die 
worden verkort tot 0.46 van hun oorspronkelijke lengte. De minimale spierlengte 
wordt in alle gevallen dus bepaald door die spierlengte waarbij één spierelement 
overgaat van een parallellogram in een rechthoek. 

De rek tussen de spierelementen is voor de spierverkorting een stuk groter dan bij' 
het verlengen van de spier. - Yr vmrdeil bij het verkorten van de spier rekken 
berekend van tientallen procenten wat als zeer hoog kan worden beschouwd. 
Bij het toenemen van de peesplaat lengte geldt dat de rekken tussen de spierele- 
menten afnemen, dit geldt zowel voor een verkorting als verlenging van de spier. 
De curves in de afzonderlijke grafieken (variatie van de JUMP factor) vertonen 
een redelijk overeenkomstig verloop. Bij een toenemende JUMP factor nemen de 
rekken toe. 
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Figuur 4.10: Resultaten van de D-simulatie, de modelparameters M O L  en JUMP worden over de 

verschillende spierelementen constant gehouden op de waarden 1, 5,9, 13 en 17 terwijl de modelpara- 

meter M O D  varieert van 1 tot 17. De geometrische gegevens van de gesimuleerde spieren zijn 

opgenomen in tabel B3.1, bijlage 3. 
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Als er gekeken wordt welke samengestelde spieren een rek lager dan tien procent 
hebben (waarde die is gemeten bij experimenten door Ettema et al, 1989), dan 
blijkt dat nagenoeg geen enkele spier hieraan voldoet. Wanneer alleen naar de 
verlenging van de spier wordt gekeken dan wordt voor een hoge APOL factor, 
gecombineerd met een kleine JUMP factor soms nog aan deze eis voldaan. 

4.3.2 JD-simulatie 

Bij de JD-simulatie is naast de afstand tussen de peesplaten ook de JUMP factor 
gevarieerd. Hierbij wordt de vezelhoek van de verschillende spierelementen bij 
optimale spierlengte constant gehouden. Hierdoor ontstaan hoge waarden voor de 
JUMP factor. Wordt hierbij echter de vezelhoek in ogenschouw genomen, welke 
gelijk is aan de arctangens van afstand tussen de peesplaten gedeeld door de 
JUMP factor, dan is op te merken dat deze hoge waarden voor de JUMP factor 
realistische waarden geeft voor de vezelhoeken (bijlage 3, tabel B3.2 en bijlage 4, 
tabel B4.1). Of deze hoge waarden voor de JUMP factor nog in enige relatie staan 
tot de peesplaatlengte valt te bezien. 
Uit bijlage 3, tabel B3.2 is tevens op te merken dat bij de JD-simulatie wel vezels 
binnen de spierelementen zijn die een lengte kunnen krijgen van 0.46 van hun 
lengte bij optimale spierlengte (dit geldt alleen niet in geval dat de JUMP factor 
varieerd van 1-+17). Dit is een gevolg van de kleinere vezelhoeken. Hierdoor gaan 
de paraiiellogramen waaraee de spierelemeraten zijn gemodelleerd minder snel 
over in rechthoeken. 

Bij de JD-simulatie is het verschil tussen de rekken bij het verkorten met de 
rekken die ontstaan tijdens de verlenging van de spier veel kleiner dan bij de D- 
simulatie. 
Een toename van de peesplaat lengte heeft een verlaging van de rekken als gevolg. 
Hetzelfde geldt voor hogere waarden voor de JUMP-factor en de afstand tussen de 
peesplaten. Worden de simulaties met een M O L  factor gelijk aan 1 en een JUMP 
factor v a  1 + I? uitges!ote~ d a ~  geldt voor de overige simulaties dat de rek tussen 
de spierelementen maximaal 1 procent is. 
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FiFur 4.11: Resultaten van de JD-simulatie, de modelparameter M O L  wordt over de verschillende 

spierelementen constant gehouden op de waarden 1, 5, 9, 13 en 17 terwijl de modelparameter M O D  
varieert van 1 tot 17 en de parameter JuMP varieert zodanig met de parameter M O D  mee dat de 

vezelhoek constant blijft. De geometrische gegevens van de gesimuleerde spieren zijn opgenomen in 
tabel B3.2, bijlage 3. 
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De lagere rekken die bij de JD-simulatie optreden zijn deels het gevolg van de 
grote afstand So tussen de beschouwde materiële punten van de spierelementen bij 
optimale lengte. Omdat de rek wordt bepaald door formule 4.25 waarbij 6, in de 
noemer staat zal dit voor lage rekken zorgen. 

4.4 Conclusies 

Dit onderzoek geeft een eerste indruk van de rekken tussen de spierelementen 
zoals die gemodelleerd zijn in het onderzoek van Savelberg (1993). 
Vooral bij de JD-simulaties vallen de rekken mee. A l s  we de resultaten van dit 
onderzoek vergelijken met waarden voor rekken in de peesplaat zoals die in de 
literatuur vermeld zijn, dan kunnen de rekken bij de JD-simulatie zeker als 
acceptabel beschouwd worden (Otten 1987, 1988 noemt waarden van 2.3% en 
Ettema et al, 1989 waarden van 10% voor de rekken in de peesplaat). Bovendien 
betreffen de in de literatuur vermelde waarden rekken in de peesplaten in longitu- 
dinale richting (evenwijdig aan de pezen), indien de peesplaten anisotroop zijn 
zouden er mogelijk nog hogere rekken mogelijk zijn in andere richtingen. 
Tijdens de D-simulaties ontstaan de rekken die, als er uitgegaan wordt van de in 
de literatuur vermelde waarden, onwaarschijnlijk hoog zijn. 

In dit onderzoek is naar de rekken gekeken bij twee lengtes van de samengestelde 
spier. De unlri2?iale lengte wordt bepadd d o ~ r  die lengte waarbij de vezels binnen 
één spierelement een vezellengte hebben bereikt van 0.46 van hun lengte bij 
optimale lengte. Nu zal het zo zijn dat nog tal van andere spierelementen deze 
vezelverkorting nog niet hebben bereikt en het hoeft dan ook niet te zijn dat de 
beschouwde minimale lengte van de spier ook werkelijk de minimale spierlengte is. 
Een andere maat zou kunnen zijn die lengte waarbij alle spierelementen deze 
vezelverkorting hebben bereikt. 
Bij de maximale spierverlenging ligt dit anders. Indien één van de spierelementen 
vezels bezitten die een lengte van 1.61 van hun oorspronkelijke lengte hebben 
bereikt, daz betekmt verdere verle~~ging van dit spiereiement eefi Piiteen trekken 
van de sarcomeren. Dit zou dus schade aan de spier veroorzaken en kan dan ook 
in werkelijkheid niet voorkomen. 
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De rekken die berekend zijn, zijn alleen een gevolg van het verschil tussen de 
vervorming van de spierelementen. Er is dus geen rekening gehouden met het 
materiaalgedrag van de peesplaten: de weerstand tegen deze rekken. Er zullen 
passieve spanningen in de peesplaat ontstaan als gevolg van deze rekken afhanke- 
lijk van het constitutief gedrag van de peesplaten. Om een zinnige uitspraak te 
kunnen doen over toegelaten rekken in de peesplaat is kennis over dit materiaalge- 
drag noodzakelijk. Bovendien is het dan mogelijk om de krachten die ontstaan als 
gevolg van deze rekken te berekenen en in rekening te brengen op de kracht- 
lengte relatie van de spier. 

Hetzelfde geldt voor de vervormingen die ontstaan in de spierbuik (tussen de 
spierelementen). De spierelementen zullen interacties met elkaar hebben in de 
vorm van passief materiaalgedrag. Hierdoor ontstaan spanningen tussen de 
spierelementen die een bijdragen kunnen leveren aan de kracht-lengte relatie. Ook 
hier geldt weer dat alleen een zinvolle uitspraak gedaan kan worden over de 
toegelaten vervormingen tussen de spierelementen indien het materiaalgedrag 
binnen de spierbuik bekend is. 
Zoals uit het literatuuronderzoek (hoofdstuk 2) naar voren is gekomen is er nog 
weinig bekend over het passieve materiaalgedrag van de spierbuik. Zodoende zal 
hier eerst onderzoek naar gedaan moeten worden voordat uitspraken kunnen 
worden gedaan over toegelaten vervormingen tussen de spierelementen en de 
gevolgen van deze vervormingen op de kracht-lengte relatie van de spier. 
In het volgende hoofdstuk zal een spiermodel worden beschreven, dat de rekken 
binnen de spierbuik bepaalt. Met behulp van deze rekken en een materiaalwet 
voor de spierbuik worden de spanningen binnen de spierbuik berekend. Met dit 
model is een aanzet gemaakt om meer te weten te komen over de rekken en 
spanningen die optreden binnen de spierbuik. 
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5 Het continuums-spiermodel 

5.1 Inleiding 

In hoofdstuk 4 is gesteld dat een zinvolle uitspraak over toegelaten rekken tussen 
de spierelementen, alleen dan gedaan kan worden als het materiaalgedrag van de 
spierbuik bekend is. In dit hoofstuk zal een continuurnbeschrijving worden gegeven 
voor een spiermodel dat gebaseerd is op een parallellogram. Hiermee zal worden 
geprobeerd het materiaalgedrag van de spierbuik beter te kunnen beschrijven. De 
rekken die ontstaan tijdens het verlengen van de spier zullen worden berekend. 
Met behulp van deze rekken en een rek-energie functies zullen de spanningen 
worden bepaald die ontstaan als gevolg van de rekken in de spier. 
Met behulp van het model zal zowel een passieve als een actieve kracht-lengte 
relatie worden afgeleid en tevens zal de inwendige druk binnen de spier worden 
berekend. 

Ter vereenvoudiging van het model worden de pezen buiten beschouwing gelaten 
en de peesplaten star verondersteld. Deze laatste aanname wordt gerechtvaardigd 
doordat de spierbuik een kleinere passieve stijfheid heeft dan de peesplaten: de 
rekken in de vezelrichting zijn gelijk aan 350%, tenvijl voor de rekken in de 
peesplaat waarden van 2.3% (Otten, 1987, 1988) tot 10% (Ettema et al, 1989) 
gegeven worden, terwijl de spanning in de vezels lager is dan in de peesplaat. Bij 
eerder onderzoek verricht door Otten (1988) blijkt bovendien dat de uitbreiding 
van een spiermodel met elastische peesplaten, weinig invloed heeft op de kwaliteit 
van dit model ten opzichte van experimenteel verkregen data (ziepguur 5.1). 
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figuur 5.1: Kracht-lengte relaties van de vastus lateralis van een kat, die afgeleid zijn van een model 
met starre peesplaten en een model met peesplaten met rek en experimenteel verkregen relaties 
(Otten, 1988). 
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In het model wordt de kracht in de peesplaten zuiver in het vlak van de peesplaten 
Verondersteld. De peesplaten zijn i m e r s  niet in staat krachten op te nemen lood- 
recht op het oppervlak. Randverschijnselen welke bijvoorbeeld bij een unipennaat 
parallellogram model ontstaan bij de pees-peesplaat overgang worden buiten 
beschouwing gelaten (zie hoofdstuk 3.3.1): het model wordt als subeenheid gezien 
van een pennate spier (zie figuur 5.2) 

Figuur 5.2: Bipennate spier, met parallellogram als subeenheid (Lohman, 1980). 

Het actieve gedrag van het spiermodel wordt beschreven door middel van de 
genormaliseerde kracht-lengte relatie van een sarcomeer gegeven door Spoor et al 
(1992). Passief materiaalgedrag wordt beschreven door middel van de energiefunk- 
tie welke Bovendeerd (1990) afleidde voor hartspienveefsel. Hierbij wordt uitge- 
gaan dat de stijfheid in de vezelrichting twee maal zo groot is als die loodrecht op 
de vezelrichting. Deze energiefunktie wordt gefit op experimentele data verkregen 
uit experimenten op geïsoleerde skeletspiercellen (Fish et al 1984). 

De resultaten van het continuums-spiermodel zullen worden vergeleken met uit de 
literatuur bekende gegevens voor zowel de actieve als de passieve kracht-lengte 
relaties en de drukopbouw binnen de spier. 

5.2 Het parallellogram model 

In bijlage 5 is een beknopte inleiding in de continuumsmechanica opgenomen. 
Tevens zijn in deze bijlage de rektensoren voor een uniaxiale trekproef en een 
afschuifproef gegeven. In deze paragraaf zullen de deformatietensor, Green- 
Lagrange rektensor en de Cauchy spanningstensor worden afgeleid voor de 
deformatie van het spiermodel. Hierbij wordt verondersteld dat de twee zijden van 
het paraiieiiogam, welke de peesplaten vertegenwoordigenj evenwijdig op 
constante loodrechte afstand van elkaar blijven en een constante lengte hebben. 
Dit brengt met zich mee dat de oppervlakte van het parallellogram constant blijft. 
Bovendien wordt verondersteld dat de dikte van het parallellogram (eigenlijk 
parallellepipedum) constant blijft. In feite hebben we dus te maken met een 
afschuifproef zoals die is beschreven in bijlage 5.4. 
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5.2.1 De deformatie- en rektensor 

De deformatie- en rektensor worden met behulp van fijpur 5.3 afgeleid. Het 
assenstelsel is zo gekozen dat de vezelrichting continu gelijk is aan de e,-richting. 
Dit heeft als voordeel dat bij de beschrijving van het passieve materiaalgedrag van 
de spier het eenvoudig is om in de vezelrichting een grotere stijfheid toe te kennen 
dan in de andere richtingen. 

1 1 

Figuur 5.3: Spier in onvervormde en vervormde toestand, waarbij door de keuze van het assenstelsel 
de vezelrichting continu gelijk is aan de e,-richting. 

De punten en A worden gegeven door de volgende vectoren: 

äo = xoi ë1 + ~ 0 2  ë2 + ~ 0 3  ë3 

ä = x1 ël + x2 ë2 + x3 ë3 

Met behulp van deze twee vergelijkingen kan revens voor punt A gesdìïweiì 
worden: 
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Daar we hier te maken hebben met homogene vervormingen mogen we stellen dat 
er geldt: 

F = (VOLT)‘ (5.4) 

Zodat de deformatietensor te schrijven is als: 

Met behulp van de deformatietensor en formule B5.C kafi de Green-Lagrage 
rektensor worden afleid: 

Of: 
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1 E = -  
- 2  

o O O 

5.2.2 De spanningstensor voor actief materiaalgedrag 

De totale spanningstensor van de spier kan worden opgedeeld in twee componen- 
ten: de hydrostatische druk en het deviatorische deel van de Cauchy spanningsten- 
sof. Deze laatste zal worden opgesplitst in een spanningstensor voor het passief 
materiaalgedrag en voor het actief materiaal gedrag. In formule vorm geeft dit: 

d u = -pa1 + up 4- ua 

In deze paragraaf zal de spanningstensor voor het actief materiaalgedrag worden 
afgeleid, in de volgende paragrafen de spanningstensor voor het passief materiaal- 
gedrag en de hydrostatische druk. 

Het actieve materiaalgedrag voor skeletspierweefsel wordt beschreven aan de hand 
van figuur 5.4. 

I I 

4"~, 
Figuur 5.4: Genormaliseerde actieve kracht-lengte relatie voor een sarcomeer, bij isometrische 
contractie en volledige activatie (Spoor et al, 1992). 

Spoor et al (1992) geeft een waarde voor de maximale isometrische vezelspanning 
(230 Wa). Deze spanning is gedefinieerd bij de optimale spierlengte en de 
optimale fysiologische dwarsdoorsnede van de spier A . De maximale isometrische 
vezelspanning dient dan ook gecorrigeerd te worden volgens formule 5.9. 
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A l s  deze gecorrigeerde waarde voor de maximale vezelspanning vermenigvuldigd 
wordt met de isometrische vezelkracht zoals deze is weergegeven in figuur 5.4, dan 
ontstaat een spanning-genormaliseerde sarcomeerlengte relatie. 
Bij de besc~jving van het parallellogram model is het coördinaten systeem 
zodanig gekozen dat de vezelrichting continu gelijk is aan de e,-richting. Het is dan 
ook eenvoudig om de rek in de e,-richting met behulp van de Green-Lagrange 
rektensor te bepalen. Hiermee kan een verband worden gelegd tussen de Green- 
Lagrange rektensor en de spanning in de vezels. Ook deze spanning werkt zuiver in 
de e,-richting zodat voor de spanningstensor voor het actieve materiaalgedrag 
geschreven kan worden: 

of in matrix notatie: 

O 
O /  

(5.10) 

(5.11) 

5.2.3 De spanningstensor voor passief materiaalgedrag 

Voor de beschrijving van het passieve materiaalgedrag is gekozen voor het model 
dat Bovendeerd (1990) ontwikkelde voor hartspierweefsel. Er is gekozen voor dit 
model omdat dit één van de weinige modellen is die een continuums-beschrijving 
voor spierweefsel geeft. Een groot voordeel vormt bovendien het feit dat de 
werkwijze die Bovendeerd (1990) bij het modelleren van de spier heeft gevolgd, 
sterk overeen komt met de weg die gevolgd is bij de ontwikkeling van dit model. 
Hierdoor zal de constitutieve relatie die Bovendeerd heeft afgeleid makkelijk aan 
te passen zijn aan dit model. 
Bovendeerd (1990) leidde een nieuwe rek-energie functie af. Deze functie, voor 
een transversaal isotroop materiaal (in e,-richting), kan beschreven worden als een 
sca!aire fiullctie S’WE de vdgcnde scaiarsi 
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IE = Ell + EZ + E33 (5.12) 

(5.13) 

(5.14) 

(5.15) 

Hij definieerde de rek-energie functie zodanig dat: 
- De energie-functie gelijk is aan nul voor de ongerekte toestand. 
- De spanning een exponentiële functie is van de rek. 
- De energie functie zo gekozen is dat er geen spanning is in de ongedeformeerde 

toestand. 
De volgende rek-energie functie voldoet aan deze eisen: 

W(E)  = c [exp(a& + a2zIE + a31E I2 + a41& - 11 (5.16) 

De verhoudingen tussen de parameters al, a, en a, heeft Bovendeerd achterhaald 
uit experimenten verricht door Yin et al (1987). Zij deden een biaxiale trekproef 
op hartspierweefsel, waarbij de verhouding tussen de tweede Piola-Kirchhof 
spanning in de vezelrichting ten opzichte van die in de richting loodrecht op de 
vezels gemiddeld twee bleek te zijn. Dit resulteert voor de parameters al, a, en % 
in: 

a, = - a2 = a i = a  
2 

(5.17) 

Verder heeft Bovendeerd (1990) de parameter a, gelijk aan nul gesteld omdat er 
geen experimentele gegevens waren over het gedrag van hartspierweefsel tijdens 
een schuifspanningstoestand. 
Omdat er voor skeletspienveefsel noch biaxiale trekproeven, noch experimenten 
waarbij de schuifspanningstoestand van het spierweefsel bestudeerd wordt, bekend 
zijnj worden de aannames die hierboven beschheveo zijn V O O ~  de parameters ai? +5 
% en a, in dit onderzoek overgenomen. Bovendien worden deze parameters in een 
later stadium gevarieerd, waarbij de invloed van deze parameters op de passieve 
kracht-lengte relatie bestudeerd wordt. 
Met behulp van formule B5.14 en 5.16 en de aannames gemaakt voor de parame- 
ters al, +, en a, kan de tweede Piola-Kirchhof spanningstensor afgeleid worden 
(in matrix vorm): 
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(B5.14) 

(5.18) 

En met formule B5.13 de deviatorische spanningstensor voor het passieve materi- 
aalgedrag. 

- - 

(B5.13) 

(5.19) 

Op îwee parameters na is het passieve materhlgedrag voor de spierbuik nu 
beschreven. De twee onbekende parameters, C en a, worden verkregen door de 
constitutieve vergelijking die is afgeleid, te fitten op experimentele gegevens van 
Fish et al (1984) (zie figuur 5.9, die in grote lijn overeenkomen met experimentele 
gegevens van Davey en Dickson (1970) vermeld in het artikel van Purslow (1989). 
Zij hebben een uniaxiale trekproef gedaan op geïsoleerde skeletspiercellen. Omdat 
de spiercellen vrij geprepareerd waren van het collagene netwerk, kan deze span- 
nings-lengte relatie als ondergrens gezien worden. 
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Rectificatie 

Formule 5.18 is volgens formule B5.14 gelijk aan: 

(5.18a) 

Hierdoor is in feite gewerkt met een andere rek-energie-functie als door formule 
5.16 wordt beschreven. De resultaten van het onderzoek zullen hierdoor getalsma- 
tig anders zijn dan die zouden worden berekend indien formule 5.18a zou zijn ge- 
bruikt. 
Het gebruik van formule 5.18 in plaats formule 5.18a zal de resultaten van dit 
onderzoek niet in essentie hebben beïnvloed. Hierdoor zullen deze resultaten grote 
overeenkomst vertonen met de resultaten die met formule 5.18a zouden zijn 
berekend. De conclussies die gemaakt worden aan het eind van dit hoofdstuk 
zullen dan ook voor beide rek-energie-functies geldig zijn. 
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figuur 5.5: Spannings-lengte relatie voor een geïsoleerde hart- en skeletspiercel (Fish et al 1984). 

In bijlage 5 is het deviatorische deel van de Cauchy spanningsmatrix afgeleid voor 
een uniaxiale trekproef. Door te stellen dat de zijkanten van de spiercel spannings- 
loos zijn tijdens de uniaxiale trekproef kan tevens de hydrostatische druk worden 
bepaald: 

d 9- 

O 

h2S22 

O 

P =  d 
011 

d 
= *33 

(5.20) 

Met 5.18 en 5.20 kan voor de totale spanning in de vezelrichting geschreven 
worden: 

b11 
( T ~ ~  = O& - p = (2A2E,,--) a 2aW(E) 

(5.21) 

Hierin is X gedefinieerd als de momentane sarcomeeïkïìgte gedeeld dmr UP 
ongespannen sarcomeerlengte. 
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De spanning is nog afhankelijk van de parameters C en a en van de gekozen 
ongespannen sarcomeerlengte. Deze wordt gelijk gekozen aan die sarcomeer lengte 
waarbij de sarcomeer actieve kracht begint te leveren (1,2558 pm)(later zal ook 
deze parameter gevarieerd worden om het effect hiervan op de kracht-lengte 
relatie van de spier te onderzoeken). De parameters C en a worden verkregen door 
het uniaxiale trekproefmodel te fitten op de experimenteie data van Fish et ai 
(1984). Hiervoor is een programma geschreven (zie bijlage 6), waarvan in figuur 5.6 
de resultaten gegeven zijn. Zoals uit het figuur blijkt komen de resultaten uit het 
uniaxiale trekproefmodel goed overeen met de experimentele data. 

xlV ANISOTROPIE FACTOR 2, C45*10-27 o=l*10--13 
2 5  1 

sarwmeerlengte x10-6 

Figuur 5.6: Resultaten van uniaxiale trekproef, a) experimentele data vati experiment van Fish et al 
(1984), b) continuummodel met voor C = O.S*lOn en a = lo-”. 

5.2.4 De randvoorwaarde en de hydrostatische druk 

De hydrostatische druk zal uit de randvoorwaarden moeten worden afgeleid. Indien 
een uni- of bipennate spier wordt beschouwd (zie figuur 5.9, dan is eenvoudig in te 
zien dat de randvoorwaarden of op de peesplaten gedefinieerd kunnen worden, of 
op de uiterste vezels in de spierbuik. 
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Figuur 5.7: Uni- en bipennate spier met de plaatsen waar de randvoorwaarden geformuleerd 
kunnen worden: a) op de peesplaten, b) op de uiterste vezels van de spierbuik. 

Wordt het parallellogrammodel echter gezien als een subeenheid van een pennate 
spier, dan zullen de randverschijnselen bij de uiterste vezels niet bekend zijn. Over 
de randverschijnselen op de peesplaat is in ieder geval bekend dat de peesplaat die 
aan de buitenzijde van de spier is gelegen alleen krachten kan opnemen in het vlak 
van de peesplaat (zie jïguur 5.8). 

$guur 5.8: Pennate spier waarin een subeenheid is getekend die door het spiermodel wordt beschre- 
ven. De kracht op de buitenste peesplaat kan alleen in het vlak van de peesplaat werken. 

Dit resulteert in de randvoorwaarde dat: 

ñ.0.ñ = 0 

Waarbij Z de normaalvector is op de peesplaat in de momentane configuratie 
en o de totale spanningstensor: 
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(5.23) 

Met formule 5.11, 5.19 en 5.23 wordt de totale spanningstensor a 
notatie afgeleid: 

in matrix 

- o =  

ñ kan geschreven worden als (zie ookflguur 5.3): 

f i  = -sin(y,)ë, + c0s(y1)ë2 (5.25) 

(5.26) 

5.2.5 Berekening van de spierkracht 

De spierkracht die de spier levert kan berekend worden door de spanning in de 
peespiaten (weike door de keuze van de randvoorwaarde alleen een component ia 
het vlak van de peesplaat heeft) te vermenigvuldigen met de oppervlakte van de 
gezamenlijke peesplaten. Deze oppervlakte is te berekenen door het spiervolume 
te delen door de loodrechte afstand tussen de peesplaten. Op deze manier is het 
mogelijk om de kracht geleverd door de actieve spanning, de passieve spanning en 
de totale spanning afzonderlijk te berekenen. 
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5.2.6 Modelparameters 

Actieve sp annings t ensor: 
De actieve spanningstensor kan bepaald worden middels de volgende modelpara- 
meters: 
- De hoek tussen de peesplaat en de e,-as bij ongespannen sarcomeerlengte, yo 
- De genormaliseerde actieve kracht-lengte relatie voor een sarcomeer (fisuur 5.4) 
- De maximale isometrische vezelspanning, aam 
- De lopende variabele, de momentane hoek tussen de peesplaat en de e,-as, yi 

Passieve spanningstensor: 
De passieve spamtingstensor wordt vastgelegd middels de volgende modelparame- 
ters: 
- De hoek tussen de peesplaat en de e,-as bij ongespannen sarcomeerlengte, yo 
- De parameters a,, a, %, a, en C 
- De lopende variabele, de momentane hoek tussen de peesplaat en de e,-as, y1 

Om de door de spier geleverde kracht te kunnen bereken, zal ook de oppervlakte 
van de gezamenlijke peesplaten bekend moeten zijn. 

De model parameters worden bepaald met behulp van de morfologische gegevens, 
welke uit het onderzoek van Spoor et al (1992) (zie bijlage 4)  zijn overgenomen. Zij 
maten bij dertien spieren (van een mens), het spiervolume V, de vezellengte Ln, de 
sarcomeerlengte Lsl, de vezelhoek am,, de spierlengte L,, en de fysiologische 
dwarsdoorsnede A, waarmee de vezellengte bij optimale lengte, Lfo, werd bere- 
kend. 
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De hoek tussen de peesplaat en de e,-as bij ongespannen sarcomeerlengte, yo , 
kan met behulp van flguur 5.9 worden afgeleid: 

Fipur 5.9: Dwarsdoorsnede door bipennate spíermodel. a) Bij geobserveerde spierlengte (voor 
morfologische data bijlage 4) en b) bij willekeurige spierlengte (Spoor et al, 1992). 

hb kan met behulp van formule 5.27 worden bepaald: 

hb = Lf,sh(a,,) (5.27) 

Waarmee de vezelhoek ( amO) bij ongespannen vezellengte kan worden afgeleid: 

amo = asin (5.28) 

Waarbij de index de geobserveerde waarde voorstelt, de index o de waarde bij 
optimale lengte en de index o de waarde bij de ongespannen sarcomeerlengte. 
Voor de hoek tussen de peesplaat en de e,-as bij ongespannen sarcomeerleng- 
te, yo , kan nu geschreven worden: 

yo = wo - am* (5.29) 

D e  genormaliseerde actieve kracht-lengte relatie voor een sarcomeer en de 
maximaal isometrische vezelspanning zijn in paragraaf 5.2.2 besproken, terw2jl de 
parameters al, a,, a,, a, en C inparagraaf 5.2.3 zijn toegelicht. 

De oppervlakte van de gezamenlijke peesplaten kan, zoals in paragraaf 52.5' 
besproken is, berekend worden door middel van formule 5.30: 
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- V 
A ,  - (5.30) 

De lopende variabele yi wordt zodanig gevarieerd dat de genormeerde sarco- 
meerlengte loopt van 0.46 tot en met 1.61, zodat het hele actieve gebied van de 
spier wordt bekeken. 
Omdat de lopende variabele binnen het continuums model de hoek gamma is, is 
het nog niet mogelijk om een kracht-lengte relatie voor de spier te geven. Hiervoor 
zal de hoek gamma moeten worden omgezet in de spierlengte. Met behulp van 
jïguur 5.9 kan een relatie worden afgeleid die de hoek gamma omzet in de totale 
spierlengte. 

Lm = Pb + Lml - Pbl (5.3 1) 

Met: 

en: 

(5.32) 

(5.33) 

5.2.7 Het programma pasact 

Met behulp van de resultaten voor de actieve en passieve spanningstensor en de 
hydrostatische druk is een programma in Matlab geschreven dat de passieve en de 
actieve kracht-lengte relatie voor een skeletspier berekent. Tevens wordt de 
hydrostatische druk binnen de spier berekend. De resultaten worden vergeleken 
met het bipennate spiermodel dat Spoor et al (1992) heeft afgeleid. 

In bijlage 7 is het Matlab programma DATA1 en de subroutines PASSIEF, 
PARALMOD, LEEUWMOD en SPOOPLOT opgenomen: 
DATA1, bevat morfologische data van spier 1 (zie bijlage 4)  en roept de 

subroutines aam. 
PASSIEF, bevat de parameters a,, %, %, a, en C en is dus ook een data file. 
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PARALMOD, berekend door middel van het continuumsmodel de door de spier 
geleverde passieve, actieve en totale kracht. 

LEEUWMOD, berekend middels het model van Spoor et al (1992) de actieve 
kracht-lengte van de spier. 

SPOOPLOT, verzorgt de uitvoer van het programma: 
- De Green-Lagrange rek, Ell, E,, en E,, als functie van de spier- 

lengte. 
- De actieve spanning in de vezelrichting als functie van de 

spierlengte. 
- De 2" Piola-Kirchhof spanning, Sll, S,, en S12 als functie van de 

spierlengte (passief). 
- De Cauchy spanning, ql, al,, o,, en 033 als functie van de spier- 

lengte (passief). 
- De hydrostatische druk-lengte relatie. 
- De actieve, passieve en totale kracht-lengte relaties. 

De resultaten van het programma zullen in de volgende paragraaf worden bespro- 
ken. 

5.3 Resultaten 

5.3.1 De referentie spier 

Als referentie spier is de in de dorsale zijde van het onderbeen gelegen m. 
gastrocnemius mediale (zie bijlage 4) gekozen. Deze pennate spier, welke onderdeel 
is van de kuitspier, ontspringt net boven de knie en vormt in het midden van het 
onderbeen, samen met de m. gastrocnemius laterale een platte pees, waarin Q O ~  de 
vezels van de dieper gelegen m. soleus uitstralen. Behalve dat van deze spier de 
morfologische data bekend zijn, zijn er ook enkele experimentele gegevens over de 
kracht-lengte relatie (passief en actief) van deze spier (Gareis et al, 1992) en de 
over maximale druk bij isometrische contracties (van Leeuwen et al, 1992). 

De resultaten van de computerberekeningen voor de referentie spier zijn opgeno- 
men in figuur 5.10 en in bijlage 8. 
In het eerst figuur is de Green-hgrange rek weergegeven. Wat opvalt is dat de rek 
in de el-richting sneller toeneemt dan de rek he, ,  hierop wordt inparagraaf 5.3.2 
verder Ingegaan. Be actieve vezelspanning heeft een andere curve vorm dan de 
genormaliseerde actieve kracht-lengte relatie van de sarcomeer ifiguur 5. I &  versus 
jïguur 5.4). Dit wordt veroorzaakt doordat de maximale isometrische spanning niet 
constant is maar volgens formule 5.9 verandert. 
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Figuur 5.10: Resultaten van het continuums-spiemodel voor de referentiespier. 
a) links boven: Green-Lagrange rek 
b) rechts boven: Actieve vezelspanning 
c) links midden: 
d) rechts midden: Cauchy spanning voor het passieve materiaalgedrag 
e) links onder: Hydrostatische druk 
f) rechts onder: 

Tweede Piola-Kirchhof spanning voor het passieve materiaalgedrag 

Kracht-lengte relatie, actief, passief en totaal 
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De tweede Piola-Kirchhof spanning (de spanning ten opzichte van de referentie 
toestand) is in de e,-richting ongeveer de helft van de spanning in de e,-richting. 
Dit was te voorspellen uit de Green-hgrange rekken, welke in beide richtingen 
ongeveer gelijk zijn, samen met formule 5.18 volgt dat de tweede Piola-Kirchhof 
spanning dan een factor twee in deze richtingen zal verschillen. 
Uit figuur 5.10d blijkt dat de Cauchy spanning (de spanning ten opzichte van de 
momentane toestand) grotendeels in de e,-richting is gericht. 
De druk-lengte curve (fi’ur 5.lOe) volgt kwalitatief in grote lijn de t ~ t u k  kracht- 
lengte curve @guur 5.lOf). De maximale isometrische druk die wordt opgebouwd is 
ongeveer gelijk aan 20 P a ,  wat goed overeenkomt met in de literatuur vernoem- 
den waarden: 23 kPa (Petrovsky & Hendershot, 1984) en 13-33 kPa (Hill, 1948) 
(uit van Leeuwen et al, 1992). 

In figuur 5.11 is de berekende (genormeerde) kracht-lengte relatie opgenomen sa- 
men met experimenteel verkregen gegevens voor een m. gastrocnemius mediale 
van een kat (Gareis et al 1992). Uit het figuur blijkt dat de resultaten van zowel de 
passieve als actieve curve van het model van de zelfde orde grootte is als de 
resultaten van de experimenten. 

2, 

O 
0 8  IO 1.2 0 7  O8 o 9  I l i  1 2  13 

flguur 5.21: Genormaliseerde kracht-lengte relaties, a) berekend met het continuums-spiermodel, b) 
experimentele data van Gareis et al  (1992). 
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5.3.2 Parametervariatie 

In deze paragraaf zullen de modelparameters gevarieerd worden. Hiermee kan de 
invloed van de afzonderlijk modelparameters, op de spanningen die ontstaan 
tijdens het verlengen van de spier, bestudeerd worden. 

Het variëren van de vezelhoek aml heeft tot gevolg dat ook de hoek yo zal veran- 
deren (fomzule 5.27, 5.28 en 5.29). Hierdoor zullen de kracht-lengte relaties er 
anders uitgaan zien (zie figuur 5.16 en bijlage 8). In deze simulaties is de vezelhoek 
aml met + 5" en - 5" gevarieerd. De standaard deviatie, die Spoor et al (1992) bij 
de metingen van deze hoek bepaalden, bedroeg lo", zodat deze variaties van de 
vezelhoek ook werkelijk binnen deze spier blijken te bestaan. 
Bij het vergroten van de vezelhoek wordt de passieve spanning in verhouding tot 
de actieve kleiner, terwijl bij het verkleinen van deze hoek de passieve spanning de 
actieve volledig overstemt. Dit laatste is een gevolg van het feit dat de tweede 
Pioia-Kirchhof spanning in de el-richting (de passieve spanning in een lijnelementje 
dat in de beginsituatie in de e, richting lag), de spanning in e,-richting overtreft (zie 
figuur 5.12a), ondanks dat de stijfheid van de spier in de e,-richting twee keer zo 
groot is. Blijkbaar is in dit geval de Green-Lagrange rek in de el-richting veel 
groter dan in de e,-richting (zie jïguur 5.12b). 

XlW 
B i 16 I 

I I 
0.11 0.12 0.13 0.14 0.m 0.03 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.08 0.09 0.1 

spiedengte [m] spierlengte [rn] 

figuur 5.12: a) Tweede Piola-Kirchhof spanning versus spierlengte en b) Green-Lagrange rek versus 
spierlengte. Beide voor referentiespier waarbij de vezelhoek met 5" verkleind is. 
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2 5  

2 -  

De grote rekken in de el-richting voor spieren met kleine vezelhoeken zijn 
aannemelijk te maken met behulp van8guur 5.13. 

3 

b 
2 5 -  

a 
2 -  

Figuur 5.13: Unipennate spier in uitgangspositie (a) en momentane positie (b). De vector V, welke 
in uitgangspositie loodrecht op de vezelrichting staat ondergaat een veel grotere rek dan de vezel. 

- 1 5 -  
LL 

1 

= 1 -  

0 5 -  

o 

Uit het figuur blijkt duidelijk dat een vector, die in uitgangspositie loodrecht op de 
vezelrichting staat, in momentane positie een veel grotere rek heeft ondergaan dan 
de vezel zelf. De maximale Green-Lagrange rek in de vezelrichting ligt overigens 
vast en is gelijk aan 5.625. Hoe kleiner de vezelhoek in de uitgangssituatie, hoe 
groter dit effect zal zijn: de Green-Lagrange rek in de el-richting zal steeds meer 
de rek in de e,-richting overtreffen. Voor spieren met kleine vezelhoeker, zijn de 
gekozen materiaalparameters dan ook niet geschikt. 

- 
L 1 1 5 -  

o 

1 -  

05- 

O 

In jïguur 5.14 is de hydrostatische drukopbouw in de spier weergegeven voor de 
referentie spier (a) en de parameter variatie waarbij de vezelhoek met 5" vergroot 
is (b). Door het vergroten van de vezelhoek, zal om aan de randvoorwaarde te 
blijven voldoen een grotere hydrostatische druk opgebouwd moeten worden: de 
kracht die de vezels leveren werkt onder een grotere hoek op de peesplaat, zodat 

~ 

5 

spierlengte [m] Speriw$e [m] 

Figuur 5.14: Druk-spierlengte curves voor a) de referentiespier en b) de referentie spier waarbij de 
vezelhoek met 5" is vergroot. 
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5.3.2.2 De anisotropiefactor 

Bij de variatie van de anisotropiefactor, d.w.z. de verhouding tussen de parameters 
al, +, en a,, zullen de waarden van a en C veranderen en is het dus noodzake- 
lijk om het model opnieuw te fitten op het experiment van Fish et al (1984). Er 
zijn vier verschillende situaties bekeken: 
- De anisotropiefactor is gelijk aan één, hierbij is de stijfheid in alle richtingen in 

de spier gelijk. ni t  wordt bereikt deer: 

a3 = a4 = O a2 
% = - = a  2 

- De anisotropiefactor is gelijk aan twee (gelijk aan de referentiespier), hierbij is 
de stijfheid in de vezelrichting twee keer zo groot dan in de overige richtingen, 
hierbij geldt voor de parameters: 

a2 
2 

a l = - = a 3 = a  a 4 = 0  

- De anisotropiefactor wordt zo gekozen dat de afschuifrekken geen invloed 
hebben op de passieve spanning, voor de parameters geldt: 

- De anisotropiefactor wordt oneindig gekozen, er is alleen nog maar passieve 
spanning in de vezelrichting. Dit komt overeen met het modelleren van de spier 
als een vloeistof waarin de vezels zijn gelegen. Om deze situatie te bereiken 
worden de parameters als volgt gekozen: 

a3 = a a, = a2 = a4 = O 

In figuur 5. I 6  en bijlage 8 zijn de resultaten van deze simulaties opgenomen. 
Indien de anisotropiefactor gelijk aan één wordt gekozen dan valt te zien dat de 
tweede Piola-Kirchhof spanning in de e,-richting gelijk wordt aan die in de e2- 
richting, hierdoor krijgt de passieve kracht-lengte relatie een overheersende rol in 
de totale kracht-lengte relatie. Deze situatie zal zich dan ook niet voor doen 
binnen een spier, de stijfheid loodrecht op de vezel zal niet gelijk zijn aan de 
stijfheid in de vezelrichting. 
Wanneer de kracht-lengte relatie van de spier, waarbij de afschuifrekken geen 
invloed hebben op de passieve spanning, wordt vergeleken met de referentie spier, 
is op te merken dat de passieve kracht in verhouding tot de actieve kracht bij de 
eerst genoemde spier een stuk kleiner is. Dit wordt veroorzaakt doordat de rek- 
energiefunktie een lagere waarde heeft: omdat a, negatief gekozen is zal de 
exponent van de energiefunktie kleiner zijn (formule 5.16). 
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Bij een anisotropiefactor gelijk aan oneindig kan de spier alleen passieve kracht in 
de vezelrichting leveren. Het passieve aandeel in de totale kracht-leverantie is 
aanzienlijk kleiner dan bij een anisotropiefactor van twee. Bovendien kan opge- 
merkt worden dat zowel de tweede Piola-Kirchhof spanningstensor als de Cauchy 
spanningstensor alleen een component in de e,-richting hebben. Dit is een recht- 
streeks gevolg van de keuze van de anisotropiefactor en het assenstelsel. 
Als er verschillende spieren met elkaar worden vergeleken, dan kan opgemerkt 

zijn. Dit is niet verwonderlijk daar de Green-Lagrange rek in de e,-richting voor al 
deze spieren gelijk is. Door de keuze van de anisotropiefactor gelijk aan oneindig 
zal dan ook de passieve spanning in deze richting voor al deze spieren gelijk zijn. 
Enige verschillen kunnen optreden doordat de vezels voor de verschillende spieren 
onder een andere hoek inwerken op de peesplaat. 

.F-rordeu dat de totale “acht-leugte relaties kWditativf mgeneeg 211em2d hetzelfde 

5.3.2.3 De ongespannen sarcomeerlengte 

De ongespannen sarcomeerlengte is in de referentie spier gelijk aan 1,2558 pm. Dit 
is de sarcomeerlengte waafbij de sarcomeer net kracht begint te leveren. Door nu 
een andere waarde (2 pm) te kiezen als de ongespannen sarcomeerlengte zal dit 
gevolgen hebben voor de parameters a en C. Deze zullen dan ook opnieuw moeten 
worden bepaald en blijken groter zijn: bij een kleinere rek in de vezelrichting moet 
dezelfde passieve kracht worden geleverd. Verder wordt bij deze parametervariatie 
verondersteld dat de passieve kracht bij sarcomeerlengte korter dan 2 pm gelijk is 
aan nul. 
De resultaten zijn opgenomen in figuur 5.16 en bijlage 8. De passieve kracht 
overheerst ook hier de actieve kracht volledig. De oorzaak hiervan ligt bij het feit 
dat de parameters a en C groter zijn geworden. De maximale rekken zijn daarente- 
gen kleiner geworden, maar de rek in de e,-richting is in verhouding niet zoveel 
afgenomen dan de rek in de e,-richting (zie figuur 5.15). Dit in combinatie met de 
hogere waarden voor a en C levert een hoge passieve spanning en daarmee een 
grote passieve krachtontwikkeling van de spier. 
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Figuur 5.15: Green-Lagrange rek versus spierlengte voor a) de referentie spier, b) de referentie- 
spier waarbij de ongespannen sarcomeerlengte is gevarieerd. 

In jïguur 5.16 zijn alle kracht-lengte relaties voor de referentiespier, met alle 
parametervariaties opgenomen. Hierdoor is een goede vergelijking mogelijk van 
wat de i n ~ l ~ e d  is van de verschillende parametervariatilties die zijn toegepast. 

In bijlage 8 zijn nog de resultaten opgenomen van simulaties met behulp van het 
het continuums-spiermodel voor de m. gastrocnemius laterale en de m. Soleus 
(spier 2 en 4, uit de tabel in bijlage #), waarbij een anisotropiefactor van 2 en 
oneindig is gekozen. 
Uit de resultaten voor deze spieren blijkt dat bij een anisotropiefactor van 2, de 
passieve kracht sterk wordt bepaald door de vezelhoek: bij spier 2, met een kleine 
vezelhoek, is er alleen nog maar sprake van passief materiaal gedrag, terwijl het 
aandeel van de passieve kracht bij spier 4 (grote vezelhoek) kleiner is dan bij de 
referentie spier. 
Indien de anisotropiefactor oneindig wordt gekozen dan zijn de totale kracht-lengte 
relaties kwalitatief nagenoeg aan elkaar gelijk (zie ook paragraaf 5.3.2.2). 
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Figuur 5.1 6: Actieve, passieve en totale kracht-lengte relaties voor de verschillende simulaties. 
a) links boven: Referentiespier waarbij de vezelhoek met 5" verkleind is 
b) rechts boven: Referentiespier waarbij de anisotropiefactor zo is gekozen dat de schuifrekken 

geen invloed hebben op de passieve spanning 
c) links midden: De referentiespier 
d) rechts midden: Referentiespier waarbij de anisotropiefactor oneindig is gekozen 
e) links onder: 
f) rechts onder: 

Referentiespier waarbij de vezelhoek met 5" vergroot is 
Referentiespier waarbij de ongespannen sarcomeerlengte gelijk aan 2 tm is 
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5.4 Conclusies 

5.4.1 Actief spiergedrag 

Het door het continuums-spiermodel berekende actieve spiergedrag komt overeen 
met het gedrag berekend met behulp van het bipennate spiermodel van Spoor et al 
(1992). Beide modellen zijn gebaseerd op een eenvoudig sarcomeermodel, dat de 
genmmliseerde krzcht-!engte re!ztie v m  e e ~  sarcameer geeft. Om de kcalitei: 
van de actieve kracht-lengte relatie te verbeteren kan in het continuums-spiermodel 
op een eenvoudige manier een ander sarcomeermodel worden gebruikt. Men moet 
hierbij echter in de gaten houden dat ook het modelleren van de spier als een 
parallellogram zijn beperkingen heeft en het is dan ook niet zinvol om een zeer 
complex sarcomeermodel te gebruiken. Wel kan het interessant zijn om het 
tijdsafhankelijk gedrag van de sarcomeer mee te modelleren. 

5.4.2 Passief spiergedrag 

De resultaten van het continuums-spilermodel voor de referentlespier lijken goed 
overeen te komen met experimentele data (Gareis et al, 1992). Echter worden de 
parameters gevarieerd, dan heeft dit grote invloed op de verhouding tussen de 
passieve en actieve krachtopbouw van de spier. Er is gebleken dat indien de 
vezelhoek verkleind wordt, de passieve kracht een steeds grotere rol gaat spelen. 
Hetzelfde geldt indien de ongespannen sarcomeerlengte groter wordt gekozen. De 
gekozen materiaalparameters zullen in ieder geval niet voor alle spieren gelden. 

A l s  de anisotropiefactor oneindig wordt gekozen (en daarmee dus voor een ander 
materiaalgedrag wordt gekozen), dan zal over het algemeen de bijdrage van de 
passieve kracht aan de totale krachtleverantie afnemen. Bovendien is op te merken 
dat in dit geval het variëren van de overige parameters (de vezelhoek en/of de 
ongespannen sarcomeerlengte) geen grote invloed heeft op de verhouding tussen 
de passieve en actieve kracht, deze blijkt redelijk constant. 
Een anisotropiefactor gelijk aan oneindig komt overeen met een spiermodel 
waarbij alleen een passieve kracht wordt geleverd door een elastisch element 
parallel aan de vezel. Otten (1985) stelde dat een dergelijk element een constante 
stijfheid had voor alle spieren (paragraaf 3.3.2). Otten definieerde naast dit element 
ook nog een passief element parallel aan de spierbuik. De stijfheid van dit element 
was karakteristiek voor iedere spier. Een mogelijkheid is dan ook om de passieve 
spanningstensor op te delen in twee stukken. Eén met een anisotropie factor gelijk 
aan oneindig, die voor alle spieren constant is en één die bepaald moet worden 
aan de hand van de concentratie en rangschikking van de collageenvezels van de 
desbetreffende spier. Variatie in de concentratie van de collageenvezels wordt 
hoofdzakelijk bepaald door variatie in het percentage van collageenvezels die het 
perimysium vormen (Light et al, 1985). 
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De passieve kracht bijdrage is bij een anisotropiefactor van oneindig aan de lage 
kant. Oorzaak hiervan kan liggen in het feit dat de stijfheid van de spierbuik gefit 
is op een spannings-lengte relatie van vrijgemaakte spiercellen (in feite wordt 
alleen Fpasz, zoals van Leeuwen (1991, 1992) deze heeft gedefinieerd, in rekening 
gebracht (paragraaf 3.2)). Omdat deze cellen vrij geprepareerd zijn van de omlig- 
gende collageen vezels moet deze spannings-lengte relatie als ondergrens gezien 
worden. 

Uit experimenten (Gareis et al, 1992) is gebleken dat de verhouding tussen de 
maximale passieve en actieve krachtbijdrage voor verschillende spieren nogal 
verschillende waarde kan hebben. Als we de passieve krachtbijdrage bij een 
sarcomeerlengte van 4.25 pm (maximale sarcomeerlengte waarbij de actieve kracht 
gelijk is aan nul) vergelijken met de maximale actieve kracht (bij de optimale 
lengte) dan blijkt de verhouding tussen deze twee krachten voor de verschillende 
spieren binnen bepaalde grenzen te liggen: de passieve kracht bij maximale 
sarcomeerlengte is 1 tot 3 keer de maximaal isometrische actieve kracht bij 
optimale lengte (Gareis et al, 1992). 

Concluderend kan gesteld worden dat het maar zeer de vraag is of er één set 
materiaalparameters te vinden is die voor alle skeletspieren geldig is. Om meer 
hierover te weten te komen zijn experimenten nodig die het skeletspierweefsel op 
locaal niveau bestuderen. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Indien spiermodellen ontwikkeld worden, zal de eerste vraag moeten zijn, wat er 
met het spiermodel bereikt wenst te worden. Aan de hand van het antwoord op 
deze vraag kan bepaald worden welke modellering het beste past bij de gestelde 
eisen: ieder probieem vraagE om zijn eigen oplossing. 

Wanneer met het model alleen de actieve kracht-lengte relatie voor de totale spier 
voorspeld moet worden, dan kunnen modellen zoals Otten (1985) en Kaufman et al 
(1989) (paragraaf 3.3.1) hebben ontwikkeld vaak al goede resultaten geven. Dit 
hebben experimenten van Gareis et al (1992) aangetoond, waarbij het bij spieren 
met een grote inhomogeniteit wel noodzakelijk is om deze inhomogeniteit in 
rekening te brengen. 
Savelberg (1993) heef; de irrlisiiiogeniteit vm een spier in rekening gebïaclit door 
een denkbeeldige spier op te delen in een eindig aantal subspiertjes. In zijn model 
verondersteld hij geen interacties tussen deze spierelementen. In hoofdstuk 4 is 
aangetoond dat de rekken die tussen deze spierelementen ontstaan tijdens het 
verlengen van de spier zeer groot kunnen worden. Indien de vezelhoeken over de 
gehele samengestelde spier constant worden gehouden, dan zijn de maximale 
rekken, die tussen de spierelementen ontstaan, in de meeste gevallen nog accepta- 
bel. 
Om te beoordelen of het model van Savelberg, ondanks dat het deze rekken niet in 
rekening brengt, in staat is om goede kracht-lengte relaties te voorspellen, moeten 
er simulaties met het model worden uitgevoerd waarbij echte spiergeometrieën 
worden beschouwd. Op deze manier is het mogelijk om de resultaten van de 
simulaties met experimentele data te vergelijken. 

Moet naast de kracht-lengte relatie op spier niveau ook informatie over de rekken 
en spanningen binnen de spier worden verkregen of is de geometrie van de spier 
tijdens de contractie van belang, dan zijn modellen zoals hierboven beschreven niet 
meer bruikbaar. 

Analyse van het parallellogrammodel als spiemodel 71 



Conclusies en aanbevelingen 

Het continuums-spiermodel zoals besproken in hoofhak 5 kan een hulpmiddel zijn 
om voorspellingen te doen over de rekken en spanningen in de spierbuik tijdens de 
contractie van de spier. Bij de interpretatie van de resultaten moeten de veronder- 
stellingen die gemaakt zijn bij de modellatie niet uit het oog worden verloren: ook 
hier is de spier als een parallellogram gemodelleerd met homogene materiaaleigen- 
schappen. Het is dan ook niet mogelijk om voorspellingen te doen over spanningen 
bimen de spies die ontstaan op plaatsen waar de vorm van de spier aan grote 
veranderingen onderhevig is (zoals de pees-peesplaat overgang): het model vormt 
een subeenheid van de totale spier, zoals beschreven is in paragraaf 5.1. 

Uit de resultaten van de simulaties waarbij parametervariatie is toegepast blijkt dat 
de keuze van de modelparameters die het passieve materiaalgedrag beschrijven, 
grote invloed heeft op de kracht-lengte relatie op spierniveau. 

Wanneer een anisotropiefactor van twee wordt gekozen, wordt de stijfheid van het 
spierweefsel Ur de vezelrichting twee keer zo groot verondersteld dan in de werige 
richtingen. Wordt bij deze anisotropiefactor de vezelhoek aml (de hoek tussen de 
vezels en de peesplaat) gevarieerd, dan blijkt dat dit een grote invloed heeft op de 
(passieve) kracht-lengte relatie van de spier. Indien de vezelhoek aml kleiner wordt, 
neemt de passieve krachtbijdrage aan de totale krachtontwikkeling in de spier sterk 
toe. Voor spieren met een kleine vezelhoek geeft deze keuze voor de anisotropie- 
factor een onrealistische hoge passieve krachtbijdrage: de actieve kracht wordt 
verwaarloosbaar ten opzichte van de passieve kracht. Deze grote waarde voor de 
passieve kracht wordt veoorzaakt doordat, bij spieren met een kleine vezelhoek 
(am1 c 15"), de rek loodrecht op de spiervezels veel groter wordt dan de rek in de 
spiervezelrichting. De Green-Lagrange rek loodrecht op de vezel kan, voor een 
spier met een vezelhoek gelijk aan 7", oplopen tot een factor 10 van de rek in de 
vezelrichting. Er is gebleken dat deze factor sterk afhankelijk is van de gekozen 
vezelhoek. 

Wordt de anisotropiefactor gelijk aan oneindig gekozen (de spier wordt gemodel- 
lerd als een vloeistof waarin de vezels zijn gelegen) dan zal de passieve krachtbij- 
drage aan de totale kracht, een nagenoeg constante waarde hebben: in dit geval 
wordt de passieve spanning in de spier alleen bepaald door de rekken in de 
vezelrichting. Omdat de maximale rekken in de vezelrichting voor alle spieren aan 
elkaar gelijk gesteld zijn (deze is vastgelegd door de maximale rek die in de 
sarcomeer kan optreden), is de passieve krachtbijdrage nagenoeg constant. 
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De passieve krachtbijdrage is bij een anisotropiefactor gelijk aan oneindig aan de 
lage kant. Dit kan veroorzaakt worden door het feit dat de rek-energiefunctie is 
gefit op experimentele gegevens van een geïsoleerde skeletspiercel: een eventuele 
passieve krachtbijdrage van de mysia wordt in dit geval geheel buiten beschouwing 
gelaten. 

Een uitsprclaic over wilt een juiste keuze voor de anisiïûpiefaeiûï zzl zijn, kan hieï 
niet gemaakt worden. Bovendien is het maar zeer de vraag of er sprake is van één 
anisotropiefactor die voor alle spieren geldig is, er is immers uit experimenten 
gebleken dat de bijdrage van de passieve kracht aan de totale krachtleverantie voor 
elke spier anders kan zijn. Wel is met grote zekerheid te stellen dat voor skelet- 
spieren met een kleine vezelhoek het spierweefsel een grotere anisotropie zal 
hebben dan hartspierweefsel. 
Meer experimenten zullen moeten worden gedaan om een goede afschatting te 
kunnen maken voor de materiaalparameters. 

Een grote beperking bij het modelleren van het materiaalgedrag van spierweefsel 
zal voorlopig dan ook nog wel het gebrek zijn aan experimentele gegevens die het 
materiaalgedrag van spierweefsel beschrijven. Om goede spiermodellen te ontwik- 
kelen zullen experimenten gedaan moeten worden op spierweefsel, waarbij ook 
gekeken dient te worden naar het materiaalgedrag op locaal niveau. Het opzetten 
van zulke experimenten is op zijn minst gezegd geen eenvoudige zaak en het zal 
dan ook zeer de vraag zijn of de gewenste experimentele gegevens binnen afkienba- 
re tijd voorhanden komen. 

Het continuums-spiermodel kan verder uitgebreid worden door het tijdsafhankelijk 
gedrag van de spier mee te nemen bij de modellering. Er zou hiervoor gebruik 
gemaakt kunnen worden van het sarcomeermodel zoals van Leeuwen (1991, 1992) 
dit heeft afgeleid (paragraaf 3.2). Ook kunnen eventuele visco-elastische materiaal- 
eigenschappen worden mee gemodelleerd. Een andere verbetering van het model 
kan bereikt worden door de peesplaten een eindige stijfheid te geven. 
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Bij uitbreidingen van het continuums-spiermodel moet telkens in het achterhoofd 
worden gehouden wat ermee bereikt moet worden. Complexe bouwstenen aanbren- 
gen in een model dat zelf op simpele aannames berust (in dit geval een spier 
modelleren door middel van een geometrie beschreven door een parallellogram) is 
niet zinvol. Een overgang naar het modelleren vah de spier binnen een eindig 
elementen programma zou in dit geval een betere oplossing kunnen zijn. Hierbij 

waardevol zijn. 
kilmen de resü:;aten veïhegen uit moûe::en ah he; eûn;iïìüums-s~eïmûde: zeer 

Wanneer niet alle gewenste gegevens, die nodig zijn om het materiaalgedrag te 
beschrijven, beschikbaar zijn, dan kan het probleem ook van de andere kant 
worden benaderd (zoals ook in hoofdstuk 5 is gedaan). Er kan een set parameters 
worden aangenomen, waarvan uitgaan wordt dat ze het materiaalgedrag van de 
spier op locaal niveau beschrijven. Door met behulp van deze parameters en een 
spiermodel, eeo spier door te rekener,, kar, eer, kracht-lengte relatie u7orden 
verkregen op spierniveau. Door de rekken en spanningen binnen de spier en de 
kracht-lengte relatie op spier niveau te vergelijken met die experimentele gegevens 
die wel voorhanden zijn kan de kwaliteit van de gekozen set parameters worden 
bepaald. Door nu parametervariatie toe te passen kan de invloed van deze parame- 
ters op de kracht-lengte relatie worden onderzocht en kunnen voor deze parame- 
ters betere schattingen worden gemaakt. 
Op deze manier kan het mogelijk zijn om eefi schatting te maken voor de parame- 
ters, die het materiaalgedrag op locaal niveau beschrijven, zonder dat deze recht- 
streeks door middel van experimenten te bepalen zijn. 
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B l  Symbolen 

Bl.1 Symbolen hoofdstuk 4 

APOD 
APOD, 

APOL, 
B 
F 
H 

JUMP 

A m n r  
Al-UL 

H o  

'a 

'ai 

4 
'ai 

dq.el. 

ia 

4 
40 
?f 

$0 

lm 

6 
6, 
6, 
Em 

€12 

e7r 
ë 
2 
t 
ü 
v' 
I3 

: Afstand tussen de peesplaten 
: Afstand tussen de peesplaten voor spierelement i 
c Lengte van de peespiaten 
: Lengte van de peesplaten voor spierelement i 
: Lengte 
: Lengte 
: Lengte 
: Idem bij optimale lengte 
: Afstand langs de peesplaat tussen het begin van de proximale pees- 

: Parameter die materieel punt op spierelement eenduidig vastlegt 
: Idem VQUT spierelement i 
: Parameter die materieel punt op spierelement eenduidig vastlegt 
: Idem voor spierelement i 
: Dikte van een spierelement 
: Architectuurindex 
: Lengte van de peesplaat 
: Idem bij optimale lengte 
: Lengte van de spiervezels 
: Idem bij optimale lengte 
: Lengte van een spierelement 
: Idem bij optimale lengte 

plaat en het eind van de distalee peesplaat 

: Afstand tussen twee punten van verschillende spierelementen 
: Idem bij momentane lengte 
: Idem bij optimale lengte 
: Totale rek in een spierelement 
: Rek tussen twee punten van verschillende spierelementen 
: Eenheidsvector 
: Eenheidsvector 
: Vector die een willekeurig punt van het spierelement beschrijft 
: Vector 
: Vector 
: Vector 
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B1.2 Symbolen hoofdstuk 5 

: Punt op het parallellogram 
: Idem bij ongespannen spiervezel 
: Oppervlakte van de peesplaat 
. r ysmiogisehe dwarsdoorsnede bij úptirnaie spieriengte 
: Idem bij momentane spierlengte 
: Constante 
: Genormeerde sarcomeerkracht 
: Vezellengte bij meting morfologische gegevens 
: Idem bij optimale spierlengte 
: Spierlengte bij momentane spierlengte 
: Idem bij meting morfologische gegevens 
: Sarcomeerlengte bij ongespannen spiervezel 
: Idem bij meting morfologische gegevens 
: Idem bij optimale spierlengte 
: Lengte bij momentane spierlengte 
: Idem bij meting morfologische gegevens 
: Spiervolume 
: Rek-energie functie 

= l----: 

: Constante 
: Constante 
: Constante 
: Constante 
: Constante 
: Afstand tussen de peesplaten bij momentane spierlengte 
: Idem bij ongespannen spiervezel 
: Peesplaat lengte 
: Hydrostatische druk 
: x-coördinaat bij ongespannen spiervezel 
: Idem bij momentane spierlengte 
: y-coordinaat bij ongespannen spiervezel 
: Idem bij momentane spierlengte 
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: Scalar welke rek-energie functie vastlegt 
: Idem 
: Idem 
: Idem 

: Vezelhoek bij momentane spierlengte 
: idem bij ongespannen spiervezel 
: Idem bij meting morfologische gegevens 
: Hoek tussen peesplaat en x-as bij ongespannen spiervezel 
: Idem bij momentane spierlengte 
: Momentane gedeeld door ongespannen sarcomeerlengte 
: Maximale vezelspanning 
: Gecorrigeerde maximale vezelspanning 

: Vector die punt A beschrijft bij momentane spierlengte 
: Idem bij optimde spierlengte 
: Eenheidsvector 
: Idem 
: Idem 
: Normaalvector 

: Deformatietensor 
: Matrixnotatie van de deformatietensor 
: Component van de deformatietensor 
: Green-Lagrange rektensor 
: Matrixnotatie van de Green-Lagrange rektensor 
: Component van de Green-Lagrange rektensor 
: Tweede Piola-Kirchhof spanningstensor 
: Component van de tweede Piola-Kirchhof spanningstensor 
: Totale spanningstensor 
: Spanningstensor voor actief materiaalgedrag 
: Idem maar in matrixnotatie 
: Deviatorisch deel van de spanningstensor voor passief materiadge- 

drag 
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d 
( J i j  

vO 
I 

+ 

: Idem i j  de component 
: Gradient operator 
: Eenheidstensor 
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B2 Programma DISP1.M 

B2.1 Hoofdprogramma DISP1.M 

clear 
M O L  = l ;  
t = 1; 
JUMP = 1: 

i - - i ;  

while i < = 100, 
APOD(i) = 1 + 1/99 * 16 * (i-1); 
i = i + l ;  

end 

DA = M O L  * 1; 
DF = O ;  

while t < = 5, 

disphulp 
dispopti 
dispmome 

JUMP 
t 

end 

= J U M P + %  
= t + l ;  

dispploi 

B2.2 Subroutines 

B2.2.1 Subroutine D1SPHULP.M 

70 
% LMO lengte van deelspiertje U bij optimale lengte 
% LFO vezellengte van deelspiertje U bij optimale lengte 
% IA architectuur index voor deelspiertje U 
70 hoogte zoals gedefinieerd in figuur 4.2 voor deelspiertje U bij optimale lengte 
70 dikte van deelspiertje U (totale spierdikte is gedefinieerd als de halve peesplaatlengte) 
% MIN maximale verkorting van de totale spier: 
% MIN = minimum(deelspier1engte bij optimale lengte - deelspierlengte bij minimale lengte (= 

rechthoek)) 
% MAX maximale verlenging van de totale spier 
% MAX = minimum(deelspier1engte bij maximale lengte - deelspierlengte bij optimale lengte) 

BEREKENING VAN DE HULPVARIABELS LMO, LFQ, IA, HO, DIKTE, MIN 

HO 
DIKTE 

MIN = -1000; 
MAX = 1000; 
U = 1; 
DIKTE = 0.5*AP0L*1/100;  

Analyse van het parallellogrammodel als spiermodel 83 



Bijlage 2: Programma DISPM 

while U < = 100, 

HULPV1 = ((APOL + JUMP)* (APOL + JUMP)) + (APOD(U) *APOD(U)); 
LMO(U) = sqrt(HULPV1); 
LFO = sqrt( APOD(U)*APOD(U) + JUMP'JUMP ); 
IA = LFO/LMO(U); 
HULPV2 = (APOL*APOL) - ((APOL*MOL + (l.O-IA*U)* LMO(U)*LMO(U))/(2.O*LMO 

HO(U) = sqrt(HULPV2); 
if LFO*O.46 > = M O D ,  

(U)))*((APOL*APOL + (l.O-IA*IA) * LMO(U)*LMO(U))/(2.O*LMO(U))); 

LFFMIN 

L" 
LFFMIN 

else 

end 

LMAX 

COUNT2(U) 
DELTAMIN(U,t) 
DELTAMAX 

= s~~~((s~~~(O.~~*O.~~*(APOD(U)*APOD(U) + JUMP*JUMP)-APOD(U)* 
MOD(U)) +MoL)=(sqa(o.46*o.46*(APoDCJ)*~oD(u) + s U M P * J u ~ ) -  
APOD(U)*APOD(U)) +-OL) + APOD(U)*APOD(U)); 

= 0.46; 

= sqrt(APOD(U)*APOD(U) + APOL*APOL); 
= APOD(U)/LFO; 

= ~~~((S~~~(~.~~*~.~~*(APOD(U)*APOD(U)+JUMP*JUMP)-APOD(U)* 
APOD(U)) +APOL)*(sqrt(1.61*1.61*(APOD(U)*APOD(U) +JUMP* 
JUMP)-APOD(U)*APOD(U)) +MOL) t APOD(U)*APOD(U)); 

= u ;  
= LMIN - LMO(U); 
= LMAX -LMO(U); 

ifDELTAMiN(U,t) > MIN, 
MIN = DELTAMIN(U,t); 
LFMIN = LFFMIN; 

end 

if DELTAMAX < MAX 

end 
MAX = DELTAMAX; 

U = u + 1 ;  
LMOMAX = max(LM0); 
LMOMIN = min(LM0); 

end 

B2.2.2 Subroutine DISPOPTLM 

Mx2 

TOY2 

u = 2; 

= (((DF/APOD(1))-O.S)*LMO(1) + (DA/APOGDF/APOD(l))* 
(sqrt(APOL*APOL-HO(l)*HO(l)))); 

= (DA/APOGDF/APOD(l))*HO(l); 

Analyse van het parallellogammodel als spiermodel 84 



Bijlage 2: Programma DISPM 

while U c = 100, 
I 
TOx1 
TOY1 
Tom 

TOY2 

HULPlX 
HULPlY 
DISl(1) 

U 

u - 1; 
TO= 
TOY& 
(DF/APOD(U)-O.S)*LMO(LJ) + (DA/APOLDF/APOD(U))* 
(sqrt(APOL*APOLHO(U)*HO(U))); 
(DA/APOL-DF/APOD(U))*HO(U); 

TOx2 - TOXI; 
TOY2 - TOY1; 
sqrt(HULP1X'HULPlX + HULPlY *HULPlY + DIKTE*DIKTE); 

u + 1; 

end 

B2.2.3 Subroutine DISPM0ME.M 

EPSM 
Tx2 

TY2 

U 
while U c = 100, 

I 

EPSM 
TXl 
TY1 
Tx2 

COUNT(I) 

TY2 

HULP2X 
HULP2Y 
DIS2 
DISABMiN(1,t) 

U 

end 

EPSM 
Tx2 

TY2 
U 

while U c = 100, 
1 
EPSM 

TX1 
TY1 
Tx2 

TY2 

MIN / LMO(1); 
(DF/APOD(1)-05)*(1.0 +EPSM)*LMO(l) + ... 
(DA/APOGDF/APOD(1))*(sqrt(APOL*APOLHO(1)*H0(1)/ ... 
((1.0+ EPSM)*(l.O+EPSM)))); 
(DA/APOLDF/APOD(l))*HO(1)/(1.0 + EPSM); 

U-l; 
I; 
MIN / LMO(U); 
Tx2; 
TY2; 
(DF/APOD(U)-O.S)*(l.O+EPSM)*LMO(U) + ... 
(DA/APOLDF/APOD(U))*(sqrt(APOL*APOL(HO(U)*HO(U)/ ... 
((l.O+EPSM)*(l.O+ EPSM))))); 
(DA/APOLDF/APOD(U))*HO(U) / (LO+ EPSM); 

Tx2-TX1; 
TY2 - TY1; 
sqrt(HULP2X*HüLP2X + HULP2Y *HULP2Y + DIKTE*DIKTE); 
(DIS2-DISl(I))/DISl(I); 

U + %  

MAX / LMO(1); 
(DF/APOD( 1)-05) * (1.0 + EPSM)*LMO(l) + (DA/APOGDF/APOD(l)) * 
(sqrt(APOL*APOLHO(l)*HO(1)/((1.0 + EPSM)*(l.O + EPSM)))); 
(DA/APOGDF/APOD( 1)) *HO( l)/( 1.0 + EPSM); 
2; 

= u - 1 ;  
= MAX/LMO(U); 

=Tx2; 
= TY2; 
= @F/APOD(U)-05)*(1.0+EPSM)*LMO(U) + ... 
(DA/APOLDF/APOD(U))*(sqrt(APOL*APOLHO(U)*HO(U)/ ... 
((1.0 + EPSM)*(l.O + EPSM)))); 

= (DA/APOLDF/APOD(U))*HO(U) / (1.0 + EPSM); 
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HULP2X = m-TX1; 
HULP2Y = TY2-TY1; 
DIS2 = sqrt(HULP2X*HULP2X + HULP2Y *HULP2Y + DIKTE*DIKTE); 
DISABMAX(1,t) = (DISZ-DISl(I))/DISl(I); 

U = u + 1 ;  

end 

clg 

piot( COUNT,DIsABMIN(:,l),COUNT,DISABMIN(:,2),COUNT,DISAI3MIN(:,3), 
COUNT,DIsABMIN(:,4),COUNï,DISABMIN(:,5)) 
titIe('AP0L = 1, JUMP = 1/5/9/13/17, M O D  1 -> 17, spierverkorting') 
xlabel('paralie1logram nummer') 
ylabelcrek (dl/Io)') 

%meta displmet 
pause 
plot( COUNT,DISAI3MAX(:,1),COUNT,DIWMAX(:,2),COUNT,DISABMAX(:,3), 

COUNT,DISAl3MAX(:,4),COUNT,DIWMAX(:,5)) 
title('APOL = 1, JUMP = 1/5/9/13/17, APOD 1 -> 17, spierverlenging') 
xlabel('paral1ellogram nummer') 
ylabelcrek (dl/lo)') 

Vometa displmet 
pause 
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B3 Resultaten analyse Savelbergs spiermodel 

In deze bijlage zijn gegevens opgenomen over de geometrie van de spieren welke 
gesimuleerd zijn. In tabel B3.1 zijn de gegevens voor de D-simulatie opgenomen en 
in tabel B3.2 de gegevens van de JD-simultie. De volgende waarden zijn in de tabel 
weergegeven: 

jump : JUMP factor, bij de D-simulatie is deze ook constant voor alle spier- 
elementen. Bij de JD-simulatie varieert deze over de spierelementen. 

apod : Afstand tussen de peesplaten, deze varieert over de spierelementen 
van 1 tot en met 17. 

max. verk. : Maximale absolute verkorting van de totale spier. Deze wordt be- 
paald door de minimale genormaliseerde vezellengte (0.46) of door 
die spierlengte waarbij één van de spierelementen overgaat in een 
rechthoek. 

vezel verk. : De genormaliseerde minimale vezellengte voor het spierelement die 
de maximale verkorting van de spier bepaalt. 

max. verl. : Maximale 2bsclute verlenging var, de totale spier. Deze wordt be- 
paald door de maximale genormaliseerde vezellengte (1.61). 

min. elem. : Lengte van het kortste spierelement bij de referentie toestand. 
max. elem : Lengte van het langste spierelement bij de referentie toestand. 
(yOP 

: Vezelhoek bij optimale lengte (Deze is bij de JD-simulatie voor alle 

ann1 : h q ~ t e  ~~ity & ne-pl8t-n y”” y’ L.WLI, APT- U W Y W  i s  I c=p,stz=t ~7ccr spiere!e~~e~.i,en -r -A 

spierelementen gelijk). 
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Bijlage 3: Resultaten analyse Savelbergs spiermodel 

Tabel B3. I : Gegevens over de geometrie van de gesimuleerde spieren voor de D-simulaiie 
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apol jump aped max. verk. vezel verk. 

1 1+17 1-17 0.822 0.707 

1 5-45 1-17 2.805 0.46 

1 94153 1+17 4.908 0.46 

1 13-221 1-17 7.050 0.46 

1 17+289 1+17 9.202 0.46 

max. verl. min. elem. max. elem. aOD 

0.969 2.236 24.259 45" 

0.3120 6.083 87.664 11.3" 

5.527 10.050 154.94 6.3" 
4 .  ne/ 
14.U50 222.Ós I 4.4" - l\rr 

/ . V X  

10.389 18.028 290.498 3.4" 

~ ~ ~~ 

Tabel B3.2: Gegevens over de geometrie van de gesimuleerde spieren voor de JD-simulatie 
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Bijlage 4: Mo~ologische gegevens 

B4 Morfologische gegevens 

In tabel B4.1 (Spoor et al., 1992) zijn de invoergegevens opgenomen welke door het 
continuums-spiermodel en het model van Spoor (1992) gebruikt worden. 

No. Muscle V Lfl 4 1  Om1 Lml A Lfo 
(mm) (cm'j (mmj (cm') (mm> í w j  i"> 

Mean SD Mean SD Mean SD 

Specimen No. 721 
1 Gastrocn.med. 90 41.9 7.5 2.41 0.08 17 10 105 19.5 47.4 
2 Gastrocn.lat. 60 46.4 5.9 2.40 0.09 7 6 165 11.5 52.8 
3 Plantaris 5 33.0 6.7 2.39 0.12 5 5 80 1.4 37.8 
4 Soleus(u) 180 24.7 2.2 1.416 0.013 41 13 235 38.1 47.6 
5 Soleus@) 35 25.1 2.4 1.37 0.03 35 15 175 7.0 50.2 
6 Flex.hall.long. 46 40.2 5.4 2.11 0.16 20 12 225 9.0 52.0 
7 Flex.dig.long. 13 30.1 1.7 2.24 0.09 3.9 1.3 240 3.6 36.6 
8 Tibialispost. 39 21.6 1.3 2.22 0.09 11 4 220 14.8 26.5 
9 Tibialis ant. 75 82.7 7.3 3.29 0.09 7 2 210 11.0 68.7 

10 Ext. hall.long. 19 100.9 2.6 3.34 0.11 6 3 220 2.3 82.4 
11 Ext.dig. long. 52 89.5 7.0 3.48 0.08 5 3 300 7.5 70.2 
12 Peroneusbrev. 30 33.2 1.5 2.99 0.35 9 7 170 9.9 30.3 
13 Peroneuslong. 49 37.3 1.5 2.61 0.20 12 10 250 12.6 39.0 

Tabel B4.1: Spierparameters volgend uit morfologisch spieronderzoek verricht door Spoor et al 
(1992). 

Verklaring van de parameters: 

V 
Lfl Geobserveerde vezellengte [m] 
L,, Geobserveerde sarcomeerlengte [m] 
a,, Geobserveerde vezelhoek [graden] 
Lml Geobserveerde spierlengte [m] 
A 
Lfo Optimale vezellengte [m] 

Volume van de spier [m3] 

Fysiologische dwarsdoorsnede van de spier [m2] 

Figuur B4.1 (Spalteholz & Spanner, 1959) geeft weer hoe de desbetreffende spieren 
in het onderbeen gerangschikt zijn. 
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Bijlage 5: Inleiding in de continuumsmechanica 

B5 Inleiding in de continuumsmechanica 

B5.1 Deformatie en rek 

Wanneer een driedimensionaal lichaam wordt beschouwd, kan elk materieel punt 
vm bit, ~ciiaarn WQKI~II vasigeiegci c i ~ ~ r  middei van zijn materiële coordinaten E . 
Dit is een onveranderlijk, eenduidig label van een materieel punt van het be- 
schouwde lichaam: 

eT = r5,  (B5.1) 

Tijdens deformatie zal de positievector 3 van een materieel punt veranderen. In 
het algemeen is de positievector een functie van 5 en t , waarbij t de tijd of 
toestand voorstelt: 

z = Z(5, t )  (B5.2) 

Lokale deformatie van een lichaam kan beschreven worden door middel van een 
deformatietensor F . Deze deformatietensor beschrijft hoe een infinitesimale 
kleine verschilvector dxo in de referentie-configuratie afgebeeld wordt op de 
vector dx in de huidige-configuratie (de situatie na deformatie): 

di! = F * &To (B5.3) 

De deformatietensor is te bepalen door de gradient-operator To met betrekking 
tot de referentie-configuratie te laten werken op de huidige positievector en van dit 
produkt de geconjugeerde te nemen: 

F = (VOX')' 

Voor een cartesisch coördinatensysteem geldt voor de gradientoperator: 

(B5.4) 
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Bìilage 5: Inleiding in de continuumsmechanica 

+ a  + a  -+ a vo = zl- + e2- + e3- 
ax01 8x02 

(B5.5) 

Bij andere coördinatensystemen (cilindercoördinaten, bolcoördinaten etc.) is deze 
vergelijking niet geldig en zal over het algemeen complexer zijn. 

F bevat zowel informatie over de verandering van positie van het lichaam als 
over de verandering van de vorm van het lichaam. Spanningen binnen het lichaam 
zijn alleen afhankelijk van de verandering van de vorm en niet van de verandering 
van de positie van het lichaam. Daarom worden er rektensoren gedefinieerd welke 
alleen de vormverandering van het lichaam beschrijven. In dit onderzoek gebruiken 
we de Green-Lagrange rektensor E : 

1 
2 

E = - ( F C - F  - I) (B5.6) 

Waarin Z de eenheidstensor is. 
De relatieve lengte verandering X van een materiële vector in de richting 
wordt nu gegeven door: 

(B5.7) 

De volume verandering van een materieel element wordt gegeven door de vergelij- 
king: 

dV = det(F)dVo (B5.8) 

Voor incompressibele materialen zal dus moeten gelden: 

det(F) = 1 (B5.9) 
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B5.2 Spanning 

Beschouw een infinitesimaal oppervlakje met eenheids-normaal Zo en een opper- 
vlak &, s Boos de werking van een kracht if' op dit oppervlakje, zal het 
oppervlakje deformeren volgens een deformatietensor F . Het gedeformeerde 
oppervlakje heeft een eenheids-normaal ñ en een oppervlak 054 . De locale 
sparmingstoestmd iir het materiaal WQT& gegeven door de Cauchy spanningsten- 
sor a . Deze tensor bepaald de kracht op een infinitesimaal oppervlakje: 

df = a-iz GM (B5.10) 

Het mechanische gedrag van een elastisch materiaal wordt beschreven door 
constitutieve vergelijkingen, welke spanning koppelen aan rek. In het geval van 
grote deformatie is de Green-Lagrange rektensor E een goede maat voor de rek. 
Er wordt een spanningstensor gedefinieerd, de tweede Piola-Kirchhoff span- 
ning P , die een functie is van de Green-Lagrange rektensor. Zo wordt ervoor 
gezorgd dat de constitutieve vergelijking onafhankelijk zijn van starre bewegingen 
van een lichaam. De tweede Piola-Kirchhoff spanningstensor P is gedefinieerd als: 

P = det(F)F-'.a.F* (B5.11) 

Bij een incompressibel materiaal is alleen het deviatorische deel d van u afhan- 
kelijk van de deformatie van het materiaal. In dit geval is het handig om de Cauchy 
spanningstensor op te delen in zijn deviatorische gedeelte en in de hydrostatische 
druk. Deze laatste zal uit de randvoorwaarden bepaald moeten worden: 

a = d - p I  (B5.12) 

De tweede Piola-Kirchhoff spanningstensor S , gerelateerd aan het deviatorische 
deel van de Cauchy spanningstensor, is gedefinieerd als: 

S = det(F)F-'.ad.F* (B5.13) 

De tweede Piola-Kirchhoff spanningstensor S is te bepalen met behulp van een 
spannings-energie functie W(E) die een functie is van de Green-Lagrange 
rektensor: 

(B5.14) 
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B5.3 Voorbeeld 1: de uniaxiale trekproef 

We beschouwen het blokje uit figuur B5.1. 

20 
I 

Figuur B5.1: Definitie van het assenstelsel ten opzichte van het te vervormen blokje. 

Het blokje wordt in de e,-richting gerekt van l,, naar l2 zodat geldt: 
l2 = A l m  (B5.15) 

Er wordt een homogene deformatie verondersteld en bovendien wordt het volume 
van het blokje constant gehouden. Er geldt nu: 

1 1, = -llo 
Jh 

1 l3 = - 
fl 

(B5.16) 

Voor de positievector voor een willekeurig punt van het blokje kan nu geschreven 
worden: 

(B5.17) 1 1 ,  
X = xiêl + x2ê2 + x3ë3 = --xolZl + Axo2ê2 + - x  e Jx Jh O3 

Met behulp van formule B5.4 kan nu de deformatietensor worden afgeleid: 

1 ..+, 1 + +  F = -elel + Aê2ë2 + -e3e3 
Jh Jx 

(B5.18) 
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- o d  = 

Met B5.13 en B5.14 geeft dit voor het deviatorische deel van Cauchy spanningsten- 
sor: 

- sll o o 

o PS, o 
s33 

A, 

0 0 -  x 

ad=- f F - S - P  = -elel Sll -. -* + h2S2Z2Z2 + Te3e3 s33  -. -. (B5.19) 
d e w  x 

Of in matrix notatie: 

(B5.20) 

B5.4 Voorbeeld 2: de afschuifproef 

We kijken weer naar het blokje uit jïguur B5.1. In dit geval wordt het onderste vlak 
(e, = O) vastgehouden en het bovenste vlak (e, = 13& over een afstand van p 

verplaatst in de e,-richting. Hierbij blijven alle zijden van het blokje evenwijdig en 
blijft de afstand tussen het boven- en ondervlak van het blokje gelijk. 
Voor de positievector voor een willekeurig punt van het blokje kan nu geschreven 
worden: 

Met: 

IJ Y = -  
'30 

(B5.22) 

Hiermee kan de deformatietensor worden afgeleid: 

F = ëlël + ë2ë2 + ë3ë3 + yë2ë3 (B5.23) 

Analyse van het garallellogrammodel als spiermodel 96 



Bijlage 5: Inleiding in de coníinuumsmechanica 

en het deviatorische deel van Cauchy spanningstensor: 

ad= y((s23+s32)+ys3p2ë2 +s33ë3ë3 + (s23+ys33)ë2ë3 + (s32+ys3Jë3z2 (B5.24) 

Of in matrix notatie: 
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B6 Programma FIT1.M 

clear 
% constante voor passieve spanning 

a 
CONS 
aifal 
alfa2 
&i3 
alfa4 

= l*lO"(-13); 
= 05*10"27; 
= l*a; 
= 2*a; 
=: l*z; 
= O*a; 

10 = 0.0000012558; 
11 = lo; 

% BEGIN LOOP 

ji = o ;  

while 11 < 0.0000038 

ji 

lap1 
lap2 
lap3 
F 

FC 
C 
E 

IE? 
IIE 
IaE 
IIaE 
W 

Plla  
P22a 
P33a 
P12a 
pi0 

sigmapl 
sigíji) 

70 

Fishlíji) 
lui) 
11 

end 

ji + 1; 

sqrt(lO/ll); 
ll/lo; 
lap% 

lapl, o, 0 
O, 1ap29 0 
O, O, lapSI; 

F'; 
FC*F; 
O.S*(G[l,O,~O,l,o;O,O,l]); 

E(1,1) + W , 2 )  + E(3,3); 

E(2,2); 
E(1,2)*E(1,2) + E(2,3)*E(2,3) + E(3,1)*E(3,1) - E(l,l)*E(2,2) - E(2,2)*E(3,3) - E(3,3)*E(l,l); 

E(2,1)*E(2,1) + E(2,3) *E(2,3); 
CONS*(exp(aífal*IE*IE + aífa2*IIE + alfa3*IaE*IaE + alfa4*IIaE) - l),pause 

2*alfal*(E(1,1) +E(2,2)) - alfa2*E(2,2) + (2*alfal-alfa2)*E(3,3); 
2*alfal*(E(1,1) +E(2,2)) - alfa2*E(1,1) + 2*alfa3*E(2,2) + (2*alfal-alfa2)*E(3,3); 
(2*alfai-alfa2)*(E(l,l) +E(2,2)) + 2*alfal*E(3,3); 
(alfa2 + alfa4)*E(2,1); 
W* [ Plla, P12a, 0 

P12a, P22a, 0 
0, O, P33al; 

F * pi0 * FC; 
sigmapl(2,2)-sigmapl(l,l); 

FISH ET AL 

= 1.05 * exp(2.652 * 1000000 * 11); 
= 11; 
= 11 + 0.0000001; 

plot(l,sig,l,Fishl), title('ANISOTROP1E FACTOR 2, C=O.5*1OA27 a = 1*10"-13'), 
xlabel('sarcomeerlengte'), ylabel('spannhg in e2 richting') 
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B7 Programma DATA1.M 

B7.1 Hoofdprogramma DATA1.M 

clear 

Istart 
lopti 
Is ip.2 

begin 
eind 
1V 
ILfl 
Iaml 
1Lml 
OLfO 

lampil 
A 
gstart 
gam0 
gamll 

passief 
paralmod 
spoormod 
spooplot 

= 0.46; 
= 1; 
= 2uinnn; 

= 0.05; 
= 0.15; 
= 0.00009; 
= 0.0419; 
= 17; 
= 0.105; 
= 0.0474; 

% Genormeerde startlengte van de sarcomeer 
% Genormeerde optimale lengte van de sarcomeer 
76 Mm, act. spanning io sarcomeer bij opt. 1. 

% Beginlengte van de spier [m] 
% Eindlengte van de spier [m] 
% Volume van de spier [mu] 
% Geobserveerde vezellengte [m] 
% Geobserveerde vezelhoek [graden] 
% Geobserveerde spierlengte [m] 
% Optimale vezellengte [m] 

= iaml/lSO*pi; % lam1 in radialen 
= iV/(iLfl*sin(iampil)); 
= asin(iLfl*sin(iampil)/(lstart*oLfo)); % Start vezelhoek 
= 05*pi-gstart; % Start gamma [rad] 
= garnO/pi*lSO; 

% Oppervlakte peespiaat [m?] 

% Start gamma [graden] 

% Prog. met gegevens voor passief gedrag 
% Prog dat het parallellogram model beschrijft 
% Prog dat het model van Spoor beschrijft 
% Prog voor de uitvoer 

B7.2 Subroutines 

B7.2.1 Subroutine PASS1EF.M 

a = 1*10"(-13); 
CONS = 0.5*10A27; 
alfa1 = 1; 
alfa2 = 2 ;  
alfa3 = l*a; 
alfa4 = o ;  

B7.2.2 Subroutine PARALM0D.M 

while E(2,2) < 5.625, 

ji = ji + 1; 
gamll = gamll+O.l; 
gaml = (gamll) /l80*pi; 
F = [ cos(gaml)/cos(gamO), 

sin(gami)/cos(gamO)-sin(gam0)/cos(gaml), 
O, 

FC = F ;  
C = FC*F 

o, O 
cos(gamO)/cos(gamï), O 
O,  11; 
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E 
EEl(ji) 
EE2(ji) 

% 

IE 
IE? 
Id3 
!%E 
W 

Pl la  
P22a 
P33a 
P12a 

SSa(ji) 
SSb(ji) 
SSc(ji) 
SSd(ji) 

a 
b 

d 
aa(ji) 
bb(ji) 
cc(ji) 
dd(ji) 

SIGMAPA 

C 

% 

clsnorm 

zz 

= os*(c-[l,o,o;o,l,o;o,o,lJ); 
= E(1,l); 
= E(2,2); 

BEREKENING VAN DE PASSEW3 SPANNING 

= E(1,l) + E(2,2) + E(3,3); 
= E(1,2)*E(1,2) + E(2,3)*E(2,3) + E(3,1)*E(3,1) - E(l,l)*E(2,2) - E(2,2)*E(3,3) - E(3,3)*E(191); 
= E(272); 
= 32,?)*E(2,?) + 0(2,3)*0(2,?); 
= CONS*(exp(alfal*IE*IE + alfa2*IIE + alfa3*IaE*IaE + alfa4*PïaE) - 1); 

= 2*alfal*(E(l,l) +E(2,2)) - alfa2*E(2,2); 
= 2*alfal*(E(l,î) + E(2,2)) - alfa2*E(1,1) + 2*alfa3*E(2,2); 
= (2*alfal-aifa2)*(E(l,l) + E(2,2)); 
= (aifa2+alfa4)*E(2,1); 

= W*Plla; 
= W*P12a; 
= W*P22a; 
= W*P33a: 

= W*(F(l,l)*F(l,l)*Plla); 
= W*(F(1,1)*F(2,1)*Plla+F(1,1)*F(2,2)*P12a); 
= W*(F(2,2)*F(2,2)*P22a+2*F(2,1)*F(2,2)*P12a+F(2,1)*F(2,1)*Plla); 
= W* (F(3,3) *F(3,3) *F33a); 
= W*(F(l,l)*F(l,l)*Plla); 
= W*(F(1,1)*F(2,1)*Plla+F(l,l)*F(2,2)*P12a); 
= W*(F(2,2)*F(2,2)*P22a+2*F(2,1)*F(2,2)*P12a+F(2,1)*F(2,1)*Plla); 
= W*(F(3,3)*F(3,3)*P33a); 

= a, 
b, 
o, 

BEREKENING VAN ACIIEVE SPANNING 

= sqrt(2*E(2,2) + 1) * lstart/lopti; 

= lsigma*clsnorm; 

if clsnorm < 0.46, 

elseif clsnorm < 0.61, 

elseif clsnorm < 1, 

elseif clsnorm < 1.09, 

elseif clsnorm < 1.61, 

else 

end 

sigmaac = o ;  

sigmaac = zz*(4*(cLsnorm-0.46)); 

sigmaac = zz*(0.6 + 1.025641*(cLsnorm-0.61)); 

sigmaac = zz; 

sigmaac = zz'(1 - 1.9230769*(cLsnorm-1.09)); 

sigmaac = o ;  

SIGMAAC = [ O, 
o, 
o, 

o, 
sigmaac, 
o, 

0 
0 
dl ; 

0 
0 
01; 
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% 

hulp2 
hulp3 
hulp4 
P 

% 

SIGMATO 

% 

Ilm(ji) 

70 

nvecapo 

% 

foleac 
inflac(ji) 
lelnflac(ji) 

% 

foiepi 
hflpiíji) 
lelnflpl(ji) 

% 

P P m  

% 

folevec 
inflveui) 
iehflve(ji) 

end 

BEREKENíNG VAN DE HYDROSTATISCHE DRUK 

= sin(gaml)*sin(gaml)*W*F(l,l)*F(l,l)*Plla; 
= (2*sin(gaml)*cos(gam1))*W*(F(l,l)*F(2,1)*Plla + F(l,l)*F(2,2)*P12a); 
= cos(gaml)*cos(gaml)*(W*(F(2,2)*F(2,2)*P22a + 2*F(2,1)*F(2,2)*P12a + F(2,1)*F(2,1)*Plla) + sigmaac); 
= hulp2 - hulp3 i hul@; 

BEREKENiNG VAN DE TOTALE SPANNING 

0, 0 
E-p + sigmaac, O 
o, d-pl; 

BEREKENING VAN DE SPIERLENGTE volgens Spoor 

= Em1 - iLfl*cos(iampii) + lLfl*sin(lampil)*tan(gaml); 

BEPALEN VAN MOMENTANE NORMAALVECTOR OP DE PEESPLAAT 

= [-sin(gam1); cos(gam1); O]; 

= SIGWC*nvecapo; 
= [cos(gaml), sìn(gaml), O] * foleac; 
= inflac(ji)*A; 

PASSIEVE KRACHT BIJDRAGE OP DE APONEUROSE 

= SIGMAPA*nvecapo; 
= [cos(gaml), &(gaml), O] * folepl; 
= Inflpl(ji)*A; 

HYDROSTATISCHE DRUK 

= p; 

TOTALE KRACHT OP DE APONEUROSE (sommatie van actief +passief + hydro druk) 

= SIGMATO*nvecapo; 
= [cos(gaml), sin(gaml), O] * folevec; 
= Inflve(ji)*A; 
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Bijlage 7: Programma DATALM 

B7.2.3 Subroutine SPOORM0D.M 

Ihb = íLfl*sin(lampil); 
Ipbl = ILfl*cos(lampil); 

i = 1; 
1Lm = begin; 

while 1Lm < eind, 
IPb = Ipbl + 1Lm - iLml; 
ILf = qrt(lpb*lpb +lhb*lhb); 

if ihnorm < 0.46, 
1Fsnorm = o ;  

elseif Usnorm < 0.61, 
1Fsnorm = 4*(1Lsnorm-0.46); 

elseif Ilsnorm c 1, 
IFsnorm = 0.6 + 1.025641*(ILsnorm-0.61); 

eiseifllsnorm c 1.09, 
IFsnorm = 1; 

elseif Ilsnorm < 1.61. 

Iknorm = ILf/oLfo; 

IFsnorm 

iFsnorm 
else 

end 

lPsnormv(i) 
Fmb 

Ipbv(i) 
Ilsnormv(i) 
IFsnormv(i) 
1Lmv(i) 
IFmbv(i) 
1Lm 
i 

end 

= 1 - 1.9230769*(ILsnorm-1.09); 

= o ;  

= 1Fsnorm; 
= Fsnorm * (Isigma * 1V * Ipb / (oLfo*iLf)); 70 (form 24 blz 65) 

= Ipb; 
= Usnorm; 
= 1Fsnorm; 
= 1Lm; 
= 1Fmb; 
= 1Lm + 0.001; 
= i+l: 

B7.2.3 Subroutine SPOOPL0T.M 

c k  
subplot(221) 
plot(llm,EEl,llm,EE2,iim,EE12), xiabel('spier1engte [m]'),ylabel('rek'), 

plot(llm,akt), xiabel('spierlengte [m]'),yiabei('spanning [N/m"2]'), 

plot(llm,SSa,llm,SSb,iim,SSc,iIm,SSd), xiabel('spier1engte [m]'),yiabel('spanning [N/mA2]'), 

plot(iím,aa,llm,bb,lIm,cc,llm,dd), xlabel('spierlengte [m]'),yiabel('spanning [N/m?]'), 

title('El1, E22 en E12') 

title('act. vezeispanning') 

title('S11, S12, S22 en S33') 

title('al1, 012, 022 en ~33')  

clg 
subplot(221) 
plot(llm,pp), xlabel('spier1engte [m]'),ylabel('druk [Pa]'), 

plot(llm,lelnflac,llm,ieinflve,iim,íeinflpi), xiabel('spier1engte [m]'),yiabel('kracht [q'), 
title('druk') 

title('spierkracht') 
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Bìjlage 8: Resultaten continuums-spiermodel 

BS Resultaten continuums-spiermodel 

In deze bijlage zijn de resultaten gegeven van de diverse simulaties die gemaakt 
zijn. De titels van de grafieken geven de volgorde van de curves in de grafiek weer. 
Hierbij geldt de volgende volgorde voor de lijntypes: 

m e  3 

curve 4 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Bijlage 8: Resultaten continuums-spiemodel 

B8.1 Referentiespier 

5 

O 

-5 1 
Ti 
Y 
.2 
l3 

E 

& 

\ 

-11 I I 

\ 
\ 

0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 
spierlengte [m] 

dnik 2.5 j104 I I I 

spierlengte [m] 

105 act. vezelspanning 
I I 

spierlengte [ m] 

spierlengte [m] 

spierlengte [m] 

a) links boven: Green-Lagrange rek 
b) rechts boven: Actieve vezelspanning 
c) links midden: 
d) rechts midden: Cauchy spanning voor het passieve materiaalgedrag 
e) links onder: Hydrostatische druk 
f )  rechts onder: 

Tweede Piola-Kirchhof spanning voor het passieve materiaalgedrag 

Kracht-lengte relatie, actief, passief en totaal 
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Bijlage 8: Resultaten continuums-spiermodel 

1 -  

0.5 

B8.3 Vezelhoek - 5" 

- 

I o /  

spierlengte [ml 

xlO4 S11, S12, S22 en S33 10 1 1 

5 .  

I I 1 

0.08 o. 1 0.12 0.14 

spierlengte [ml 

-5' 

druk 1.5 j105 I 

spierlengte [m] 

a) links boven: Green-Lagrange rek 

2.5 xi05 act. vezelspanning 

2 -  

- 1.5 

1; 
0.5 

O 
0.08 

- 

o. 1 0.12 0.14 

spierlengte [ml 

spierlengte [ml 

spierkracht 8000 I I I 

spierlengte [ml 

6 rechts boven: Actieve vezelspanning: 
c) links midden: Tweede Piola-Kirchhof spanning voor het passieve materiaalgedrag 
d) rechts midden: Cauchy spanning voor het passieve materiaalgedrag 
-/ ~ ~ 

e) links onder: Hydrostahsche druk 
f )  rechts onder: Kracht-lengte relatie, actief, passief en totaal 
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Bìjlage 8: Resultaten continuums-spiemodel 

B8.4 Anisotropiefactor 1 

2500 I I I 

I 
I 
I 

- 2000 - t I 

1000 - I .  

I 
I 

I 
I 

- 1500 - c 

1: 
I.’ 

I: 
I: 

I :  

- 
I : , : - 500 - 

-10 I I I I I 

0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 
spierlengte [m] 

xlO4 S11, S12, S22 en S33 41 I 

-4’ 8 
I I I 

0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 
spierlengte [m] 

Ii/ 
0.5 

-0.5 0.08 O! 0.1 0.12 0.14 0.16 

spierlengte [ m] 

6 
spierlengte [m] spierlengte [ m] 

a) links boven: Green-Lagrange rek 
b) rechts boven: Actieve vezelspanning 
c) links midden: Tweede Piola-Kirchhof spanning voor het passieve materiaalgedrag 
d) rechts midden: Cauchy spanning voor het passieve materiaalgedrag 
e) links onder: Hydrostatische druk 
f )  rechts onder: Kracht-lengte relatie, actief, passief en totaal 
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Bijlage 8: Resultaten continuums-spiermodel 

1.5 - 

1- 
E 

.Ei 0.5 - 

T1 
2, 

!3 

- 

- 
ba 

- 

...' - --- 2 O--- 
I I I 

B8.5 Anisotropiefactor a, = -2a 
4 

-0.5 

24 

o '  I I I 

1 

2 

1.5 
n 
cd 
Y 
2 4 1  
2 

T l  

0.5 

spierlengte [ml 

104 druk 
I I I 

spierlengte [ml 

- 
0.16 

6 rechts bov-: Actieve vezelspannhg 
c) links midden: Tweede Piola-Kirchhof spanning voor het passieve materiaalgedrag 
d) rechts midden: Cauchy spanning voor het passieve materiaalgedrag 
e) iinks onder: Hydrostatische druk 
f )  rechts onder: Kracht-lengte relatie, actief, passief en totaal 
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Biilape 8: Resultaten continuums-suiermodel 

8 0 0 0 ; - 1  6000 9 E 8 -  - 

y 6 -  
E - 

- 
ba 

i5 
4 -  - 

E? 2 -  
- -i 

4000 - 
.s 

E? li 2000- - 

....... I I ... ._... 
I ._...'. I 

B8.6 Anisotropiefactor Q) 

O 

I I 500 

400 - - 
1.5 - - 

300- 
n 
cd - 

1-  u - j 200- - 
a 

- 
$! 

0.5 - 100 
- 

I I I O 

- 

.10 ' I I I i 
0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 

O 

spierlengte [m] spierlengte [ml 
a) links boven: Green-Lagrange rek 
b) rechts boven: Actieve vezelspanning 
c) links midden: 
d) rechts midden: Cauchy spanning voor het passieve materiaalgedrag 
e) links onder: Hydrostatische druk 
f )  rechts onder: 

Tweede Piola-KUchhof spanning voor het passieve materiaalgedrag 

Kracht-lengte relatie, actief, passief en totaal 
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Bijlage 8: Resultaten continuums-spiemodel 

6000 - z 
2 4000- 

2000 
z 

B8.7 Ongespannen sarcomeerlengte 2 pm 
El l ,  E22 en E12 6 I I I 

I 

I I 

I 

I 
I 

- I 

I I 

r I 

I 

I 
I 
I 
I 

<r - C 
1’ *’ 

.!.. 
- - - - y . :  ... I I 

-4‘ I I 
I 

0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 
spierlengte [m] 

S11, S U ,  S22 en S33 xlO5 21 I I 

spierlengte [m] 

2.5 x105 I 

2 -  

- 

1 -  

- 

1.5 

0.5 

o’ I I 
I 

0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 
spierlengte [ m] 

-2 
0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 

spierlengte [m] 

spierkracht 8000 I I I 

I I 

spierlengte [ m] 

I 0.16 

a) links boven: Green-Lagrange rek 
b) rechts boven: Actieve vezelspanning 
c) links midden: 
d) rechts midden: Cauchy spanning voor het passieve materiaalgedrag 
e) links onder: Hydrostatische druk 
f )  rechts onder: 

Tweede Piola-kir clhof spanning voor het passieve materiaalgedrag 

Kracht-lengte relatie, actief, passief en totaal 
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Bijlage 8: Resultaten continuums-spiemodel 

B8.8 Spier 2, anisotropiefactor 2 
Ell ,  E22 en E12 60 I I I I I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 2 -  I 

- 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 1-  I 

I 

- 
I , , 

I 

I ----I 
c 

I O 

bn 
.fi 

-1' s I 
I I 

0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 
spierlengte [m] 

druk 2.5 ?lo6 I I I i 

spierlengte [m] 

-1' I 
I a I 

0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 
spierlengte [m] 

spierlengte [m] spierlengte [m] 

a) links boven: Green-Lagrange rek 
b) rechts boven: Actieve vezelspanning 
c) links midden: 
d) rechts midden: Cauchy spanning voor het passieve materiaalgedrag 
e) links onder: Hydrostatische druk 
f )  rechts onder: 

Tweede Piola-Kirchhof spanning voor het passieve materiaalgedrag 

Kracht-lengte relatie, actief, passief en totaal 
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Bijlage 8: Resultaten continuums-spiemodel 

BS.9 Spier 2, anisotropiefactor QO 

El l ,  E22 en E12 60 r I I I 1 

6080 
E 

.!i 

2 
4000 

3 !l2000- 

...... 

-20 
0.14 0.16 0.18 0.2 

- 

- 

1 
~ 0.22 

spierlengte [m] 

S11, S12, S22 en S33 8000 I I I 1 

..... ( . . . . . .  .. I 01 I 

0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 
spierlengte [m] 

O L '  I 
I , 

0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 
spierlengte [ml 

a) links boven: Green-Lagrange rek 
b) rechts boven: Actieve vezelspanning 

spierlengte [m] 

spierlengte [m] 

spierkracht 300 I I I I 

spierlengte [m] 

c) links midden: 
d) rechts midden: Cauchy spanning voor het passieve materiaalgedrag 
e) links onder: Hydrostatische druk 
f) rechts onder: 

Tweede Piola-Kirchhof spanning voor het passieve materiaalgedrag 

Kracht-lengte relatie, actief, passief en totaal 
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Bijlage 8: Resultaten continuums-spiermodel 

F10000 

Y 
B 

bQ 5000 

& 
-3 o -  

B8.10 Spier 4, anisotropiefactor 2 

- 

- 

6 

4 

2 

O 
24 
f2 

El l ,  E22 en E12 
I I I 

-2 

-4 
0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 

spierlengte [m] 

-5000 I I I I 

0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 
spierlengte [m] 

3 

- 2  cb 

Y 

3 1  

;i04 druk 
I I I 

O 
0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 

spierlengte [m] 

a) links boven: Green-Lagrange rek 
b) rechts boven: Actieve vezelspanning 

105 act. vezelspanning 
I 

a 
0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 

spierlengte [ m] 

-0.5 
0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 

spierlengte [m] 

spierkracht 1000 I I I I 

800 

600 

400 

200 

n 
0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 

spierlengte [m] 

c) links midden: 
d) rechts midden: Cauchy spanning voor het passieve materiaalgedrag 
e) links onder: Hydrostatische druk 
f )  rechts onder: 

Tweede Piola-Kirchhof spanning voor het passieve materiaalgedrag 

Kracht-lengte relatie, actief, passief en totaal 
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Bijlage 8: Resultaten continuums-spiemodel 

,' 

-4' I I I 

0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 
spierlengte [m] 

S l l ,  S12, S22 en S33 8000 I I I 

Ti 6000 

2 
E 

.fi 

3 

4000 

Fi 2000 
.... _.. 

I .___..  ', 01 I 

0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 
spierlengte [m] 

3 

- 2  c6 

v 
$ 1  

,104 druk 
I I 

O 
0.22 0.24 0.26 0.28 

spierlengte [m] 

a) links boven: Green-Lagrange rek 

xlO5 act. vezelspanning 3 I 

spierlengte [m] 

spierlengte [m] 

i Ö.22 0.24 0.26 0.28 0.3 
spierlengte [m] 

6 rechts boven: Actieve vezelspanning 
c) links midden: 
d) rechts midden: Cauchy spanning voor het passieve materiaalgedrag 
e) links onder: Hydrostatische druk 
f )  rechts onder: 

Tweede Piola-Kirchhof spanning voor het passieve materiaalgedrag 

Kracht-lengte relatie, actief, passief en totaal 
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