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Samenvatting

De materiaalparameters van de peesplaat van de kuitspier van een rat zijn geschat met
behulp van de numeriek experimentele methode. De numeriek experimentele methode
bestaat uit een experimenteel deel waarin een verplaatsingsveld van een biaxiale trekproef
wordt gemeten door het volgen van fluorescerende polystyreen markers op een proefstukje
van 5 bij 8 mm. en een numeriek deel waarin via een eindige elementen model een schatting wordt gedaan van de materiaalparameters die horen bij de experimentele verplaatsingen. Het gebruikte materiaal model is een lineair orthotroop model met als relevante
parameters de stijfheden E 1 en E2, de dwarscontractie coëfficiënt 'nu', de glijdingsmodulus

G en de anisotropie richting.
Na uitvoering van de trekproef op een stukje peesplaat en de daarbij behorende schatting
middels de eindige elementen methode, kon het vezelveld van de peesplaat goed worden
geschat. De verhouding E2:El en de andere parameters zijn niet nauwkeurig gevonden. Na
onderzoek bleek dat het peesplaatje losgeschoten is tijdens de trekproef. Tevens is het
aantal markers te laag, dit maakt de schatting te gevoelig voor fouten.
Met de hier gepresenteerde methode is het mogelijk om de anisotropie richting te schatten.
Met een groter proefstukje (kat of hond) kunnen er meer markers gebruikt worden en kan
de inklemming beter worden gecontroleerd zodat de schatting nauwkeuriger wordt.
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Inleiding

Binnen de vakgroep Bewegingswetenschappenvan de R.U. Limburg loopt een onderzoek van
Hennie van Bavel. In dit onderzoek wordt een numeriek model van een skeletspier ontwikkeld,
aan de hand van experimenten aan de kuitspier van een rat. Een skeletspier is opgebouwd uit
spierweefsel en peesplaat (aponeurose). Mijn onderzoek richt zich op de peesplaat. De
peesplaat is opgebouwd uit een collageenvezelveld en bevindt zich aan de proximale kant van
de kuitspier van de rat.

Om tot een numeriek model te komen is het nodig dat er materiaalparameters beschikbaar zijn
van het te modelleren materiaal. Omdat peesplaat een andere opbouw heeft dan spierweefsel, is
er onderzoek nodig naar de materiaalparameters van dit specifieke deel van de skeletspier. Er
is gekozen voor lineair orthotroop materiaal gedrag van de peesplaat. Kenmerkend voor dit
gedrag is de aanwezigheid van anisotropie in het materiaal. De stijfheid in X en Y richting
(ofwel in 1 en 2 richting) is niet hetzelfde. De parameters E l en E2 (stijfheden), de
glijdingsmodulus G de dwarcontractiecoefficient ‘nu’ en de anisotropierichtingen (deze bepalen
de richting van het vezelveld in het materiaal) zijn bij dit model van belang.
Van Ratingen [proefschrift,19941 maakt gebruik van een methode, de numeriek experimentele
methode, om parameters van een onbekend materiaal te kunnen schatten. De numeriek
experimentele methode maakt gebruik van experimentele data op grond waarvan een numeriek
experiment gedurende een aantal cycli wordt aangepast totdat de parameters een waarde
hebben aangenomen waarbij het numerieke experiment binnen de opgegeven nauwkeurigheid
de experimentele data benaderd. Zie ook fig 1.1.

2

Laboratorium
Experiment

verplaatsingen

residuen
aanpassing

Eindige Elementen

Data
correlatie

berekende
verplaat singen

Figuur 1.1: Schema van de numeriek experimentele methode.

Het laboratorium experiment dat gebruikt wordt om de verplaatsingen te bepalen is een
biaxiale trekproef Een biaxiale trekproef is een trekproef waarbij in twee onderling loodrechte
richtingen aan een proefstuk getrokken wordt. Het bepalen van de residuen en het aanpassen
van de parameters wordt gedaan door een module (PAREST) die beschikbaar is binnen het
gebruikte Eindige Elementen pakket (DIANA). De geometrie en de randvoorwaarden van het
eindige elementen model worden bepaald door de randmarkers die zijn aangebracht op het
proefstuk (circa 12 stuks) en die gedigitaliseerd zijn middels een video detectie systeem. De
verplaatsingen die gebruikt worden om de residuen met de numerieke experimenten te bepalen
zijn afkomstig van de overige markers op het proefstuk (circa 10 stuks). Zie ook figuur 1.2.

e element

model

Figwr 1.2: De positie coördinaten en de verplaatsinger?van de rancharkers definiëren de modelgeometrie en
de randvoorwaarden. De coördinaten en verplaatsingen van knooppunten die tussen de randmarkers liggen
worden lineair geïnterpoleerd. De verplaatsingen van de overige markers worden gebruikt om de residuen te
bepalen.
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Materialen en methoden

Het gebruik van de eerder genoemde numeriek experimentele methode vereist een aantal
stappen die achter elkaar dienen te worden uitgevoerd. Dit hoofdstuk is dan ook ingedeeld
volgens drie stappen te weten: (2.1) het meten van de verplaatsingen van het biaxiaal belaste
proefstuk, (2.2) het maken van een geschikt eindige elementen model en (2.3) het schatten van
de parameters.

2.1

Meting van de verplaatsingen bij een biaxiaal belast proefstuk

2.1.1 Vervaardiging proefstuk
Het proefstuk dat gebruikt wordt is een stuk peesplaat uit de gastrocnemius medialis
(kuitspier) van de rat. De gastrocnemius medialis wordt vrijgeprepareerd zodat de aponeurose
zichtbaar wordt. Vervolgens wordt een plastic fì-ame[Van ETTEN, 19941, nodig voor een goede
bevestiging in de trekbank, met behulp van superlijm op de spier geplakt zodat de peesplaat
hierbinnen valt. Het fì-amemet peesplaat wordt losgesneden van de rest van de spier, tevens wordt
op het fiame aangegeven wat de proximale (dikke) kant is. Er zijn 22 markers aangebracht met
behulp van histoacryl weefsellijm. In bijlage 1 wordt beschreven hoe deze fluorescerend worden
gemaakt. Het proefstuk is vervolgens ingevroren met behulp van vloeibare stikstof en bewaard bij
-80 graden Celsius. Meteen voor het experiment is het proefstuk ontdooid vanaf-80 graden naar

kamertemperatuur.Zie figuur 2.1.
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Figuur 2.1: Tekening van een proefstuk van de peesplaat met de daarop aangebrachte markers. De buitenste 12
markers worden gebruikt als ranámarkers, de overige 10 worden gebmkt om het verplaatsingsveld te meten.

2.1.2 Uitvoering van de proef

Het frame met daarin het proefstuk met markers wordt ingespannen in een biaxiale trekbank
[eigenbouw, TU Eindhoven]. De randen van het frame worden, nadat gecontroleerd is dat het
frame goed is ingespannen in de bekken van de trekbank, losgeknipt met behulp van een
tangetje.

x
Figuur 1: Proefstuk 5x8 mm onder biaxiale belasting.
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Tijdens de proef wordt het volgende belastingprotocol gevolgd:
-Voorrek: 1%
- 5 cycli van 1 tot 6 % rek. ( 1-6 % en 1-6 % is 1 cyclus)

- Reksnelheid van 0.02 m m / s in X-richting
- Reksnelheid van 0.01 mm/s in Y-richting.

Het resultaat vafi dit belastingprotocol is te Zien in figiur 2.2 en 2.3. De ïek is gedefkieerd als de
lengteverandering ten opzichte van de oorspronkelijkelengte.

X-Kracht

mm

Figuur 2.2: X-kracht tegen X-rek.
5 hysterese cycli; de bovenste 5 lijnen zijn de heengaande beweging van 1tot 6 % rek voor en de onderste 5

liJnen(die elkaar grotendeels overlappen) de teruggaande beweging van 6 tot 1 % rek. Er zit enige tijd tussen
de beide bewegingen. De rek is berekend op basis van de verplaatsingenvan de inklemmingen.
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Figuur 2.3: Y-kracht tegen Y-rek. (zie figuur 2.2 voor nadere uitleg)

2.1.3 Video detectie marker verplaatsingen

Tijdens het uitvoeren van de trekproef wordt deze gefilmd met behulp van een videocamera

[HCS MX-51. De verlichting wordt verzorgd door een koud lichtbron met een filter, dat zorgt
voor een groter contrast. Dit beeld wordt opgenomen op een VHS videorecorder. Het
opgenomen beeld van de proef is verder verwerkt middels beeldvenverkingstechnieken.Hierbij
is het video signaal gedigitaliseerd met een bemonsteringsfrequentievan circa 1,2 Hz,dit
betekent een opeenvolging van de verschillende beelden met een tijd van 0,83 s. Tijdens het
digitaliseren van de beelden wordt het begin van de verplaatsing bepaald door het moment
waarop een veeg met de hand in het beeld zichtbaar is. Om inschakelverschijnselen te
elimineren wordt niet het eerste gedigitaliseerde beeld als begin voor de schattingen gekozen
maar het tweede (na circa 0,83s). Deze beelden zijn gebruikt om het verplaatsingsveld te
meten. De opeenvolgende beelden worden gebruikt als opeenvolgende stappen in de belasting,
in dit geval de rek. In bijlage 1 staat de procedure uitgebreid beschreven.
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2.2

Het eindige elementen model

2.2.1 Modelvorming
Het maken van een eindige elementen analyse van een object vereist twee soorten informatie.
Ten eerste de constitutieve wetten (beschrijven de relatie tussen rek en spanning) en ten
tweede in€ormatie over geometrie en randvoorwaarden. De schatting van de parameters vindt
plaats binnen het eindige elementen pakket, naast het berekenen van de eindige elementen som.
Vandaar dat het pakket DIANA [De Borst et al., 19851 met zijn modulaire opbouw hiervoor
geschikt is. DIANA gebruikt de combinatie van kinematische en dynamische randvoorwaarden
samen met de constitutieve wetten om de verplaatsingen uit te rekenen. Dynamische
randvoorwaarden zijn bij dit experiment niet beschikbaar. De reden hiervoor is dat de kracht
gemeten aan het bekken niet volledig wordt doorgeleid naar het proefstuk door slip van het
materiaal of doordat slechts een deel van het materiaal via de vezels belast wordt. Zonder
dynamische randvoorwaarden kunnen er alleen verhouding worden bepaald tussen de
stijfheden. De mesh van het model wordt opgebouwd aan de hand van de markers zoals
beschreven in figuur 1.2. Dit levert een mesh op met 8 elementen en 1O markers binnen deze
mesh die gevolgd worden. Lineaire interpolatie van de knooppunten levert een fijnere mesh op
met 32 elementen. Beide situaties zijn doorgerekend. Bij lineair orthotroop materiaal gedrag is
er sprake van anisotropie. Het anisotropie veld wordt gedefinieerd door de hoek alfa die de
eerste hoofdrichting maakt met de globale x-as. De hoek alfa wordt bepaald door drie
parameters in de functie BILIN: alfa = B1 + B2”x + B2”y. Verder zijn de parameters E2:El
(El genormeerd op i), G:El en ‘nu’ geschat.
Er is een numeriek experiment uitgevoerd met het doel vast te stellen of onder de gegeven
conditie een reële schatting van het vezelveld en de parameters gevonden kan worden.

2.2.2 Numeriek experiment

De peesplaat is gemodelleerd in de geometrie verhouding van 5:8 en met een verlopende dikte.
Er is uitgegaan van 11 markers die gevolgd worden. Het model is verder opgebouwd uit 32
elementen. Ten aanzien van de parameterwaarden en de waarden voor de functie BILIN zijn de
volgende waarden gekozen:
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BIL,IN:Bl
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=
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B2
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B3

=0.05

E2:El

= 0.25
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= 0.3

G:EI =0.2
Met deze waarden wordt een stap van het schattingsalgorkme doorlopen. Hiermee worden de
verplaatsingen van de markers bij deze parametenvaarden uitgerekend.
Deze verplaatsingen zijn vervolgens gestoord met een ruis met (relatief) gemiddelde -0.09 en
standaardahijking 0.07. Daarna zijn de verplaatsingen opgenomen in de invoerfile voor het
parameter schatten en is dit uitgevoerd in DIANA. De resultaten hiervan staan in het volgende
hoofdstuk.

2.3

Parameter schatten

Het modulaire pakket DIANA heeft de beschikking over een module, PAREST, die geschikt is
voor het schatten van parameters. Binnen deze module worden de waarden die afkomstig zijn
van de eindige elementen som vergeleken met de waarden zoals die beschikbaar zijn uit de
experimentele data. Hieruit worden residuen bepaald op grond waarvan een aanpassing van de
parameters wordt gedaan. De eindige elementen som wordt dan wederom berekend en het
proces herhaalt zich tot de vereiste nauwkeurigheid of het maximaal aantal iteraties wordt
bereikt. Met behulp van dit pakket zijn verschillende stappen in de rek doorgerekend, variërend
tussen 1 en 3% rek. De resultaten van deze berekeningen staan in het volgende hoofdstuk.
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3

Resultaten

De resultaten van de in hoofdstuk 2 gepresenteerde experimenten worden in dit hoofdstuk
besproken. Het numerieke experiment ter controle van de gebruikte methode wordt besproken

in 3.1. De resultaten van de trekproef staan in 3.2.

3.1

Numeriek experiment

Het numerieke experiment (beschreven in 2.2.2) leverde na 50 iteraties (50 iteraties zijn ook
gebruikt bij de experimentele resultaten en is voldoende om convergentie op te laten treden) de
volgende waarden voor de geschatte parameters:

Parameters

Numeriek resultaat

B1

1.506

0.4%

B2

-0.002

-

B3

0.049

2%

E2:El

O. 242

3 yo

nu

0.357

16%

G:E 1

&ijking

2%

0.204
I

I

Tabel 1 : Resultaten numeriek experiment.

De resultaten van het numerieke experiment leveren ten aanzien van de parameters die de
anisotropierichting vastleggen goede resultaten op. Het vezelveld wordt goed in beeld
gebracht. De verhoudingen E2:El en G:E1 worden goed terug gevonden. Alleen de
afschuifinoduluswordt licht overschat. Met het geringe aantal markers (1 1) zijn de parameters
van de verstoorde numerieke simulatie goed terug te schatten.
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3.2

Biaxiale trekproef

3.2.1 Mesh met 8 elementen

De mesh met 8 elementen is doorgerekend bij verschillende stappen in de rek. De stappen
variëren tussen stap 4 (1% rek) en stap 10 (3% rek). Bij elk van deze stappen zijn de
parameters geschat die in het vorige hoofdstuk vermeld zijn. Deze schattingen ieveren een
goed beeld op van het vezelveld (zie figuur 3. i), dat overeenkomt in richting en divergentie
met het vezelveld zoals dat visueel is waar te nemen op het proefstuk.

figuur 3.1: Berekend vezelveld bij een mesh met 8 elementen (1,5% rek). Rechts is proximaal.

De overige parameters. E2:E1, G:El en ‘nu’, tonen een grilliger verloop. Bij het gebruik van
een lineair orthotroop model is de verhouding tussen de gemeten Y en X kracht een indicatie
voor de verhouding tussen E2 en E l . Bij 1,5% rek is deze verhouding 0.25. Zoals te zien in
figuur 3.2 blijkt dat E2:El drie keer van de goede orde van grootte is en vier keer ongeveer O.
De beide andere parameters (figuur 3.3 en 3.4) zijn tot stap 7 in de rek constant. Hierna zijn de
resultaten niet meer consistent.
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Figuur 3.3: ‘nu’ tegen stappen in de rek

Figuur 3.2: E2:El tegen stappen in de rek
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figuur 3.4: G:E1 tegen stappen in de rek

3.2.2 Mesh met 32 elementen

Figuur 3.5 toont het vezelveld zoals dit geschat wordt bij gebruik van een mesh met 32
elementen. Het vezelveld is homogener geworden. De divergentie richting komt overeen met
die van het proefstukje. De resultaten van de schatting bij 1,5 % rek geven een E2:El
verhouding van 0,0027. Dit is een factor 100 kleiner dan de 0,25 zoals die ongeveer verwacht
wordt. Tevens is in dit geval E2:El een factor 10 kleiner is dan in de vergelijkbare situatie van
1,5% rek bij de mesh met 8 elementen. De andere stappen in de rek zijn niet meer in datavorm

voorhanden
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figuur 3.5: berekend vezelveld bij een mesh met 32 elementen (1,5% rek). Rechts is proximaal.
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4

Discussie en conclusie

4.1

Verklaring resultaten

4.1.1 Numeriek experimentele methode

Aangezien de resultaten, zoals die volgen uit het numerieke experiment goed zijn en gezien de
resultaten die M. v. Ratingen in zijn proefschrift heeft gepubliceerd, kan worden geconcludeerd
dat de gebruikte methode om parameters te schatten voldoet. De resultaten betreffende de
richting van het collageenveld zijn in de experimentele schatting goed. De andere parameters
moeten nog worden verbeterd. In 4.3 zijn enkele punten genoemd die leiden tot verbetering
van de pararneterschattingen.

4.1.2 Biologisch experiment

Bij een mesh met 8 elementen wordt het vezelveld redelijk geschat, bij een mesh met 32
elementen wordt het vezelveld goed terug gevonden. De gebruikte methode voldoet bij deze
proef om het vezelveld van het peesmateriaal te bepalen.
Ten aanzien van de resultaten voor de verhouding E2:El blijkt uit de resultaten dat de
verschillen in de opeenvolgende stappen in de rek veel te groot zijn. Vandaar dat de resultaten
niet zinnig kunnen zijn. In figuur 4.1 is een aantal stappen in de rek via een postprocessor
afgebeeld. Bij deze manier van afbeelden wordt de grootste vervorming op 1 geschaald. Bij een
uniforme vervorming van de randen zouden deze dus over elkaar moeten vallen. Zoals te zien
is dit niet het geval. Het is dus zeer waarschijnlijk dat op deze plaatsen de inklemming niet
goed is geweest. Normaal gesproken mag dit geen probleem zijn bij de gebruikte methode om
te schatten. Indien echter door het losgaan van de randen het proefstukje is gaan kreukelen
treedt er een 3D situatie op. Aangezien we uitgaan van een 2D situatie levert dit geen zinnige
resultaten meer op. Tevens is het aantal markers dat gebruikt is te weinig. Hierdoor treden
fouten bij de meshverfijning op. Bij meshverfijning treedt altijd een verslapping van het
materiaal op [Van Ratingen, 19941, dit is normaal slechts enkele procenten. De reden dat dit
hier gebeurt is dat er uitgegaan wordt van een te kleine beginmesh met slechts 8 elementen. De
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schatting bij de oorspronkelijke mesh wordt door het gering aantal markers erg gevoelig voor
fouten. Door de kleine schaal waarop gewerkt wordt is het zeer goed mogelijk dat er
spierweefsel ingeklemd wordt, hetgeen 3D vervormingen bij de randen kan veroorzaken.
De beide andere parameters, nu en G, zijn minimaal. Dit is te verklaren door het feit dat er bij
materialen die bestaan uit een sterke vezel met daartussen een relatief weke substantie weinig
invloed is van de e l rek op de e2 rek en dat ook de weerstand tegen afschuiving minimaal is,
hetgeeri goed mogelijk is bij dit materiaal.

Figuur 4.1: Niet-homogene vervorming van de proefstuk randen bij opeenvolgende stappen in de rek.

4.2

Fouten

Zoals in 4.1.2 besproken treden er fouten op bij de bepaling van de geometrie en
verplaatsingen van het proefstuk. Om dit te voorkomen moeten de volgende punten worden
verbeterd :
1. Inklemming van spierweefsel dient te worden voorkomen.

2. De inklemming dient te worden gecontroleerd tijdens de trekproec zo kan meteen worden
ingegrepen indien dit nodig is.
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3 . Om inklemming van spierweefsel te voorkomen dient het proefstuk zorgvuldig te worden

uitgeprepareerd en dient het frame zorgvuldig te worden aangebracht.
4. Ten bate van de numerieke verwerking moet het aantal markers worden verhoogd.
5. Het contrast tussen markers en peesplaat moet hoger worden ten bate van een betere
beeldverwerking.

4.3

Aanbevelingen

De punten ter verbetering van de resultaten die in paragraaf 4.2 vermeld zijn kunnen op een
aantal manieren verwezenlijkt worden. Ten aanzien van de punten 1 tot en met 3 is het gebruik
van een groter proefstuk zeer wenselijk. Indien de peesplaat van een hond of kat wordt
gebruikt is door de schaalvergroting het nakomen van de eisen veel eenvoudiger. Ook het
aantal op te plakken markers kan dan aanzienlijk verhoogd worden.
De aanschaf van kant en klare fluorescerende markers is in het kader van punt 5 een goede
verbetering. Verder dient het gebruikte lineair orthotropische model te worden geverifieerd en
eventueel in de toekomst te worden vervangen door een niet-lineaire variant hiervan.
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Bijlage 1
Markers

Uitgangspunt zijn polystyreen bolletjes (leverancier?) met een diameter van ongeveer 0,7 mm. Deze
worden mei ongeveeï 100 stuks tegelijk in een papieren bakje gelegd. Het spuiten ûient te gebeuïen
in een zuurkast. Het bakje is gemaakt van een weegpapiertje en heeft vier omhoogstaande randen

van ongeveer 5 mm. Indien de randen te laag zijn vliegen de bolletjes tijdens het spuiten eruit. Als ze
daarentegen te hoog zijn kan je ze niet goed bespuiten. Vervolgens worden de bolletjes van
ongeveer 50 cm afstand bespoten met een spuitbus (Dupli-Color,citroengeel). Dit wordt van vier
kanten gedaan door het bakje rond te draaien. Vanuit elke richting spuit je ongeveer 5 tot 10
seconden. Zo worden de bolletjes van alle kanten behalve de ondeïkant gekleurd.Nu worden de
markers met een weegpapiertje losgewreven en wordt het spuiten en loswrijven herhaald tot een
goede kleuring is verkregen. Als er te veel verf ineens op de bolletjes gespoten wordt, gaan ze te
zeer aan elkaar gaan kleven. Na deze behandeling kan men de bolletjes nog tussen twee kleenex
tissues wrijven, zodat de losse stukjes verf verdwijnen.
De markers zijn nu klaar voor gebruik en watervast.

17

Bijlage 2

Methode ter bepaling van de materiaalparameters van een biaxiaal beproefd materiaal.
Dit is een beschrijving van de handelingen die men moet uitvoeren om een schatting te kunnen
maken van maieïiaalpaïameteïs. Er wordt uitgegaan van een lineair elastisch anisotroop
materiaal, in dit geval de aponeurose van de gastrocnemius medialis van een rat. Echter de
beschreven methode is geschikt voor elk lineair elastisch anisotroop materiaal. Er wordt
gebruikt gemaakt van de rekken die gemeten zijn, en niet van krachten, het is dus alleen
mogelijk om een verhouding tussen E l en E2 af te schatten. Verder kan een vezelrichting
worden bepaald via een functie die de hoek definieert tussen het vaste assenkruis en het lokale,
door de vezelrichting bepaalde, assenstelsel.

1. Het uitvoeren van de proef.
Zie hiervoor elders.

2. Beeldverwerking.

Nadat de proef is uitgevoerd moeten de beelden op de videoband gedigitaliseerd worden en
verwerkt tot files met zwaartepunten. Allereerst dient dan het programma gedraaid te worden
zoals op de PC bij de proefopstelling in het lab staat. Dit stuurt de beeldverwerking via TIM.
Hiermee dient allereerst een acquisitiefile aangemaakt te worden. Hierin kan het aantal beelden
worden opgegeven die worden gedigitaliseerd.Nadat dit is gebeurd dient de acquisitie te
worden uitgevoerd waarbij de videoband als bron fungeert. Aangezien de beeldkwaliteit vaak
niet goed genoeg is om met het bestaande programma door te gaan kan nu een aparte
beeldverwerking starten met behulp van het programma bewerk.cmd . Hierbij dienen de
volgende handelingen te worden verricht.

N u h t de acquisitie klaar is verlaatj e het menu met optie O, terug nuur tim. Hier kiesj e
vervolgens optie 4, nuur commund mode.
I.

Ga nuur dos met <dos nc>.

2.

Zet de ingelezenjiles over vun de D: schijf nuur c: \tim\hta.

3.

Ga nu terug nuur tim met <FIO> in nc.

4.

Bewerk de flles hundmatig met O.U. <per0 en <thre>.

18

5.

Ga nu weer naar dos met cdos ne>.

6.

Open de $le bewerk.cmd in c: ìtimìmcmd met <F4>.

7.

Zet de juiste beeldbewerking in het progamma tussen copy e: ìtim\data@c.im x en
copy x e: ìtimìdata@c.im.

8.

Ga terug naar tim middels <FI O>. LET OP EERST NAAR C:\ TIM!!

9.

Voer bewerken uii via- </bewerk>.

I O.

Ga nu weer naar dos met <dos ne>.

II.

Zet de bewerkte$les uit c: ìtimìhta weer terug naar d:.

12.

LET OP TERUG NAAR C:\TIM!!

i3.

Ga naar tim met <Fl O>.

14.

Voer in <quit>.

i5.

Ga terug naar beeldacquisitie en voer stap 4 en akarna 6 uit om de zwaartepunten te

bepalen.
Hierna kun je verder gaan met het programma. Bij stap 6, het sorteren van de data met Matlab,
dient men er op te letten dat qsortl wordt gebruikt in plaats van qsort. Dit is een methode
waarbij de SVD filtering niet wordt toegepast. Bij files met weinig markers kan dit namelijk tot
foute resultaten leiden. Nadat dit is uitgevoerd zijn er files met de extensie .asc die per beeld de
zwaartepunten van de markers bevatten.

3. Het maken van een invoerfile voor DIANA.

Het uiteindelijke parameterschatten vindt plaats met behulp van het EEM programma DIANA.
Dit is een eindige elementen methode programma, dat beschikt over een module waarmee
parameters geschat kunnen worden. Hiervoor dient er echter wel een geschikte invoerfile
gemaakt te worden. Deze invoer bestaat uit twee delen, een .com en een .dat file. Deze files
staan ook in de bijlage. De .com file is een redelijk standaard file, waarin alleen de loadcase
(welk beeld gebruikt wordt als eindreferentie) en de hoeveelheid iteraties onderling verschillen.
De .dat file is echter specifiek gebonden aan de proef die is uitgevoerd. Hierin staan de
gegevens zoals het aantal markers, de mesh en de verplaatsingen. Deze file kan worden
aangemaakt via een optie in het programma REKDYN. Dit is een programma geschreven door
Michiel van Ratingen waarmee onder andere rekken en verplaatsingen bekeken kunnen
worden. Alvorens dit programma gebruikt kan worden, moet er eerst een invoerfile worden
aangemaakt voor rekdyn. In deze file moeten alle zwaartepunten files met de extensie .asc
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worden opgenomen. Hiervoor is een programma, conv.pas, gemaakt. De volgende handelingen
dienen te worden uitgevoerd.

I.

Zet de .usc$les met de muurtepunten op een diskette in u:ì.

2.

Open met een editor het progrummu conv.pus en v e k m g in regel I O ey112 ‘nuum.aOl’
door de eerste vier letters vun de .usc$les.

3.

Ver-gangin regel 22 en 25 ‘14’~ O Q Thet au~tul.usc$les.

4.

Vervang in regel 2 7 ‘i21’ door het uuntul murkers.

5.

Compileer het progrummu met Turbo Pascal voor Windowsen run het.

6.

Als output volgt dun de$le ‘xxxx.uOl’,die geschikt is als invoerflle voor rekdyn.

Met behulp van de nu verkregen file kan via rekdyn (programma draait op een PC, info bij M.
v. Ratingen) de inputfile voor DIANA gemaakt worden. De volgende handelingen dienen te
worden uitgevoerd.

I.

Sturt rekdyn in de directory wuurin ook de $le ‘xxxx.uO1’stuut.

2.

Kies in het hoofdmenu optie I : Read datufrom disk.
Kies nu optie 3: File in (old) ASCII format.
Geef de$lenuum, dus ‘xxxx.uO1’.
Geef step
Geef n

3.

=

=

I.

I.

Kies optie 2: Creute stmin groups.
Kies optie 1: Creute new strain groups.
Geef het uuntul markers.
Geef de muximule ufstund. (in mijn gevul rond de 2000)

Nu verschijnt een pluutje vun murkers met rekgroepen; zorg ervoor dat de
rundmurkerszoveel mogelijk nul zijn. Indien o.k. geef dan enter en y.

D m op ESC om terug te komen in het hoofdmenu.
4.

Kies optie 3: Evuluute$rst time step.

Er verschijnt een pluutje met de markers, druk op enter om de markernummerste
zien.
SchriJf de nummers van de randmurkers op in volgorde vun linksonder nuur

rechtsboven.
5.

Kies optie 6: DIANA model.
Als de markernummersopgeschreven zijn, untwoord dun y.
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Kies Dynamic unulysis.
Geef referentie beeld, twee maul hetzelfde. first sumple=last sample =I)
Geef uantul beelden met verplaatsingen. (bijvoorbeeld2-1O)
Geef nu de naam vun de outputfile let op: geen extensie dus ‘ m x ’.
Geef nu n, indien u de markernummers nog niet hebt ingevoerd (dus altijd de
eerst keer)
Geef nu de randmarkernummers in de juiste volgorde.
Geef uantal murkers op een rij.
Geef uantul markers in een kolom.
Indien u tevreden bent geef a h y.
Voeg inhomogeniteiten toe, dus y.
Geef de variantie op de verpluutsingen.
6.

Verluut nu het hoofdmenu via ESC, defile stuut in de directory en heet ‘xxxx.dat’.

4. Het schatten van de parameters met DIANA.
Met behulp van de files ‘xm.com’ en ‘ m . d a t ’ kan het parameterschatten in DIANA
worden uitgevoerd. Dit moet gebeuren op een UNIX machine met het programma DIANA.
Nadat dit is uitgevoerd op de voor die machine geschikte wijze, zal er een outputfile zijn,
‘xxxx.out’.Deze file bevat alle output van de schatting en geeft de waarden van de parameters
die geschat zijn. Verder bevat de file een rijtje statistische gegevens, die nuttig zijn bij de
interpretatie van de resultaten. De files zoals die nu beschikbaar zijn kunnen op een aantal
manieren bekeken worden. De genoemde programma’s zijn van M. v. Ratingen.
Met de file dima.dat kunnen nu 3 handelingen worden verricht:
1. Gebruik str.com met diana.dut om een pluuge van de rek te krijgen, let op dit is met

fictieve purumeterwuarden!!!
2. Pus de file aan tot diana.inp en ge bruik dit met Diamat om invoerfiles voor plaatjes te

krijgen vun de werkelijke rekken (via drw.m).
3. Gebruik dianu.&t als invoer voor estimation routine en verkrijg zo de @lediana.out met

schuttingen voor de purumeters.
Met de file diana.out kunnen 2 handelingen worden verricht:
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I . Met de files diana.inp en diana.out kan het volledige diamat worden ge bruikt; dit levert
.datfiles die gebruikt kunnen worden in d7aw.m en d2s40.m om verschillende plaatjes te

genereren.
2. Met de geschatte parameters uit diana.out kan diana.dat worden aangepast en samen met

str.com kan A n een numerieke rekbepaling worden gehan op grond van de geschatte

parameiem. DiiplaatJ'ekan dan ter controle woi.den vergdeken met hetplacgje van de
werkelijke rekken.
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Bijlage 3
Diana.com file, gebruikt voor de schattingen.

*FLOS
INITIALIZE
*INPUT
segment E STIMNes3Os4
"ELASSE
"ELMAT
stiffn
*ORDER
"LOADS
*SOLVE
*PAREST
segment KAL,MANka3 Os4.3
segment PARûEVIpd3Os4
segment PEIMï/pi3 Os4
segment NLINITIni3Os4
segment STCHCWsc3Osh
segment ITCHCUic3 Osh
INITIA
€ROM EA
MSTEP 1
END INITIA
EXECUTE LOAD STEPS
CASE 5 1
END EXECUTE
PARAMF!
PANMBR 7
END PARAME
ITERAT
I T N O M 1D-6
ITNMAX 25
END ITERAT
*END
*END
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Diana.dat file, gebruikt voor de schattingen.

: 2 2 reference
: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cases

'COORDI' DI=2
1 l.û58199E+0003 1.204757E+0003
2 2.524655E+OCC3 1.294303E+0003
3 4.149157E+0003 1.328548E+0003
4 5.494299E+0003 1.317704E+0003
5 8.306713E+0003 1.379005E+0003
6 1.O 13822E+0003 2.9 18949E-tO003
7 2.374496E+0003 3.091362E+0003
8 3.916886E+0003 3.263776E+0003
9 5.352325E+0003 3.436189E+0003
10 8.233140E+Q003 3.608603E+0003
11 9.729194E+0002 4.407772E+0003
12 2.224336E+0003 4.648279E+0003
13 3.684616E+0003 4.694211E+0003
14 5.210352E+O003 4.895486E+0003
15 4.647835E+0003 5.082323E+0003
'ELEMEN'
CONNEC
1 2 7 6
1 QSMEM
2
3 8 7
2 QSMEM
3 QSMEM 3 4 9 8
4 QSMEM 4 5 10 9
5 QSMEM 6 7 12 11
6 QSMEM 7 8 13 12
8 9 14 13
7 QSMEM
8 QSMEM 9 10 15 14
MATEN
11-81 1
GEOMET
I11 1
121 2
131 3
141 4
I51 5
161 6
171 7
I81 8
'MATEN'
1 YOUNG 1.0 0.1
POISON 0.03 0.1
'GEOMET'
1 THICK 1.0
XAXIS 1.0 0.0 0.0
2 THICK 1.0
XAXIS 1.0 0.0 0.0
3 THICK 1.0
XAXIS 1.0 0.0 0.0
4 THICK 1.0
XAXIS 1.0 0.0 0.0
5 THICK 1.0
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XAXIS 1.0 0.0 0.0
6 THICK 1.0
XAXIS 1.0 0.0 0.0
7 THICK 1.0
XAXIS 1.0 0.0 0.0
8 THICK 1.0
XAXIS 1.0 0.0 0.0
'DIRECT'
1 1.0 0.0 0.0
2 0.0 1.0 0.0
3 0.0 0.0 !.O
'SUPPORTS'
1 1 /
T1T2
121
T1T2
131
T1T2
1 4 1
T1T2
/ 51
T1T2
1 6 /
T1 T2
1101
T1 T2
I111
T1 T2
/ 121
T1 T2
1131
T1 T2
/ 141
T1 T2
1151
T1 T2
'LOADS'
CASE 2
DEFORM
/ 1 / T 1 0.00000000000000E+0000
I 1 / T 2 0.00000000000000E+0000
1 2 I T 1 0.00000000000000E+0000
1 2 I T 2 0.00000000000000E+0000
1 3 I T 1 0.00000000000000E+0000
/ 3 / T 2 0.00000000000000E+0000
1 4 I T 1 0.00000000000000E+0000
1 4 I T 2 0.00000000000000E+0000
1 5 I T 1 0.00000000000000E+0000
/ 5 I T 2 0.00000000000000E+0000
16 I T 1 0.00000000000000E+0000
1 6 I T 2 0.00000000000000E+0000
I 10 / T 1 0.00000000000000E+0000
/ 10 I T 2 0.00000000000000E+0000
I 11 I T 1 0.00000000000000E+0000
I 11 I T 2 0.00000000000000E+0000
/ 12 I T 1 0.00000000000000E+0000
/ 12 I T 2 0.00000000000000E+0000
113 I T 1 0.00000000000000E+0000
113 I T 2 0.00000000000000E+0000
I 14 I T 1 0.00000000000000E+0000
/ 14 I T 2 0.00000000000000E+0000
I 15 I T 1 0.00000000000000E+0000
I 15 / T 2 0.00000000000000E+0000
CASE 3
DEFORM
/ 1 I T 1 -9.29889999888837E+OOOO
I 1 / T 2 -1.95700000040233E+0000
/ 2 / T 1 -1.87140000239015E+0000
1 2 / T 2 4.77969999983907E+OOOO
/ 3 I T 1 -2.13080000132322B+0000
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í 3 í T 2 -3.67599999532104E-0001
4 1 T 1 -1.3964999988675lE+OOOO
í 4 1 T 2 -1.65049999952316E+0000
/ 5 í T 1 8.91410000622272E+0000
1 5 í T 2 1.59989999979734E+0000
í 6 í T 1 7.46469999942929E+OOOO
í 6 í T 2 4.53830000013113E+0000
10 T 1 2.81300008296967E-0001
í 10 í T 2 -8.64000000059605E-0001
11 í T 1 -1.13300000037998E+OOOO
í 11 1 T 2 -2.66260000318289E+0000
í 12 í T 1 5.57860000059009E+0000
1 12 í T 2 8.23000000417233E+0000
I13 í T 1 8.93869999796152E+0000
í 13 í T 2 1.05478999987245Et-0001
í 14 / T 1 1.48212999999523E+0001
/ 14 í T 2 1.02378000020981E+0001
115 í T 1 9.92960000038147E+0000
í 15 í T 2 4.63089999556541E+0000
CASE 4
DEFORM
/ 1 1 T 1 -1.21681999992579E+OOOl
í 1 T 2 -5.62870000116527E+0000
í 2 T 1 -6.01880000159144E+0000
1 2 T 2 6.71160000003874E+0000
í 3 T 1 -7.53949999809265E+OOOO
í 3 / T 2 -2.90450000017881E+0000
í 4 1 T 1 -3.71769999712706E+OOOO
1 4 í T 2 -1.29310000129044E+0000
í 5 T 1 1.45058999955654E+0001
í 5 I T 2 3.4167999997735OE+OOOO
/ 6 í T 1 1.24978999989107E+0001
í 6 1 T 2 1.18907999992371E+0001
í 10 1 T 1 1.78194000124931E+0001
í 10 í T 2 6.13680000230670E+0000
/ 11 í T 1 7.1832999996841OE+OOOO
1 11 í T 2 -5.44680000096560E+0000
/ 12 1 T 1 2.35419999994338E+0001
í 12 í T 2 1.33003000020981E+0001
í 13 í T 1 2.63684000000358E+OOOl
í 13 í T 2 1.8974599994719OE+OOOl
i 14 í T 1 2.88315000012517E+0001
í 14 í T 2 2.01381999999285E+0001
I 15 í T 1 3.05892999991775E+OOOl
í 15 í T 2 1.16503999978304E+0001
CASE 5
DEFORM
í 1 T 1 -3.05263999998569E+OOOl
I 1 í T 2 -3.67580000124872E+0000
í 2 I T 1 -1.95347000025213E+0001
í 2 í T 2 4.37820000015199E+0000
í 3 1 T 1 -1.53475999981165E+0001
13 1 T 2 -5.02399999648333E-0001
í 4 T 1 -1.62060000002384E+0001
í 4 1 T 2 -4.97960000112653E+0000
í 5 I T 1 1.63242000043392E+0001
í 5 í T 2 4.35229999944568E+0000
í 6 / T 1 1.80054999990389E+0001

26

í 6 í T 2 1.63348999992013E+OOOl
í 10 í T 1 2.22129000127316E+0001
/ 10 í T 2 8.20410000160336E+0000
/ 11 í T 1 1.25310000032187E+0000
i 11 í T 2 -1.21274999976158E+OOOl
í 12 í T 1 3.04834000021219E+0001
í 12 I T 2 1.44658000022173E+0001
í 13 í T 1 4.11345000006258E+0001
í 13 i T 2 2.39864000007510E+0001
í 14 I T I 4.26i51999980211E+OG01
114 í T 2 3.14883000031114E+0001
í 15 I T 1 4.52514000013471E+0001
i 15 í T 2 1.83125000000000E+0001
CASE 6
DEFORM
11 í T 1 -4.32804999994114E+0001
í 1 í T 2 -3.73139999993145E+0000
í 2 í T 1 -2.62400000020862E+0001
/ 2 í T 2 1.96569999866188E+0000
13 í T 1 -2.18480999991298E+0001
13 I T 2 -5.09730000048876E+0000
í 4 í T 1 -2.0306599996984OE+OOOl
1 4 í T 2 -8.86720000021160E+0000
í 5 / T 1 2.44951000064611E+0001
i 5 i T 2 5.13749999925494E+OOOO
1 6 I T 1 1.55850999997929E+OOOl
í 6 í T 2 1.53088000006974E+0001
í 10 í T 1 2.71084000021219E+0001
í 10 í T 2 7.73169999942183E+0000
I11 í T 1 9.62550000008196E+0000
í 11 í T 2 -2.60575999990106E+OOOl
í 12 í T 1 3.72087000012398E+0001
í 12 í T 2 8.36230000108480E+0000
i 13 i T 1 5.35987999998033E+0001
í 13 í T 2 2.49892999976873E+0001
í 14 / T 1 5.37353000044823E+0001
í 14 í T 2 4.35538000017405E+0001
115 I T 1 5.38144000023603E+0001
i 15 í T 2 2.13359999954700E+0001
CASE 7
DEFORM
I 1 I T 1 -4.83982999995351E+0001
/ 1 I T 2 -2.90090000070632E+0000
í 2 í T 1 -3.23584000021219E+0001
í 2 í T 2 4.06829999946058E+OOOO
i 3 í T 1 -2.72241000011563E+0001
1 3 í T 2 -8.0670999996364lE+OOOO
/ 4 í T 1 -2.33091000020504E+0001
/ 4 í T 2 -1.27456999998540E+OOOl
1.5 í T 1 2.64238000065088E+0001
1 5 / T 2 6.09909999929368E+OOOO
I 6 í T 1 7.25930000003427E+0000
16 1 T 2 1.10854000002146E+0001
í 10 í T 1 1.49180000126362E+0001
í 10 1 T 2 3.71000021696091E-0002
/ 11 í T 1 9.66409999970347E+OOOO
í 11 í T 2 -4.14814999997616E+0001
í 12 I T 1 4.56328000016510E+000I
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I 12 I T 2 -4.17089999467134E+0000
113 I T 1 5.89195999987423E+0001
113 I T 2 2.34296999946237E+OOOl
I 14 I T 1 5.68436999991536E+OOOl
I 14 I T 2 5.50142000019550E+0001
I 15 I T 1 5.68984000012279E+0001
I 15 I T 2 2.27084999978542E+0001
CASE 8
DEFORM
I 1 I T 1 -5.63353999992833E+OOOl
I 1 I T 2 5.47019999846816E+0000
1 2 I T 1 -4.24461000002921E+0001
1 2 I T 2 1.07128999996930E+0001
1 3 I T 1 -3.42396999970078E+OOOl
1 3 I T 2 -6.58760000020266E+0000
1 4 I T 1 -3.08720000013709E+0001
1 4 I T 2 -1.24128000009805E+0001
I 5 I T 1 3.29043000042439E+0001
I 5 I T 2 7.74010000005364E+0000
1 6 I T 1 5.42569999955595E+0000
1 6 I T 2 1.04462999999523E+OOOl
I 10 I T 1 2.44688000082970E+0001
110 I T 2 3.13999999314547E-0001
I 1 1 I T 1 7.55659999977797E+OOOO
I l l I T 2 -5.98862999975681E+OOOl
I 12 I T 1 4.58662000000477E+0001
I 12 I T 2 -2.54408999979496E+OOOl
113 I T 1 6.72655999995768E+OOOl
113 I T 2 1.00795999988914E+0001
I 14 I T 1 7.20575999990106E+0001
I 14 I T 2 6.21255000010133E+0001
I 15 I T 1 7.59965000003576E+0001
I 15 I T 2 2.33408999964595E+0001
CASE 9
DEFORM
I 1 I T 1 -7.44926999993622E+OOOl
I 1 I T 2 1.25265999995172E+0001
1 2 I T 1 -5.43201000019908E+0001
I 2 I T 2 1.83099999986589E+OOOl
1 3 I T 1 -4.62533999979496E+OOOl
1 3 I T 2 -2.06790000014007E+0000
1 4 I T 1 -4.2241700001061OE+0001
1 4 I T 2 -1.28283000010997E+0001
I 5 I T 1 3.81201000064611E+0001
I 5 I T 2 1.29912000000477E+0001
I 6 I T 1 9.93509999942034E+OOOO
I 6 I T 2 8.93799999728799E+0000
I 10 I T 1 3.67168000042439E+0001
I 10 I T 2 -4.57709999755025E+OOOO
I 11 I T 1 2.31449999995530E+OOOl
I11 I T 2 -8.05927999988198E+OOOl
I 12 I T 1 5.59402000010014E+0001
I 12 I T 2 -5.62548999935389E+OOOl
113 I T 1 7.40940000005066E+0001
113 I T 2 -5.44720000028610E+0000
114 I T 1 7.80117000043392E+0001
I 14 I T 2 7.19703000038862E+0001
I 15 I T 1 8.39072000011802E+0001
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í 15 í T 2 2.55834999978542E+0001
CASE 10
DEFORM
/ 1 T 1 -7.53151999991387E+0001
í 1 / T 2 2.27166999988258E+OOOl
2 I T 1 -5.48228000029922E+0001
12 í T 2 2.73660999983549E+0001
/ 3 / T 1 -4.87679999992251E+0001
í 3 í T 2 4.25960000045598E+0000
/ 4 T 1 -4.09077000021935E+0001
í 4 T 2 -1.30547000002116E+0001
1 5 1 T 1 4.83144000023603E+0001
í 5 í T 2 1.56965999994427E+0001
/ 6 í T 1 9.06969999987632E+0000
í 6 í T 2 3.11669999733567E+0000
í 10 / T 1 4.05479000061750E+0001
í 10 1 T 2 -8.67669999971986E+OOOO
í 11 í T 1 1.96231000004336E+0001
í 11 í T 2 -1.00019599996507E+0002
í 12 í T 1 5.86401000022888E+0001
1 12 / T 2 -9.0664099998772lE+OOOl
í 13 / T 1 8.25216999985278E+0001
I 13 / T 2 -2.64707000032067E+0001
/ 14 í T 1 9.32489999979734E+OOOl
í 14 i T 2 6.55913000032306E+0001
í 15 T 1 9.64350000023842E+0001
í 15 í T 2 1.95542000010610E+0001
'EXPERT' DI=2

coom1

1 7.0202588E+0003 2.0087249E+0003
2 2.1496743E+0003 2.4722246Et.0003
3 3.5539407Et-0003 2.5541584E+0003
4 4.7437290E+0003 2.5453960E+0003
5 5.9206689E+0003 2.77 16533E+0003
6 7.3583 184E+0003 3.4052019E+0003
7 2.3712349E+0003 3.5842932E+0003
8 3.9018784E+0003 3.6619160E+0003
9 5.3005786E+0003 3.6978406E+0003
10 6.4777651E+0003 4.2268921E+0003
DISPLA 2
1 0.0000000E+0000 0.0000000E+0000
2 0.0000000E+0000 0.0000000E+0000
3 0.0000000E+0000 0.0000000E+0000
4 O. 0000000E+0000 O. 0000000E+0000
5 O.OOOOOOOE+OOOO O.OOOOOOOE+OOOO
6 0.0000000E+0000 0.0000000E+0000
7 O. 0000000E+0000 O. OOOOOOOE+OOOO
8 O. 0000000E+0000 O. 0000000E+0000
9 0.0000000E+0000 0.0000000E+0000
10 0.0000000E+0000 0.0000000E+0000
DISPLA 3
1 -8.2632000E+0000 2.16440OOE+OOOO
2 5.5570000E-0001 3.4566000E+0000
3 6.0344000E+0000 4.97 12000E+0000
4 6.3823000E+0000 4.2146000E+0000
5
1.6329000E+0000 1.5950000E+0000
6 -2.4966000E+0000 9.395OOOOE-O001
7 -5.62630OOE+OOOO -2.7830000E-0001
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8 -8.1440000E-0001 6.7146000E+0000
9 -2.1709000E+0000 4.2038000E+0000
10 4.9273000E+0000 1.7759000E+0000
DISPLA 4
1 -4.2705000E+0000 3.5195000E+0000
2 -8.2107000E+0000 8.9783000E+0000
3 -5.728OOOOE-0001 4.29 13000E+0000
4 1.8633000E+0000 3.7971000E+0000
5 2.4947000E+0000 6.0708000E+0000
6 I. 1456500E+8001 9.9560000E-0001
7 -2.8690000E-000 1 -4.9160000E+0000
8 7.3484000E+0000 8.6382000E+0000
9 6.5747000E+0000 6.7790000E+0000
10 2.2766600E+0001 6.8579000E+0000
DISPLA 5
1 -3.6929000E+0000 2.9034000E+0000
2 -9.0076000E+0000 9.8545000E+0000
3 3.9043000E+0000 6.1543000E+0000
4 7.5840000E+0000 8.7527000E+OOOO
5 6.3379000E+0000 9.4014000E+0000
6 1.4236300E+0001 -2.7380000E+0000
7 7.2307000E+0000 -1.0693600E+0001
8 1.4544700E+0001 1.5200700E+0001
9 1.3700200Et-0001 1.1562200E+0001
10 3.43 18900E+0001 5.5727000E+0000
DISPLA 6
1 -8.0567000E+0000 -3.7690000E-0001
2 -1.7263200E+0001 1.3593000E+0001
3 -7.0747000E+0000 7.0 137000E+0000
4 -6.2061000E+0000 1.1954800E+0001
5 3.4351000E+0000 6.5437000E+0000
6 1.5291000E+0001 -4.8049000E+0000
7 3.457500OE+OOOO -1.6347400E+0001
8 1.4641900E+0001 1.2829600E+0001
9 1.5629900E+0001 9.4197000E+0000
10 4.3868700E+0001 3.1728000E3+0000
DISPLA 7
1 -1.4487800E+0001 2.3180000E-0001
2 -2.1173300E+0001 1.6211200E+0001
3 -1.2184400E+0001 1.1422400E+0001
4 -1.0814900E+0001 1.0678700E+0001
5 -4.8584000E+0000 1.3930400E+0001
6 1.5312000E+0001-1.1540500E+0001
7 1.4660000E+0000 -2.4184600E+0001
8 1.6264700E+0001 8.5571000E+0000
9 1.7202700E+0001 3.9560000E+0000
10 5,1796900E+0001 -2.7340000E-0001
DISPLA 8
1 -1.8363300E+0001 2.2844000E+0000
2 -2.9582000E+0001 2.4050300E+0001
3 -1.5586200E+000I 2.3486400Et.000 1
4 -1.4817400E+0001 1.7422100E+0001
5 -6.8867000E+0000 2.0338400E+000 1
6 5.9536000E+0000 -1.86 12800E+0001
7 -3.0389000E+0000 -3.4372800E+0001
8 1.5947300E+0001 1.2620000E-0001
9 1.7512700E+0001-2.1863000E+0000
10 5.8003500E+0001 -9.0586000E+0000
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DISPLA 9
1 -1.8812500E+0001 9.7575000E+0000
2 -2.6739700E+0001 3.5260000E+0001
3 -1.3597900E+0001 3.5534000E+0001
4 -1.6019500E+0001 2.5558800E+0001
5 -7.8081000E+0000 2.6371100E+0001
6 1.0779300E+0001-2.7345200E+0001
7 3.5493000E+0000 -3.8699000E+0001
8 2.3259800E+0001 -1.0204800E+0001
9 2.7805200B+OO0I -I.154U60OE+OOG1
10 6.4871600E+0001-1.4652400E+0001
DISPLA 10
1 -1.8352500E+0001 1.1126500E+0001
2 -2.8704800E+0001 3.8851800E+0001
3 -2.1257800E+0001 3.8360200E+0001
4 -1.7575700E+0001 3.2093300E+0001
5 -5.7783000E+0000 2.63 15700E+0001
6 1.4949200E+0001-3.6949200E+0001
7 1.4577000E+0000-4.33 12500E+0001
8 2.2801300E+0001-2.1067100E+0001
9 2.9369200E+0001-2.1020300E+0001
10 6.9951200E+0001-3.1244600E+0001
COVARDIS 2
DIAGONAL
/ 1-20 /
10.0000
COVARDIS 3
DIAGONAL
/ 1-20 /
10.0000
COVARDIS 4
DIAGONAL
/ 1-20 I
10.0000
COVARDIS 5
DIAGONAL
/ 1-20 /
10.0000
COVARDIS 6
DIAGONAL
/ 1-20 /
10.0000
COVARDIS 7
DIAGONAL
I 1-20 /
10.0000
COVARDIS 8
DIAGONAL
/ 1-20 /
10.0000
COVARDIS 9
DIAGONAL
/ 1-20 /
10.0000
COVARDIS 10
DIAGONAL
I 1-20 /
10.0000
: sqrt(tr@)) =
13.4164
'ESTIMA'
PARAME
1 #1 BILIN -3.14 3.14
1 #2 BILIN -3.14 3.14
1 #3 BILIN -3.14 3.14
1 #4 BILIN -3.14 3.14
1 #2 YOUNG 0.001 100.0
1 #1 POISON 0.001 100.0
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1 #2 POISON 0.001 100.0
DEFINE
1 BILIN 0.0 0.0 0.0 0.0
COVARP
DIAGON
/ 1-7 / 1.OD-2
COVARM 2
DIAGON
/ 1-7 / 1.OD-4
COVARM 3
REPEAT 2
COVARM 4
REPEAT 2
COVARM 5
REPEAT 2
COVARM 6
REPEAT 2
COVARM 7
REPEAT 2
COVARM 8
REPEAT 2
COVARM 9
REPEAT 2
COVARM 10
REPEAT 2
'END'
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Bijlage 5
Programma conv.pas

program addtofile;
uses windos, wincrt;
var
inp,outp : text;
i j : integer;
q,y,x : real;
tekst,s,ss,sss
: string;
begin
tekst:='imar x y isam= 1 icam=2 I;
assign(outp,'a:\naam.a0 1
rewrite(outp);
sss:='a:\naam.ax';
writeln(outp,'2 =&lines');
writeln(outp,I');
writeln(outp,'Dynamic measurement (as measured).');
writeln(outp,'l.4 -size I);
writeln(outp,'937.5 =fsam ');
writeln(outp, '4 =invtransfi
writeln(outp,'O =llim
writeln(outp,'4095 =rlim');
writeln(outp,'5 =step');
writeln(outp,' 14 =mam');
writeln(outp,'28 =ifill0 ');
writeln(outp,'28 =ifilhi');
writeln(outp,'l4 =nfì-ame');
writeln(outp,'O =nmarc 1');
writeln(outp,'l2 1 =nmarc2');
writeln(outp,'O =lmean');
writeln(outp,'O.00000000000000E+0000 =to');
writeln(outp,'l ,06666666666667E-O003 =tZnextmar
writeln(outp, 'O. 00000000000000E+0000 =t4framec 1
writeln(outp,'O. OOOOOOOOOOOOOOE+OOOO =t4fiamec1');
w~teln(outp,'5.16266666666667B-000
1 =tframeZfiame');
for j:=O to 13 do
begin
ss:=sss;
str(i,s);
insert(s,ss,8);
assign(inp,ss);
reset (inp);
writeln(outp,tekst);
i:=O;
repeat
i:=i+ 1;
I);

I);

I);

I);

I);
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readln(inp,x,q,q,y,q,s>;
writ e h (outp,i,' ',x,y);
until eof(inp);
close(inp);
end;
close(outp);
end.
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Handelingen uit te voeren bij het doen van een biaxiale trekproef met peesplaat van een rat.

Proefstuk prepareren

--

Peesplaat vrij prepareren.

--

Frame opplakken.

--

Peesplaat + Came uitnemen.

--

Fotos van vezelrichting maken.

--

Markers plakken.

Trekproef

--

Het frame moet gemerkt worden met een punt bij de distale kant.

--

Het frame wordt opgespannen in de trekbank.

--

Voor het ffame wordt losgeknipt eerst een video opname maken.

--

Maak een foto (meerdere) van de vezelrichting (voor plaatsen markers).

--

De hoekjes van het fi-ameworden losgeknipt met een tang.

---

Maak een foto van de opstelling.
Stel de belichting in zodat op het beeld een zo goed mogelijk contrast wordt
verkregen; let vooral op dat de grijswaarden van de achtergrond niet te veel variëren.

--

Geef het begin en einde van de meting duidelijk aan met een vel papier in beeld.

--

Na meting proefstukje fixeren ter bepaling van de dikte.

Belastingprotocol.
--

Altijd beginnen met 1% rek, dus 0.05 en 0.08 mm.

--

5 cycli van 1% naar 6% rek en terug.

--

Tijdmeting lang genoeg laten doorlopen. 0.01 d
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s en O.O2mm/s 15s meettijd.
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