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Om een beter inzicht te verwerven in het mechanisch gedrag van zachte 
biologische weefsels, in Iret bijzonder collagene bindweefsels, zijn 
gereedschappen ontwikkeld voor het meten van inhamagene spannings en 
rek velden. De gereedschappen zijn gebruikt bij experimenten aan 
delen wan de collagene bindweefselstructuur ven de laterale zijde van 
het elleboog gewricht. Deze structuur is gekozen als onderzoaksabject 
omdat er een uitgebreide anatomfsche beschrijving van beschikbaar 
was. 

Voor het statisch meten van spanningen is een .verbeterde versie van 
de zogenaamde gesp (buckle transducer) gebruikt. De verbeteringen 
betreffen aanpassingen ten aanzien van afmetingen en vorm, de 
installatie-vaarwaarden en de hysterese van de weefsel-opnemer 
eenheid. Bovendien worden twee methoden gegeven voor het calibreren 
van deze krachtopnemer. B L j  het: ontwerp is gebruik gemaakt van een 
mechanisch model dat een goed inzicht geeft in het gedrag van de 

gesp- 

Voor rekmetingen is gebruik gemaakt van een beeldverwerk~ngssysteem. 
De coordinaten van markeringspunten op het te onderzoeken object 
worden gereconstrueerd uit tree verschillende beelden van het object. 
Dit gebeurt voor verschillende deformatietoestanden. Vervolgens 
worden voor leder markeringspunt schattingen voor de componenten van 
de deformatietensor F bepaald met behulp van de coordánaten van de 
markeringspunten Ln de directe omgeving van het beschouwde punt. Met 
deze schattingen worden de componenten van de Green-Lagrange 
rektensor E berekend. 
Theoretische modellen, die de verschillende stappen van de rekmetlng 
beschrijven, blijken van essentieel belang te zijn voor het 
optimaliseren van de. nauwkeurigheid en voor een juiste interpretsitie 
van de meetresulhaten. Speciale aandkcht i s  besteed aan het meten van 
rekvelden op gekromde oppervlakken en aan de identificatie van 
markeringrpunten in verschillende defomatketcrestandeiz. 

Verschillende soorten metingen zijn uitgevoerd aan delen van de 
bindweefsel structuur. Een experiment %c uitgevoerd aan de 
bindweefsel structuur in sitw. Doel van het ondezoek *as om na te 
gaan welke fenomenen en parameters als belangrijk moeten worden 
beschouwd voor de karakterisering van het mechanische gedrag. 
Het blijkt dat het mechanisch gedrag van het weefsal gecompliceerd 
is. Het de parameters die in beschouwing zijn genomen (dikte van het 
weefsel, de globale ligging van de collagene vezels en de 
randvoorwaarden) kunnen de gevonden fenomenen gedeeltelijk worden 
verklaard. 



B L j  verder onderzoek is het van het grootste belang mees 
gedetaileerde informatie over de 1Lgging van de vezels te verkrijgen 
en de waarde van de gebruikte methode woar het meten wan de lokzle 
veefeeldikte te controleren. Bovendien is voor een kwantitatieve 
bosrhrijving van het mechainisch gedrag van de onderzachte structuur 
ien voor her vestleggen van materfaalparameters de interactie tussen 
experimenten en numerieke aimulatfe van deze experhentori van 
essentieel belang. 




