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Inleiding 

Binnen de vakgroep WFW wordt in het project hartklepprothesen gewerkt aan een model van het 
Mer ventrikel van het hart. Hiermee wordt getracht bepaalde stromingsverschijnselen en hieruit 
volgende ‘belastingen en deformaties die een mtuulijke hariliclep oodeEindt zo goed a o g e j k  te 
simuleren in een in-vitro opstelling. 
Een onderdeel van dit model bestaat uit een EPDM-rubberen zakje, met een cilinder schuin erin 
gestoken, welke de aorta-ingang voorsteld. Zie figuur 1. 
Een vraag die hierbij rees, was of het mogelijk was de deformatie van het rubberen model te 
voorspellen, om te onderzoeken of deze voorspelde deformatie in grootte orde overeenkomt met de 
deformatie van een natuurlijke hartkamer. Dit wordt onderzocht met behulp van een eindige 
elementen methode, en het resultaat van dit onderzoek staat in dit verslag. 

830 

figuur 1 vorm en afmetingen van het rubberen model 

De doelstelling van de stage is: 
Het maken van een numeriek model waarmee deformatie en volumeverandering van het 
in-vitro model kan worden voorspeld, afliarikeiijk van de geometrische en materiaal eigen- 
schappen. 

Er wordt voorlopig een eindig elementen model van een in-vitro model gemaakt, waarvan in eerste 
instantie wordt aangenomen dat het quasi-statisch is. Hierdoor mag een homogene drukbelasting 
verondersteld worden. Gewerkt zal worden met shell-elementen, en drie verschillende 
beschrijvingen van het rubbermodel, te weten een elastische beschrijving volgens Hooke, een Neo- 
Hookean model, en een Mooney-Rivlin model. 
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In hoofdstuk 2 wordt behandeld hoe te werk wordt gegaan bij het genereren van het model en de 
randvoorwaarden. 
Als eerste d e n  een paar validatie experimenten gedaan worden, die zullen bestaan uit het 
deformeren onder inwendige druk van een cilinder, en het opblazen van een bol. Dit heeft tot doel te 
dfijkefi of de ie hwite~efi I ? ~ & G ~ c  g ~ d e  íesuPttefi za! ~ ~ I I X X X  ~ W G .  

Het uiteindelijke mode! wordt ir, drie stzippez opgebouwd: verst wm!t ven 1 dimensiomal 
axisymmetrisch probleem beschouwd, vervolgens een zelfde probleem, maar nu 3D, d.w.z. het 1D 
model geroteerd om de symmetrie-as. 
Uiteindelijk wordt het volledige 3D model beschouwd. 
Alle modellen worden gegenereerd met MentatV2.2, en doorgerekend met MarcK6.1 
Bij alle modelien is de materiaalbeschrijving en het constitutief verband van wezenlijk belang. 
Hierop zal iets uitgebreider ingegaan worden. 

Ii 1 -. 

In hoofdstuk 3 zuilen de resultaten gepresenteerd en bediscussieerd worden van de verschillende 
berekeningen. Het z d  hierbij gaan om het ID model, het simpele 3D model en het uitgebreide 3D 
model. Ook zal kort aandacht besteed worden aan de validatieberekeningen 
Dit alles zal vooral in de vorm van plaatjes Zijn, zoals bijvoorbeeld kracht- verplaatsings plotjes en 
enige plaatjes van vervormde geometrieën 

In hoofdstuk 4 tenslotte wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 
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2 

2.1 

2.1.1 

Modelvorming 

Geometrie 

O p b o ~ w  vafi het mudel 

Het model van de hartkamer omvat twee delen, een ellipsoïdisch en een cilindrisch deel. 
Om het model te genereren wordt gebruik gemaaki van de beschrijving van de ellipsoïde, te weten 

(f)z+(:)z=í ,met a=65mm,enb=18mm. (1) 

In eerste instantie wordt alleen een lijnstuk gedefinieerd, dat axisymmetrisch beschouwd wordt. Dit 
lijnstuk geeft een deel van de hartkamer als ellipsoïde weer. Vervolgens wordt dit model geroteerd 
om de x-as, en nogmaals g&valueerd, nu als 3D-modd. Uiteindelijk wordt het volledige model 
geïmplementeerd en doorgerekend, dus met inbegrip van het cilindrische gedeelte. 
Dit stuk staat onder een hoek van 45" met de as van de ellipsoïde, en heeft een straal van 12.5mm. 
De snijkromme van de ellipsoïde en de cylinder is niet gemakkelijk analytisch te bepalen, en vormt 
het grootste probleem van de meshgeneratie. 
De geometrie en meshverdeling wordt aldus in delen opgebouwd en uiteindelijk aan elkaar gesmeed 
om tot het uiteindelijke model te komen. 

2.1.2 Validatiemodellen 

Om een indruk te krijgen van de geldigheid van de resultaten en de gebruikte methode zijn een paar 
validatiemodellen opgesteld. Een lijnstuk met axisymmetrische eigenschappen, en een achtste deel 
van een bol zijn gemodeleerd. Het lijnstuk bestaat uit drie-hoops lijnelementen, en het achtste deel 
van de bol uit vier-knoops shell elementen. Hiermee zal dan ook de rest van de analyse uitgevoerd 
worden, mits de resultaten hoopgevend zijn. 

2.1.3 Het PD model 

Allereerst wordt een lijnstuk gegenereerd m.b.v (1) . 

y /  18 

figuur 2 vorm van het iD axisymmetrische modal 
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figuur 3 geometrie van ID model 

¢3ya I 

De functie wordt geëvalueerd ais functie van x, en de benodigde y-waarden worden uitgerekend bij 
77 x-waarden, welke telkens met lmm opgehoogd worden. 
Bij x = -1 1.5m gaat de &ps over in een rechte lijn, die vanaf de bijbehorende y-waarde naar een 
y-waarde van 15mm gaat op x = -17mm. 
Hiermee is de geometrie voor het 1D maar ook voor het eenvoudige 3D model vastgelegd. 
Vervolgens kan begonnen worden met het aeëren van de mesh Hiertoe wordt de geometrie 
verdeeld in axisymmetrische lijnelementen met drie knooppunten per element. Het aantal 
lijnelementen bedraagt 26. Zie figuur 3 

6 



2.1.4 Simpel 3D model 

Het simpele 3D model bestaat uit een surface, die gegenereerd is door de curve van hee 1D model te 
roteren over 90' ; hierdoor ontstaat dus een kwart van een "zakje". Deze surface wordt 
i?nde~erci=!d k !G bij 4 e!e,mefiEn. Een .hxt v m  het ,model is vrnuit syrnme~rie evemegifigefi 
V ~ l d ~ e d e  ow een beek! te krijgen van het gedrag van het hele model. Zie figuur 4. 

2.1.5 Uitgebreid 3D model 

Om tot het uiteindelijke model te komen moet eerst het goede oppervlak gedefinieerd zijn. Hiertoe 
wordt een cilindrisch oppervlak toegevoegd, waarvan de as onder een hoek van 45 O ten opzichte 
van de x- as staat, en die een straal heeft van 12.5mm. De bedoeling is, dat alleen het oppervlak 
buiten het zakje in elementen wordt opgedeeld. 
De beschrijving van de gang van zaken binnen Mentat en,de opeenvolging van de vaschillende 
stappen is opgenomen in appendix 1. Het 3D model is hiermee qua geomeme en meshverdeling 
klaar. Zie figuur 5. 

I L 
figuur 5 het uiteindelijke SD model 
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2.2 Constitutieve modellen . 

Het materiaal dat gebruikt wordt in de experimenten wordt gemodelleerd ah een incompressibele, 
isotrope rubber, waarvan het gedrag op twee manieren wordt beschreven. Als eerste wordt een 
relatie tussen de Cauchy spanning o en de infinitisimale rek E gelegd, volgens de klassieke wet vaii 
Hooke: 

fiuznl 

-V 

1 
-V 

O 

-V 

-V 

1 
á + V  

O 

l + v  

met een E- modulus in de orde grootte van lMpa, en v ongeveer 0.49 vanwege de 
inmmpressibiliteit. Het gaat er in dit geval niet om om de precieze E-modulus te kennen, dus een 
schatting van 1Mpa is hier reëel. 

Voor een beschrijving van het rubber met een Neo-Hookean of een Mooney Rivlin model, moeten 
in Marc 1 respectievelijk 2 parameters ingegeven worden, te weten CIO of C ~ O  en Col. 
De modelvorming komt voort uit een energetische beschouwing van de deformatie van het rubber, 
en staat deels uitgewerkt in appendix B. Er blijkt in eerste benadering een relatie te bestaan tussen 
de parameters Clo en Col en de E-modulus uit het klassieke Hmke’se model. Voor het Neo- 
Hookean model geldt namelijk Ci0 W 6 .  Voor het Mooney-Rivlin model geldt een dergelijke 
relatie: Ci0 +Col 5 E/6. Voor een afleiding hiervan, zie appendix 2. 
Overigens zou nu elke verhouding van Cio en Coi ingevuld kunnen worden, zolang de som ervan 
maar gelijk is aan E/6. Echter, er is een vuistregel die zegt dat C ~ O  ongeveer 4 keer zo groot is als 
Col. Het geldigheidsgebied voor deze aannames ligt ongeveer tot h = i/io = 2 , maar deze 
verlengingen worden lang niet bereikt in de bekeken situaties. (Zie ook Marc User Information 
Pag.A.6-2 I) 
Voor een E-modulus zoals gebmikt in het klassieke Hooke model, worden de parameters die 
ingevuld worden in Marc dus als volgt: 

Voor het Neo-Hookean model: 
Voor het Mooney-Rivlin model: C ~ O  = O. 13Mpa 

Cio = O .  16Mpa co1 = o 
Col = 0.03Mpa 

Het impliceren van deze materiaalmodellen in Marc heeft wel consequenties voor het oplosproces: 
In geval van puur elastische theorie kan een updated Lagrange procedure gebruikt worden, maar 
bij Mooney materiaalgedrag mag deze optie niet gebruikt worden, omdat de totale deformatie van 
belang is bij de berekening. 
Voor de geometrie van de elementen wordt een schaalelement gekozen, met een dikte van 0.5mm, 
en 4 knooppunten per element. Voor een beschrijving van het gebruikte element zie appendix 3. 



2.3 Randvoorwaarden 

Voor het 1D model en het simpele 3D model zijn de randvoorwaarden vrij eenvoudig: de opening 
van het 'zakje' wordt ingeklemd. 
Voor het 3D model zijn meer randvoorwaarden te definiëren. 
De verplaatsingen worden in drie stappen op de benodigde plaatsen onderdrukt. De 
symeûiesnijlijn kVat alle knooppunten op het vlak z = O ,  waarvan de verplaatsing wordt 
onderdrukt in z-richting. De knooppunten die op de openingsranden liggen, dus bij de opening van 
het zakje en bij de opening van de cilinder, worden onderdrukt in hun respectievelijke axiale 
richtingen, welke worden bewerkstelligd door de knooppunten te richten volgens cilindrische 
coördinaten. Van de opening in het "zakje" worden alle verplaatsingen en rotaties onderdrukt, dus 
er wordt een inklemming gefingeerd. De opening van de "cilinder" wordt alle richtingen onderdrukt, 
maar is vrijer wat betreft rotaties. Dit om niet te veel stijfheid in het model te introduceren. 

De belastingen bestaan uit een verdeelde oppervlakte dmk, welke is ingesteld om na elk increment 
aangepast te worden zodat deze weer loodrecht op het elementoppervlak staat. De belasting wordt 
auto-incrementeel aangebracht en heeft een grootte van 5000 Pa aan het eind van de belastings- 
situatie, die een tijdsduur heeft van 1 seconde. 
De auto-incrementele oplossingsmethode wil zeggen dat na elk increment de maximaal mogelijke 
belasting wordt toegevoegd, die nog evenwicht en convergentie kan bewerkstelligen, m.a.w. 'lange 
halen, snel thuis'. Dit heeft tot gevolg dat moeilijk te overkomen 'toppen', die mogelijk in het 
spannings- rek verband de kop opsteken, toch genomen kunnen worden, ondanks de moeilijke 
convergentie die in dat geval op zou kunnen treden bij vaste stapgrootte. Voor het berekenen van de 
vervormingen wordt geometrisch niet-lineair gedrag verondersteld. 
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3 Resultaten & discussie 
In dlt hoofdstuk zuiien de resultaten voorgelegd en besproken worden. Als eerste worden kort de 
validatie experimenten besproken, daarna volgt een vergelijking van het simpele 3D model met het 
1D axisymmetrische model, en tenslotte het voliedige 3D model. 

3.1 Validatiemodellen 

Het opblazen van de axisymmetrische cilinder gaat goed met axisymmemsche drie-hoops 
lijnelementen. De randen worden onderdruk in axiale richting, en door het axisymmetrische aspect 
van het probleem zijn de verplaatsingen in omtreksrichting al onderdxukt, zodat aiieen de radiale 
vrijheidsgraad overblijft, waarmee het probleem netjes wordt uitgerekend met de gebruikte 
methode. 
De bol, die een test moet zijn voor de gebruikte sheli elementen, werd op de snijranden onderdrukt 
in de richting loodrecht op de respectievelijke snijvlakken. Hierdoor kon de bol enkel nog in radiele 
richting vervormen, en werd de bol 'netjes' opgeblazen. Aan de hand van deze berekeningen is 
besloten met de shell elementen door te rekenen in het uiteindelijke 3D probleem. 

x io4 
3.5 
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2.5 

2 
x - 
% 
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i .5 

I 

0.5 
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- 
/ 

- 

- 

- 

Q. I 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 i 
time 

figuur 6 vergelijking van x verplaatsing (van de apex) van 1D en 3D analyse 
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3.2 1D model vs. 3D simpel.model 

De resultaten van het 1D en 3D eenvoudige model werden op de volgende manier beoordeeld: van 
beide modellen, die met dezelfde randvoorwaarden, maferiaalgedrag en belasting werden berekend, 
werd de x-verplaatsing van de apex, het knooppunt op de x-as, uitgezet tegen de tijd, en vergeleken. 
H a  resu?:aa:, te zien in dgxa 6, was bevrdgem!. De opoedende verscbileE zijn piet gxt, en 
hmen  waschij.nlijk verklaard werden uit het feit dat met relatief veel minder dementen Ir 
gewerkt in het 3D model dan in het 1D model. De 1D mesh is ook nog verfijnd tot twee maal 
zoveel elementen, maar het resultaat verschilde nauwelijks van het eerste resultaat. Hieruit wordt 
geconcludeerd dat de nauwkeurigheid van de methode met de gebruikte mesh voldoende is. 

i- li?e=l”. 8 d:89L;. 

-:elastic, -:ne0 hookean, ... :mooney rivlin 

15 

c 10- c 
E 
0 5 -  a 
Q 
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- 
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Om de drie materiaalmodellen onderling nog te vergelijken zijn tijd-verplaatsingplaatjes gemaakt 
van de apex, daar dit een redelijk representatief stukje van de geomenie vormt. Ook van de node in 
de hoek van de aansluiting cilinder-zakje, op de z-as, is zo’n tijd verplaatsing plaatje gemaakt. Zie 
figuur 8. 
Het blijkt dat het Na-Hookean model en het Mooney-Rivlin model het beste op elkaar lijken, 
m a r  m k  het dadsche mde! vûldûa vwí deze k!atiíig, hw.ve1 het íGst vûlleduig immpras iM 
neer is (v = G.45). Eierme ZOG een aanpassing vm het elemcot ia de v û m  vim eeri extra Gruk node 
nodig zijn, die geen extra stijfheid met zich meebrengt. Dit voegt echter wel een extra set 
vergelijkingen toe, want de dnik moet in elk element apart geïntegreerd worden Ook andere 
oplossingen zijn mogelijk, zoais een Henmann- formulering. Welke oplossing er ook voor gekozen 
wordt, waarschijnlijk zal een nieuwe elementformulering moeten worden gemaakt voor dit 3D ’ 
probleem. 

10-4 x-displ. node I y-displ. node 1 
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time 
-3 x-displ. node I 1  08 x 10 
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I 
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time time 
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-:elastic, -:ne0 hookean, ... mooney riviin 
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figuur S tijd vexpia~~tilingn pìotjes T node 1 en node U08 
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figuur 9 het remitaak de vervormde geometrie 
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4 Conclusies & aanbevelingen 
Conclusies 

De kwalitatieve deformatie is te beschrijven met een eindig elementen pakket met de 
beschreven methode. 
Voor inwendige druk tot ongeveer 5Wa zijn de gebruikte materiaalmodellen ongeveer van 
gelijke waarde. 
Een te hoge dwarscontractiemodus induceert een te hoge stijfheid. 
De auto incrementele aanpak voldoet voor de gebruikte materiaalmodellen. 

Aanbevel Irigen 

e Kwantitatief is nog niet duidelijk of de deformatie die uitgerekend wordt, ook te zien is in het 
in-via0 model. Dit zou bijvoorbeeld m.b.v. een markerverplaatsingsmethode onderzocht 
kunnen worden. 
De gebruikte materiaalmodellen en de bijbehorende parameters zijn gebaseerd op aannames, en 
niet op het materiaal dat in het in-vitro model is gebruikt. Trekproeven zouden meer 
duidelijkheid over de materiaalparameters kunnen verschaffen. 
Wat gebeurt er met het model als er uitwendige drukbelasting op komt ?... 
Is de aanname dat het model quasi-statisch is wel goed ? 

0 

c 
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Appendix 1 

Beschrijving van meshgeneratie 3D model 

-- - w meer de cilinder is toegevoegd aan cie opperviaidcen die de vorm dehieren, moet gezorgd 
worden dat d e e n  het oppervlak buiten het zakje van een dementverdeling wordt voorzien. 
Hiertoe is het nodig de intersectielijn van het zakje en de cilinder te kennen. In mentat is de 
mogelijkheid aanwezig om geselecteerde knooppunten te verplaatsen naar de intersectielijn van 
twee gedefinieerde oppervlakken, met het commando ATI'ACH. Wanneer nu van de cilinder het 
deel buiten het zakje wordt geconverteerd naar een mesh, met in omtreksrichting ongeveer 30 
elementen, is het mogelijk deze mesh te verbinden aan de intersectie.Zo ontstaat dan de 
"uitstulping" van het zakje, en dit deel wordt apart opgeslagen. 
Het zakje zelf wordt ook niet in zijn geheel gemodeleerd, maar slechts voor de helft. Het 
converteren naar mesh geschiedt ook weer in twee delen. Het bovenste deel, waar niet veel aan 
veranderd hoeft te worden, en het onderste deel, waar weer een opening in gecreeerd moet worden 
voor de aorta-ingang. 
Het bovenste deel wordt ook als een apart file opgeslagen, en het onderste deel wordt op eenzelfde 
wijze behandels als het aorta-deel. Op de plaats waar de twee delen in elkaar schuiven wordt de 
mesh weggehaald, en vervolgens worden de randen van de overgebleven elementen aan de 
intersectie van de twee oppervlakken geplakt. 
Door middel van meshve~fìjning op de rand wordt getracht hetzelfde aantal elementen op de rand 
aan te brengen als op de rand van de cilinder. Ook worden op de nodes die aan de rand liggen 
geometrische punten aangebracht, welke dus met de mesh niets te maken hebben, maar die van 
belang zijn bij het aaneenlijmen van de twee delen, later. 

Met de MERGE functie worden de drie delen nu in een file verenigd, en nu moeten dus de nodes 
precies op elkaar aansluiten, anders ontstaan gaten in de mesh Bij het bovenste en onderste deel 
van het zakje geeft dit geen problemen, maar bij het onderste deel en het cilindrische deel zijn de 
nodes niet op dezelfde plaatsen terecht gekomen. Wel is ervoor gezorgd dat de nodes onderling 
ongeveer dezelfde afstand hebben, en dus niet al te veel uit elkaar liggen. 
Nu komt weer de ATïACH functie van pas, om de nodes van de rand van het cilindrische deel te 
bevestign aan de punten die geplaatst waren op de rand van het gat van het zakje. 
Uiteindelijk met hetvolgende resultaat, zie figuur 1.1 

Hiermee is dan de mesh gedefinieerd. 
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figuur fl het uiteindelijke resultaat 
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Appendix 2 

A2.1 Bepaling van Mooney-Rivlin en Neo-Hookean parameters 

A2.1.1 Introdiict ie 

Voor het bepalen van de parameters Ci0 en Cai wordt gebruik gemaakt van de energievergelijking 
cp@) van een rubber. De definitie van de 2" Piola Kirchhoff 2 spanningstensor is: 

A. 1 

en dit kan verder uitgewerkt worden door middel van de volgende definitie van de Green Lagrange 
rektensor E: 

dC 
- E = $(C -1) -+ C = SI3 +i + 2 = 2 

dE 
dC 
dE 

Uit (A. 1) en (A.2) volgt dan door eliminatie van - : 

A.2 

A.3 

Voor incompressibel, isotroop materiaal geldt dan dat de energiefunctie W alleen nog een 
functie is van de 1" en de 2" invariant van de rechtse Cauchy Green rektensor. 
Nu kan de afgeleide van W naar c bepaald worden: 
d W ( Q  - d W . d J ,  +-.- aW dJ, 

De invarianten van c, en hun respectieve afgeleiden zijn: 

A.4 
dG aJ, dC aJ, dC 

A.6 

De 2" Piola Kirchhoff spanningstensor kan nu met behulp van (A.3) t/m (A.6) geschreven worden 
als: 

A.7 
P = &o{(-+-Jl)l-gC} aw aw 

aJ, aJ, - 

Als de 2" Piola Kirchhoff spanningstensor eenmaal bekend is, is het mogelijk de Cauchy 
spanningstensor te bepalen met de volgende relatie: 

CF = -pI+-pg-F" P 

Wanneer dus de energiefunctie W bekend is, is het mogelijk de Cauchy spanningstensor te bepalen. 
Als deze bekend is kunnen de materiaalparameters bepaald worden uit een simpele trekproef. 

A. 8 - 
Po 
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A2.1.2 Neo-Hookean model 

Voor het Neo-Hookean model is de energiefunctie alleen afhankelijk van Ji, W=Ci0(Ji-3) 
Voor 2 volgt dan: 

Nu kan de Cauchy spanningstensor worden bepaald. 

- 0 = -p i+  2pC1,F -~ '  = -pi + 2pCl,B 
Wanneer nu een axiale trekproef gedaan wordt, hebben we te maken met de volgende 
deformatietensor: (de 1-richting is de trekrichting) 

- p = 2P,C,,I A 9  

A.10 

.-[ h 

- P 

en omdat het materiaal incompressibel is moet de determinant van 
Hieruit volgt dat p gelijk moet zijn aan l/u'h. 
Voor 

gelijk zijn aan 1. 

geldt dus: (B = F.F') 

Het stelsel vergelijkingen dat dus gevonden wordt, ziet er als volgt uit: 

0 = -p + 2pC1,hZ 
A. l l  

0 = -P + 2PC,, 5 
Door p te elimineren krijgen we de uiteindelijke relatie tussen G en h : 
o = 2 p c l , ( h 2 - ~ ) = 2 p C l o ( h - P ) ( 1 + h + ~ )  A. 12 
Nemen we nu het limietgeval dat h naar 1 gaat, dan ontstaat een relatie tussen C1o en E, 
iim(o) = lim E(h - 1) = lim 2pC,,(h - l)(l+ h + X )  + E = 2pC1, x 3 
a-i x+1 a+ 

Als dus de beginmodulus van het rubber bekend is hebben we een schatting voor Ci0 , 
namelijk C10 ~E/6p. 

A2.1.3 Mooney-Rivlin model 

Op overeenkomstige wijze als in voorgaande paragraaf, is het mogelijk een relatie te 
leggen tussen de E- modulus van het rubber en de Mooney-Rivh parameters C ~ O  en Col. 

Voor het Mooney-Rivlin model is de energiefunctie: 
W=W(Ji ,J2) = Cio(Ji-3)+Coi (J2-3) A.13 
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De 2" Piola Kirchhoff spanningstensor wordt nu dus: 

- p = 2 P o  {(Go + C,,tr(C))'- coIC} A.14 

Op wsreerkomstige wijze wordt f i ~  de Cauchy spmnjrgstensnr bepaald: 
A.15 

Wanneer nu dus weer een uni-axiale trekproef gedaan wordt, krijgen we ook weer een 
- ú = - p i +  *Kc** + C , , L ï ( 1 3 ; ) ~ ) - - C o , ~ . ~  

stelsel van twee vergelijkingen: - .  ~ 

B = -p + 2pC1,h2 + 2pCo1 h2 +- h2 - A4 {( 3 } 
o = -P + 2PCl0 + wol{ ( h2 +K)  h - $} 1 2 1  

Eluninatie van p levert vervolgens: 

A.16 

A.17 

Dit is ook weer anders te schrijven, wat handig is als dadelijk de limietsituatie bekeken 
wordt: 

1 1  
0 = 2p(h-1)(1+-+-)(hC1, +col) 

h A= 
In de limietsituatie voor L+l zien we dat Gp(Ci0 + Col) GE 

A.18 
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Appendix.3 

element 75 

This is a 4-node thick shell element with global displacements and rotations 
as degrees of freedom. Bilinear interpolation is used for the coordinates, 
displacements and the rotations. The membrane strains are obtained Erom the 
displacement field; the curvatures from the rotation field. The transverse 
shear strains are calculated at the middle of the edges and interpolated to 
the integration points. In this wav a very efficient and simple element is 
obtained which exhibits correct behavior in the limiting case of  thin 
shells. The element can be used in curved shell analysis as well as in the 
analysis of complicated plate structures. For the latter case the element is 
easy to use since connections between intersecting plates can be modeled 
without tying. 

Due to its simple formulation when compared to the standard higher order 
shell elements, it is less expensive and therefore, very attractive in 
nonlinear analysis. The element is not very sensitive to distortion, 
particularly if the corner nodes lie in the same plane. 

GEOMETRIC BASIS 

The element is defined geometricallv by the (x ,y , z )  coordinates of the four 
corner nodes. Due to the bilinear interpolation the surface will form a 
hyperbolic paraboloid which is allowed to degenerate to a plate. The element 
thickness is specified in the GEOMETRY option. 

The stress output is given in local orthogonal surface 
and V3, which for the centroid are defined in the following way: (see Figure 
B75.i-1). 

vv v2 directions, 

At the centroid the vectors tangent to the curves with constant 
isoparametric coordinates are normalized. 

Now a nev basis is being defined as 

s = t l + t 2 , d = t  1 - t2 

After normalizing these vectors by 

Z = s/JZ I S ] ,  d = d/Jz [dl  

Rev. K.3 B75.1-1 07/01/87 
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The local orthogonal directions are then obtained as 

1 v = . z  + a 
v2 = ' z  - a 

and 

âx âx 1 '  - and V , T have the same bisecting plane. In this way the vectors - 
âc; ai7 

The local directions at the Gaussian integration points are found by 
projection of the centroid directions. Hence, if the element is flat, the 
directions at the Gauss points are identical to those at the centroid. 

DISPLACEMENTS: 

The 6 nodal displacement variables are as follows: 

U? v ,  w Displacement components defined in global Cactesian x,y,z 
coordinate system. 

Ipx, 9 7 9z Rotation components about global X, y and z axis Y 
respectively. 

QUICK R & F " c E  

. TYPE 75 
Bilinear, 4 node shell element including transverse shear effects. 

. CONNECTIVITY 
Four nodes per element. The element may be collapsed to a triangle. 

. GEOMETRY 
Bilinear thickness variation is allowed in the plane of the element. 
Thicknesses at first, second, third and fourth nodes of  the element are 
stored for each element in the first (EGEOMl), second (EGEOMZ), third 
(EGEOM3) and fourth (EGEOM4), geometry data fields, respectively. If 
EGXOMZ=EGXOM3=EGEOM4=0, then a constant thickness (EGEOM1) is assumed 
for the element. 

Note that the NODAL THICKNESS model definition option can also be used 
for the input of element thickness. 

. COORDINATES 
Three coordinates per node in the global x, y and z directions. 

Rev. K . 3  
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. DEGREES OF FREEDOM 
Six degrees of freedom per node. 

1 = u = global (Cartesian) x- displacement 
2 = v = global (Cartesian) y- displacement 
3 = w = global (Cartesian) z- displacement 
4 = 4 = rotation about global x - axis 
5 = 4 = rotation about global y - axis 
6 = +== rotation about global z - axis 

X 

Y 

. DIST LOADS: 
A table o f  distr.ibuted loads is listed below. 

Type Load 

1 
2 
3 
I 

5 

11 

'12 

13 

21 
22 
23 
31 
32 
33 
I.1 
42 
63 

100 

102 

Description 

Uniform gravity load per surface area in -z direction. 
Uniform pressure with positive magnitude in -x direction. 
Non-uniform gravity load per surface area in - z  direction. 
Non-uniform pressure with positive magnitude in -! 
direction. 
Non-uniform load per surface area in arbitrary direction. 

Uniform edge load in the plane of the surface on the 1-2 
edge and perpendicular to this edge. 
Non-uniform edge load magnitude given in FORCEM in the 
plane of the surface on the 1-2 edge. 

Non-uniform edge load magnitude and direction given in 
FORCEM on 1-2 edge. 

Same as 11 for 2-3 edge. 
Same as 12 for 2-3 edge. 
Same as 13 for 2-3 edge. 
Same as 11 for 3-4 edge. 
Same as 12 for 3-4 edge. 
Same as 13 for 3-4 edge. 
Cams as 11 for 4-1 edge. 
Same as 12 for 4-1 edge. 
Same as 13 for 4-1 edge. 
Centrifugal load, magnitude represents square of angular 
velocity [rad/time]. Rotation axis specified on rotation 
axis card. 
Gravity loading in global direction. Enter 3 magnitudes of  
gravity acceleration in respectively global x, y, z 
direction. 

3 

3 

. POINT LOADS 
Point loads and moments may also be applied at the nodes. 

Rev. K.4 B75.1-3 
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. OUTPUT OF STRAINS 
Generalized strain components are: 

Middle surface stretches: 
Middle surface curvatures: 

sll sZ2 s12 
Kll KZ2 K12 

Transverse shear strains: yZ3 

3 in local v system. - - -  
* OUTPUT OF STRESSES 

1 2 3  in local(! ! , ) system given at equally ‘11’ ‘22’ ‘12’ ‘23’ 
spaced layers though thickness. 

. TRANSFORMATION 
Displacement and rotation at corner nodes may be transformed to local 
direction. 

. TYING 
User subroutine UFORMS. 

. MESH GENERATOR 
Use MESHZD option for flat structure or projection of 3D structure. 
UFXORD t o  add third dimension. 

Use 

. UPDATED LAGRANGE PROCEDURE AND FINITE STRAIN PLASTICITY 
Updated Lagrange capability is available. Note, however, that since the 
curvature calculation is linearized, the user has to select his load 
steps such that the rotation remains small vithin a load step. 

. SECTION STRESS - INTEGRATION 
Integration through the shell thickness is performed numerically using 
Simpson’s rule. Use the SHELL SECT parameter card to specify the number 
of integration points. This number must be odd. 3 points are enough for 
linear response, 7 points for simple plasticity or creep analysis, 11 
points for complex plasticity or creep (e.q.? thermal plasticity). The 
default is 11 points. 

. BEAM STIFFENERS 
The element is fully compatible with open and closed section beam 
elements type 78 and 79. 

. COUPLED ANALYSIS 
In a coupled thermal-mechanical analysis, the associated heat transfer 
element is 85. See page B85 for a description of  the conventions used 
for entering the flux and film data for this element. 

Rev. K.4 B75 - 1-4 ’ 10/10/89 
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Figure B75.1-1. Form of Element 75 

Rev. K.3 B75.1-5 07/01/87 
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