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Samenvatting

In het kader van het onderzoek ‘Modelvorming van het hoofd in extreme belasting
situaties’ wordt aan de hand van een vlakke-rekmodel met een eenvoudige geome
trie de invloed bestudeerd die het aanbrengen van randvoorwaarden ter plekke van
de hoofd-nek verbinding en het modelleren van het foramen magnum hebben op
de transiënte respons. Daartoe worden de drukken berekend die ontstaan bij een
stootbelasting. Ret blijkt dat door gebruik te maken van een relatief eenvoudig
model van het hoofd uitspraken kunnen worden gedaan over een aantal fenomenen
die ook in 3D-modellen met een meer realistische vorm aan het licht treden, zoals
bijvoorbeeld het coup-contrecoup verschijnsel. Aangetoond wordt dat de aanwezig
heid van randvoorwaarden aanzienlijke gevolgen kan hebben, hoewel dit niet in alle
gevallen een even grote rol speelt. Tevens zal blijken dat het modelleren van het
foramen magnum door het maken van een opening in de schedel een sterk afwijkend
beeld te zien geeft ten opzichte van eenzelfde model zonder opening.
Bij de analyses wordt gebruik gemaakt van de eindige-elementenmethode. In hoofd
zaak worden alleen de schedel en de hersenen gemodelleerd, welke beschreven wor
den met een lineair elastisch isotroop materiaalmodel. Ret verbinden van conclusies
aan de invloed van verschullende randvoorwaarden en de modellering van het fora
men magnum op de respons wordt daarmee vergemakkelijkt, waardoor een stevige
fundering kan worden gelegd voor het uiteindelijk beoogde gecompliceerde driedi
mensionale model.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Achtergrond

Hersen- en schedelletsels vormen een groot deel van de letsels ten gevolge van ver
keersongelukken. Uit een Franse studie van zo’n 8000 auto-ongelukken bleek onder
andere dat (Trosseille et al., 1992):

o bij bestuurders betrokken bij een frontale botsing, 33,5% van de AIS ≥ 2 letsels
het hoofd betrof;

• de som van AIS tot de macht drie, wat een indicator is voor het letseirisico,
voor het hoofd met 22,6% tweede was voor chauffeurs en vierde (11,2%) voor
passagiers.

De hoge frequentie en de relatief grote ernst van de meeste hoofdletsels zijn redenen
voor de grote aandacht die er onder biomechanici bestaat voor de fysische processen
die deze letsels veroorzaken.
Als doelen voor dit onderzoek kunnen gesteld worden (Ward, 1980):

• het verkrijgen van schattingen van menselijke tolerantiecriteria voor hoofd
impact in termen van fysische grootheden als versnellingen, spanningen, druk
ken, etcetera;

• het verwerven van inzicht in de letselmechanismen die bij impact-belastingen
een rol spelen.

De mechanismen die leiden tot schade aan de verschillende weefselstructuren die de
hersenen omgeven liggen vaak nogal voor de hand en kunnen op eenvoudige wijze
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in verband gebracht worden met mechanische grootheden. Bij hersenletsel ligt dat
heel wat moeilijker: omdat het vaak niet zonder meer zichtbaar is, moet de aanwe
zigheid ervan afgeleid worden uit fysiologische of neurologische tekortkomingen of —

in gevallen met dodelijke afloop — aangetoond worden door pathologisch onderzoek.
Als gevolg van deze moeilijkheid is er in de afgelopen decennia veel gespeculeerd
over de mechanische processen die voor dit letsel verantwoordelijk zijn. Enkele mm
of meer geaccepteerde mechanismen zij n (Goldsmith, 1972):

o de vorming van grote drukgradiënten, mogelijk gedeeltelijk veroorzaakt door
de voortplanting van spanningsgolven, leidend tot letsel als gevolg van versnel
lingen van het hoofd; aan de impact-zijde (coup) is sprake van positieve en aan
de tegenoverliggende zijde (contrecoup) van negatieve drukken; klinisch onder
zoek heeft aangetoond dat hersenletsel vaak ontstaat aan de contrecoup-zijde;
dit zou verklaard kunnen worden door het ineenklappen van in het gebied met
onderdrukken gevormde caviteiten (Gross, 1958);

o flexie/extensie van de spinale baan ter plekke van het foramen magnum bij
beweging van de hoofd-nekverbinding;

o grote schuifspanningen tengevolge van

— deformatie van de schedel door locale indrukking of trillingen van de sche
del als geheel,

— rotatieversnellingen van het hoofd, leidend tot relatieve beweging tussen
hersenen en schedel.

Biomechanisch onderzoek op het gebied van hoofdletsels richt zich voor een belang
rijk gedeelte op de analyse van experimenten. Onder gecontroleerde omstandig
heden worden dieren of menselijke kadavers aan impact-belastingen blootgesteld.
Door mogelijk relevante fysische grootheden te meten en achteraf door middel van
pathologisch onderzoek de optredende letsels vast te stellen, wordt getracht inzicht
te krijgen in letselmechanismen en -criteria.
Een niet minder belangrijk gebied van onderzoek is de ontwikkeling van wiskun
dige modellen ten behoeve van de simulatie van de responsie van het menselijke
hoofd op impact-belastingen. Deze theoretische modellen bieden de mogelijkheid
hoofdletsel-mechanismen op een zeer efficiënte wijze te onderzoeken. Vanwege de
beperkte toepassingsmogelijkheden van analytische modellen, die slechts voor een
voudige geometrieën, constitutieve wetten, belastingen en randvoorwaarden tot re
sultaat leiden, en onder invloed van de stormachtige ontwikkelingen op het front van
de computertechnologie, is de nadruk vooral komen te liggen op numerieke modellen,
die deze beperkingen niet of in veel mindere mate kennen. Van de drie met enig suc

toegepaste technieken (lumped parameter modellen, eindige-differentiemethode
en eindige-elementenmethode), kan de eindige-elementenmethode zonder meer aan
geduid worden als de meest veelbelovende (Shugar, 1977).

5



In het kader van het project ‘Modelvorming van het hoofd in extreme belasting
situaties’ worden binnen de vakgroep WFW pogingen ondernomen een eindige
elementenmodel te construeren dat geschikt is om de transiënte respons van het
hoofd op stootbelastingen te simuleren en de mechanische processen die daarbij
optreden te analyseren. In eerste instantie is hierbij uitgegaan van een eenvoudig
axiaalsymmetrisch model, bestaande uit bolvormige schedel en hersenen (Gunther,
1993).
In de literatuur is gebleken dat zowel de geometrie van het model van het hoofd
als de randvoorwaarden die erop aangebracht worden van grote invloed zijn op de
resultaten die met dat model verkregen worden (onder andere Shugar, 1977; Ruan
et al., 1991). Omdat een axisymmetrische beschrijvingswijze slechts zeer beperkte
mogelijkheden biedt om een meer realistische geometrie te hanteren en alleen rand
voorwaarden toelaat die eveneens axisymmetrisch van karakter zijn, wordt voor het
onderzoek naar de invloed van deze factoren een tweedimensionaal vlakke-rekmodel
opgezet. De ervaringen die met dit vlakke-rekmodel worden opgedaan, kunnen te
zijnertij d gecombineerd worden met de kennis ten aanzien van het axisymmetrische
model bij de constructie van een volledig driedimensionaal eindige-elementenmodel.
Als eerste aanzet tot de ontwikkeling van een realistisch vlakke-rekmodel van het
hoofd wordt in dit rapport de opzet van een eenvoudig model beschreven. Aan de
hand hiervan zal de invloed worden onderzocht van onder andere de kinematische
randvoorwaarden die worden aangebracht ter plaatse van de verbinding hoofd-nek
en de aanwezigheid van het foramen magnum. De aandacht is daarbij vooral ge
richt op de ontwikkeling van de drukverdeling en het daarmee nauw samenhangende
coup-contrecoup-effect. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de vraag in
hoeverre de fenomenen die in het tweedimensionale geval worden waargenomen,
representatief zijn voor de driedimensionale situatie.

1.2 Overzicht

De constructie van het vlakke-rekmodel en de gebruikte analysemethode worden
beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 vindt een validatie van het model plaats
door de eigenfrequenties van de schedel te vergelijken met die uit een aan de litera
tuur ontleende analytische uitdrukking.
De analyses met het model komen aan de orde in de hoofdstukken 4 en 5: in hoofd
stuk 4 wordt de invloed van een drietal kinematische randvoorwaarden ter plekke
van de hoofd-nekverbinding onderzocht, terwijl in hoofdstuk 5 aaiidacht besteed
wordt aan de modellering van het foramen magnum.
Hoofdstuk 6 biedt een evaluatie van de uitgevoerde analyses en aanbevelingen met
betrekking tot toekomstig onderzoek.
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Hoofdstuk 2

De modellering

Om de invloed van het aanbrengen van veranderingen in een model van het hoofd
te bestuderen is het in eerste instantie niet noodzakelijk de geometrie gedetailleerd
te beschrijven. Ret is aan te bevelen om aanvankelijk uit te gaan van een een
voudige geometrie, waarmee het verbinden van conclusies aan de bij de responsies
optredende fenomenen wordt vergemakkelijkt. Een stapsgewijze uitbreiding van het
model leert dan welke invloed bepaalde wijzigingen hebben, en of deze misschien
overbodig zijn. Er wordt daarom uitgegaan van een cirkelvormig vlakke-rekmodel,
welk in paragraaf 2.1 zal worden gepresenteerd. De analyse-methode komt aan hod
in paragraaf 2.2, waarna in 2.3 zal worden nagegaan of het nodig is meshverfijning
toe te passen of een kleinere tijdstap te gebruiken bij de tijdsintegratie. Ook de
gevoeligheid van het model voor verandering van de dwarscontractiecoëfficiënt zal
hier worden bekeken.

2.1 Introductie van het model

Bij het opstellen van het vlakke-rekmodel dat in het onderzoek is gebruikt, is uitge
gaan van het axisymmetrische model dat door Ruan et al. (1991) wordt aangeduid
als Model I. De keuze is op dit model gevallen omdat het al eerder binnen de lijn
van het project is gebruikt door Gunther (1993), welke vrij goede resultaten heeft
geboekt. Ret model is bovendien relatief goed gedocumenteerd, en modellering met
behulp van het gebruikte EEM-pakket DIANA is mogelijk. Ret hoofd wordt door
Model I sterk vereenvoudigd weergegeven door de schedel te beschrijven als een
gesloten bol, waarin zich een niet-visceuze vloeistof bevindt waarmee de hersenen
beschreven worden. Door uit te gaan van een twee-dimensionaal vlakke-rekmodel
wordt er in feite geen bol maar een oneindig lange cilinder gemodelleerd.
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Model I van Ruan et al. is gebaseerd op Model I van Khalil en Hubbard (1977),
waarvan de afmetingen zijn afgeleid. De buitenste en de binnenste stralen van
de bol die de schedel representeert bedragen hierbij respectievelijk 77 en 68 mm.
Deze afmetingen zijn volgens Khalil en Hubbard representatief voor de gemiddelde
volwassen man.

Zowel het materiaal van de schedel als dat van de hersenen wordt beschreven met
een isotroop lineair elastisch materiaalmodel. De compressiemodulus en de gui dings
modulus van de vloeistoef waarmee in Model I de hersenen gemodelleerd worden,
worden hierbij vervangen door een equivalente elasticiteitsmodulus E en dwarscon
tractiecoëfficiënt ii. De materiaalparameters zijn weergegeven in tabel 2.1.

E v p
[Pa] [kg/rn3]

schedel 6,510~ 0,22 1412
hersenen 66,7•10~ 0,48 1040

Tabel 2.1: Materiaalparameters voor de schedel en de hersenen.

De keuze van de waarde voor de dwarscontractiecoëfficiënt van de hersenen is geval
len op z=0,48 waarmee een bijna incompressibel materiaal wordt gerepresenteerd.
Volgens Ward (1980) geeft een waarde voor v van 0,48 voor de hersenen in modellen
van het hoofd in het algemeen goede resultaten bij een pulsduur ≥ 8 ms. Korter
durende belastingen vereisen hogere waarden voor de dwarscontractiecoëfficiënt.

Voor het genereren van de in figuur 2.1 afgebeelde mesh is gebruik gemaakt van de
preprocessing-faciliteiten van het software pakket 1—DEAS. De mesh bestaat uit 100
kwadratische elementen: 28 voor de schedel en 72 voor de hersenen. Schedel en her
senen hebben gemeenschappelijke knooppunten op hun contactrand, zodat er geen
relatieve beweging tussen de beide lichamen mogelijk is. Het model kent hiermee
658 vrijheidsgraden wanneer er geen kinematische randvoorwaarden worden voor
geschreven. De oorsprong van het assenstelsel ligt in het middelpunt van de mesh.
De voorgeschreven belasting is een driehoekvormige drukpuls, zoals weergegeven in
figuur 2.2. De pulsduur is 10 ms, wat typerend is voor belastingen die optreden bij
auto ongevallen. De piekwaarde bedraagt 40 kPa. De belasting wordt aangebracht
langs de rand van twee elementen (zie figuur 2.1) als een uniform verdeelde druk,
in de richting loodrecht op de rand van de mesh, over een totale hoek van 25,7°.
De data-file voor het model zoals dat in deze paragraaf is beschreven, is verkort
afgedrukt in bijlage F.1.
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Figuur 2.1: De mesh van het model met de daarop aangebrachte belasting.

tiJd [ms]

Figuur 2.2: De drukbelasting als functie van de tijd.
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2.2 De analyse-methode

Voor het analyseren van de optredende drukken in de hersenen, waarbij het hoofd
wordt gemodelleerd als een oneindig lange cilinder, kan gebruik worden gemaakt
van de vlakke-rektheorie. De druk p in een bepaald punt kan worden bepaald aan
de hand van de berekende normaalspanningen in dat punt volgens

c7xx+Jyy+Jzz (2.1)

De EEM-berekeningen zijn uitgevoerd met versie 5.1 van het software pakket DI
ANA. De command-file, waarmee de analyse-methode door de gebruiker wordt vast
gelegd, is weergegeven in bijiage F.2. Alvorens de dynamische berekeningen te kun
nen starten dient er een statische analyse te worden uitgevoerd om de massamatrix
en de stijffieidsmatrix op te stellen. Er wordt een assemblage en een decompositie
van de systeemmatrix uitgevoerd om de consistentie en de stabiliteit te controle
ren. Voor de dynamische analyse wordt binnen DIANA gebruik gemaakt van de
module SHOCK. De simulatietijd bedraagt 15 ms. Voor de tijdsintegratie wordt de
Newmark methode (S==0,5; o~=0,25) toegepast, waarbij de grootte van de tijdstap
0,25 ms bedraagt, zodat er 60 stappen nodig zijn per analyse.

Voor de ruimtelijke discretisatie wordt gebruik gemaakt van het 8-knoops isopara
metrisch quadrilateraal vlakke-rek element CQ16E. Er wordt een 2 x2 integratie
schema toegepast (Vier integratiepunten per element, gegroepeerd als in figuur A.4).

Uitgebreide mogelijkheden bij het verwerken van de resultaten bevorderen een goede
interpretatie. Voor het maken van contourplots voor de druk en voor het visuali
seren van vervormingen is gebruik gemaakt van FEMVIEW, de postprocessor van
het pakket FEMGEN/FEMVIEW. Tevens biedt deze software de mogelijkheid ani
maties te maken, waarmee inzicht kan worden verschaft in de manier waarop de
drukopbouw in de hersenen verloopt. Behalve met FEMVIEW zijn met 1-DEAS
afbeeldingen gemaakt van vervormde geometrieën. Met behuip van MATLAB zijn
grafieken gemaakt van het drukverloop bij coup- en contrecoup-zijde als functie van
de tijd, en van drukprofielen langs de as van impact. Om de resultaten met MAT
LAB in te kunnen lezen is het programma DIAMAT geschreven. Hierbij is gebruik
gemaakt van bij het DIANA-pakket behorende Fortran-routines die het uitlezen van
de Neutral Files vergemakkelijken. Meer informatie omtrent DIAMAT is te vinden
in bijiage C.

10



2.3 Validatie van het model

Wegens het ontbreken van langs experimentele weg verkregen gegevens omtrent
een model van een gevulde cilinder, waarbij de belasting wordt aangebracht als
een verdeelde drukbelasting op een gedeelte van de rand, is het niet mogelijk de
resultaten van de EEM-analyse rechtstreeks te toetsen aan de realiteit. Verder
biedt DIANA niet de mogelijkheid een energie-controle uit te voeren, zodat naar
andere middelen gegrepen zal moeten worden om een uitspraak te kunnen doen over
de validiteit van het model.

Door het toepassen van meshverfijning kan worden nagegaan of de discretisatie van
het domein al dan niet een te grove benadering vormt. Daartoe wordt er een nieuwe
mesh gecreëerd met 392 elementen, zoals afgebeeld in figuur 2.3. De analyse wordt

Figuur 2.3: De verfijnde mesh.

herhaald waarbij de materiaalparameters en de belasting gelijk blijven. Zoals blijkt
uit figuur 2.4, waarin de resultaten van beide analyses vergeleken worden, is het
verschil tussen de beide oplossingen gering. Ret nadeel hiervan weegt niet op tegen
het nadeel van een duurdere EEM-berekening met een fijnere mesh. Hierbij dient
nog in aanmerking genomen te worden dat de integratiepunten van de beide meshes
waaruit de coup- en contrecoupdrukken berekend zijn, niet dezelfde coördinaten
hebben. Dit verklaart een gedeelte van het verschil. In het vervoig zal dan ook
steeds gerekend worden met de grove mesh uit figuur 2.1.
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Figuur 2.4: De responsie in de tijd voor de grove mesh (100 elementen) en de fijne
mesh (392 elementen).

De nauwkeurigheid van de tijdsintegratie met de Newmark methode neemt toe
voor kleinere tijdstap z~t. Een nieuwe analyse met ~it=0,05 ms is uitgevoerd in
300 stappen. De resultaten blijken niet significant te zijn verbeterd, zoals blijkt uit
figuur 2.5. Rierbij valt op dat het relatieve verschil klein is (5% of minder) zolang
het model wordt belast, maar dat er daarna iets grotere verschillen te zien zijn.
Daar men in hoofdzaak toch geInteresseerd is in piekwaardes van de druk kan dit
voor lief worden genomen.

Teneinde de invloed van de waarde voor de dwarscontractiecoëfficiënt op de respon
sie te kunnen beoordelen, zijn er een aantal analyses uitgevoerd waarbij ii wordt
gevarieerd. Ret drukverloop in de tijd aan coup- en contrecoup-zijde voor deze be
rekeningen is uitgezet in figuur 2.6. Voor coup- en contrecoup-zij de betreft het hier
respectievelijk integratiepunt 3 van element 60 en integratiepunt 4 van element 42.
Deze punten liggen in de hersenen, zo dicht mogelijk bij de schedel en de horizontale
as. Ret integratiepunt voor coup-zijde is daarbij gesitueerd aan de zijde waar de
belasting aangrijpt. Ret punt voor contrecoup-zijde ligt aan de overkant.
Roewel het drukverloop anders is voor waarden van v die verschillen van v=0,48,
wijkt de respons niet wezenlijk af. Dit geldt vooral voor v=0,47 en v=0,49, terwijl
figuur 2.6.d voor v=0,499 een grilliger verloop te zien geeft ten gevolge van de hoge
incompressibiliteit. Uit experimenten met hoofden van menselijke kadavers blijkt
dat de respons voor coup- en contrecoup-zijde het verloop van de belasting volgt

t~d Ems]
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(Nahum et al., 1977). Dit pleit voor de bewering van Ward als zij voorstelt om
enige compressibiliteit voor het hersenmateriaal toe te staan.

0~

2

Figuur 2.5: Drukverloop in de tijd voor ~t=O,25 ms en L\t=O,05 ms.

8
tijd Ems]
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Hoofdstuk 3

Eigenfrequentie-analyse

3.1 De formule van Rayleigh

Een frequentie-analyse met een EEM-model is veelzeggend over de kwaliteit van
dat model wanneer de berekende eigenfrequenties getoetst kunnen worden aan op
andere wijze verkregen resultaten, zoals met de formule van Baron Rayleigh (1945)
voor eigenfrequenties van een dunwandige cilinder:

f — 1 Eh~ n2(n2 — 1)2 1)2Tr~12pa4(l_v2) n2+1

waarin:

f : frequentie
E : elasticiteitsmodulus
h : dikte van de cilinder
p : dichtheid
a : gemiddelde straal van de cilinder

dwarscontractiecoëfficiënt
n : aantal golven in omtreksrichting (geheel getal)

Deze formule is geldig onder de volgende voorwaarden:

o het lichaam is een dunwandige cilinder
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o de bij de eigenfrequenties behorende trillingen treden op in twee dimensies, in
het viak loodrecht op de as van de cilinder

o de trillingen hebben een buigingskarakter

o het materiaal heeft een isotroop lineair elastisch gedrag

De vervormingsenergie bij dunne schalen bestaat uit twee delen: rekenergie door
verlenging van het middenviak en buigingsenergie door buiging van het middenvlak.
Bij balken en platen kunnen rek- en buigmodes zich afzonderlijk voordoen, maar
wanneer gekromde vlakken in beschouwing worden genomen, zoals bij schalen, tre
den ze gekoppeld op. Volgens Rayleigh zijn de rek-effecten echter te verwaarlozen
bij de lage frequenties van voldoende dunne schalen. Volgens Arnold en Warburton
(1949) overheerst meestal de buigings- of de rekenergie de ander, zodat de vrije tril
lingsmodes toch globaal kunnen worden onderverdeeld in rek- en buigmodes. Love
(1888) heeft er op gewezen dat bij het toepassen van kinematische randvoorwaarden
niet kan worden voldaan aan pure buiging bij het vervormen van een cilinder. De
buigingsenergie moet bij dunne schalen volgens hem in dat geval kleiner worden
dan de rekenergie, daar de buigingsenergie proportioneel is met een hogere macht
van de dikte. Door Ross (1968) is tenslotte uitsluitsel gegeven over deze zaak. Hij
heeft aangetoond dat de formule van Rayleigh gegarandeerde bovengrenzen voor
de eigenfrequenties geeft indien aan alle opgelegde verplaatsingsrandvoorwaarden
wordt voldaan. Indien geen kinematische randvoorwaarden worden opgelegd levert
de formule bovendien nauwkeurige schattingen op.

3.2 Berekening van de eigenfrequenties

Ret berekenen van de eigenfrequenties met de EEM gebeurt door oplossen van het
stelsel

(3.2)

waarin

K : stijfheidsmatrix
M : massamatrix

eigenvector
eigenhoekfrequentie
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Aangezien de stijfheidsmatrix K singulier is en er een aantal eigenwaarden gelijk is
aan 0 (trillingen als star lichaam) wordt er een verschuiving van de eigenwaarden
toegepast. De formulering van het eigenwaardeprobleem wordt dan

Ky = ~ (3.3)

=

=

Als de positieve verschuivingsfactor /t groot genoeg wordt gekozen is K positief
definiet.

De eigenfrequenties en bijbehorende trillingsmodes van een model van de schedel
zonder de hersenen zijn berekend met behuip van de DIANA module EIGEN (zie
bijlage F.3 voor de command-file). De aldus berekende frequenties zijn samen met
de resultaten van de formule van Rayleigh afgedrukt in tabel 3.1. De relatieve
afwij kingen zijn bepaald volgens

fRayleigh — fEEM x 100% (3.4)
fRagleigh

Jf fi~ayieigi~ fEEM relatieve
ri (grove mesh) afwijking

[Hz] [Hz] [%]

2 464 461 0,6
3 1313 1292 1,6
4 2518 2443 3,0
5 4072 3887 4,5
6 5973 5599 7,5
7 8222 7561 8,0
8 10816 9760 9,8

Tabel 3.1: Resultaten van de eigenfrequentie validatie.

De eigenfrequenties die uit de beide berekeningen volgen stemmen vrij goed overeen,
vooral bij de laagste frequenties. De met behuip van de EEM bepaalde frequenties
zijn bovendien lager dan de resultaten volgens Rayleigh, en dit is in overeenstem
ming met de beweringen van Ross. De conclusie die volgt uit deze eigenfrequentie
controle is dat de gebruikte mesh voor de schedel voldoende nauwkeurige resultaten
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geeft. Dit is van belang omdat de geometrie van de schedel in hoge mate het gedrag
van het totale model bepaalt.

De bij de eerste vier in tabel 3.1 opgenomen frequenties behorende eigentrillingsvor
men zijn weergegeven in bijlage D.1. Deze modes hebben alle een buigingskarakter
en vinden plaats in twee dimensies (in het vlak loodrecht op de lengte-as van de
cilinder), zodat aan alle voorwaarden is voldaan die gesteld zijn bij het gebruik van
formule 3.1. De modes komen overeen met de trillingsvormen die gevonden zijn
voor een bolvormig axisymmetrisch model (Kuijpers, 1993).
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Hoofdstuk 4

Kinematische randvoorwaarden

Zoals opgemerkt door Sauren en Claessens (1993) is één van de vragen die nog
open staan ten aanzien van de modellering van het hoofd, welke randvoorwaarden
op een realistische wijze de invloed van de hoofd-nekverbinding op het dynamische
gedrag ervan kunnen representeren. Aangezien wiskundige modellen van het hoofd
tot eind jaren ‘80 veelal een axiaalsymmetrisch karakter hadden — en dus enkel
axisymmetrische randvoorwaarden toelieten — was deze kwestie lange tijd niet aan
de orde. Bij de overgang naar driedimensionale eindige-elementenmodellen is de
vraag naar realistische randvoorwaarden echter zeer actueel geworden.
Slechts twee publicaties zijn gevonden waarin wordt bericht over onderzoek naar
de invloed van verschillende kinematische randvoorwaarden. Shugar (1977) heeft
daarvoor een driedimensionaal model van het menselijk hoofd gebruikt, terwiji Ruan
et al. (1991) een vlakke-rekmodel van een coronale doorsnede hebben beschouwd.
Bij dit laatste model is voor de hersenen een vloeistof-modellering toegepast; hoewel
daarover geen eenduidig uitsluitsel wordt gegeven mag worden aangenomen dat bij
het model van Shugar is uitgegaan van lineair elastisch materiaalgedrag.

Aan de hand van het ‘sagittale’ vlakke-rekmodel zoals dat is ge~ntroduceerd in
hoofdstuk 2, is het effect op de transiënte respons op een stootbelasting onderzocht
van drie typen kinematische randvoorwaarden bij de verbinding hoofd-nek:

vrij: er wordt geen enkele kinematische randvoorwaarde aangebracht (Ruan: ‘free
boundary condition’; figuur 4.1(a));

scharnier: de beweging van het hoofd wordt beperkt door zowel de horizontale als
de verticale verplaatsing van één knooppunt te onderdrukken (Ruan: ‘single
hinge’; figuur 4.1(b));

dubbel: in één knooppunt wordt de beweging in beide richtingen onderdrukt, in
een ander alleen in verticale richting (Ruan: ‘double supported’; figuur 4.1(c)).
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(a) vrij

(b) scharnier

(c) dubbel

Figuur 4.1: Toegepaste randvoorwaarden.

Aangezien zowel model als belasting in het eerste geval symmetrisch zijn, zullen de
optredende versnellingen in verticale richting volledig ondergeschikt zijn aan de ho
rizontale. Op grond hiervan mag verwacht worden dat de respons bij toepassing van
de vierde door Shugar onderzochte randvoorwaarde, waarbij de basis van het hoofd
kan gui den over een horizontaal vlak, bij het hier gebruikte model geen wezenlijk
verschil zal laten zien met die van het volledig vrije hoofd.
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Nadat in paragraaf 4.1 de fenomenen die optreden bij het model zonder kinematische
randvoorwaarden zijn belicht, zal in 4.2 het effect van de scharnier- en dubbele
randvoorwaarde op de respons aan de orde gesteld worden. Paragraaf 4.3 biedt een
korte evaluatie van een en ander.

4,1 Volledig vrij model

Figuur 4.2 toont een karakteristiek beeld van de transiënte respons van de hersenen
tij dens een impact-belasting op het hoofd. De figuur laat het verloop van de drukken
in de tijd zien voor de coup- en contrecoup-zijde. Ret coup-drukverloop volgt globaal
het verloop van de belasting, terwijl de druk aan de contrecoup-zij de een in grote
lijnen tegengestelde ontwikkeling laat zien. De gevonden drukverlopen komen in
kwalitatieve zin goed overeen met de resultaten van Ruan (1991) en Gunther (1993),
hoewel de door Ruan gevonden relatief hoogfrequente fluctuaties hier achterwege
blijven, evenals bij Gunther en ook Shugar (1977). De resultaten van de variatie
van de dwarscontractie-coëfficiënt in hoofdstuk 2 lijken erop te wijzen dat deze
fluctuaties, die eerder ook gevonden zijn door Khalil en Rubbard (1977) bij hun
axisymmetrische model met elastische schedel en een vloeistofmodellering voor de
hersenen, het gevoig zijn van de hoge compressibiliteitsmodulus die gebruikt is.

4000

2000

0
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-600%
2 4 6 8

hid [ms]
10 12 14 16

Figuur 4.2: Drukverloop in de tijd (vrije model).
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Ret totaal verschillende karakter van het vlakke-rekmodel, dat in wezen een cilinder
representeert, ten opzichte van de axisymmetrische modellen van Ruan en Gunther,
die een perfecte beschrijving van een (bij gelijke dikte en materiaaleigenschappen
veel stijvere) bol vormen, maakt een kwantitatieve vergelijking van de drukken
zinloos.

De oorzaak van de positieve drukken bij de plaats van inslag en de negatieve aan
de contrecoup-zijde is goed te zien in figuur 4.3, waarin de verplaatsing van drie
materiële punten op de horizontale symmetrie-as is afgebeeld: het contactpunt tus
sen schedel en hersenen aan zowel coup- als contrecoup-zijde en het midden van de
hersenen. De figuur laat duidelijk zien dat de hersenen de neiging vertonen achter
te blijven op de — veel stijvere — schedel, waardoor ze ter plekke van de belasting
gecomprimeerd worden. Aan de overzijde van de inslag ontstaat een onderdruk
doordat de schedel daar de hersenen meetrekt. Deze ontwikkeling in het verloop
van de druk is goed te zien in de drukverdelingen die afgebeeld zijn in bijiage E.

-3x 10

coup

micfden

U)

0.
CD
>

2 4 6 8
hid [ms]

10 12 14 16

Figuur 4.3: Verplaatsing van hersenen (vrije model).

Bij het toenemen van de belasting breiden de over- en onderdrukgebieden zich uit
(zie ook de drukprofielen langs de horizontale symmetrielijn in figuur 4.4), uitein
delijk resulterend in een vrijwel lineair drukprofiel langs de as van impact vanaf
t 3 ms (figuur 4.4). Dit lineaire profiel sluit uitstekend aan bij de waarnemingen
van Roberts et al. (1966). Bij experimenten met een met vloeistof gevulde schedel
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Figuur 4.4: Drukprofielen langs as van impact (vrije model).

constateerden zij lineaire drukgradiënten in de vloeistof langs de impact-as. Ook
Shugar (1977) stelt dat uit experimenten is gebleken dat een stootbelasting op het
hoofd een lineaire drukgradiënt oplevert, al noemt hij daarbij geen bron. De here
keningen van zowel Shugar als Khalil en Hubbard (1977) met een axisymmetrisch
model leveren inderdaad een lineair profiel op en ook Shugar’s analyse van een drie
dimensionaal hoofdmodel wijst in die richting. Ret vlakke-rekmodel van Shugar
daarentegen, laat een kwadratisch drukprofiel zien. Zeif schrijft hij dat toe aan de
toegepaste kinematische randvoorwaarde: een dubbele ondersteuning. Rierop zal
in paragraaf 4.2 nader worden ingegaan.

Uit de keersymmetrie van de drukprofielen in de oorsprong kan geconcludeerd wor
den dat bij de hier gepresenteerde analyse de drukopbouw vooral het gevoig is van
de versnelling van het hoofd en niet zozeer van de vervorming. De versnelling van
een hoofd met een star veronderstelde schedel levert immers een drukverdeling als
geschetst in figuur 4.5(a), terwijl de indrukking van de schedel geIsoleerd beschouwd
een uniforme druk tot gevolg zou hebben (figuur 4.5(b)). In het algemeen zullen
deze twee effecten gecombineerd voorkomen (figuur 4.5(c)), wat een verklaring kan
zijn voor de in de literatuur veel gedane constatering dat de druk aan de coup-zijde
in absolute zin hoger is dan de contrecoup-druk en dat het nulpunt dichter bij de
contrecoup-zijde ligt dan bij de coup-zijde (Shugar, 1977; Khalil en Hubbard, 1977;
Ward, 1980; Trosseille et al., 1992; Ruan et al., 1991). De schedel van het hier
beschouwde model is dusdanig stijf, dat het versnellingseffect het vervormingseffect
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(a) versnelling (b) vervorming (c) versn. + very.

Figuur 4.5: Drukprofiel onder invloed van versilelling en vervorming.

domineert.
Overigens is het in dit licht bezien opzienbarend dat de contrecoup-druk (in absolute
zin) zelfs iets hoger uitvalt dan die aan de coupzijde. Hiervoor is geen verkiaring
gevonden.

4.2 Scharnier- en dubbele randvoorwaarde

De responsies in de tijd van het model met verschillende randvoorwaarden (zie de
figuren 4.6 en 4.7) laten een trend zien die eerder is geconstateerd door Shugar bij
een driedimensionaal model (Shugar, 1977) en die ook zichtbaar is in het drukver
loop aan de coupzijde van het vlakke-rekmodel van Ruan et al. (1991). Overigens
wordt er hierbij wel van uitgegaan dat de figuren 9(a) en 9(b) in het artikel van
Ruan et al. zijn verwisseld, wat gezien de tekst erg aannemelijk is. Figuur 4.8 toont
duidelijk dat bij een toenemende beperking van de bewegingsvrijheid van het hoofd,
de eerste top in zowel de coup- als contrecoup-druk — absoluut gezien — steeds lager
komt te liggen. Dit fenomeen is te wijten aan het feit dat het scharnier en de dub
bele randvoorwaarde vooral de translatie van het hoofd belemmeren, terwiji juist de
translatieversnellingen verantwoordelijk zijn voor de opbouw van de drukgradiënt
in het hoofd.
Ret relatieve belang van de rotatie bij beide randvoorwaarden komt goed tot uit
drukking in de drukverdeling: bij beide typen randvoorwaarde vertoont het druk
veld een rotatie in dezelfde richting als de beweging van het hoofd en met een
periodetijd van ongeveer 12 milliseconden. Ter illustratie van dit effect is voor
beide randvoorwaarden de drukverdeling afgebeeld in bijiage E.
Ter volledigheid dient opgemerkt te worden dat door de zeer korte duur van de
stootbelasting en de geringe omvang van het tijdsinterval waarop de respons wordt
geanalyseerd, de totale rotatie van het model beperkt blijft tot ongeveer één graad,
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Figuur 4.6: Drukverloop in de tijd (model met scharnier).
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Figuur 4.7: Drukverloop in de tijd (model met dubbele ondersteuning).
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Figuur 4.8: Invloed van de randvoorwaarden op het drukverloop.

zodat de beperking van geometrische lineariteit geen geweld wordt aangedaan. De
rekken blijven — evenals bij de andere randvoorwaarden — beperkt tot enkele pro
centen, wat gezien het verkennende karakter van de analyse nog wel acceptabel is
voor lineair elastisch materiaalgedrag.

De drukresponsies van figuur 4.7 tonen nog een ander verschijnsel, dat alleen bij de
dubbele randvoorwaarde optreedt: de drukken veranderen van teken lang voordat
de belastingpuls is afgelopen, om daarna een veel hogere, maar tegengestelde waarde
te bereiken dan bij de eerste top. Ret ‘omklappen’ van het teken en het optreden
van de hoogste drukken aan het einde van het belastinginterval is ook geconstateerd
door Shugar (1977). De verkiaring ervan is relatief eenvoudig: doordat iedere starre
beweging van het hoofd onderdrukt is, zal op het moment dat de belasting op het
hoofd gaat afnemen de schedel terugveren en hierbij ‘botsen’ met de hersenen, die
inmiddels in beweging zijn gekomen. Ret terugveren van de schedel is goed te zien
in figuur 4.9, waarin de vervorming op een aantal tijdstippen is afgebeeld.
Ook in het coup-drukverloop bij het coronale model met dubbele randvoorwaarde
van Ruan et al. (1991) is de tekenomslag vanaf het moment dat de belasting
gaat afnemen duidelijk te herkennen. Vreemd genoeg echter laat de contrecoup
druk een heel ander beeld zien: evenals bij de scharnier-randvoorwaarde is deze
over praktisch de gehele duur van de belasting postitief. Blijkbaar is de schedel
zodanig slap, dat de drukopbouw als gevoig van de indrukking van de schedel,
waarvoor het model door de hoge compressiemodulus (2190 MPa) erg gevoelig is, het
versnellingseffect, dat door de scharnier- en dubbele randvoorwaarde toch al wordt
beperkt, hier overheerst. Men kan zich afvragen in hoeverre de aldus gerealiseerde
responsie nog overeenstemt met de werkelijkheid.

Een in verband met het onderzoek van Shugar (1977) interessante vraag is in hoe-

(a) coup (b) contrecoup
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Figuur 4.9: Vervorming op I = 4, 8, 12 en 15 ms.

verre de kinematische randvoorwaarden de drukgradiënt in de hersenen beInvloeden.
De profielen op tijdstip I = 5 ms in figuur 4.10 tonen dat weliswaar de amplitude
van het drukveld afneemt bij een toenemende beperking van de beweging van het
hoofd, maar dat de lineariteit van de drukgradiënt redelijk behouden blijft. Op
grond hiervan mag enige twijfel uitgesproken worden ten aanzien van Shugar’s ver
kiaring voor het door hem bij het vlakke-rekmodel gevonden kwadratische drukpro
fiel. De hier gepresenteerde resultaten lijken erop te wijzen dat het enkele feit dat
een scharnier-oplegging-randvoorwaarde is toegepast daarvoor niet verantwoordelij k
kan zijn. Ook de tweede, door Khalil en Viano (1982) aangedragen verkiaring, dat
de onverwachte drukverdeling samenhangt met de aanwezigheid van een opening
ter plekke van het foramen magnum, snijdt geen hout; de betreffende berekeningen
zijn immers uitgevoerd met het model zonder achterhoofdsgat (zie het onderschrift
bij figuur 4-22 in het rapport van Shugar).

4.3 Evaluatie

Hoewel de in de twee voorgaande paragrafen gepresenteerde gegevens enkele we
zenlijke verschillen laten zien ten opzichte van de door Ruan et al. (1991) met een
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Figuur 4.10: Drukprofielen op t = 5 ms voor de verschillende randvoorwaarden.

enigszins gelijkend model behaalde resultaten (hier zijn geen hoogfrequente fluc
tuaties gevonden zoals door Ruan et al. en de contrecoup-druk is tegengesteld),
ondersteunen ze in ieder geval ten dele de door Ruan et al. getrokken conclusie dat
het effect van de scharnier-randvoorwaarde op de drukrespons gering is in verge
hiking tot de invloed van de dubbele ondersteuning. Roewel de amplitude in de
drukverdeling door het aanbrengen van het scharnier met rum 25% daalt, vertoont
het verloop van de coup- en contrecoup-druk een relatief grote gehijkenis met die
van het model zonder kinematische randvoorwaarden (figuur 4.8). Ret belangrijkste
verschil doet zich voor in de ruimtelijke drukverdeling: terwiji het vrije model een
symmetrische drukverdehing toont, ontstaat in het scharnierende hoofd een roterend
drukveld, dat overigens ook bij het dubbel ondersteunde model optreedt.
De responsie van het model met dubbele randvoorwaarde wordt volledig beheerst
door het in paragraaf 4.2 gesignaleerde terugveer-effect. Tot t = 5 ms lijkt het
drukverloop nog wel op die van het vrije en scharnierende hoofd, al is de amplitude
van het drukveld nog maar een derde van die bij het model zonder randvoorwaar
den; daarna echter, bij het afnemen van de belasting op het hoofd, verandert de
respons drastisch: het terugklappen van de star met de vaste wereld verbonden
schedel veroorzaakt een snelle tekenwisseling en een tweede, tegengestelde piek in
de coup- en contrecoup-druk rond t = 10 ms, die bijna drie maal hoger is dan de
eerste (figuur 4.7). De vraag in hoeverre deze randvoorwaarde nog representatief
kan zijn voor de invloed van de romp — via de nek — op de beweging van het hoofd
tij dens een botsing kan alleen aan de hand van experimenten beantwoord worden.
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Het feit dat de berekende responsies kwalitatief goed overcenkomen met cle re
sultaten van Shugar (1977) en dat alle door hem bij een clrieclimensionaal model
gesignaleerde effecten van verschillencle kinernatische ranclvooiwaarclcii ter plekkc
van de hoofd-nekverbinding ook bij het hier gehanteerde eenvouclige, tweeclirnensi
onale model te zien zijn, geeft enig vertrouwen in de (kwalitatief!) voorspellende
waarde ervan ten aanzien van het driedimensionale geval.
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Hoofdstuk 5

Invloed van het foramen magnum

Uit de literatuur blijkt dat het aanbrengen van het foramen magnum in een model
van het hoofd heeft een tweetal gevolgen voor dc drukverdeling in de hersenen te
verwachten geef:

• de stijfheid van de scheclel worcit verminderd waarcloor cle samenclrukking gro
ter is zoda~t er hogere clrukken ontstaan in dc hersenen

• tijdens het inclrukken van de scheclel worden dc hersenen door dc opening naar
buiten gedrukt, waard[oor volume-expansie optreedt en de diuk wordt verlaagd

De mate waarin cleze effecten een rol spelen hangt af van het model dat wordt
gebruikt en van cle wijze waarop het foramen worcit gemodelleerch In c[e literatuur
komen over het algemeen twee verschillende mameren voor waarop in een vlakke
rekmoclel het foramen magnum wordt aangebracht:

• aanbrengen van een opening in dc scheclel (Shugar, 1977);

• losmaken van de elementranden van scheclel en hersenen ter plaatse van liet
foramen magnum, zoclat dc hersenen 01) die plaats door de scheclel kunnen
dringen (Lighthall et al., 1989; Ueno et al., 1989; Chu en Lee, 1991; Trosseille
et al., 1992).

Chu en Lee conclucleren dat de aanwezigheicl van het foramen magnum, gemoc[el
leerd door het losmaken van elementranclen, slechts geringe invioed heeft op dc be
rekencle drukken. Dc stijfhcid van dc schedel worc[t hierbij clan ook niet beInvloecl,
zodat het verschil enkel te wij ten is aan volume-expansie. In het geval van een
3D-model heeft het aanbrengen van een opening eveneens gem rige nvloecl op dc
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stijfheid van de schedel, maar speelt het rnoclelleren van hetforamen magnum toch
een rol van belang (Shugar, 1977). Dit hoofdstuk dient niet zozeer orn de nooci
zaak van het aanbrengen van het foramen magnum in ecu model van liet hoofcl te
beoordelen, rnaar meer om aan te tonen dat het aanbrengen van een opening in
de schedel in een vlakke-re]imoclel ecu grote veranclering van het dynamisch gedrag
oplevert. Bovenclien heeft het toewijzen van ranclvoorwaarden anclere effecten dan
bij een gesloten schedel het geval zou zijn. Een en ander zal blijken nit de transiënte
respons en uit een frequentie analyse.

5.1 Modellering van het foramen magnum

Ret foramen magnum wordt in het model aangebracht door aan twee elementen van
de scheclel dc materiaaleigenschappen van de hersenen toe te kennen. Dc opening
bevincit zich aan dc onclerkant van dc scheclel, zoals afgeheelcl in figuur ~. 1. Dc
breccite van het foramen magnum bcclraagt daarbij ongeveer :32 mm. Deze waarcle
is vrij willekeurig en niet representatief voor hetforamen.

n. .~........ :I~ ~

:.:..:.~.:.:~~

:4.:.. .4.:.. ...~.:.. ....~.... ....~.... :4..:: ..:..~.... i:... .~.4.... .4:.::

:.:.:.:::::::: ::~:~~ ~~::~::::~

Figuur 5.1: Dc mesh van het model met foramen magnum.

Dc rnateriaaleigenschappcn en dc belasting bhjven onveranclerd. Dezelfdc ra,nclvoor
waarden als in hoofclstuk 4 worden toegepast. Dc randvoorwaarde in het model met
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het scharnier wordt claarbij twee knooppunten naar rechts verplaatst, viak naast cle
opening.

5.2 Transiënte respons

TJit het drukverloop in cle tij d voor coup- en contrecoup-zij dc, waarbij geen rand
voorwaarden zijn toegepast (zie fguur 5.2), blijkt dat aan coupzijde ecu hogere
drukpiek optreedt dan aau contrecoup-zijcle. Dit verschil is te verkiaren aau de hand

D

van de reeds in hoofclstuk 4 geclane constateriug dat het milpuut van het drukprof ci
verschuift bij cen lagere stijfheicl van dc schedel. Deze bewering kan wordcu gestaafcl
door middel van figuur 5.3, welke het clrukprofiel op tijclstip 1 = S ins weergeeft.
Dc stijfheid van de scheclel is lager geworcien, waardoor het vcrvormingsaspect ecu
grotere rol gaat spelen ten opzichte van het versnellingscffect. Het drukprofiel ver
schuift naar boveu waardoor het nulpunt in contrecoup-richting word t verplaatst.
Het verschuiven van het niilprmt van het drukprofiel na aanbrengen van ecu opening
in de schedel wordt ook gevouclen door Shugar (1977) bij ecu 3D-model. Dc stijfheicl
van dit model worcit nauwclijks beInviocci door dc opeuing. 1-let nulpunt vcrschuift
naar coup-zijcle, waaruit afgeleid kan worcleu dat andere efecteu dan verlaging van
de stijfheid ecu rol gaan spelen. Er ontstaan claardoor aan contrecoup-zijde hogere

hId [ms]

Figuur 5.2: Drukverloop iu dc tij d (vrije model)
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Figuur 5.3: Drukprofiel langs as van impact (vrijc model)

negatieve clrukken clan bij hct model zoncler forainen maglaim. Xaugezien con
trecoup letse]s vaker optreclen en in cle meeste geva.llen ernstiger zijn clan lctscls
aan coup-zijcle, en oirder cle aanname dat hersenlctscls sameuhangen met negatieve
drukken, conclucleert Shugar dat modellering van het foramen in agn urn a ooclzake—
lijk is. Dc verschuiviirg van het nulpunt in het c[rukprofiel is I evens nan bet hcht
gekornen in experimenten (Roberts et a]., 1967).

Figuur 5.4: \/ervorrning van bet model ten tijcle 1 7 nix @11 1 = 15 mx.
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Het aanbrengen van het schari~ier heeft andere gevolgen dan bet aallbrellgell van

het scharnier ill het model zoncler foramen magnum. Zoals biijkt uit figuur 5.5
worden de drukpieken aan coup- en contrecoup-zijcle in absolute zin itiet lager door
het aanbrengen van het scharnier. Door de plaatsing van het scharnier woiclt het
gat door de helasting clichtgeclrukt, met als gevoig dat het veivormingseffect weer
een grotere rol gaat spelen ten opzichte van het versnellingsefect. Uit fguur 5.6
blijkt dat na t ~ 6 rns de hersenen sneller gaan bewegen clan dc contrecoup-zijde
van de schedel. Dc hersenen worden tegen de schedel gedrukt, waarmee de hoge
tweede pick aan contrecoup-zijcle veiklaarcl han worcien. Dc stijging worcit immers in
figuur 5.5 na ongeveer 6 ms ingezet. Het drukverloop aan contrecoup-zijde vertoont
daarbij gelijkenis met het overeenkomstige clrukverloop bij bet model met dubbele
randvoorwaarden en zonder op cuing.

ct~
0~

Figuur 5.5: Drukverloop in dc tijcl (model met scharnier)

Bij het toepassen van dc dubbele ranclvoorwaarclen verschilt dc resporisie nauwelijks
ten opzichte van het model met het scharnier. Het inclrukken van die schedel worclt
niet verhinderd door dc oplegging.

8
hid [ms]

34



E
c,)
C
C’)
CC’
CC’

>

0 2 4 6 8 10 12 14
tijd [ms]

Figuur 5.6: Verplaatsing van c[e scheclel aari coup
niidden van de hersenen.
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5 ~3 Frequentie-analyse

Om aan te tonen dat het op cle hier gebruikte wijze van modelleren van het foramen
magnum een aanzienlijke verandering in het dynamisch gedrag teweegbrengt, is een
frequentie-analyse uitgevoerd 01) cle scheclel (zonder hersenen) xvaauin dc opening
is aangebracht. Dezelfde mesh als hij cle frequentie-analyse in hoofdstuk 3 wordt
gebruikt, waarbij op eenclere wijze als in paragraaf 5.1 een opelling is gemaakt. De
resultaten worden in tabel 5.1 vergeleken met de resultaten van de irec~uentie-ana1yse
van cle gesloten cilincler uit hoofclstuk 3. Door het aanbrei~gen van de opening in
de cilincler is deze veel minder stijf. IViodellering van het foramen magnum in een
vlakke—rekmodel door het weghalen van schedel-elementen is claaroin niet realistisch.

gesloten open
cihncler ci under

[Hz] [Hz]

1 461 86
2 1292 199
3 2443 446
4 3887 814
5 4835 1287
6 5599 1856
7 6813 2515
8 7561 3260

Tabel 5.1: De laagste acht eigenfrequenties van dc gesloten ell dc open cilinder,

Kuijpers (1993) heeft aangetoond dat dc eigenfrequenties van een bol nauwelijks
verancleren na het aanbrengen van een niet al te grote openlng.

In bijiage D.2 zijn een aantal eigenmocles van dc open cilincler weergegeven. Een
aantal van cleze modes vertonen gelijkenis met de modes van de gesioten cilincler.
Dc modes behorencle bij de twee laagste frequenties zijn karakteristiek voor dc

open cilinder, en tonen cluiclelijk bet verschil in dynamisch gedrag tussen beic[e
geometrieën.
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Hoofdstuk 6

Conclusie

De transiënte respons van het viakl<e-rekmoclel op een stootbelasting sluit in kwa
litatieve zin goecl aan bij in de literatuur gerapporteerde waarnemingen. Aan de
irnpact-zijde ontstaat gedurende cle werking van de be1ast~ng een gehied met posi

tieve drukken, terwiji aari dc overzijde ecu onderciruk-gebied gevormcl worcit. Samen
resulteren deze ontwikkelingen in ecu lineaire clrukgracliënt, zoals die ook geconsta
teerd is bij experimenten met ecu met vloeistof gevulde scheclel (Roberts et al.,
1967) en bij numerieke simulaties met axisvmmetrische en clnedlmensiollalc model-
len (bij voorbeeld Shugar, 1977).

Het onderzoek naar dc toepassing van verschillencle kmematische randvoorwaarden
orri die inviocci te simuleren die dc 101111) via dc nek uitoeient op dc transiente res
pons vail het hoofcl, onclersteunt in grote lijnen de conclusie van Ruan et al. (1991):
een scharmer als ranclvoorwaarde levert geen clrastische verschilien op m de coup-
en coutrecoup-drukken ten opzichte van dc volleclig vrije situatie. een dubbele on—
dersteuning cloet dat wel. Dit laatste is een rechtstreeks gevoig van hetfeit dat dc
dubbele ranclvoorwaarclc icciere starre beweging van bet hoofd onclerclrukt, waar
door dc scheciel bij het afnemen vail dc belasting dc neiging vertoont terug te veren
naar zij n oorspronkclij ke vorm.
Tell aanzien van bet foramen magnum kall geconcludeerd Ivorden dat dc mociellermg
ervan door dc schedelciemeilten locaal dc materiaaleigenschappen van dc hersenen
te geven, zoals gedaan door Shuga~r (1977), bij ecu tweeciimensionaal sagittaal model
niet realistisch is. Doordat dc onclerbreking van dc scheciel zich in cut geval over de
gehele ciikte van het hoofdmodel uitstrekt, Ivordit dc stijfheicl van die scheclel in veel
grotere mate gcreciucecrd dan in bet drieclimensionale geval. Een alternatief zou
kunnen zijn bet locaal verbreken van dc koppelmg tussen de scheciel en hersenen
(zie bijvoorbceld Chu en Lee, 1991); deze maatrcgei laat dc stijtheicl van dc schedel,
die in werkclijkhcid door bet foramen magnum nauwelijks zal aiiieinen. ongeschon
den, maar handhaaft die mogeiijkheid tot clrukdissipatie door bet acliterhoofclsgat.
FIct fcit dat de herseilcu bij dht type van inodellering in feite in dc schedel bun-
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nen doorciringen hoeft, indien dc achtergrond ervan in gedachtcn ~vorclt gchoudcn.
verder onderzoek naar deze mogelijkheid niet in de weg te staan.

Hoewel het essentieel tweeclimensionale karakter van eeu vlakkc-rckrnodel cle mo~
gelijkheden met betrekking tot dc simulatie van het gecirag van bet hoofd beperki
tot kwalitatieve analyses, kan het van grote waarcle zijn hij de bestudering van let
selmechanismen. Gebleken is narnelijk dat zelfs een zecr eenvoudig model als hel
hier gepresenteerde, inzicht kan geven in een aantal helaugrijke pro~esseii die ecu
rol spelei~ hij de vorming van letsels. Een tweedimensionaal model lieeft daarbij ecu
groot voordeel ten opzichte van ecn driedimensionale configuratie: de veel kortere
rekentijden maken het een stnk minder onaantrekkelijk om parametcivariaties. mo
delveranderingen, etcetera door te voeren. Als bij komend voordeel kan geuoemd
worden liet feit dat dc resultaten van ecu tweeclimensionale aiialvse eenvoucliger
te mterpreteren zijn. Ret is clan ook met enkel ter meerciere eer en glorie van dc

auteurs dat met Shugar (1977) geconclucleerd worcit dat van lid gebriiik van vlakke—
rekmoclellen nog veel geleerd kan worclcn.
Vercier onderzoek waarvoor dc vlakke—rekbeschrijviug nuttig kan ziju. zou zich on

der anclere kunnen richten 0~ dc invloed van ccii mcci realistiselie geometric op
dc responsie van het model; goecle aanknopingspuiiteu c[aarvoor biedl 1)1] voorbeel(I
het rapport van Shugar (1977). Ook ten aanzien van het foramen magnum staan
nog enkele vragen open. Ret clcfiniören van twec sets knooppuul en tei plckke van
het achterhoofclsgat (é~n voor dc scheclel en den voor dc herseneti) lijkI bier goede

perspectieven te bieclen, maar onclniclelijk is nog in hoeverre de druk-clissiperencic
werking van het foramen magnum (lie hiermee geisoleerd \voldI cii dc positie
ervan de responsi e beInvlocdeu.
Belangrijke gebieden voor verder onclerzoek, waarvoor echter ook itil gegaau zou
kunnen worclen van het door Gunther (1993) ontwikkelde axisvmnici risehe model.
zijn: de toepassing van meer geavanccerde materiaalmoclellen voor net name die

hersenen (bijvoorbeeld visco-elasti citeit, mengselmoclellen) cu die ui ertace-conclities
tussen hersenen en schedel (bijvoorbeeld te moclelleren door ecu conipliaute laag of
met behuip van colltactelclncnteu).

Omnclat het essentieel drieclimnensiouale karakter van dc hoofdgeometrie het gebrmk
van ecu driedimensionaal model nooclzakclij k inaakt voor dc kwauti tatiev(’ alialys(’
van hoofd—letselrnechanismen, zal het on cleizoek nitein delijk geri clii mocieii zijn op
de ontwikkeling van ecu clriedimcnsionaal cindige-elcineiiteii model. N aar dc me
ning van dc autemirs knnueu twceclimcnsionalc modellcn - zo\VeI aXiSyluln(’tFiSCll als
vlakke-rek -~ ook hierbij ecn belangrijke oiiclersteunencle rol spelci i.
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Bijiage A

Eindige~e1ementenmethode bij
9 9,

transiente respons

Orn de resiiltaten van een berekeniilg volgens de eiiidigc-eleincnt’iimethoc[e op ecu
verantwoorcle wijze te kunnen interpreteren, is ecu zekerc kennis vaii de achtergroiu
den van deze analysemethode onontbeerlijk. Deze bijlagc beoogi cuig inzicht te
geven in de verschillencle numerieke technieken die gecombineerci zijn hij dc con

structie van het dynamische vlakkc-rekmoclel van bet hoofd.
Dod is niet ecu algemeen overzicht te geven va~ dc einclige-elementcnmethode, in
tegencleel: oni de afleiclingen niet onnoclig complex te niaken, worcien al betrekkelijk
snel beperkencle aannamen geclaan met betrekking tot dc geometric (twecclitnensi
onaa[), dc vervorniing (kleine rekken en rotaties) en het inatcriaaigeclrag (lineair
elastisch, vlakke rek, geen cleinping). Ook Op algemene aspect en van de eincligc
elernentenmethocle, zoals bijvoorbeelcl dc assemblage van bet iiitciiudelijke stelsel
en de praktische verwerking van ranclvoorwaarden, worcit niet uitgehreid ingegaan.
Voor informatie zowel met betrekking tot deze aspecten als wat hetreft (geometriscli
danwel fysisch) niet-lineair gecirag wordt verwezen n aar dc literatuur (bij voorbeci ci
Bathe, 1982, of Baaijens, 1991).

Evenals bij (quasi-) statische problemen ban bij dc analyse van clvnatnische proble
men dc beschrijvencle differentiaalvergelijking in de ruimtc gedisrrctisecrd worc[cn
door cle onderverdeling van het cloniein in elementeiu en dc ml crpolatic van relevantc
grootheden bmnnen (lie elementen. Deze ruimtelijke cliscretisatie zal in paragraal A. 1
nader worcien uitgewerkt. Bij clynamische problemen is uaast ccii ruimte1i~ ke ook
een cliscretisatie in dc tijcl noodza.kelijk om verwerkmg 0~ cligitaic rckenmachmncs
mogelijk te maken. Dc numerieke integratie die hiervoor zorgclraagt worcit in A.2
behandelci. In dc afsluitende paragraaf (A.3) kornen enkele praktische zaken mci
betrekkmg tot het gebruikte 8-knoops vlakke-rekelernent aan dc orcie.
Gewezen worclt nog op bijiage B. waarin lid MATLAB-piogramnia c1enuent~ is afge
drukt. Dit cenvouclige programma ullustreert 0~ een inzicitelijke \vijzc dc toepassing
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van de technieken die in deze bijiage aan de orde komen. Bovenclien biedt het dc
mogelijkheid de invloed van bijvoorbeeld integratie-parameters op eenvoudige wijze
te onderzoeken.

A.1 Ruimtelijke discretisatie

Beschouw het dornein Q in IR,2 met de rand F en eenheids-buitennormaal il~ 01) F
(figuur A.1). Dc rand F kan onclerverdeelci worcien in dc delco F~, waarop de ver

Figuur A.i: Domein ~l in 1R2.

plaatsing i7 is voorgeschreven, en F7, waarop ecu randbelasting p eventueel ter
grootte nil ~- is aangebracht.
Inclien de aanweziglieicl vaii vcrcleelde lichaamsbela.stingen huiten heschoiiwing ge
laten wordt, voicloet het verplaatsingsvelcl i~(i~) aan dc clifferentiaalverge]ijking

01) Q (A.i)

F1)

1~4

met de ranclvoorwaarden

UU0 (A.2)

(A:3)
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Hierin is:

p : dichtheid;
V : gradiëntoperatoi;

Cauchy-spanningstensor;
voorgeschreven verplaatsing;

j5~ : opgelegde randb elasting.

Relatie (A.1) is volledig equivalent met

fpw.ud~ = f~.(V.~) dQ voor alle ~ = 0 op F,, (A.4)

waarin t~ een weegfunctie is. Gebruik van

V.(~) = (Vt~)C : ~ +~ (A.5)

en toepassing van cle stelling van Gauss levert dc zogenaamcle zwakkc forniuleiiug
van different iaalvergelij king (A. 1):

fpw.udQ + f(V~ :~d~ =fz~47dF voor alle z~ = 0 op P~ (A.6)

De eindige-elementenmethocle is gebascerci 01) een onderverdcli ng van lict clomein Q
in Ne elementen (figuur A.2), die gekoppeld worcien door een aantal knooppuiitcii
(in de figuur aangegeven met een stip), Dc integratie van de verschillencle termen
in (A.6) kan nu per element uitgevoerd worden:

~ dt~ + f(V~)°: dQ = j~dF (A .7)

met

elementoppervlakte;
deel van de elernentrand dat sarnenvalt met F~.
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Figuur A.2: \/ercleling van Q in elementen.

Na integratie per element worden de afzonderlijke termen weer geassembleerci om
de oplossing op constructieniveau te bepalen.

Binnen een element worcit de verplaatsmgsvector d benaclerd met

(A.8)

waarin

aantal knooppunten element e;
AT~ : vorrnfunctie bij elernent-knooppunt n;

verplaatsingsvector element-knooppunt n.

De vormfunctie bij een knooppunt n is ecu polynoom van ecu voor het eleirient
kenmerkende graacl; ze is één in knoopunt n en nul in alle andere knooppunten van
het domein.
Een meer systematische schrijfwijze voor (A.S) is

~j7gT~e~e (A.9)
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met in het tweedimensionale geval

-~ -e = e1 e2 (A.1O)

He — ~ 0 j\T~ 0 7\~;~e 0 A ii
— — 0 N~ 0 j\T~ 0

~eT = [ ~e ~e ~ ~ ~ ] (A.12)

en ~ de ~e component van de verplaatsingsvector van knooppunt in
Kenmerkend voor dc Galerkimbenaclering is dat dc weegiunctie d~ op dezeifcle ma-
flier wordt geInterpoleerd als dc verplaatsing ii:

(A.i:3)

met ipe een kolom van weegfactoren.
Gebruik makenci van (A.9) en (A. 13) kan voor de traagbeidsterni in de zwakke
formulering (A. 7) geschreven worden:

fpz~izdc~ = JpweTHc1~gTHeiiedc~

= WeT fpHeTlie dQ iie

= (A.i4)

Dc veronclerstelling van lincair elastisch materiaaigedrag beteken t dat

(A.15)

(fysische lineariteit, wet van Hooke), met

viercie-orcie stijflicidstensor

en de rektcnsor

~ (v~+ (V~)°) (A.I6)
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(geometrische lineariteit). Hiermee kan de integranci van dc stijflieiclsterm in (A.7)
uitgewerkt worden tot

(Vt~ : = ~ (v~ + (V~)C) :

= : Cr = : :

= (A.17)

waarin

= [ Ew,ii Ew,22 Ew,33 2E~,12 ] (A.1$)

= [ Eu,ii ~u,22 Eu33 2~,12 I (A. 19)

= [ ~11 ~22 ~33 ~l2 ] (A.20)

en in het geval van vlakke rek (Bathe, 1982):

l~—ii ii 11 0
E ii 0

________ 1 (A.21)

— (1+v)(i—2ii) 11 u 1—u 0
0 0 0 ~—ii

De koloinnien ~ en ~ kuniicn gekoppelci worcleii aan dc wccgfact orcii 1p~ rCS])ectic

velijk dc element-knooppuntvcrplaatsingen ~ door miclc[el van dc rck~vcrp1aatsiiigs~
matrix B~•

= Be ~ (A.22)

Bewe (A.23)
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met

~ aN~
ax1 8x1

o 3j~e
= ox2 Ox2 ~1 (A.24)

o 0 0 0 0 0

ONf 8N~ 8N~ ON~ OP~ ai\ç~
Ox2 O~i Ox2 ~1 Ox2 Ox~

waarmee voor de e1ement~stijfheic1sterm in dc zwakke iormuic-niiig volgt:

o d≤~ = weT JJ3CTD B~ d~ uc

= ~eTKe~e (A.25)

Voor het rechterlicl in (A. 7) worcit met behuip van (A. 13) gevonden:

ft~.i~dr = fweTHeT~~1r

= WeT fJJeTp dF

= ~eTfe (A.26)

waarbij p dc componenten van dc ranclbelastingsvector ~ in - en ~2-Hchting bevat.

Substitutie van (A. 14), (A.25) en (A.26) in (A.7) en sommatie Over aiie eiementen
in het domein Q levert uiteinclelijk dc gecliscretiseercie vorni van (A .6):

wT (M~i + Ku) = wTf (A.27)

Orndat deze vergelijking moet gelcien voor alle to waarvoor tv~j = 0 als knooppunt

ti op F~ ligt, is ze equivalent met

M~+I~=f (A.2$)
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A.2 Tijdsdiscretisatie

Mathematisch geziell vormt (A.28) een systeem van gewone, lincaire c1ifferentiaa1~
vergelijkingen van de orde twee. Het kan, uitgaancle van bekende beginvoorwaarclen,
met een directe integratiemethocle worden opgelost. Daartoe worcit geëist dat in
plaats van op het hele tijclsinterval [0, T] slechts op discrete tijclstjppen iAt voldaan
is aan (A.28). In de intervallen tussen deze tijdstippen worcit een bepaald verloop
van de verplaatsingen, snelheden en versnellingen aangdnomen.
In DIANA 5.1 worclt voor de tijclsintegratie van cle bewegingsvergelijkingen dc
Newmark-methocle gehanteerd. Dit is een zogenaamcle imphcicte methocle, wat
wil zeggen dat de berekening van die oplossing it op tlJdstij) (~ —1— 1 )~i berust 0]:)

toepassing van dc bewegingsvergelijkmgen op tijclstip (i + i)~\L (dii iti tegenstelling
tot expliciete methoden, die daarvoor uitgaan van dc bewegingsvergelijking 01) i~1).
Een belangrijke beweegreden voor die keuze van ecu imphciete methodic ligt in bet
feit dat deze bij een geschikte keuze van dc integratiepararncters onvoorwaarc[eli~k
stabiel is.

Indien we stellen

= u(IAL) (A.29)

= (A.:30)

a = (A.;31)

f = f(iAt) (A.32)

dan is dc bewegingsvergelijking (A.28) 01) tijclstip (i + I )Ai teschrijven als

M~~+1 +~j+i = ~+1 (A.3:3)

Dc Newmark-methocle gaat nu nit van dc volgencle aannamcn met bctrekking tot
de sneiheden en verplaatsingen:

~i+1 = ~ —6)a~+6a~~1)At (A.34)

= ~i + ~i~t + ((~ — c~ + a~~i) ~t2 (A.35)

Indien de parameters a en 6 voldoen aan

(A.36)
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en

~≥ (A.:37)

is de Newmark-methode onvoorwaarclelijk stabiel; een gebruikelijke keuze is a
en S =

Uitdrukking (A.35) kan orngeschreven worclen tot

1 1 1—2a

= a~L2 (t~+1 — — aAt~ — 2a (A.38)

wat ingevulci ill (A.34) levert:

S S—a ____

a 2a (A.:39)

Substitutie van (A.38) en (A.39) in de bewegingsvergelijkiug (A.33) Ieidt na her
schikking tot bet lineaire stelsel

= zi+1 (A.40)

met de traagheidseffecten in rekening gebracht in dc effectieve stijflwiclsmatrix

M (A.41)
aAt

en het effectieve rechterlicl

= M (a~t2 ~ + ~ I —2a (A.42)

Na berekening van dc verplaatsingen u~1 uit (A.40) kunnen de knooppuntsver
snellingen en -sneiheden op (i + 1)At berekenci worden met behuip van (A.38)
respectievelijk (A.34).
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A,3 Praktische aspecten

A.3.1 Isoparametrische elementen

In moderne toepassmgen van cle emclige~elementenmethocle worden bij na uitshuitend
isoparametnische elernenten gebnuikt. Renrnerkend voor cut type elemeriten is dat

7 6 5

+1

8 _____ ______ 4

—1 0 +1

—1

1 2 3

Figuur A.3: 8-knoops element.

de globale elernent-coörclinaten en dc element-verplaatsi ngen gel]] terpoleerd worcien
met dezelfde vornifuncties, die in ccii locaal coördinatensysteein gedefinieerd zijn.
Voor het geval van een 8-knoops element (zie figuur A.3) ziju deze vormfuncties
(Bathe, 1982):

-~(1 - ~)(1 - ~2)(i + ~i + ~)
N~ ~(i +~~)(i -~)(1 ~2)

-~C+~i)(i ~2)(i ~i+~2)

~(i + ~~)(i + ~2)(i ~2) (A.43)

—~(1 + ~])(1 +~2)(1 - - ~2)

N~ -~(1 ~)(1 + ~2)(1 + ~ - ~2)

~(1 -~)(i +~2)(1 ~2)

Dc afgeleiclen van de vornifunctics naa~r dc globale coördinateu r~ en .i:~, die nochg
zijn voor met opstcllen van dc rck-verplaatsingsmatrix B~. I<unnen berekenci worden
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volgens

= = (A 44)
a~ax a~—

met

ãN~ aN~

8N2e 8AT~
al\Je = a~2 (A.45)

3N7~ 8N,

ax1 ax2

ei~ de Jacobiaai~

ax1 8x1

= (A.46)
ax2 ax2
a~ a~2

Dc niatrix kan eenvoudig afgeleicl woi’cleri uit dc vormfunctie’s volgells (A.43).

Bij gebruik v~n isoparametrische elemeilten worden de globale coörcli naten geInter
poleerd met de vormfurtcties volgens

XCT jye (A.47)

waarin

x11 x12
x21 x22

(A.4$)

x7~~1 x7~e2
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zodat voor ~ geschreven kan worcieri:

j~XeTthY (AA9)

A.3.2 Numerieke integratie

Met (A.43) en (A.44) kunnen de matrices He en voor ecu hepaalcl punt geken~
merkt door de locale coördinaten (~i~ ~2) eenvoudig opgesteld wordcn. Voor de
berekening van dc element-massamatrix en -stijfheidsmatrix client echter nog een
integratie van uit He respectievelijk fle samengestelcie product cii plaats tc vindeii
over het elementopperviak (zie (A.14) en (A.25)).
Ret directe verbanci tussen de globale coörclmaten .r en dc’ locale (Dordluatcu ~ kan

gebruikt worden om de ii~tegratie nit te voeren in dc locale basis:

Me = JPHCT1TdQ (A.5O)

= JfpIUTHe ~jd~1 (l~2 (A.5l)

respectievelij k

= J]3eTDJ3edcl (A.52)

= JJBCTDBC ~ (l~ (l~2 (A.53)

met

clet(J) (A.54)

In cle praktijk worclen dc integralen (A.51) en (A.53) larigs mimeiickc weg berekci~cl
in de vorm

JfF(~1, ~2) (l~i d~2 ~ w~ LVj2 F(~1, ~2) (A.55)
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waarbij zvj~ en w~2 dc weegfactorell zijn waarrnee dc fui~ctiewaarde van F in het punt
i meeweegt in de benadering voor de integraal. Behalve door ecu geschikte keuze
van deze weegfactorell wordt bij de toepassing van dc zogenaamcle Causs-illtegratie
een optimale integratienamvkeurigheicl bij een bepaald aantal in tegratiepuiltell ook
bereikt door ecu verstandige keuze voor dc coördinaten van de integratiepunten.
Bij toepassing van numerieke integratie worcit voor dc eiement~-massamatnx en

-stijfheidsinatrix ui teindelij k gevonclen:

Me = Jf ~~eT~e ~ d~ d~2 (A.56)

?LiM

= ~ ~ pHe7’He J~ (A.57)

en

= ffBeTDBJ~d~de (A.58)

fl~

=~ (A.59)

met

aant al mtegratiepunten niassaniatrix;

iK : aantal mtegratiepunten stij fheiclsrnatrix

en

(A.60)

Be B’~) (A,61)

= ~i(~i) (A.62)

Dc keuze van het aantal integratiepunten is ecu kwestie die enige bijzouclere aan~
dacht verdient. Zoals reeds gesuggereerd door dc verschillencle svmbolen voor dat

aantal bij massa— en stijfheidsmatrix, is het geenszins rioodzakehjk ze geiijk te kie
zen.

Voor de exacte integratie van dc stijfheiclsmatiix van ecu S-knoops element zi~n
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3x3 integratiepunten noodzakelijk. Gebleken is echter dat door en reductie van
de integratie-orde de te hoge systeemstijfheid die bij toepassing van de verplaat
singsmethode gevonden wordt, gecompenseerd kan worden; met andere woorden:
het toepassen van en minder nauwkeurige integratie dan voor het exact berekenen
van de element-stijfheidsmatrix nodig is, leidt in vele gevallen tot betere resultaten
(Bathe, 1982).
In de praktijk wordt voor de element-stijfheidsmatrix van en 8-knoops element
veelal en 2x2 Gauss-integratie toegepast (figuur A.4). Dc coordinaten en weegfac
torenzijnindatgevaldievolgenstabel A.1.

Figuur A.4: Integratiepunten 2x2 Gauss-integratie.

i II Ca

1 —~ 1 1
2 -i- 1 1
3 + 1 1
4 —, 1 1

Tabel A.1: Coordinaten en weegfactoren 2x2 integratie.

In tegenstelling tot de element-stijfheidsmatrix, waarin de afgeleiden van de vorm
functies naar de locale coordinaten en rol spelen, is de element-massamatrix op
gebouwd uit de vormfuncties zeif. Dc integrand is bij de massamatrix dus samen
gesteld uit polynomen van en hogere orde dan bij de stijfheidsmatrix. Bijgevolg
dient de integratie-orde bij de massamatrix hoger gekozen te worden, om te voor
komen dat de rang van de berekende massamatrix lager is dan die van de exact
gthitegreerde.
Toepassing van de gereduceerde (2x2) Gauss-integratie op de elemeut-massamatrix
van en 8-hoops element zou inderdaad en singuliere matrix opleveren en dus
wordt hier wèl de volledige 3x3 integratie gebruikt (figuur A.5, tabel A.2).

‘C
4 3

1 2
‘C ‘C
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Figuur A..5: Integratiepunten 3 x3 Gauss~mtegraIie.

~__________________ 4~ii I ‘~j2 ]

V5 9

2 0 —~~1

3 +~

4 0

5 +~/~ +~/~
6 0 +~/~

;
9 0 0

Tabel A.2: Coördinaten en weegfactoreti 3x3 ilitegralie.

Ten aanzien van dc nurnerieke integratie van het eleinent-rccljterlid kan worden op—
gemerkt dat cleze in grote hjnen analoog verloopt aan die van dc clement-matrices.
Ret enige wezenlijke verschil is dat nu sprake is van ecu lijlliiItegraaI in plaats van
een oppervlakte-mtegraal. De orcic van de rechterlicl-intcgratie worcil nicestal gclijk
genomen aan die van de stijfheidsmatrix (Bathe, 1982).

x x x
7 6 5

x8 x9 4x

1 2 3
x x x
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A.3.3 Spanriingsberekening

Nadat de knooppuntsverplaatsingen berel<encl zijn, kunnen de relevante spallmngen

binnen een element berekend worcien via

uDBeue (A.6;3)

In principe kunnen met (A.63) dc spaimingen in iecler wiliekeurig 1)lillt van bet ele
ment herekend worden, maar ~fl die praktijk gebeurt dit vaak in de integratiepunten
van de stijfheidsrnatrix, die daaroni ook wel aangeduicl worden als spannmgspun—
ten’. Reden voor cle keuze voor deze punten is het feit dat dc rek-verplaatsingsmatrix
B~ hier al bepaalcl is bij het opstellen van de element-stijfheidsinatrix.
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Bijiage B

MATLAB~- routines

B.1 element..m

V. script element

~ Programma voor het berekenen 7 6 5
van de transient—response van ————> 0

een 8—knoops vlakke rek element; I I
~ tijdsintegratie: Newmark—methode. x x I

4 3
~ Kinematische randvoorwaarden: --—-> 8 o o 4
~4 geen. I 1 2 I

I x x I
~4 Belastingen: I I
~ horizontale knooppuntskrachten --—-> o 0 0

V. op de knooppunten 1, 7 en 8. 1 2 3

o : knooppunten
x : spanningspunten

~ Initialisatie

~ geef resultaten in format long

format long

~ coordinaten van de knooppunten

x [ 0.0 0.0
0.5 0.0
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1.0 0.0
1.0 0.5
1.0 1.0
0.5 1.0
0.0 1.0
0.0 0,5];

V. materiaalparameters

rho = 1.0;
E =1.0;
flu 0.3;
•1
I,

~4 aantal integratiepunten per element voor massa- resp. stij±heidsmatrix

nintpnt_M = 9;
nintpnt_K = 4;

~4 parameters van de Newmark—integratie

alpha = 0.25;
delta = 0.50;

V. stapgrootte en aantal stappen tijdsintegratie

deltat = 0.1;
nsteps 10;

V.~

X bereken massamatrix
•1
I,

M = gen_M(X, nintpnt_M, rho);

V~ bereken stijfheidsmatrix

K = gen_K(X, nintpnt_K, E, nu);

~ stel rechterlid op

f zeros(16, 1);

~( 1) 1.OE—3;
±(13) 1.OE—3;
f(15) 4.OE—3;

~ bereken rang massa- en stijfheidsmatrix

rank_M = rank(M);
rank_K rank(K);

~ toon rang massa— en stijfheidsmatrix
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disp(’ ‘)
disp(E’ nintpnt_M = ‘, num2str(nintpnt_M), ‘;

‘rank_M = ‘, num2str(rank_M)])
disp([’ nintpnt_K ‘, num2str(nintpnt_K), ‘;

‘rank_K = ‘, num2str(rank_K)])
disp(’ ‘)

‘/~ Uitvoering tijdsintegratie
y
‘I
I,

Y~ controleer Newmark—parameters

if (delta < 0.50) I (alpha < O.25*(O.50—deltaY2)
error(E’ongeldige Newniark—parameters: alpha = ‘, num2str(alpha),

‘; delta = ‘, num2str(delta)])
end

~4 bereken coefficienten Newmark—methode

aO 1/(a1pha*deltat~2);
al delta/(alpha*deltat);
a2 i/(alpha*deltat);
a3 i/(2*alpha)—i;
a4 = delta/alpha-i;
a5 = (deltat/2)*((delta/alpha)—2);
a6 = deltat*(1—delta);
a7 delta*deltat;

Y. stel effectieve stijfheidsmatrix op

K_eff K + aO *

‘I
1•

~ bereken rang effectieve stijfheidsmatrix

rank_Keff = rank(K_eff);

~ toon rang effectieve stijfheidsmatrix

disp([’ rankKeff = ‘, num2str(rank_K_eff)])
disp(’ ‘)

V. U: verplaatsingen, v: snelheden, a: versnellingen van de knooppunten

u zeros(16, 1);
v zeros(16, 1);
a zeros(16, i);

V. voor iedere tijdstap

for step i:nsteps,

~4 sla oude knooppuntsverplaatsingen, —snelheden en -versnellingen op
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I’
I,

u_old u;
v_old v;
a_old = a;

~ stel effectief rechterlid op

f_eff = f + N * (aO * u_old + a2 * v_old + a3 * a_old);

~ bereken nieuwe knooppuntsverplaatsingen

u = K_eff \ f_eff;
el
i,

~ bereken de versnellingen en snelheden van de knooppunten

a aO * (u u_old) a2 * v_old — a3 * a_old;
v v_old + a6 * a_old + a7 * a;

~4 toon stap

disp([’ step = ‘, num2str(step), :‘])
disp(’ ))

Y~ rangschik de verplaatsingen

d zeros(8, 2);

for i 1:8,
d(i, 1) = u(2*(i—i)+i);
d(i, 2) = u(2*(i—i)+2);

end
•1
1.

Y~ presenteer verplaatsingen

disp(’ u_i u_2’)
disp(’~
disp(d)

Y. bereken spanningen in de integratiepunten van de stijfheidsmatrix

sigma gen_sigma(X, u, nintpnt_K, E, nu);

~ presenteer spanningen

disp(’ sigma_xx sigma_yy sigma_zz sigma_xy~)
disp(E’~

‘1)
disp(sigma)

pause

end
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B.2 genM.m

function M gen_M(X, nintpnt, rho)

Y. function M = gen_M(X, nintpnt, rho)

% Routine voor het opstellen van de element—massamatrix van een 8—knoops
Y~ element.

~ input:
~“ X : array met coordinaten van de knooppunten
~ nintpnt : aantal integratiepunten
~ rho : dichtheid

~ output:
~ M : element—massamatrix

‘I
I,

~ genereer locale coordinaten en weegfactoren integratiepunten

[ksi, wi gen_intpnt(nintpnt);

~ initialiseer massamatrix
a’
‘a

N = zeros(16, 16);

~ loop over de integratiepunten

for intpnt 1:nintpnt,

Y~ genereer vormfuncties

N gen_N(ksi(intpnt, :));

V. genereer afgeleiden van vormfuncties naar locale coordinaten

dN_dksi = gen_dNdksi(ksi(intpnt, :));

~ bereken Jacobiaan

J X’ * dN_dksi;

~ bereken determinant Jacobiaan

det_J det(J);

H zeros(2, 16);

for i 1:8,
H(1, 2*(i—1)+1) = 11(i);
H(2, 2*(i—1)+2)
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end

~ tel de bijdrage van integratiepunt intpnt op

M = M ÷ rho * w(intpnt, 1)*w(intpnt, 2) * H’*H * det_J;

end

B.3 genJCm

function K gen~.K(X, nintpnt, E, nu)

~ function K = gen_K(X, nintpnt, E, nu)

~ Routine voor het opstellen van de element—stijfheidsmatrix van een
Y. 8—knoops vlakke rek element.

~4 input:
~ X : array met coordinaten van de knooppunten
~4 nintpnt : aantal integratiepunten
‘/ E : elasticiteitsmodulus

nu : dwarscontractie—coefficient

Y~ output
~4 K : element—stijfheidsmatrix

C,
I,

Y. genereer locale coordinaten en weegfactoren integratiepunten

[ksi, wi gen.Jntpnt(nintpnt);

~ stel materiaalmatrix op

D = (E/((1+nu)*(1—2*nu))) * [ 1—nu flu flu 0
flu 1-flu nu 0
nu flu 1—nu 0

0 0 0 (1—2*nu)/2 1;

~ initialiseer stijfheidsmatrix

K zeros(16, 16);

X loop over de integratiepuntert

for intpnt 1:nintpnt,

X genereer afgeleiden van vormfuncties naar locale coordinaten
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dN_dksi gen_dN_dksi(ksi(intpnt, :));

~ bereken Jacobiaan
I,
1,

3 = X * dN_dksi;

~4 bereken determinant Jacobiaan

det_J = det(J);

~ bereken inverse Jacobiaan
‘I
I.

inv_J inv(J);

Y. bereken afgeleiden van vormfuncties naar globale coordinaten

dN_dx = dN_dksi * inv_3;

~ stel rek—verplaatsingsmatrix op

B = zeros(4, 16);

for i = 1:8,
B(1, 2*(i—1)+1) = dN_dx(i, 1);
8(2, 2*(i—1)+2) = dN_dx(i, 2);
B(4, 2*(i—1)+1) = dN_dx(i, 2);
8(4, 2*(i—1)+2) dN~dx(i, 1);

end

Y. tel bijdrage integratiepunt intpnt op

K = K + w(intpnt, 1)*w(intpnt, 2) * B’*D*B * det_J;

end

B.4 gen_sigma.m

function sigma = gensigma(X, u, nintpnt, E, nu)

~ function sigma gen_sigma(X, u, nintpnt, E, nu)

~ Routine voor de berekening van spanningen in de integratiepunten uit
~ de verplaatsingsoplossing.

~ input:
~ X : coordinaten van de knooppunten

u : verplaatsingen van de knooppunten
~ nintpnt : aantal integratiepunten
~ E : elasticiteitsmodulus
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nu : dwarscontractie—coefficient
I’
‘I

~4 output:
Y. sigma : array met element—spanningen

Y. genereer locale coordinaten en weegfactoren integratiepunten

Cksi, wJ gen_intpnt(nintpnt);

~ stel materiaalmatrix op

D = (E/((1+nu)*(1—2*nu))) * [ 1—mu nu flu 0
mu 1—mu mu 0
flu mu 1—mu 0

0 0 0 (1—2*nu)/2 I
•1
I.

~ initialiseer spannigsmatrix

sigma zeros(nintpnt, 4);

Y~ loop over de spanningspunten

for intpnt = 1:nintpnt,

Y. genereer afgeleiden van vormfuncties naar locale coordinaten

dN_dksi gen..dlLdksi(ksi(intpnt, :));

~ bereken Jacobiaan

J = X’ * dN.dksi;

Y~ bereken inverse Jacobiaam
I’
‘a

invJ inv(J);

Y. bereken afgeleiden van vormfuncties naar globale coordinaten

dNdx dNdksi * invj;

~ stel rek—verplaatsingsmatrix op

B zeros(4, 16);

for i 1:8,
B(1, 2*(i—1)+1) = dlLdx(i, 1);
B(2, 2*(i—1)+2) dNdx(i, 2);
B(4, 2*(i—1)+1) dlLdx(i, 2);
B(4, 2*(i—1)+2) = dNdx(i, 1);

end

~ bereken spanningen in spanningspunt intpnt
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I,
I.

sigma(intpnt, :) = (D * B * u)’;

end

B.5 genJntpnt.m

function [ksi, w] gen_intpnt(nintpnt)

~ function [ksi, wi = genintpnt(nintpnt)

~ Routine voor het genereren van informatie met betrekking tot de
~4 integratiepunten: de locale coordinaten en de bijbehorende weegfactoren

voor de numerieke integratie.

~ input:
/ nintpnt : aantal integratiepunten

% output:
~ ksi : array met locale coordinaten van de integratiepunten

w : array met weegfactoren bij de integratiepunten

‘I
I,

‘,~ vier integratiepunten (2x2):

if nintpnt 4
ksi (1/sqrt(3)) * [ —1 —1

1 —1
1 1

—1 1];

[1 1
1 1
1 1
1 1 1;

~ negen integratiepunten (3x3):

elseif nintpnt 9
ksi sqrt(3/5) * [ —1 —1

o —i
1 —1
1 0
1 1
o i

—1 1
—1 0

o 0];
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(1/9) * [ 5 5
8 5
5 5
5 8
5 5
8 5
5 5
5 8
8 8];

a’
I,

Y. ongeldig aantal integratiepunten:

else
error([’ongeldig aantal integratiepunten: ‘, num2str(nintpnt)])

end

B.6 genN.m

function N = gen_N(ksi)

~ function N = gen_N(ksi)

~ Routine voor het berekenen van de waarde van de vormfuncties van een
% 8—knoops element.

~4 input:
~ ksi : locale coordinaten integratiepunt

Y~ output:
Y~ N : array met waarden van de vormfuncties

V. locale coordinaten van het integratiepunt

ksil ksi(1, 1);
ksi2 ksi(1, 2);

X berekening van de vormfuncties

N [ —0.25 * (1—ksil) * (1—ksi2) * (1+ksil+ksi2)
0.50 * (1+ksil) * (1—ksil) * (1—ksi2)

—0.25 * (1+ksil) * (1—ksi2) * (1—ksil+ksi2)
0.50 * (1+ksil) * (1+ksi2) * (1—ksi2)

—0.25 * (1+ksil) * (1+ksi2) * (1—ksil—ksi2)
0.50 * (1+ksil) * (1—ksil) * (1+ksi2)

—0.25 * (1—ksil) * (1+ksi2) * (1+ksil—ksi2)
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0.50 * (1—ksil) * (1+ksi2) * (1—ksi2) I

B.7 gen~dN~dksi.m

±unction dN_dksi gen_d~Ldksi(ksi)

Y. function dN_dksi gen_dN_dksi(ksi)

~4 Routine voor het berekenen van de afgeleiden van de vormfuncties

naar de locale coordinaten voor een 8—knoops element.

input
‘/~ ksi locale coordinaten integratiepunt

% output:
% dN_dksi : array met afgeleiden van vormfuncties naar locale coordinaten

y locale coordinaten van het integratiepunt

ksii ksi(1, 1);
ksi2 ksi(1, 2);

berekenening afgeleiden

0. 25*(1—ksi2)*(2*ksil+ksi2)
—(i—ksi2)*ksii

0. 25*(1—ksi2)*(2*ksii—ksi2)
0. 50*(1+ksi2)*(1—ksi2)
0. 25*(1+ksi2)*(2*ksii+ksi2)

—(1+ksi2)*ksil
0. 25*(1+ksi2)*(2*ksil—ksi2)

—0. 50*(1+ksi2)*(1—ksi2)

0. 25*(i—ksil)*(2*ksi2+ksii)
—0 .50*(i+ksil)*(1—ksil)

0 .25*(i+ksil)*(2*ksi2—ksil)
—(1+ksii)*ksi2

0 .25*(1+ksil)*(2*ksi2+ksil)
0 .50*(i+ksil)*(1—ksil)
0. 25*(1—ksil)*(2*ksi2—ksil)

—(1—ksii)*ksi2

dNdksi = [

I;
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Bijiage C

Diamat

Om dc resultaten van de analyses in IVIATLAB te kunnen hewerken. is het nodig om
data nit de Neutral Files oni te zetten naar ecu voor MATLA H leesbaar formaat.
Daar het ecu zeer tijclroveude zaak is om cut ha.nclmalig e (ben. is er ccii klein
FORTRAN programma geschreveii, waarin gebruik wor(lt geinaakl van hij DIANA
behorende subroutines die betrckking hebben op hct lczen vaii eli sclirijven naar dc
Neutral Files.

Na het opstarten van Diarnat vraagt het programma naar de Neutral File naam.
Hiermee wordt dc naarn zonder extensie en zonder ‘volgnuinmers~ bedoeld. Voor
het converteren van de files shockxxx. nfbijvoorbeeld, hoeft alleen shock ingegeven
te worcien. Vervolgens vra.agt Diamat naa~r dc naam van die invoerfile. Deze client
wel met extensie opgegeven tc worcien.

Dc gebruiker kan via dc invoerfile aan Diamat kcnbaar maken ~veIke gegeveus ge
converteerd rnoeteii worden.

Diarnat kent dc volgende commando’s:

• steps: hiermee kunnen afzonclcrlijke stappen opgegeven \vorden. Ecu Stal)

kornt overeen met dc tij cistap nit dc shock an alyse. Dc sta ppei waarin men
geInteresseercl is worcien oncler elkaar gezet.

• range: voor het opgeven va,n ecu reeks van tijclstappen. Dc (‘erste en de laatste
stap van ccn reeks worcien opgcgcvcn, gcscheidcn door ecu konima. Meerdere
reeksen kunnen opgegevcn worden door ze oncler clkaar 1 e plant xcii.

• stress: om globale Cauchy spanningen in de integratiepunten te converteren.
Per integratiepunt dienen eerst het elementnummer en dlaar]ia~ bet locale num
mer van liet integratiepuni opgcgevcn te wordcn. gcscheiden door ecu komina.
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De elementnurnniers worcien in niet afnernencle volgorcle geplaatst. \‘oor geiijk
elementnummier moeten dc numrners van cle integratiepunten in ecu toene
mende volgorde worden gezet.

o strain: voor de coiliponenten van de glohale Green hooldrekken in dc integra
tiepunten. De syntax is gelijk aan die van stress.

o ipcoor: voor dc coörclinaten van dc integratiepunten. Dc syntax is gelijk aau
die van stress.

o displa: voor de globale of lokale vcrplaatsingen in dc kuooppuntcn. Allecu de
glohale knooppuntsnummers worcien verlangd. Ool< hier is c[e volgorcie van de
nummers van belang.

o end: sluit dc invoerfile af. Dit is het enige verplichte commando.

De volgorcie van dc commando’s is met van belang. Alle commando’s, behalve end,
worden afgesloten met nulicu. Fen voorheelci van een irivoerhie is weergegeven in

figuur C.1. Hiermee worden de spanningen en coördinaten van integratiepunten van
de elementen 12 en 45 de verplaatsiugen van dc knooppunten 112. 160 en 164 van
een shock analyse geconverteerci voor de tijclstappen 1 t/m 10, en de stappen 20,
30, 40, 50 en 60. Dc resultaten worden ais volgt in voor MATLAB leesbare files
geschreven:

strsxxx_y . dmt spanuingen in een integratiepunt
stra._xxx.y . dmt rekkcn in ecu intcgraticpunt
coorxxx_y . dmt coörclinaten van ecu integratiepunt
disp_xxxx . dmt verplaatsingen in ecu knoop punt
time. dmt werkelijke waardes van dc opgcgeven tijclstappen

Hierin is xxz het nummer van het element en y het locale integratie- of knooppunts
nummer. Van eventucle reeds bestaande files met eenzelfcle naarn worclt ecu back up
gemaakt (extensic . bak in plaats van . dint).
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range
1, 10
0, 0

steps
20
30
40
50
60

0
stress

12, 1
12, 2
45, 1

0, 0
coord

12, 1
12, 2
45, 1

0, 0
displa

112
160
164

0
end

Figuur C.1: \/oorbeelcl van een invoerfile voor ai nat.
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Bijiage D

Eigenmodes

D.1 Modes van de gesloten cilinder

Figuur D.1: Eigenrnocles vaii cle gesloten cilinder met fl golven in omtreksrichtmg.
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D,2 Modes van de open cilinder

I~EMGENfrEMVIEW 22-02.15 TUIS-WTIO 5 NOV 592

Figuur D.2: Eigeiimocles van dc open cilinder.

86 Hz 199

446 Hz 814
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251

FEMG~N5VEMV1EW 2.2-0219 TIJE-SVTO 5 NOV 993

I 2

7080 Hz 9141

Fig~nii D .3: Eigenii~ocles van de open c~ tinder.
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Bijiage E

Drukverdelingen

E.1 Volledig vrij model
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E.2 Model met scharnier
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E.3 Model met dubbele randvoorwaarde
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Bijiage F

Diana invoerfiles

F.1 Data file voor Model I

‘COORDI’
1 6.80000E-02 0.00000E+00 0.00000E+00
2 7.25000E—02 0.00000E+00 0.00000E+00
3 7.70000E—02 0.00000E+00 0.00000E+00

328 —6.85682E—03 —3.22099E—02 0.00000E+00
329 —6.84507E—03 —1.59860E—02 0.00000E+00
330 0.00000E+00 0.00000E+O0 0.00000E+00

‘ELEMEN’
CONNECTIVITY

1 CQ16E 1 2 3 5 8 7
6 4

2 CQ16E 6 7 8 10 13 12
11 9

99 CQ16E 189 321 190 328 176 299
177 329

100 CQ16E 146 324 189 329 177 301
145 269

101 SP1TR 330
MATERI
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/1—28/ 1
/ 29—100 / 2

101 3
GEOMET
/1—28/ 1
/ 29—100 / 2

101 3
‘MATERI’

1 YOUNG 6.500000E+09
POISON 2.200000E—01
DENSIT 1 . 412000E+03

2 YOUNG 6.670000E+04
POISON 4. 800000E—01
DENS IT 1 . 040000E+03

3 SPRING 1.000000E—03

‘GEOMET’
1 THICK 1.000000E+00
2 THICK 1.000000E+00
3 AXIS 1.0 0.0 0.0

‘SUPPOR’
/ 330 / TR 1 TR 2

‘DIRECT’
1 1.00000E+0O 0.00000E+00 0.00000E+00
2 0.00000E+00 1.00000E+00 0.00000E+00
3 0.00000E+00 0.00000E+00 1.00000E+00

‘LOADS’
CASE 1
ELEMEN
/ 14 /

EDGE KSI2
FORCE -4. 00000E+04
DIRELM NORMAL

/ 28 /
EDGE KSI1
FORCE -4.00000E+04
DIRELM NORMAL

‘TIMELO’
0.000 0.005 1 0.0 1.0
0.005 0.010 1 1.0 0.0

‘END’

Opmerking:

Het veerelement ‘SPlTR’ is toegevoegcl oin uitvoei’ va~i dc vcrplaatsiiigen naar dc
Neutral Files rnogelijk te maken. Wegcns ccii onvolkomcnhcicl iii de gcbruikte vcrsie

van DIANA gebeurt cut niet wanneer ci geen randvoorwaarclcii zijil voorgeselii’evcn.
Dc veer is niet verbonden aan dc rest van bet model en l)cluvloc(lt die iekcnicsultatcii
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niet.

F.2 Command file voor transi~nte responsie

*FILQS
INITIA

*INPTJT

*ELASSE

*ELMAT
STIFFN
MASS

*LOADS

*ORDER

*SOLVE
ASSEMB .S
DECOMP .S

*5HOCK
INITIALIZE DT=0 .00025

ANALYS NEWMARK
OPTION MASS
OUTPUT NEUTRA NOSAVE

END INITIALIZE
SELECT

STEP ALL /
NODES ALL /
ELEMEN ALL /

INTPNT ALL /
END ELEMEN

END SELECT
OUTPUT NEUTRA R54 F1’shock

STRESS TOTAL CAUCHY GLOBAL
DISPLA TOTAL

END OUTPUT
EXECUTE 60 TIME STEPS
END EXECUTE

*END
*END
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F.3 Command file voor eigenfrequentie-analyse

*EIGEN
EXECUT

EIGENV NV=SO
SHIFT MU=1
PERFORM SUBSPACE NT=100
OPTION MASS

END EXECUT

*NEUTRA
SELECT

NODES ALL /
MODE ALL /

END SELECT
OUTPUT EIGEN Fl “eigen”

DISPLA
END OUTPUT

*END
*END
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