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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Het project ’een drie-dimensionaal model van de knie’ heeft als doel het ontwikkelen van 
een (experimenteel gevalideerd) numeriek model van de menselijke knie. Zo’n model dient 
ter beschrijving van de overbrenging van dynamische belastingen in het menselijk kniege- 
wricht. In dit project zal de aandacht zich voord richten op spanningen en vervormingen 
in de onderdelen van de knie, bijvoorbeeld in menisci en gewrichtsvlakken. 

De in de knie voorkomende complexe geometrieën, materiaaleigenschappen en belas- 
tingsituaties worden met behulp van de hiervoor uitermate geschikte methode der eindige 
elementen gemodelleerd. De ingewikkeldheid van de te modelleren structuur vereist een 
stapsgewijze aanpak waarbij de knie in drie afzonderlijke kracht doorleidende verbindingen 
verdeeld wordt. Naast een verbinding door spieren en pezen en een verbinding door de 
banden en het kapsel, wordt de krachtdoorleiding bepaald door het contact tussen tibia en 
femur. Dit contact vindt plaats, direct via de met kraakbeen beklede gewrichtsvlakken, 
en indirect via de menisci. Naar de laatstgenoemde ’verbinding’ gaat in eerste instantie 
de aandacht uit. 

Voor een numerieke formulering van het contact tussen tibia en femur is het toepassen 
van voor de continuumsmechanica min of meer nieuwe methoden noodzakelijk. Ten eer- 
ste worden gewrichtskraakbeenlagen en de menisci beschreven als een mengsel van twee 
continua die één ruimtelijk domein hebben (meerfasentheorie). Ten tweede wordt het 
contact tussen de onderdelen van het contactcomplex (tibia-menisci-femur, tibia-femur) 
beschreven met contact-algorithmen. Deze algorithmen hebben tot doel de contactinter- 
actie tussen vervormbare lichamen te beschrijven. 

Dit rapport heeft tot doel de werking van contact-algorithmen nader toe te  lichten. De 
betrekkelijk korte historie van de ontwikkeling van dit soort algorithmen heeft tot gevolg 
dat methoden nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn. Om het rapport overzichtelijk 
te houden zal het gepresenteerde zich richten op de huidige implementatie van de con- 
tactalgorithmen in het EEM programmapakket DIANA van TNO te  Delft. De grondslag 
daarvoor wordt gevormd door de contactalgorithmen die aan de TUE ontwikkeld werden 
door G.J. Schreppers. Zijn algorithmen werden in de huidige implementatie aangepast 
waar het het uiteindelijke oplossen van de uit de formulering volgende vergelijkingen be- 
treft. 

In het volgende hoofdstuk zal de theorie die ten grondslag ligt aan de contactalgorith- 
men van Schreppers nader toegelicht worden. Aansluitend zal het concept van de huidige 
contactalgoritmen besproken worden. In dit hoofdstuk is een voorbeeld toegevoegd om 
de theorie t e  verduidelijken. 
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In het derde hoofdstuk wordt besproken wat de te ondernemen acties zijn om m.b.v. DIANA 
een contactprobleem op te  lossen. Het voorbeeld uit hoofdstuk twee wordt ter demon- 
stratie ook numeriek opgelost. 

In hoofdstuk vier worden een drietal testvoorbeelden besproken, aan de hand waarvan 
de kwaliteit van de contactalgorithmen getoetst kan worden. 

Tot slot worden de bevindingen in een laatste hoofdstuk bediscussieerd. 



Hoofdstuk 2 

Theorie 

In wezen is het contactprobleem een eenvoudig probleem: waar al een lichaam zit kan niet 
nog een lichaam zitten. Problemen treden pas op als het contactprobleem op een wiskun- 
dige manier beschreven moet worden. In dit hoofdstuk komen twee beschrijvingen aan 
bod. In eerste instantie zal vrij uitgebreid ingegaan worden op de beschrijving van de hand 
van Schreppers. Deze beschrijving werd geïmplementeerd in het EEM-programmapakket 
DIANA als element CNT2D. 

Met het beschikbaar komen van een nieuwe solver, is de formulering in DIANA aan- 
gepast. Dit is in de huidige versie van DIANA geïmplementeerd in het element CONT2. 
Op deze formulering wordt aan het eind van het hoofdstuk in het kort ingegaan. 

2.1 Formulering volgens Schreppers 

2. i. 1 

In figuur 2.1 staan twee lichamen weergegeven die mogelijk met elkaar in contact ko- 
men als een belasting of verplaatsingen voorgeschreven worden. In deze afleiding wordt 
verondersteld dat op de twee lichamen geen volumebelastingen werken. Ieder lichaam is 
gedefinieerd op een domein R. De eenheidsbuitennormaal wordt aangeduid met Z. 

De rand I' van ieder lichaam wordt verdeeld in stukken. Langs het stuk ï p  wordt een 
belasting $voorgeschreven. De rand ï c  is de rand waar de contactcondities gelden. Deze 
condities zijn a-priori onbekend. De rest van deze paragraaf heeft tot doel deze condities 
weer te  geven. Ieder afzonderlijk lichaam heeft zijn eigen randen rp en ïc.  

In afwezigheid van verdeelde belastingen kunnen de evenwicht svergelijkingen voor ie- 
der lichaam, met de bijbehorende randvoorwaarden als volgt opgesteld worden: 

Cont hue formulering 

randvoorwaarden: 

u - Z = g7 op îp  (voorgeschreven belasting) (2.2) 
6 . Z  = lTc op ï c  (contactbelasting ) (2-3) 

De tensor o is de Cauchy spanningstensor en 0 is de gradiëntoperator, m.b.t. de 
huidige configuratie. De belastingsvector ten gevolge van de contactinteractie & verdient 
speciale aandacht. Hieronder wordt beschreven welke nevencondities gelden voor gC. Re- 
laties 2.1 t/m 2.3 vormen de zogenaamde sterke formulering van het probleem. 
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2.1. Formulering volgens Schreppers 5 

O 

Figuur 2.1: Twee continua die mogelijk met elkaar in contact komen (voor toelichting op 
de symbolen, zie tekst) 

Een punt p op rand ïc met materiële coördinaten ip  kan zich in twee toestanden 
bevinden, nl. de passieve en de actieve toestand. In de actieve toestand is dat punt in 
contact met een punt van een ander lichaam. Anders is dat punt in de passieve toestand. 
Als het punt zich in de passieve toestand bevindt geldt voor de contactkracht: 

$e(&& = Q (2.4) 

A l s  punt p op rand Fc van lichaam 1 in de actieve toestand is, is er een punt q met 
materiële coördinaten gS op rand î c  van lichaam 2 waarvoor geldt dat de momentane 
positievector Z samenvalt met die van punt p :  

Z(C(-p,t) = q , , t >  (2 .5)  

Tevens geldt dat de eenheidsbuitennormaal van de punten p en q tegengesteld gericht 
zijn: 

S(C(-p,t> = -.'($97t> 

Bij contact moet er krachtenevenwicht zijn: 

P c ( i p 7  t )  = -$e({,, t> (2.7) 
Als er wrijvingsloos contact verondersteld wordt, moet de tangentiële component van 

de vector jic gelijk aan nul zijn, & is loodrecht op het contactoppervlak gericht: 

@C({P7 i) * [ I  - W p 7  t > q p ,  t>l = 6 (2.8) 
De contactkrachten mogen alleen drukken zijn, trekkrachten worden niet toegelaten: 

PC(iP7 * q p ,  t )  L 0 (2-9) 
Met behulp van de differentiaalvergelijkingen 2.1 en de bijbehorende randvoorwaarden 

en nevencondities 2.2 tot en met 2.9 is het probleem vastgelegd. 
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2.1.2 Discretisatie van de vergelijkingen 

Ten behoeve van het numeriek oplossen van de vergelijkingen uit de voorgaande paragraaf 
dienen de vergelijkingen gediscretiseerd te  worden. In deze paragraaf wordt beschreven 
hoe deze discretisatie verloopt. 

Het uitgangspunt voor de discretisatie van de vergelijkingen wordt gevormd door de 
zwakke fcrmuleriog \.ar, het probleem. Voor ieder lichaam afzonderlijk is deze als volgt 
gefornuleerd: 

(2.10) 

Bewezen kan worden dat deze formulering equivalent is met de oorspronkelijke, sterke, 
+ 

formulering. In relatie 2.10 is V de gradiëntoperator, en G zijn weegvectorfuncties. 

Opm.: De spanningstensor c kan in deze vergelijking gesubstitueerd worden door gebruik te  ma- 
ken van een constitutieve wet waa@n bijv. een relatie vastgelegd wordt tussen d en afgeleiden 
van het veld van postitievetoren V,Z. 

Het probleem wordt gediscretiseerd door het veld van positsievectoren i? t e  benaderen 
door 

z N @y.)- (2.11) 

in deze vergelijking bevat de kolom coördinaten van een aantal discrete punten 
(knooppunten), en @(Z) bevat interpolatievectorfuncties. De weegvectorfuncties worden 
volgens de methode van Galerkin gekozen, wat inhoudt dat de interpolatievectorfuncties 
gelijk gekozen worden voor de 5 en 20: 

G(2) = @T(Z))W (2.12) 

De kolom y bevat de waarden van G(2) in de knooppunten. 
Gebruikmakend van vgl. 2.12 kan vgl. 2.10 herschreven worden tot 

y T ( f - y - c )  - = o  (2.13) 

In deze vergelijking worden de kolommen f, - T en c gedefiniëerd door: 

(2.14) 

= L p @ $ d T  (2.15) 

(2.16) 

De kolom f bevat datgene wat gebruikelijk de interne knooppuntskrachten wordt 
genoemd. De kolom T bevat de externe knooppuntsbelastingen. De kolom c bevat de 
knooppuntscontactbelastingen. 
Opm.: Als een constitutieve wet gesubstitueerd wordt voor de tensor n in de kolom f, kan deze kolom 

in het lineaire geval geschreven worden als een constante stijfheidsmatrix E, verkenigvuldigd met 
de kolom van knooppuntsverplaastingen: 

f = Eu (2.17) 



2.1. Formulering volgens Schreppers 7 

In het voorgaande is aangegeven hoe voor ieder afzonderlijk lichaam de evenwichts- 
vergelijkingen (relatie 2.1) met de bijbehorende 'gewone' randvoorwaarden (relatie 2.2) 
en de contactinteracties (relatie 2.3) het stelsel gediscretiseerde vergelijkingen luidt (rela- 
tie 2.13). De stelsels vergelijkingen voor ieder van de lichamen worden gekoppeld opgelost. 
Voor de kolom met knooppuntscoördinaten houdt dat bijvoorbeeld in dat deze is opge- 
bouwd uit de knooppuntscoördinaten van alle lichamen tezamen: 

Opm.: De stijfheidsmatrix K wordt dan in het lineaire geval: 

(2.18) 

(2.19) 

Ditzelfde gebeurt met de kolom met externe knooppuntsbelastingen. Aan de kolom 
c met contactbelastingen wordt in het onderstaande meer aandacht besteedt. 

In de continue formulering is ieder punt p in contact met één ander punt q (zie ver- 
gelijkingen 2.5 - 2.9). In het algemeen zal dit voor knooppunten niet opgaan. Voor de 
gediscretiseerde situatie worden er contacteenheden gedefiniëerd. Een contacteenheid be- 
staat uit een knooppunt P en een aantal knooppunten uit de tegenoverliggende zijde. 
Als knooppunt P in contact is oefenen de andere knooppunten uit de contacteenheid de 
belasting k p  op dit knooppunt uit. Volgens krachtenevenwicht oefent knooppunt P de 
belasting -bp uit op de andere knooppunten in de contacteenheid. Deze belasting wordt 
verdeeld over de andere knooppunten. In matrixvorm: 

Apc = -D&)kp (2.20) 

De matrix .Dp distribueert de belasting kP over de knooppunten in de contacteenheid. 
Hoe deze belasting over de andere knooppunten verdeelt wordt hangt af van de geometrie 
en dus van z. De totale bijdrage van knooppunt P aan de kolom g wordt gegeven door 

c p  = Apc + L p k p  = [-o,(i) + Lp] k p  (2.21) 

De matrix Lp is de locatiematrix behorend bij kP.  
Vervolgens kunnen de nevencondities behorend bij de contactkrachten I p  toegepast 

worden. Het wrijvingsloze contact (in de continue formulering weergegeven door rela- 
tie 2.8) wordt aangegeven door 

O&)kP = 0 (2.22) 

-P P is de matrix die de kolom k p  projecteert op het vlak van contact. Deze projectie- 
matrix hangt af van de geometrie en dus van g. 

Knooppunt P mag een tegenovergelegen elementzijde niet doordringen. Dit houdt in 
dat wanneer er contact is, f op een tegenovergelegen elementzijde moet liggen. Dit wordt 
geformuleerd als een scalaire relatie tussen de knooppuntscoördinaten: 

Daarmee wordt de kolom c: 
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c = [-o,(z) + Lp] k p  = A(dk (2.24) 

De kolom c is dus opgebouwd uit de bijdragen c, van alle knooppunten P die in 
contact zijn, oftewel 'actief' zijn (aangeduidt als P E S ,  waarin S de verzameling 'actieve' 
knooppunten is). 

De nevencondities 2.22 en 2.23 kunnen op een soortgelijke manier geassembleerd wor- 
den. Dit leidt dan tot: 

P G  

O(z)I = 0 : geen wrijving 
Ic(z) = o : geen doordringing 

(2.25) 
(2.26) 

Als een knooppunt op de contactrand ï c  niet in contact is, kan dat, analoog aan 
relatie 2.4, weergegeven worden door 

k p  = o 
Dit leidt tot 

(2.27) 

-I ZL = 0 : geen contact (2.28) 

De discretisatie van het oorspronkelijke probleem met randvoorwaarden en nevencon- 
dities kan nu compact weergegeven worden door het gekoppeld op te lossen stelsel: 

(2.29) 

b(z, I )  is een compacte schrijfwijze voor de nevencondities weergegeven in relaties 2.25,2.26 

De set vergelijkingen weergegeven in relatie 2.29 is lineair afhankelijk van I en niet- 

Voor iedere iteratiestap i + 1 wordt een benadering bepaald, gebruik makend van de 

en 2.28. 

lineair afhankelijk van I. Het stelsel vergelijkingen wordt iteratief opgelost. 

schatting uit stap i .  

(2.30) 
(2.31) 

Voor stap i + 1 geldt: 

r - &+1 + sgi+l, > = o  (2.32) + @i+l 

-t @+I) = 0 
De vergelijkingen worden volgens het Newton-Raphson iteratie proces opgelost: 

In matrixvorm wordt het iteratief op te lossen stelsel: 
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(2.34) 

hierin stellen Ab de afgeleiden van de kolom naar de variabele 6 voor. 

2.1.3 

In het voorgaande is al opgemerkt dat punten op de rand rc in de actieve of passieve 
staat kunnen verkeren. Deze paragraaf heeft als onderwerp hoe vastgesteld kan worden 
of een punt van de contactrand al dan niet actief is. 

Vâststellen of er we! of geen coritact is 

Figuur 2.2: Twee lichamen die mogelijk met elkaar in contact komen (voor toelichting op 
de symbolen, zie tekst) 

In figuur 2.2 staan twee lichamen weergegeven die met elkaar in contact kunnen komen. 
Bij het vaststellen of er al dan niet contact is wordt ervan uit gegaan dat bij een iteratief 
oplosproces in de eerste iteratieslag alle punten in de passieve staat verkeren. De positie 
van een punt p op rand ï c  wordt dan aangeduidt met 'i&. N a  iteratieslag i + 1 moet 
nagegaan worden of het punt door een zijde van een ander lichaam is gedrongen. Daartoe 
wordt een lijn gedefiniëerd met als parametervoorstelling 

+ 
l(a) = lZP  + a(i+lzp -l zp> (2.35) 

,waarin a een willekeurige constante is. Op het snijpunt van deze lijn met de rand van een 
ander lichaam heeft a de waarde pi. Als voor de kleinste waarde van pi geldt: O 5 p 5 1, 
dan is het punt p doorgedrongen in een ander lichaam, en gaat dat punt over van de 
passieve naar de actieve staat. Zolang er geen trekkrachten optreden blijft het punt in de 
actieve staat, anders gaat het terug naar de passieve staat. 
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2.2 Huidige formulering 

Bij de theorie uit de voorgaande paragrafen is ervan uitgegaan dat de op t e  lossen verge- 
lijkingen één stelsel vormen. Een andere, meer eenvoudige, beschrijving wordt mogelijk 
door een stelsel vergelijkingen op te lossen, waarvan de oplossing aan bepaalde voorwaar- 
den voldoet. Numeriek worden deze oplossingen verkregen door gebruik te  maken van een 
'constraint solver'. 

In de huidige contactelementen van DIANA is gebruik gemaakt van een dergelijke 
solver. In deze paragraaf zal daarom het concept van de oplosprocedure in het kort 
besproken worden. 

Van een aantal lichamen in een ruimte kunnen voor ieder lichaam afzonderlijk de 
evenwichtsvergelijkingen opgesteld worden. Voor ieder lichaam luiden die als volgt: 

q . 0  = 0 in fl (2.36) 

randvoorwaarden: 

0 . ñ  = p op I'p (voorgeschreven belasting) (2.37) 

Het eventuele contact is hier nog buiten beschouwing gelaten. De vergelijkingen wor- 
den gediscreteerd en de vergelijkingen worden gekoppeld opgelost. Tot zover verschilt het 
contactprobleem nog niet van alle andere niet-contactproblemen. Wordt echter, nadat 
een oplossing van het gekoppelde stelsel gevonden is, vastgesteld dat een knooppunt in 
een ander lichaam doorgedrongen is, dan kunnen lineaire relaties tussen de coördinaten 
van de knooppunten opgesteld worden, die ervoor zorgen dat de doorgedrongen knoop- 
punten op een rand van een ander lichaam komen te liggen. De oplossing die nu bepaald 
wordt is niet alleen een oplossing van het oorspronkelijk op te lossen stelsel vergelijkingen, 
maar voldoet ook aan de beperkingen die opgelegd zijn door de eis dat knooppunten geen 
andere zijden mogen doordringen. Dit kan geformuleerd worden als: 

f(4 = T vergelijkingen 
/€(I) = o constraints 

(2.38) 
(2.39) 

De contactbelastingen kunnen nu opgevat worden als een soort interne belastingen in 
een lichaam dat oorspronkelijk uit twee of meer lichamen bestond. De contactbelastingen 
kunnen achteraf bepaald worden uit de interne knooppuntskrachten. 

2.3 Eenvoudig contactprobleem, analytisch opgelost 

Om de belangrijkste aspecten van de theorie uit de voorgaande paragrafen toe te lichten, 
wordt in deze paragraaf een eenvoudig, ééndimensionaal voorbeeld analytisch uitgewerkt. 
Het probleem staat schematisch weergegeven in figuur 2.3. Het probleem wordt gevormd 
door twee lichamen die met elkaar in contact komen. Ieder van de twee lichamen bestaat 
uit een lineaire veer, in het vervolg element genoemd, die twee knooppunten verbindt. 
Aan het linker knooppunt van element 1 wordt een verplaatsing ter grootte U voorge- 
schreven, terwijl de verplaatsing van het rechter knooppunt van element 2 onderdrukt 
wordt. Verplaatsing U wordt zodanig voorgeschreven dat de twee elementen met elkaar 
in contact komen. 
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U 

L* 
element 1 

-4 element 2 

Figuur 2.3: Eenvoudig, eendimensionaal contactprobleem 

Uitgangspunt bij het oplossen van dit probleem vormt het stelsel vergelijkingen 2.29 
uit de vorige paragraaf. In het hiernavolgende wordt uitgewerkt hoe voor dit eenvoudige 
geval de kolommen en matrices en gevonden worden die nodig zijn om het probleem op 
te  lossen. 

R1 

1 2 

Figuur 2.4: Elements- en knooppuntsgrootheden (voor toelichting, zie tekst) 

Figuur 2.4 geeft enige grootheden weer. De blokjes stellen knooppunten voor, en de 
daaraan verbonden grootheden de knooppuntsgrootheden. De overige grootheden zijn 
de elementsgrootheden. De kolom r bestaat uit de externe knooppuntskrachten in de 
knooppunten 1 en 4 (RI en R4). 

O 
T = I o 1  (2.40) 

Omdat in dit voorbeeld verplaatsingen voorgeschreven worden is de kolom een kolom 
met onbekenden. Dat doet geen afbreuk aan de geldigheid van de in het voorgaande 
afgeleide theorie. 

De knooppunten 2 en 3 vormen tezamen de contacteenheid, waarin C2 de kolom met 
contactkrachten k voorsteld. Zoals in de vorige paragraaf al opgemerkt wordt tijdens de 
eerste iteratie verondersteld dat er nog geen contact is. De contactbelasting C2 is in dit 
geval dus gelijk aan nul. Dit wordt weergegeven door relatie 2.28. Toepassen van deze 
relatie: 

h(k) = c2 = o (2.41) 
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- kl 4 1  o o o - 16x1 - 
-ki bi O O O '6x2 

O O -k2 k2 O '6x4 

- o o o 0 1 - - 1 6 c 2 -  

o o k2 -k2 o 16x3 

Omdat er geen actieve contacteenheden zijn is de kolom met knooppuntsbelastingen 
c gelijk aan nul: 

c = c J  (2.42) 

Daarmee zijn voor dit probleem de kolommen h, en g bepaald. Rest nog de kolom 
f(z) I te  bepalen. 

Voor ieder van de twee veren wordt een constarite ongespannen veerlengte I; bekend 
verondersteld. Gebruikmakend van deze kennis en van bekende veerstijfheden k; kan vrij 

- R1 - 
O 

R 4  

= o (2.44) 

- 0  

eenvoudig de kolom f(z) bepaald worden: 

21 
- 1  - 

22 
23 = 
x4 

1 

1 

1 

- lC2 - 

1 o o -k2 

21 
0 -  

O52 

OC2 - 

23 

24 

O 

O 

Ten behoeve van het Newton-Raphson 
bepaz kolommen f ,  g en h naar de kolom 

+ 

- -2 

iteratieproces worden de afgeleiden 

(2.43) 

van de 
d, en tevens de afgeleiden van de ka-Dmmen 

c en h naai de kolom b. Gebruik makend van de notatiewijze uit de vorige paragraaf 
resulteert dit in: 

ki -ki O O 
-k1 ki O 

O -k2 k2 

& = O  ( 4 x 4 )  Ck = Q(4 x i) 

deze slag: 

(2.45) 
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Na deze iteratieslag wordt gecontroleerd of contact eenheden niet van de passieve naar 
de actieve staat gegaan zijn, m.a.w. er wordt nagegaan of knooppunt 2 niet voorbij knoop- 
punt 3 is gekomen. De voorgeschreven verplaatsing U was zodanig gekozen dat dat het 
geval is. Gebruikmakend van de formulering van vergelijking 2.35 wordt vastgesteld dat 
er doordringing plaatsgevonden door een waarde voor p uit de volgende vergelijking te  
bepalen: 

O 2 2  + p(Oz2 + ' 6 2 2  - O 22) = i23 (2.46) 

In dit voorbeeld zal blijken dat O 5 p 5 1 en dus dat knooppunt 2 door 'elementzijde' 
3 gedrongen is. De contacteenheid gaat over in de actieve staat. 

De kolom c verandert nu, omdat er actieve contacteenheden bijgekomen zijn. Tevens 
zal de kolom h veranderen omdat er nu andere nevencondities voor de contactkracht 
gelden. 

Volgens het krachtenevenwicht zal knooppunt 3 op knooppunt 2 de contactkracht C2 

uitoefenen. Dit wordt verdisconteerd m.b.v. de matrix QP uit relatie 2.21. Met deze 
matrix en de matrix Lp kan de kolom g bepaald worden: 

In de kolom h wordt nu de nevenconditie opgenomen dat knooppunt 2 en 3 dezelfde 
coördinaten moeten hebben, zoals in de vorige paragraaf voorgeschreven m.b.v. relatie 2.27 

(2.47) 

Volgens het iteratieschema moeten om een nieuwe iteratieve oplossing 2Sg en 26b te  
vinden, de functiewaarden van f, c en h en van hun afgeleiden bepaald worden voor ' g  
en '&. 

Kolom f is lineair afhankelijk van g ,  dus is de afgeleide constant voor iedere iteratie- 
slag. De reit van de elementen uit het rechterlid van relatie 2.34 wordt gegeven door: 

De afgeleiden van h naar g en k. worden: 

& = [ O  1 -1 o ]  g h = o  

De afgeleide naar van de kolom g wordt: 
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k1 -k1 o o 0 -  
-kl  k1 O O 1 

o o -2 -k2 -1 
o o -k2 k2 o I o 1 -1 o o -  

Daarmee wordt het voor de tweede iteratieslag op te lossen stelsel: 

De waarden van de coördinaten van knooppunten 1 en 4 zijn door de oorspronkelijke 
coördinaten plus de verplaatsingen voorgeschreven. In de tweede it eratieslag zullen deze 
niet meer veranderen, dus 2Sxl en 2Sx4 zijn nul. De waarden van de overige onbekenden 
kunnen voor dit speciale geval in één slag bepaald worden, omdat het stelsel lineair is. 
Het stelsel vergelijkingen 2.48 kan gesorteerd worden naar bekenden en onbekenden door 
rijen en kolommen te  verwisselen: 

O 
O 
-d 
Rl 
R4 . 

- (2.49) 

Uit dit stelsel kunnen de overgebleven onbekenden opgelost worden: 

De uiteidelijke oplossing voor de knooppuntscoördinaten en de contact belastingen luidt 
dus: 
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2.4 Huidige formulering 
Indien gebruik gemaakt wordt van de huidige formulering van het contactprobleem, dan 
wordt het volgende stelsel opgelost: 

Daarnaast moet voor het tweede en derde knooppunt gelden dat de coördinaten het- 
zelfde zijn: 

x2 = 23 (2.51) 

Hoe het stelsel vergelijkingen dan wordt opgelost zou hier te ver voeren, maar het is 
wel eenvoudig in te  zien dat als constraint 2.51 in de vergelijkingen 2.50 gesubstitueerd 
het stelsel vergelijkingen er als volgt uit komt te  zien: 

(2.52) 



Hoofdstuk 3 

Voorschrijven van 
contactcondities in DIANA 

In het EEM-programmapakket DIANA zijn algorithmen opgenomen die contactproblemen 
oplossen. In dit hoofdstuk zal beschreven worden hoe contactproblemen opgelost moeten 
worden m.b.v. DIANA. De aandacht zal zich alleen richten op hoe de contactcondities 
voorgeschreven worden en niet hoe het probleem in zijn totaliteit gespecificeerd wordt. 
Enige bekendheid met DIANA is daarom van belang. 

Aan het einde van het hoofdstuk is ter toelichting het eenvoudige voorbeeld uit het 
vorige hoofdstuk toegevoegd om de werking van de algorithmen te  demonstreren. 

In de huidige implementatie van contactalgorithmen in DIANA is het mogelijk om 
het contact tussen zowel twee- als driedimensionale lichamen te beschrijven. Hier richt 
de aandacht zich op de beschrijving van het contact tussen tweedimensionale lichamen. 
Deze beschrijving is geïmplementeerd in het element CONTZ. De beschrijving van het 
driedimensionale probleem is geïmplementeerd in het element CONT3. 

3.1 Het specificeren van wrijvingsloos contact 

Een gedeelte van elementmeshes van lichamen die in contact komen staat weergegeven 
in figuur 3.1. Langs de randen van lichamen 1 en 2 zullen contactcondities gespecificeerd 
moeten worden. Daartoe worden contactelementen gedefiniëerd tussen knooppunten 1 en 
2, 2 en 3, enz. In DIANA worden deze elementen in de datafile toegevoegd aan de reeds 
bestaande mesh. Dit gebeurd in het blok >ELEMEN’. Bijv.: 

y ELEMEN y 

3 CONT2 1 2 
4 CONT2 2 3 

9 CONT2 7 6 
10 CONT2 8 7 

Het is van essentiëel belang om de knooppunten waartussen het element gedefiniëerd 
wordt in een bepaalde volgorde op te  geven. Deze volgorde wordt bepaald door de regel 
dat gaand van het eerste naar het tweede knooppunt de buitennormaal naar links wijst, 
zoals ook in het bovenstaande voorbeeld gedaan werd. 

16 
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7 

8 

lichaam 1 lichaam 2 

Figuur 3.1: Elementmeshes 

Het is niet noodzakelijk dat de contactelementen op een reeds bestaande elementzijde 
gedefiniëerd worden. Een contactelement verbindt alleen twee knooppunten waarvoor 
contact condities in rekening gebracht moeten worden. 

Nu de elementen gedefiniëerd zijn moet ook nog aangegeven worden wat de contact- 
eenheden zijn. Dit wordt gedaan in het blok y CONTAC’ . In dit blok wordt aangegeven 
welke elementen met welke andere elementen in contact komen. Dit gebeurd door één van 
de twee randen als contactor en de andere als target aan te duiden. Voor het bovenstaande 
voorbeeld gebeurt dat door het volgende aan de data file toe te voegen: 

CONTAC y 

ZONE 
CONTCT / 3 4 / 
TARGET / 9 10 / 

In principe maakt het niet uit welk van de twee randen aangeduid wordt met target 
en welke met contactor. In praktische zin kan het echter wel van het grootste belang 
zijn. Bestaan er namelijk langs de ene rand elementzijden die groter zijn dan langs 
de andere rand, dan kan het voorkomen dat knooppunten, ondanks het definiëren van 
contactelementen, toch in een ander lichaam doordringen. Dit wordt veroorzaakt door 
het feit dat alleen voor de knooppunten van de contactor wordt nagegaan of ze door de 
elementzijde van de target doordringen, en niet vice versa. Een voorbeeld daarvan staat 
weergegeven in figuur 3.2. 

In situatie 1 is de grote elementzijde de contactor en de kleine de target. Als voor 
het linker element een verplaatsing voorgeschreven wordt zoals aangegeven met de pijlen, 
dan zullen de beide knooppunten niet door een elementzijde van een target gaan. Beide 
knooppunten kunnen nu in het materiaal van een ander lichaam liggen. Worden target 
en contactor omgewisseld, dan dan zal nagegaan worden of de beide knooppunten van 
de kleine elementzijde door de zijde van de target zijn gedrongen (situatie 2). In deze 
situatie zal geen van de knooppunten in een ander lichaam terecht komen. 
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Figuur 3.2: Mogelijk effect van verwisselen target en contactor 
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Figuur 3.3: Een ander voorbeeld van het verwisselen van contactor en target 
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1 . 1 .  

Figuur 3.4: DIANA’S ’mesh’ 

Een ander voorbeeld van een dergelijk fenomeen staat weergegeven in figuur 3.3. 
In situatie 1 zijn er elementen (eigenlijk de twee knooppunten van dit element) die deel 

uitmaken van de target die in hun geheel door een elementzijde van de contactor dringen. 
Door, zoals in situatie 2, de target en contactor te verwisselen wordt dit voorkomen. 

3.1.1 Voorschrijven van krachten 

In het geval dat aan één van de contactlichamen wel krachten voorgeschreven worden maar 
geen verplaat singen, zal dat lichaam, zonder verdere hulpmiddelen, zich verplaatsen als 
star lichaam. Dit wordt veroorzaakt door de veronderstelling dat er initiëel geen contact 
optreedt. 

Om deze starre lichaamsverplaatsing te  onderdrukken zal dat lichaam aan een vol- 
doend aantal zeer slappe veren verbonden kunnen worden, die de starre lichaams verplaat- 
singen onderdrukken, maar de bedoelde oplossing niet te veel beïnvloeden. De belasting 
wordt aangebracht in twee opeenvolgende stappen: ten eerste wordt een kleine kracht 
voorgeschreven, voldoende om de slappe veren genoeg te laten rekken om contact te laten 
optreden. Ten tweede wordt de eigenlijke belasting voorgeschreven. 

3.2 Eenvoudig voorbeeld 

Het eenvoudige voorbeeld uit het vorige hoofdstuk kan ook opgelost worden met DIANA. 
In deze paragraaf zal dit voorbeeld dienen om de werking van DIANA’S contactelementen 
te  demonstreren. 

Uit de vorige paragraaf zal gebleken zijn dat contactelementen tussen twee knooppun- 
ten gedefiniëerd worden. Het voorbeeld uit het vorige hoofdstuk zal dan ook enigszins 
aangepast moeten worden. De twee veren die met elkaar in contact komen zullen gemo- 
delleerd worden als twee verenparen, zoals weergegeven in figuur 3.4. 

De bovenstaande ’mesh’ wordt in een file diana. dat als volgt voorgeschreven: 

’coordi’ di=2 
1 0.0 0.25 
2 1.0 0.25 
3 0.0 0.75 
4 1.0 0.75 
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5 2.0 0.0 
6 2.0 1.0 
y elemen y 

connec 
1 sp2 t r  1 2 
2 sp2 t r  3 4 
3 s p l t r  5 
4 s p l t r  6 
5 cont2 4 2 
6 cont2 5 6 

De elementen sp2t r  en s p l t r  zijn veerelementen. Bij het eerste element heeft ieder van 
de twee knooppunten één graad van van vrijheid. Bij het andere element is de verplaatsing 
van één van de twee knooppunten onderdrukt. 

De contacteenheden voor dit probleem worden in het blok CONTAC opgegeven: 

y contac y 

zone 
contct  5 
t a r g e t  6 
y endy 

Voor de knooppunten 1 en 3 wordt de verplaatsing voorgeschreven, en de veerstijf- 
heden voor de twee verenparen worden opgegeven. Alle verplaatsingen in de richting 
loodrecht op de lengterichting van de veren worden onderdrukt, zodat het probleem echt 
eendimensionaal wordt. 

materi  
/ 1-2 / 1 
/ 3-4 / 2 

/ 3-4 / 
geomet 

1 
>mat e r i  ’ 
1 spring 10.0 
2 spr ing 15.0 
y geomet y 

1 axis  1.0 0.0 0.0 
’ d i rec t ’  
1 1.0 0.0 0.0 
2 0.0 1.0 0.0 
3 0.0 0.0 1.0 
’ suppor y 

/ 1 3 /  tr 1 
I’ 1-6 / tr 2 
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’ loads ’ 
case 1 
def o m  
/ 1 3 /  tr 1 1.1 

Als de bovenstaande blokken in de datafiie zijn opgenomen is het specifieke probieem 
vastgelegd. Om het probleem op te  lossen wordt eerst een lineaire, initiële berekening uit- 
gevoerd en vervolgens een niet-lineaire berekening om het probleem iteratief op te  lossen. 
Het specificeren van de DIANA commandfiles is voor contactproblemen niet wezenlijk 
anders dan voor andere niet-lineaire berekeningen. Daarom wordt er hier niet verder op 
ingegaan. De benodigde files zijn opgenomen in appendix A. 

Uit de DIANA uitvoerfile blijkt dat de procedure vergelijkbaar is met de procedure die 
bij het eenvoudige voorbeeld in het vorige hoofdstuk gehanteerd werd. De verplaatsing 
wordt voorgeschreven in de twee linker knooppunten en de verplaatsingen in de andere 
knooppunten worden berekend, terwijl aangenomen is dat er nog geen contact is. Aan 
de hand van de berekende knooppuntsposities wordt vastgesteld dat twee knooppunten 
door een contactelementzijde zijn doorgedrongen. In de DIANA uitvoerfile is dat als volgt 
terug te  vinden: 

IN SEGMENT INTFOR: NNOCON= O 
IN SEGMENT INTFOR: NSLIP = O 
IN SEGMENT INTFOR: NSTICK= O 
IN SEGMENT INTFOR: NPENET= 2 

CONTACT ALGORITHM APPLIED 

De contactcondities worden in rekening gebracht en een nieuwe oplossing wordt be- 
paald, waarvoor geldt dat de twee knooppunten nu op een contact element rand liggen: 

IN SEGMENT INTFOR: NNOCON= O 
IN SEGMENT INTFOR: NSLIP = 2 
IN SEGMENT INTFOR: NSTICK= O 
IN SEGMENT INTFOR: NPENET= O 

CONTACT ALGORITHM APPLIED 

Het iteratieproces is geconvergeerd: 

RELATIVE SOLUTION VARIATION = 0.997D-17 CHECK = TRUE 

De oplossing luidt: 

TOTAL DISPLACEMENTS IN GLOBAL AXES STEP: 1 LOADFAC: 1. O00 
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- 
1.10 
1.04 
0.04 
0.00 
1.20 

NODE TDtX TDtY TDtZ TDrX TDrY 
TDrZ 

1 l.lOOE+OO 0.000E+00 0.000E+00 
2 1.040E+00 O.OOOE+OO 0.000E+00 
3 i.lOOE+OO 0.000E+00 0.000E+00 
4 1.040E+00 0.000E+00 0.000E+00 
5 4.000E-02 0.000E+00 0.000E+00 
6 4.000E-32 C.OOOE=+CO 0.000E+00 

CONTACT STATUS FOR ELEMENT TYPE CONT2 STEP: 1 LOADFAC: 1.000 
ELEMEN NODE STATUS 

5 4 SLIP 
2 SLIP 

TOTAL GENERALIZED STRESS IN LOCAL AXES FOR ELEMENT TYPE SP2TR STEP: 1 LO 
ELEMEN NODE N 

1 1 -6.000E-01 
2 6.000E-01 

2 3 -6.000E-01 
4 6.000E-01 

TOTAL GENERALIZED STRESS IN LOCAL AXES FOR ELEMENT TYPE SPlTR STEP: 1 LO 
ELEMEN NODE N 

3 5 6.000E-01 
4 6 6.000E-01 

Deze uitkomsten kunnen gecontroleerd worden door in de analytische oplossing uit 
het vorige hoofdstuk numerieke waarden in te vullen. 

Als waarden voor k1 en k2 worden 20 N / m  resp. 30 N / m  gekozen. De grootte van 
de voorgeschreven verplaatsing U is 1.1 m. Daarmee wordt in de tweede iteratieslag de 
waarde van := d = 0.1. Deze numerieke waarden worden in de oplossing uit het vorige 
hoofdstuk gesubstitueerd: 

Het blijkt dat de berekende knooppuntsverplaatsingen in beide gevallen hetzelfde zijn. 
De krachten die in de veren otpreden (’ GENERALIZED STRESSES’) tezamen zijn net zo 
groot als de analytisch berekende contactbelastingen. De contactbelastingen die in de 
huidige versie van DIANA berekend worden zijn onjuist. Dit woordt veroorzaakt door 
een fout in het verwerken van de resultaten. 
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Voorbeelden 

Om de kwaliteit van de contactalgorithmen te toetsen zijn een drietal eenvoudige testvoor- 
beelden uitgewerkt. Een eerste test heeft betrekking op het in contact komen van twee 
vierhoekige elementen met als doel na te gaan of de contactelementen er inderdaad voor 
zorgen dat er geen doordringing plaatsvindt. Tevens wordt in dit voorbeeld nagegaan of 
bij het optreden van trekkachten in het contact het contact inderdaad verbroken wordt. 

In een tweede testprobleem wordt nagegaan of het optreden van grote relatieve ver- 
plaatsingen van de in contact komende lichamen op een juiste manier te  modelleren is. 

Een derde probleem heeft tot doel weer te  geven wat er gebeurt als er niet op een 
eenduidige manier vastgesteld kan worden of er al dan niet doordringing heeft plaatsge- 
vonden. 

4.1 Botsende blokken 

In het eerste voorbeeld wordt het in contact komen en het beëindigen van dit contact van 
twee elastische vierkanten gedemonstreerd. In figuur 4.1 staat dit proces weergegeven. 
De twee lichamen bestaan ieder uit een vierhoekig element. Alle verplaatsing van het 
grote element zijn onderdrukt zodat het element zich vast en star in de ruimte bevindt. 
Aan de twee linker knooppunten (N7 en N8) van het kleine element worden verplaatsingen 
voorgeschreven zodat de twee rechter knooppunten (N5 en N6) van dat element in het 
grote element zullen doordringen, zoals rechtsboven in de figuur weergegeven staat. 

De uiteindelijke knooppuntsverplaatsingen staan linksonder in de figuur afgebeeld. De 
twee rechter knooppunten van het kleine element liggen op de elementzijde van het grote 
element. 

In een tweede increment worden opnieuw verplaatsingen aan de knooppunten N 7  en 
N 8  van het kleine element voorgeschreven. De verplaatsingen zijn nu zo gekozen dat de 
elementen los gaan laten. Rechtsonder in de figuur staat de uiteindelijke configuratie van 
de elementen weergegeven. De twee rechter knooppunten van het kleine element zijn nu 
los van de elementzijde van het grote element. 

4.2 Glijdend contact 

In dit voorbeeld wordt nagegaan of het mogelijk is of twee met elkaar in contact komende 
lichamen ten opzichte van elkaar grote verplaatsingen kunnen ondergaan. Bij grote re- 
latieve verplaatsingen moeten de contactelementen de mogelijkheid bieden om tijdens 

23 
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Figuur 4.1: Ontstaan en verbreken van contact 

contact ten opzichte van elkaar te bewegen. In dit voorbeeld komt dat erop neer dat na- 
gegaan wordt of een knooppunt dat in een bepaald belastingincrement op een contactzijde 
ligt, tijdens een volgend belastingincrement op een andere elementzijde ligt. 

In figuur 4.2 staat weergegeven hoe dit testprobleem verloopt. Eén lichaam bestaat 
uit een verticale rij van tien balkelementen. De verplaatsing van het bovenste knooppunt 
wordt in zes stappen voorgeschreven. De verplaatsingen van de andere knooppunten van 
dit lichaam worden niet voorgeschreven. 

Het tweede lichaam bestaat uit één knooppunt, dat vast in de ruimte ligt. Een con- 
tactelement werd gedefiniëerd tussen dit knooppunt en een dummy knooppunt. 

In de eerste verplaatsingsstap wordt ervoor gezorgd dat er contact optreedt tussen de 
staaf en het vaste punt. In een tweede en volgende verplaatsingsstappen beweegt dit vaste 
knooppunt zich relatief ten opzichte van de staaf. Tijdens het verder glijden van de staaf 
komt het knooppunt steeds op een lager gelegen element zijde te liggen. 

4.3 Contact in een hoek 

Het vaststellen of er al dan niet contact is, is niet altijd triviaal. In figuur 4.3 staat een 
voorbeeld weergegeven waarbij het niet mogelijk is om voor alle knooppunten die door 
een elementzijde dringen vast te stellen op welke zijde ze eigenlijk behoren te  liggen. 

De uitgangssituatie is in de figuur gestippeld weergegeven. De verplaatsing van de 
knooppunten 10, 11 en 12 van het element rechtsboven zijn onderdrukt. De verplaatsin- 
gen van de knooppunten 1, 2, 3, 4 en 7 worden voorgeschreven, zodat de twee lichamen 
met elkaar in contact komen. Voor de knooppunten 6 en 8 kan eenduidig vastgelegd war- 
den door welke elementzijde ze gedrongen zijn. Voor knooppunt 5 is dit niet eenduidig. 
Bij het bepalen van een oplossing zal vastgesteld worden dat het knooppunt door een zijde 



4.3. Contact in een hoek 25 

L 

........................ ....... ............................. 

I 

I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

L 

Figuur 4.2: Glijdend contact 
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Figuur 4.3: Contact in een hoek 
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is gedrongen. De keuze van deze-zijde is arbitrair, want eigenlijk is het door beide zijden 
gedrongen. In een volgende iteratieslag zal het knooppunt op een van de biede zijden 
gelegd worden. Vervolgens wordt vastgesteld dat er weer doordringing heeft plaatsgevon- 
den, maar nu door de andere zijde, en bij een volgende iteratieslag zal het knooppunt 
op die zijde gelegd worden. In iedere iteratieslag 'verhuist' het knooppunt dus van de 
ene naar de andere zijde. Het probleem zal daarom niet convergeren. De oplossing die 
weergeven staat is de oplossing die verkregen wordt door het iteratieproces af te breken. 
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Tot slot 

Het doel van dit rapport was om de werking van de contactalgorithmen van het EEM- 
programmapakket DIANA te beschrijven. Daarbij is in eerste instantie ingegaan op de 
theorie. Daarbij zijn twee mogelijke formuleringen van het contactprobleem aan de orde 
gekomen: ten eerste de formulering volgens G .  J. Schreppers, die geïmplementeerd werd 
in het element CNT2D van DIANA. Ten tweede is heel in het kort aangegeven wat de 
grondslag is van de implementatie van de huidige contact elementen CONT2. 

Met het ter beschikking komen van een constraint solver in DIANA kan het contact- 
probleem aanzienlijk eenvoudiger beschreven worden dan voorheen. De theorie beperkt 
zich tot de eenvoudige constatering dat als er een knooppunt door een zijde gedrongen 
is, dat knooppunt op die zijde teruggelegd moet worden. Deze voorwaarde wordt als 
constraint toegevoegd aan de met het oorspronkelijke stelsel te bepalen oplossing. Uit de 
bepaalde oplssing worden achteraf de contactbelasting berekend. 

Bij het toepassen van de elementen CNT2D bestond de mogelijkheid dat er nullen 
op de hoofddiagonaal van de stijfheidsmatrix kwamen te  staan. Dit kan tot numerieke 
problemen leiden. Gebruikmakend van het nieuwe element CONT2 zijn deze problemen 
omzeild. 

In een drietal testvoorbeelden werden de mogelijkheden van de contactelementen on- 
derzocht. In twee voorbeelden leidde dit tot goede resultaten. 

In een derde voorbeeld bleek dat het niet mogelijk was om een oplossing te bepalen. 
Deze laatste bevinding is vooral van belang bij het modelleren van de meniscus in het 
kniegewricht. De meniscus is wigvormig en loopt uit in een punt. Deze punt bevindt 
zich waar tibia en femur met elkaar in contact zijn. Er zal dus in een model van de 
knie een gebied zijn waar drie lichamen met elkaar in contact komen. De resultaten van 
het voorbeeld met 'hoekcontact' doen vermoeden dat dat numerieke problemen verwacht 
kunnen worden de hierboven beschreven regio van een model van het kniegewricht 

Verdere aandacht moet nog besteed worden aan het effect van meshverfijning op het 
doordringen van knooppunten door elementzijden. In hoofdstuk 3 is al aangeduidt dat de 
knooppunten van kleine elementen op de target door grote elementzijden van de contactor 
kunnen dringen. 

Naast de in dit rapport beschreven tweedimensionale contact elementen CONT2 dient in 
de toekomst ook de werking van de driedimensionale contactelementen geïnventariseerd 
te  worden. Daartoe kunnen soortgelijke eenvoudige problemen opgelost worden als b 
esproken in hoofdstuk 4. 
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Bijlage A 

DIANA .dat en .corn files van 
eenvoudig probleem 

File: veren.dat 

'coordi> di=2 
1 0.0 0.25 
2 1.0 0.25 
3 0.0 0.75 
4 1.0 0.75 
5 2.0 0.0 
6 2.0 1.0 
' elemen' 
connec 
1 sp2t r  1 2 
2 sp2t r  3 4 
3 s p l t r  5 
4 s p l t r  6 
5 cont2 4 2 
6 cont2 5 6 
m a t  e r  i 
/ 1-2 / 1 
/ 3-4 / 2 

/ 3-4 / 
geomet 

1 
' mat e r i  ' 
1 spring 10.0 
2 spring 15.0 
'geomet ' 
1 axis 1.0 0.0 0.0 
' d i r ec t '  
1 1.0 0.0 0.0 
2 0.0 1.0 0.0 
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3 0.0 0.0 1.0 

/ 1 3 /  tr 1 
/ 1-6 / tr 2 
y loads 
case 1 
def o m  
1 1 3 1  ti- 1 1.1 
j cont ac y 

zone 
contct 5 
target 6 
j end’ 

suppor y 
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File: veerlin.com 

nolog 
*f i l o s  

i n i t i a  
*input 
* elas  s e 
* elmat 
*loads 
*solve 
*streac 
*neutra 
select  
node a l l  / 
elemen a l l  / 
end elemen 

end se lect  
output f i="linI' 

end output 
*end 
*end 

a l l  

http://veerlin.com
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File: veernl.com 

*nonlin 
i n i t i a  

end i n i t i a  
output p r i n t  cl=75 f i="veren. out" 

output neutra  save 

s t a tus  contac 
d isp la  t o t a l  
s t r e s s  Cauchy 
stress genera 
force t o t a l  
force res idu  

end output 
loadin 

end loadin 
output neutra  

end output 
execut load(1) s teps  

size 1.0 (i) / 
perform l inea r  mi=100 
norm reference d isp la  
norm check d isp la  ep=l.e-10 
norm abort  d i sp la  ep=l.e+15 

load(1): (1) 1.0 1 

disp la  t o t a l  

end execut s teps  
*graphi 

model 
end model 
layout 
nodes data.d li=.. fa=l.O 

end layout 
output nonlin f i="n ie t l i n"  
t ex t  contact I t  

disp la  t o t a l  
end output 

*neutra 
output nonlin f i="niet"  
end output 

*end 
*end 

http://veernl.com
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