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samenvatting 

In dit verslag wordt een inleiding gegeven voor de berekening 
aan elastische geometrieen, die onder invloed van een inwen- 
dige druk vervormen. Omdat er sprake is van grote vervormin- 
gen en niet-uniforme drukverdeling, is nauwelijks meer een 
analytische oplossing te bepalen voor deze klasse van proble- 
men en daarom is het noodzakelijk om een eindige elementen 
pakket te gebruiken. Bij deze stage is gebruik gemaakt van 
het EEM pakket MARC. Om bekend te geraken met dit pakket en 
de mogelijkheden en beperkingen te leren kennen, is een reeks 
testberekeningen uitgevoerd, waarbij zaken als element verde- 
ling, element afmetingen, rekenmethode en usersubroutines aan 
bod komen. 
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1 Inleiding 

1.1 Eet Atherosclerose-project 

In het kader van het atherosclerose-project wordt numeriek en 
experimenteel onderzoek gedaan naar de stromingsverschijnse- 
len in de halsslagadervertakking. Dit wordt gedaan om aan de 
hand van het stromingspatroon, dat bijvoorbeeld met ultrage- 
luid te meten is, een gezonde en een aangetaste halsslag- 
adervertakking te kunnen onderscheiden. Ten behoeve van de 
analyse van de s$-smlngsver-chijnselen in een elastisch model 
van de kalsslagadewertakking is een numerieke strategie 
ontwikkeld welke is gebaseerd op de ontkoppelde oplossing van 
wand- en vloeistofbeweging. Deze strategie bestaat uit een 
drietal stappen: 
- De berekening van de tijdsafhankelijke drukverdeling in 

de halsslagadervertakking door de voortplanting van 
drukgolven te berekenen m.b.v. een 1-dimensionaal model. 

- De berekening van de beweging van de vaatwanden ten 
gevolge van de bovengenoemde tijdsafhankelijke drukver- 
deling met behulp van geometrisch niet-lineaire theorie 
op basis van een geschikt materiaal model. 

- Het oplossen van de vloeistofbewegingcvergelijkingen, 
waarbij de gevonden vaatwandbeweging zal worden voorge- 
schreven als randvoorwaarde. 

1.2 Berekenen van vaatwandbeweging 

Om de vervorming van de halsslagadervertakking onder invloed 
van de inwendige druk te bepalen is een eindige elementen 
berekening vereist, omdat dit probleem qua geometrie, defor- 
matie en materiaalgedrag te complex is voor een analytische 
aanpak. 

Essentieel bij een eindige elementen berekening is dat de 
constructie opgedeeld wordt in een (groot) aantal delen van 
eenvoudige vorm: de elementen. De keuze van zo'n element 
wordt vooral bepaald door de geometrie van de halsslagader- 
vertakking. Er zijn vier elementtypen die in eerst instantie 
in aanmerking komen voor de beschrijving van deze geometrie, 
namelijk membraanelementen, schaalelementen, schijfelementen 
en plaatelementen. De genoemde elementen hebben verschillende 
eigenschappen die hen meer of minder voor deze toepassing 
geschikt maken. 
Membraanelementen hebben geen buigstijfheid. Omdat de verhou- 
ding tussen de dikte en de kromtestraal van de halsslagader- 
vertakking ongeveer 0.15 bedraagt, lijkt dit een niet toe- 
laatbare beperking. Het gebruik van schijfelementen voor de 
halsslagadervertakking levert moeilijkheden op, omdat deze 
rotatie-symmetrisch zijn en de geometrie van de vertakking 
niet. Verder zijn schijf- en plaatelementen in de onvervormde 
toestand niet gekromd zodat de toepassing voor een dergelijk 
complexe geometrie minder geschikt is. Van de genoemde ele- 
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menten blijkt een schaalelement het meest geschikt te zijn. 
[Willems, 19891 

Bij het onderzoek wordt tot nu toe niet met echte bloedvaten 
gewerkt, omdat dit problemen oplevert zowel in de experi- 
mentele (conservering) als in de modelmatige (materiaalmodel) 
sfeer met zich meebrengt. Er wordt gebruik gemaakt van buizen 
gemaakt van een siliconen-rubber (latex). In zijn afstudeer- 
werk heeft Willems (1989) reeds bepaald dat een Neo-Hookean 
materiaalmodel het gedrag van deze kunststof beschrijft. Het 
voordeel hiervan is dat er voor eemvsrrdige problemen nog een 
analytische oplossing te bepalen is voor de vervoming als 
functie van de inwendige druk. 

Voor een eindige elementen berekening moet dus een programma 
beschikbaar zijn waarin schaalelementen gecombineerd kunnen 
worden met een Neo-Hookean materiaal model. Daarnaast is het 
ook van belang dat het pakket een eenvoudige interface heeft 
met het pakket SEPRAN, waarin het vloeistofstromingsprobleem 
wordt oplost. In eerste inatantie as gekozen voor het pakket 
DIANA. Dit pakket biedt goede perspectieven voor een interfa- 
ce naar SEPRAN. In het pakket is het gewenste element aanwe- 
zig. Het Neo-Hookean materiaalmodel is echter niet beschik- 
baar. Een poging van Willems (1989) om dit model te implemen- 
teren was niet succesvol. De berekeningen bleken niet te 
convergeren. Dit heeft geleid tot het besluit om op het 
pakket MARC over te stappen. Het MARC pakket beschikt zowel 
over het gewenste element als het materiaalmodel. 

1.3 Doel van deze stage 

Het doel van deze stage is het bestuderen van de mogelijkhe- 
den die het eindige elementen pakket MARC biedt, voor de 
berekening van de deformatie van elastische geometrieen 
t.g.v. inwendige druk. 
Gestart is met een eenvoudige berekening. Bij deze berekening 
wordt een buis gemodelleerd die uniform opgeblazen wordt en 
waarbij de vervormingen nog zo klein zijn dat deze geome- 
trisch lineair opgelost kunnen worden. Voor deze berekening 
bestaat ook een zeer eenvoudige analytische oplossing. 
Een tweede berekening bestaat uit een geometrisch niet-line- 
aire berekening waarin een buis axiaal gerekt wordt en uni- 
form opgeblazen wordt. Bij deze berekening worden de vervor- 
mingen zo groot dat er niet meer met de lineaire theorie 
gewerkt kan worden. Voor deze berekening bestaat ook een 
analytische oplossing (Willems, 1989). 
Deze laatste berekening is uitgebreid met een niet-uniforme 
belasting, waarvoor geen analytische uitkomst meer bekend is. 
Tot slot is er nog een berekening gemaakt waarbij de mechani- 
sche eigenschappen van de buis over een kort stuk verschillen 
van die van de rest van de buis. 
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2 Element en materiaalgedrag 

2.1 Element 

Uit het voorgaande blijkt dat een schaalelement het meest 
geschikt is om de halsslagadervertakking te modelleren. Het 
elementenpakket MARC heeft dit element (typenummer 22) in 
zijn bibliotheek. 

w,9w Kwadratisch dik schaalele- 
ment type 22. 

Eisenschatmen: 
Element 22 is een 8 knoops- 
element met globale ver- 
plaatsing en rotatie als 
graden van vrijheid en gere- 
duceerde integratie in vier 
integratie-punten. Tweede 
orde interpolatie wordt ge- 

f i g .  2.1: element 22 bruikt voor de coördinaten, 
verplaatsing en rotatie. De 
membraanrekken worden be- 

paald uit het verplaatsingsveld; de kromming uit het rota- 
tieveld. De afschuifrek wordt berekend op tien speciale 
punten en geïnterpoleerd naar de integratiepunten. Hierdoor 
gedraagt het element zich correct in het limiet geval van een 
dunne schaal. Het element mag gedegeneerd worden tot een 
driehoek. 
Het element is opgebouwd uit lagen (layers). Voor eenvoudig 
materiaalgedrag zijn 3 lagen voldoende (en het minimaal moge- 
lijke). Maximaal mogen 11 lagen gebruikt worden. 

tf 
-U.W.l 4 7 

Geometrie 
Het element wordt geometrisch gedefinieerd door de (x,y,z) 
coördinaten van de vier hoek- en middenpunten. De dikte van 
het element mag bi-lineair gevarieerd worden, door de dikte 
op de vier hoekpunten te definiëren. 

De spanningsuitvoer wordt gegeven t.o.v. de lokale orthogo- 
nale coördinaten, vl, v2 en v3. v3 staat loodrecht op het 
element en vl en v2 liggen langs de hoofdrichtingen van het 
element. 

De overige specificaties van dit element kan men vinden in de 
MARC element library (deel B van de handleidingen). 

2.2 Materiaalgedrag 

Alhoewel MARC zowel het juiste element als het gevraagde 
materiaal model heeft, bleek na de eerste berekening al dat 
combinatie van deze twee niet toegestaan is. Bij een Neo- 
Hookean materiaal gedrag dient Incompressibiliteit in reke- 
ning gebracht te worden. Daarom moeten er voor dat materi- 
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aalgedrag elementen met een speciale (Hermann) formulering 
gebruikt worden. Omdat dit niet aansluit op het gewenste 
element, is besloten om met het lineair-elastische isotroop 
model te gaan rekenen. (MARC-Zoetermeer liet wel weten dat in 
de aankomende versie van MARC deze combinatie wel mogelijk 
is.) 

Het verband tussen de spanning en de rek wordt beschreven 
door de volgende constitutieve relatie (die overigens opge- 
steld is t.a.v. het gebruikte schaal element) waarbij de 
spanningen 2e-Plsla-KPrekkoff spanningen zijn en &e rekken 
Green-Lagrange rekken indien de berekening geometrisch niet- 
lineair is. Bij een geometrisch lineaire berekening zijn dit 
resp. de Cauchy spanning en de lineaire rek. 

-V 

1 
2 ( l + V >  

2 ( l + V )  
2 ( l + v >  

(2 -1)  verband rek en spanning via compliantie-matrix 

r l - v  v 1 

E 
( l + V )  ( 1 - 2 v )  

V 1 -v 
- 1 ( 1 - 2 v )  
2 

1 
2 
- (1-2v) 

(2.2) verband spanning en rek via stijfheidsmatrix 

Bij dit materiaalgedrag, wordt het hele gedrag vastgelegd 
door twee parameters n.1. E en v. Voor de berekeningen is 
voor deze parameters dezelfde waarde aangehouden als Willems 
(1989) gebruikt heeft. Er is gekozen voor v = 0.5 i.p.v. van 
v = 0 . 4 9 9 ,  omdat het element dit toestaat (In de stijfheids- 
matrix verschijnt dan een 1/0 term. Normaal gesproken bete- 
kent dit dat de oplossing dus niet bepaald kan worden. Omdat 
er sprake is van een vlak en er vlakspanning heerst kan deze 
extra voorwaarde gebruikt worden om deze term te elimineren). 
v=0.5 simuleert een incompressibel materiaalgedrag. Het in 
rekening brengen van incompressibiliteit op deze manier is 
wel toegestaan. Zolang de vervormingen klein zijn is v=0.5 
correct voor incompressibel gedrag, bij grotere vervormingen 
klopt deze parameter niet. 
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3 MARC 

Het MARC-programma is een eindig-elementen-pakket om deforma- 
tie van lichamen te berekenen onder invloed van een groot 
aantal verschillende belastingen. Om dit op de juiste manier 
te doen, moet het pakket invoer krijgen met betrekking tot de 
geometrie van het lichaam en de belastinggeschiedenis. Dit 
gebeurt via een invoer-file die ruwweg als volgt is opge- 
bouwd: 

Belasting 
I I  / 

Model definitie 

Programma 
in it ia lisat ie 

I 

Programma 
in it ia lisat ie 

De invoerfile bestaat uit een serie 'cards', die bestaan uit 
een definitiewoord, gevolgd door data, waar dat nodig is. 

3.1 Programma initialisatie 

In de probleem initialisatie staan de volgende gegevens. 
- titel van de berekening: hiervoor mag een willekeurige 
naam gekozen worden. Deze titel verschijnt ook in plaat- 
jes die met MENTAT afgedrukt worden. 
- de benodisde seheuaenruimte: deze kan men berekenen 
aan de hand van het aantal gebruikte elementen/knooppun- 
ten en het type elementen. In de MARC handleiding deel C 
staat onder 'Sizing' aangegeven hoe deze berekening kan 
worden uitgevoerd. Wanneer men de mesh met het programma 
MENTAT aanmaakt, is deze berekening niet nodig. Bij de 
uitvoer van de mesh, wordt automatisch deze SIZING card 
meegeschreven met de juiste parameters. 
- de sebruikte elementen: Hoewel verschillende typen 
elementen gecombineerd kunnen worden is bij de hier 
beschreven berekeningen slechts een element-type, n.1. 
type 22 gebruikt. 
- de soort analyse: hier staat of het lineaire, niet- 
lineaire, thermische etc. analyse is. 
- overise opties. 

3.2 Modeldefinitie 

In dit gedeelte wordt de geometrie van het lichaam ingevoerd, 
door het aangeven van knooppunten en de verdeling van de 
elementen. De materiaal parameters. Verder worden in dit 
gedeelte ook de randvoorwaarden van het probleem gedefinieerd 
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(en mogelijk een eerste belastingstap.) Daarnaast worden in 
dit gedeelte ook de berekenings- en uitvoer-opties gekozen. 

- Knooppunten: voor de invoer van de knooppuntposities 
kan men kiezen om dit in de standaard invoerfile zet of 
in een apart file. Normaal gesproken wordt dit via de 
standaard invoerfile gedaan. Elk knooppunt heeft een 
eigen nummer, dat voor de gebruiker onveranderd blijft. 
Intern rekent het pakket, alleen als de knooppuntverdel- 
ing geoptimaliseerd is, met andere nummers. Dit heeft 
aïs voordeel dat de gebruiker in een usersubroutine qeen 
rekening hoeft te houden met een mogelijk alternatieve 
nummering die MARC aanhoudt. 
De knooppuntposities worden opgegeven in een Carthesisch 
stelsel. Hierbij moet opgemerkt worden dat een mesh, die 
in MENTAT in een cylindrisch coördinatenstelsel inge- 
voerd zijn, bij uitvoer van een MARC-file automatisch in 
het Carthesische stelsel omgezet worden. 
- Elementverdelins: hierbij wordt aan elk element een 
nummer toegekend, Van elk element wordt aangegeven van 
welk type het is en vermeld aan welke knooppunten het 
element 'opgehangen' wordt. 
- Materiaalmodel en parameters: het pakket biedt de 
mogelijkheid om verschillende materiaalmodellen binnen 
één berekening toe te passen. Voor elk materiaalmodel 
worden daartoe de materiaalparameters ingevoerd en wordt 
vermeldt op welke elementen het materiaalmodel van toe- 
passing is. In de beschreven berekeningen wordt slechts 
één materiaalmodel, het lineair-elastisch isotrope mo- 
del, met twee parameters, E en v, toegepast. 
- BerekeninasoDties: hierbij wordt opgegeven uit hoeveel 
incrementen de berekening bestaat. Wat de tolerantie is 
waaraan de precisie van de berekening moet voldoen (bij 
de beschreven berekeningen is dat de relatieve fout in 
de krachtenbalans). Welke oplosmethode gehanteerd moet 
worden. (default is dit full-Newton-Raphson) Verder kan 
hier opgegeven worden of het systeem mogelijk een niet- 
positief definiete stijfheidsmatrix heeft (dit is voor 
bijvoorbeeld knik-berekeningen) etc. 
- OptimaliSerins: het pakket heeft verschillende metho- 
des om de stijfheidsmatrix te optimaliseren. De beschre- 
ven berekeningen worden met de Cuthill-McKee methode 
geoptimaliseerd (dit is default voor het pakket). Een 
andere methode die gebruikt kan worden is bijvoorbeeld 
de golffront methode. Men kan het aantal pogingen opge- 
ven dat het pakket moet ondernemen. Uit deze pogingen 
wordt automatisch de beste gekozen. 
- Uitvoer: Bij de uitvoer van de resultaten kan men ook 
weer kiezen uit diverse mogelijkheden die MARC biedt. 
Behalve dat men numerieke uitvoer kan laten aanmaken 
bestaat er ook de mogelijkheid om een post-tape aan te 
maken die met MENTAT verder verwerkt kan worden. De 
numerieke uitvoer van de verplaatsingen (en/of spannin- 
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gen) kan men laten wegschrijven via de standaard output- 
file van MARC. Nadeel hiervan is dat er behalve de ge- 
wenste resultaten er ook allerlei gegevens in deze file 
staan over het programma verloop. Daarom kan men MARC 
opdracht geven om deze gegevens in een andere file weg 
te schrijven, waardoor men beschikking heeft over een 
file met het verloop van de berekening en een andere 
file met daarin de gewenste output (volgens de standaard 
van MARC). 
T o t  slot bestaat er ook nog de mogelijkheid om een user- 
routine (usersubroutine IMFD) te schrijven, waarin men 
de outpaat precies op maat kapi Paten wegschrijven in een 
file. Bij deze laatste optie wordt de user-routine aan 
het hoofdprogramma gekoppeld, waardoor een nieuw 'hoofd- 
programma' ontstaat. Als dit eenmaal gebeurd is, kan het 
nieuwe programma telkens opnieuw gebruikt worden, zonder 
dat de routine opnieuw gekoppeld moet worden. 
- Randvoorwaarden: met randvoorwaarden wordt hier de 
kinematische randvoorwaarden bedoeld. Hier wordt opgege- 
ven welke beweging knooppunten niet mogen uitvoeren, of 
welke vaste verplaatsing (of rotatie) ze ondergaan. Dit 
laatste is bijvoorbeeld nodig om een buis axiaal te 
kunnen rekken. 
- Belastins: in de beschreven berekeningen worden alleen 
verdeelde belastingen (druk) voorgeschreven. Natuurlijk 
kan men ook de belasting op een knooppunt voorschrijven. 
Bij het voorschrijven van de grootte van de belasting 
heeft men de keuze om dit via de standaard invoer van 
MARC te doen of via een nader te definiëren user-routine 
(usersubroutine FORCEM) . Via de standaard invoer kan 
voor de verdeelde belasting alleen de grootte van uni- 
forme belastingen opgegeven worden. Het opgeven van de 
grootte van niet-uniforme belastingen moet altijd via de 
user-subroutine. 

TQt slot ia er nog een serie cards die de belastinggeschie- 
denis beschrijft. In deze laatste serie cards mogen de bere- 
kening- en uitvoer-opties en de randvoorwaarden veranderd 
worden. 
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4 Testberekeningen 

4.1 Geometrisch lineaire berekening 

f i g .  4.1 

Voor de geometrisch lineaire 
berekening is een buis onder 
inwendige druk beschouwd. 
Voor deze berekening kan de 
volgende formule, de 'ketel- 
formule ' , afgeleid worden 
voor het verband tussen de 
inwendige druk en de span- 
ning in de wand. 

- Ro (4.1) 
<JW - - t o  

Bij de berekening zijn de volgende parameters aangehouden: E 
= 0.825 N/mm2; v = 0.5; Ro = 7.823 mm. Om het resultaat van 
MARC te vergelijken met de analytische oplossing zijn er vier 
aparte berekeningen uitgevoerd. De uitvoer van elk van deze 
berekeningen zijn met de analytische oplossingen vergeleken 
en in één plaatje gezet (fig. 4.2). 
Uit figuur 4.2 blijkt dat de resultaten van MARC overeenkomen 
met de theorie. 

geometrisch I ineaire berekening 

I 

(d 

Y 4 
c 
(d 
Q cn 
a, 
a, 
c 
a, 

(d 

- 
.- 
w 

c 
w 

50 

40 

30 

20 

10 

O 

analytisch 

0 numeriek 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1-00 

inwendige druk (kPa) 

f i g .  4.2 lineaire analyse 
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4.2 Geometrisch niet-lineaire berekening 

Bij een geometrisch niet-lineaire berekening kunnen de ver- 
plaatsingen/belastingen zo groot zijn dat de oplossing staps- 
gewijs bepaald moet worden. Dit komt doordat de verplaat- 
singen de belastingen beïnvloeden en vice versa. 

In deze berekening wordt een buis opgeblazen die voorgerekt 
is. Deze voorrek wordt toegepast omdat onderzoek uitgewezen 
heeft dat bloedvaten axiaal gerekt zijn (Milnor, 1 9 8 2 ) .  Wil- 
ïems (1989) heeft On z i j n  afstudeemerk bepaald dat tussen de 
straal van de buis en de inwendige-druk de volgende relatie 
geldt: 

met : 

h=dikte van de wand 
R = s t r a a i  van de buis 
A, =axial e ver1 enging 
E,,= -$ (Xi-1) 
E=  Youngs modul US 
v =Poisson getal 

4.2.1 Programma opzet 

In verband met de overzich- 
telijkheid in de uitvoerf ile 
en ket programmaverloop is 
ervoor gekozen de buis in 

ken en in de daarop volgende 
incrementen de buis op te 
blazen. X 

,/‘ het nulde-increment te rek- ,/ 
! ,,’ 

!L ---_...-----._I...__-----.... 

4.2.2 Berekeningen fig. 4.3  

Omdat er veel keuzes gemaakt 
kunnen worden, zowel in de elementenverdeling als in de 
programma opties van MARC, zijn de volgende berekeningen 
uitgevoerd en vergeleken met de analytische oplossing. 

De berekening die hierna beschreven wordt, is het opblazen 
van een buis met een druk van 4000 kPa. De buis is 0.13 mm 
dik en de E-modulus is 0.825 N/mm2. Voor het Poissongetal is 
0.5 genomen. 
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De volgende aspecten van de berekening zijn onderzocht: 
- het aantal elementen in een kwart buis, - het aantal belastingstappen naar de gewenste belas- 
ting. 
- de toegestane relatieve fout in de krachtenbalans. 
Deze is gedefinieerd als: 

Bij alle berekeningen wordt de buis in het nulde increment 
axiaal opgerekt met lo%, waarna deze axiale rek in de daarop 
volgende incrementen constant gehouden wordt. 

In de eerste reeks berekeningen is gekozen voor 10 gelijke 
belastingstappen en een maximale relatieve fout van 1% in de 
krachtenbalans. Voor het aantal elementen werd gekozen voor 
respectievelijk 2, 6, 12 en 24. De verwachting is dat met de 
toename van het aantal elementen de nauwkeurigheid van de 
berekening ook toeneemt. Deze nauwkeurigheid wordt vergeleken 
aam de hand van de 'relatieve eindfout', die gedefinieerd is 
als: - 

Reind-Reind * 10 0 % r e l a t i e v e  e i n d f o u t =  
Reind 

Reind=straal b i j  t o t a l e  b e l a s t i n g  a n a l y t i s c h  bepaald 
Reind=straal bij  t o t a l e  b e l a s t i n g  numeriek bepaald 
- 

In de tweede reeks berekeningen was het aantal elementen op 6 
gehouden, de toegestane fout in de krachtenbalans op 1%. Het 
aantal belastingstappen was achtereenvolgens 1, 'vrij , 10 en 
20 gemaakt. 'Vrij' betekent dat alleen de eindbelasting wordt 
opgegeven en dat MARC zelf het aantal belastingstappen be- 
paalt. Bij deze berekening had MARC 4 stappen nodig om de 
eindbelasting te bereiken. Alhoewel de verwachting is dat de 
nauwkeurigheid toe zal nemen als de belastinggeschiedenis 
beter beschreven wordt, zal het aantal belastingstappen zeer 
weinig invloed hebben op de nauwkeurigheid van de berekening, 
omdat in alle gevallen geldt dat de toegestane fout in de 
krachtenbalans niet groter dan 1% mag zijn. De gebruikte CPU- 
tijd neemt uiteraard toe met het aantal incrementen. 

De laatste reeks berekeningen had 6 elementen, 10 belasting- 
stappen en respectievelijk 5%, 1% en 0.1% toegestane relatie- 
ve fout in de krachtenbalans. De verwachting is dat met een 
daling van de relatieve fout in de krachtenbalans de nauwkeu- 
righeid van de berekening toeneemt. Dit betekent ook dat de 
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gestelde nauwkeurigheid niet altijd in een keer binnen een 
increment gehaald kan worden en het increment daarom een keer 
extra doorlopen moet worden. In het algemeen betekend dit dus 
ook een toename in gebruikte CPU-tijd. 

berekening aantal elementen 

1.1 2 

De resultaten zijn allen via een user-subroutine naar aparte 
files geschreven, die vervolgens met een hulpprogramma weer 
in één file zijn gezet. Daarna zijn de plaatjes met Slide- 
write gemaakt. 

relatieve 
eindf out 
3.39% 

variatie in elementen 

~~ 

1.2 

1.3 

10 

9 

8 

7 

6 3.41% 

12 0.29% 

O 1 O00 2000 3000 4000 

1.4 
~ 

inwendige druk [N/mn 21 

24 3.41% 

4.4  variatie in elementen 

ana lytisch 

-------- 2 elementen 

6 elementen 

12 elementen 

. . . . . .... . .... . . 24 elementen 
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variatie in drukstappen 

10 

9 

8 

7 
1 O00 2000 3000 4000 O 

inwendige druk CN/ma 21 

f i g .  4.5 variatie in drukstappen 

variatie in balans error 

10 

9 

€3 

7 

A 

O 

4- 

V 

anal y t isch 

I stap 

vrij 

i0 stappen 

20 stappen 

ana I yt i sch 

5% error 

1 %  error 

0.1% error 

____-- 

........... ~ .... 

O 1 O00 2000 3000 4000 

inwendige druk [N/m2] 

f i g .  4.6 variatie in toegestane fout in krachtenbalans 

15 



berekening 
2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Tabel 4.2: variatie in drukstappen 

stappen rel. fout. 
1 3.15% 

vrij 3.40% 

10 3.41% 

20 3.42% 

berekening 
3.1 

balansfout rel. fout 
5% 3.41% 

Tabel 4.3: variatie in toegestane relatieve fout 

3.2 

3.3 

Wanneer we deze resultaten bekijken, blijkt dat deze alle 
nogal veel van de analytische uitkomst afwijken op de bereke- 
ning met 12 elementen na. Die berekening is om onverklaarbare 
reden de nauwkeurigste. Een mogelijke verklaring kan zijn dat 
MARC-pakket een afwij kende methode hanteerde, omdat het 
aantal integratiepunten (= aantal elementen * aantal integra- 
tiepunten per element * aantal lagen in het element = 12 * 4 
* 11) hierbij zo was dat er gekozen kon worden voor een zeer 
efficiënte en nauwkeurige oplosmethode. 

1% 3.41% 

0.1% 3.41% 

Later bleek dat de grote relatieve fout die optrad een gevolg 
was van het feit dat MARC niet in rekening brengt dat de 
resulterende kracht op de elementen toeneemt ten gevolge van 
de oppervlakte vergroting van de elementen. M.a.w. de druk 
werd telkens op de onvervormde geometrie toegepast. Als dit 
wel in rekening gebracht moet worden, moet het pakket hier- 
voor opdracht krijgen. Dit kan gebeuren door een Updated- 
Lagrange procedure te volgen (optie UPDATE), of door de 
drukken om te rekenen naar de huidige geometrie (optie FOLLOW 
FOR). Bij de Updated-Lagrange procedure wordt de stijfheids- 
matrix samengesteld t.a.v. de vervormde geometrie aan het 
begin van het increment en blijven de drukken ongewijzigd. 
Bij de FOLLOW FOR methode wordt de druk gecorrigeerd qua 
grootte en richting aan het vervormde element. 

Om te zien welke methode de beste resultaten geeft, zijn er 
berekeningen uitgevoerd, waarbij de methode met FOLLOW FOR 
optie de beste resultaten geeft. 
(zie fig 4.7). Een combinatie van de twee methoden geeft een 
overschatting van het buis oppervlak, waardoor de resulte- 
rende kracht ten gevolge van de druk te groot is. Dit komt 
doordat twee maal gecorrigeerd wordt voor de vergroting van 
het buis oppervlak. Deze overschatting komt tot uitdrukking 
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in een negatieve relatieve fout. (zie tabel 4 . 4 )  

E Y 

Tabel 4.4: rekenmethode 

Methode 

I I I 1 
analytisch 

+ 
A 

O 

V 

o 

follow for 
2 elementen 

follow for 
6 elementen 

update 
2 elementen 

update 
6 elementen 

follow for & 
update 6el. 

O 1 O 0 0  2000 3000 4000 

druk [N/mmn 21 

f ig .  4 . 7  Rekenmethode 

Tot slot moet ook opgemerkt worden dat het sterk tot de 
aanbeveling strekt om de stijfheidsmatrix te optimaliseren 
(optie OPTIMIZE) zodat de matrix een band-structuur krijgt, 
die zeer efficiënt opgelost kan worden (de besparing in 
rekentijd is, afhankelijk van het probleem) Om een idee te 
krijgen van de besparing in rekentijd is er een berekening 
met 6 elementen uitgevoerd (gelijk aan berekening waar de 
rekenmethode werd onderzocht met 'FOLLOW FOR'). Eenmaal 
zonder OPTIMIZE en eenmaal met OPTIMIZE. De resultaten zijn 
hieronder in tabel gezet. 
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assemblage (op- 

OplOSS@ll (Op- 

totale bereke- 

OPTIMIZE 
(tijd in s) 

14 

4 

22 

4 

392 

winst met 
OPTIMIZE ( % )  

O 

7 9  

O 

78 

30 

Tabel 4.5: resultaten optimize 

De winst is berekend als: (1- (tijd met)/(tijd zonder)) * 
100% 
Alleen het oplossen van de matrix verloopt sneller. Alle 
overige bewerkingen die het programma moet uitvoeren verbrui- 
ken nog evenveel tijd 

4.2.3 Conclusies 

Uit bovenbeschreven berekeningen kunnen de volgende conclu- 
sies worden getrokken: 

- het maakt geen verschil, uit hoeveel elementen de 
omtrekrichting bestaat. Opvallend is dat 2 elementen, 
zelfs een iets beter resultaat geven dan 6 elementen, 
bij gebruik van 'FOLLOW F O R ' .  (de berekening van 12 
elementen is een uitzondering en kan zodanig ook niet in 
de beschouwing meegenomen worden). Dit resultaat mag 
naar een berekening met FOLLOW FOR geëxtrapoleerd wor- 
den, omdat deze optie alleen de verdeelde belasting 
(=druk) aanpast en verder geen invloed heeft op de bere- 
kening. 
- om de druk op de juiste manier in rekening te brengen 
is het beter om FOLLOW FOR te gebruiken dan UPDATE. Een 
combinatie van beide opties moet niet gebruikt worden. 
- aangeraden wordt om OPTIMIZE te gebruiken indien een 
mesh veel elementen heeft en/of er meer dan één incre- 
ment berekend moet worden. 
- de afwijking die nog bestaat tussen de numerieke op- 
lossing met de FOLLOW FOR methode en de analytische 
oplossing, wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het 
feit dat de analytische oplossing is bepaald met volle- 
dige incompressibiliteit, terwij 1 deze voor de numerieke 
situatie slechts benaderd wordt, omdat er sprake is van 
grote vervormingen. (zie ook de opmerking einde para- 
graaf 2.2 Materiaalgedrag.) 
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4.3 Lange buis 

4 . 3 . 1  Typische problemen 

Bij het modelleren van lange buizen moeten in de axiale rich- 
ting een aantal elementen worden toegepast. Het is nuttig om 
te kijken hoe groot de lengte/breedte verhouding van een 
element mag zijn, zonder dat er problemen optreden. Wanneer 
de eigenschappen van een element sterk verschillen in de ver- 
schillende richtingen, is het probleem fysisch slecht gecon- 
ditioneerd. Dit betekent dat ook de ctijfheidsmatrix slecht 
van conditie zal zijn. Hierdoor ontstaan allerlel numerieke 
fouten. Een getal dat een indicatie is voor het optreden van 
dergelijke problemen is de Singularity Ratio. 

Singularity Ratio 

Het MARC pakket geeft in de output een 'Singularity Ratio' om 
de gebruiker te melden hoe Igoedl de berekening is. 

De singularity ratio is de reciproke van het conditiegetal 
van de stijfheidsrnatrix ( zie bijlage A). Het conditiegetal 
geeft weer met welke factor afrondfouten in de matrix en het 
rechterlid zich voortplanten in de oplossing. Het is dus van 
belang dat dit conditiegetal niet te groot is, dus de singu- 
larity ratio niet te klein. Uit de berekeningen bleek dat een 
ratio van ca. een zeer slecht resultaat geeft. Aangeraden 
wordt daarom om deze ratio niet onder te laten komen. 
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Singul a r  i tei ts Rat i o 

l e  I 

0.0 - L. 
.- o 0-00 
I9 
c. 

0.000 

0.0000 

rekken 

opblazen 

g e n s  

le-06 I I 

1 10 1 O0 

iengteíbreedte verhouding E-] 

f i g .  4 . 8  singularity ratio als functie van de lengte/breedte 
verhouding 

De resultaten van fig. 4 . 8  zijn verkregen uit een reeks 
berekeningen, waarbij een klein stukje buis gemodelleerd is. 
Er zijn 2 elementen in de omtrekrichting toegepast en 4 
elementen in de lengte-richting. De lengte/breedte verhouding 
werd achtereenvolgens ongeveer 3, 6, 10, 30, 60, 100 en 300 
gemaakt. Er zijn 2 incrementen doorlopen, waarbij in het 
nulde increment de buis 10% axiaal-gerekt wordt en in het 
eerste increment de buis opgeblazen wordt met een druk van 
0 , 0 5  kPa. De straal van de buis is bij start van de bereke- 
ning 5 mm. De verandering van de lengte/breedte verhouding 
ten gevolge van het rekken wordt meegenomen On de resultaten. 
(Deze resultaten zijn in tabel vorm terug te vinden in bijla- 
ge B) . Vanwege het grote bereik van de data, is er voor 
logaritmische assen gekozen. 

4.3.2 Lopende golven 

Lopende golven zijn een dynamisch verschijnsel. Omdat niet 
bekend is in hoeverre massatraagheid een rol speelt in de 
vaatwandbeweging en de berekening eenvoudig gehouden moet 
worden is deze lopende golf quasi-statisch beschouwd. Dit 
betekent dat op elk tijdstip de vaatwandbeweging gezien wordt 
als een statische situatie. 
De berekening die hiervoor uitgevoerd is, ligt qua opzet in 
het verlengde van het normale opblazen van een buis. In de 
belastinggeschiedenis is het aantal belastingstappen uitge- 
breid. Er zijn stappen toegevoegd die een niet-uniforme 
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verdeling van de belasting in de buis zet en stappen die de 
golf door de buis laten lopen. 
Dit moet met behulp van een usersubroutine, omdat de druk 
door de buis niet meer uniform is. De routine die hiervoor 
gebruikt moet worden heet: IMPD. In deze routine moet men aan 
de hand van de coördinaten een voorschrift formuleren voor de 
grootte en de richting van de druk. Bij deze berekening is 
alleen de grootte van belang, omdat het pakket zelf al de 
richting (loodrecht op het element) bepaald heeft. In de 
bijlagen vindt men een voorbeeld. 

Er is een berekemPmg uitgevoerd met een lange buis met daar- 
door een lopende golf. Deze buis heeft een lengte van 1000 mm 
en een straal van 5 mm. De mechanische eigenschappen worden 
gegeven door een v van 0.5 en een E van 0.5 N/mm2. De buis 
wordt in het nulde increment 5% opgerekt. Vervolgens wordt de 
buis in 10 incrementen opgeblazen tot een druk van 3000 kPa. 
Dit wordt de referentie druk. 
Hierboven op komt een sinusvormige druk met amplitude 1500 
IcPa en een golflengte van 2000 m. Eerst wordt vanaf de 
uniforme druk van 3000 kPa een sinus-vormige druk van 1500 
kPa gesuperponeerd in 10 incrementen waarna deze golf lopend 
wordt gemaakt en in 20 incrementen een volledige golf door de 
buis loopt. 
De uiteinden van de buis krijgen een vaste inklemming, wat 
overeenkomt met experimentele situaties. Nabij deze inklem- 
ming is de mesh verfijnd om een goede overgang mogelijk te 
maken. 

De resultaten van deze berekening zijn opgenomen in bijlage 
C. 

4.3 .3  Buis met een manchet 

Een buis met een manchet is een buis waarbij een stuk in de 
buis (het manchet) afwijkende eigenschappen heeft t.o.v. de 
buis zelf. Er is gekozen om het manchet een grotere stijfheid 
te geven. Een groot probleem bij deze berekening is dat er 
een discontinuïteit optreedt in de eigenschappen van de buis, 
wat ongewenste verschijnselen in de oplossing te weeg brengt. 

Er is een berekening uitgevoerd, waarbij het manchet stijver 
is dan de rest van de buis. De buis heeft een E van 0.6 N/mm2 
en het manchet een E van 2.2 N/mm2. De dikte van de wand is 
voor zowel de buis als het manchet 0.15 mm. Deze keuze is ge- 
maakt om voor de buis een radiale rek van ca 10% te krijgen 
bij een inwendige druk van 3000 kPa en voor het manchet ca. 
3% radiale rek. 

De resultaten (te vinden in bijlage D) laten inderdaad zien 
dat de er oplosmoeilijkheden ontstaan bij de overgang van de 
normale buis naar het manchet. De 'slingering' die ontstaat, 
verdwijnt niet als de mesh rond de overgang verfijnd wordt. 
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Wel wordt de slingering iets minder. Deze slingering ver- 
dwijnt vermoedelijk wel als de berekening dynamisch, dus niet 
quasi-statisch, uitgevoerd wordt en de optie LUMP daarbij 
gebruikt wordt. Verder kan ook opgemerkt worden dat de gafme- 
tingen' van de slingering zo klein zijn ten opzichte van de 
verplaatsingen en afmetingen van de totale buis, dat ze 
weinig zichtbaar zijn. 
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5 Discussie 

Uit alle uitgevoerde berekeningen kunnen de volgende conclu- 
sies getrokken worden m.b.t. de berekening van wandbeweging 
bij elastische buizen t.g.v. een inwendig druk met het MARC 
pakket: 

- wanneer de buis over de gehele lengte rotatie-symme- 
trisch is, is het verstandiger een rotatie-symmetrische 
element daarvoor te gebruiken. Bij de uitgevoerde bere- 
keningen is dit niet gedaan, juist omdat we geinteres- 
seert zijn in de eigenschappen van het element type 22 
i.v.m. de berekeningen aan de halsslagadervertakking, 
die in het verlengde liggen van deze berekeningen. 
- De lengte/breedte verhouding van de elementen dient 
niet te groot te worden om numerieke instabiliteiten te 
voorkomen. 
- Optimaliseer de stij fheidsmatrix om sneller te kunnen 
rekenen. 
- Voorkom abrupte overgangen zowel in materiaal eigen- 
schappen als de belasting, omdat dit instabiliteiten in 
de berekening introduceert. 
- Bij de huidige berekeningen wordt de incompressibili- 
teit bij grote vervormingen, waarschijnlijk niet volle- 
dig in rekening gebracht. Numerieke oplossingen kunnen 
daarom afwijken van analytische oplossingen. 

Met betrekking tot berekeningen aan de halsslagadervertakking 
kan hetvolgende nog opgemerkt worden: 

- bij de in- en/of uitloop stukken aan de halsslagader- 
vertakking moet men erop letten dat in dit gedeelte de 
lengte/breedte verhouding niet te groot wordt. Voor de 
vertakking zelf zal dit nauwelijks problemen geven daar 
deze verhouding rond 1 zal liggen. 
- een van de zaken, die niet aan de orde zijn geweest in 
dit verslag, is in hoeverre een degeneratie van het 
element tot een driehoek van invloed is op de resulta- 
ten. Mocht blijken dat dit voor de halsslagader bereke- 
ning van belang is, dan dient dit nog onderzocht te 
worden. 

Een aantal zaken die nog niet aan bod zijn gekomen, maar die 
nog wel de moeite waard zijn om te bekijken zijn onder ande- 
re: 

- inhoeverre hebben naastliggende knooppunten / elemen- 
ten invloed op de verplaatsing. M.a.w. is de verplaat- 
sing van een knooppunt in een buis met een niet-uniforme 
druk hetzelfde als die van een knooppunt in een buis met 
een voor dat punt even grote uniforme druk. 
- hoe groot is het overgangsgebied bij een buis met een 
manchet naar het manchet toe. 
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Bij lagen 
Bijlage A: singularity ratio 

In het MARC-pakket wordt (eenvoudig gezegd) het volgende 
stelsel vergelijkingen opgelost: 

Doordat er allerlei afrondfouten optreden wordt niet (A.l) 
opgelost, maar: 

met dK de afrondfout in de stijfheidsmatrix (dK c< K) en du 
de fout die daardoor in de oplossing ontstaat. 
Trekken we (A.19 van (A.2) af dan krijgen we met verwaarlo- 
zing van de du*dK term: 

herschrijven geeft: 

Wil men een afschatting van de grootte van de fout dan krij- 
gen we: 

K * u = f  (A. 1) 

(K + dK) * (u + du) = f (8.2) 

dK * u + K * du = O (A* 3) 

du = -U K-' dK (A.4) 

Na relatief maken blijft over: 

De term 
Dit getal blijkt tevens ook de maximale voortplanting van 
fouten in het rechterlid te beschrijven [Zie nummerieke 
methoden en programmatuur] 

llK-lll 111(11 wordt het conditiegetal genoemd. 
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Bijlage B: resultaten singularity ratio 

vanaf * heeft het programma 2 slagen nodig om de oplossing te 
bepalen. 
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Bijlage C: resultaten lange buis berekening 
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Bijlage D: resultaten manchet berekening 
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Voorbeeld MARC-input 
invoer commentaar 
TITLE manchet 
SIZING 100000 130 525 
ELEMENTS 22 opsommins sebruikte elementen 
large disp niet-lin. analyse met srote verplaatsinq 
all points sebruik alle intesratie punten 
follow for follow for rekenmethode 
dist loads,5,130 
shell sect,3, 3 layers in element 
setname,50 
END einde initialisatie 
CONNECTIVITY modeldefinitie: elementen worden 

130 O 1 aan de knooppunten opsehanqen 
1 22 1 3 200 198 2 133 199 132 
2 22 3 5 202 200 4 134 201 133 
3 22 ....... ........ 461 459 263 362 460 361 

129 22 264 266 463 461 265 363 462 362 
130 22 266 268 465 463 267 364 464 363 

COORDINATES knooppuntposities 
3 525 O 1 
1 5.00000 0.00000 0.00000 
2 5.00000 0.00000 5.00000 
3 5.00000 0.00000 ...... ........ 968.18195 

524-0.21856-6 5.00000 984.09106 
525-0.21856-6 5.00000 1000.0001 

DEFINE NODE SET ALLE definieer setnamen voor 

belastins en RVW's BUIS DEFINE ELEMENT SET ...... 1 TO 525 eenvoudise opsave van 

SET IN 
1 132 198 329 395 

property materiaal eisenschappen 
2 2 sets definieren 
2.2,0.5, E=2.2; v=O.5 voor 
manchet 'manchet' elementen 
0.6,0.5, E=0.6; v=O.5 voor 
buis 'buis' elementen 
geometry dikte van de elementen 

0.15, 
buis and manchet 
fixed disp 

0.  I 
6, 
alle 
o. , o .  f 

1f4 
yz-vlak 

dist loads 
......... 

0.15 voor elementen 

verplaatsinqen: 

O in richtinq 
6 (=rotatie om z )  voor 

'alle' elementen 

aanbrensen verdeelde belastins 
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2,0.0, belastins type 2, srootte O op 
buis and manchet 
control berekeneninqs controle optie 
50,10, max 50 incrementen, max 10 iteratie per increment 
0.01, 0.01 max fout in krachtenbalans 
optimize,,,,,ï optimaliseer matrix 
2 doe 2 Dosinsen 
post maak post-tape 
4,,,0, schrijf 4 variabelen weq 
11,2,xx spanning 
12,2,yy spanning 
14,2,xz spanning 
15,2,yz spanning 
no print 
END OPTION 
dist loads 

print seen extra info in I.out'-file 
einde modeldefinitie & le belastinq 

2, O .  0003 , 
buis and manchet 
auto load 
10 
continue 
dist loads 

4,fffl 
buis and manchet 
auto load 
10 
continue 
dist loads 

voor bovenstaande belastinq 
lox uit (superpositie) 

voer uit en qa weer verder 

belastins type 4 qebruikt 
user-routine; de index is 1 

4,,,,2 
buis and manchet 
auto load 
20 
continue 
end 
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Voorbeeld Userroutine FORCEM 

C 
C 

C 
C 
C 
C 
C 
c 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 

C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

10 

C 
20 

subroutine forcem (p,xl,x2,nn,n) 
user subroutine voor niet-uniforme druk 

dimension xl(3) , x2 (3) , n (5) 
common/far/facr, inc 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
XI(.) : positie integratie punt 
x2(.) : richting van de druk 
nn : imtegratie punt nilmrrier 
n(1) : element nummer 
n(2) : type load 

n(3) en n(4) : niet gebruikt 
n(5) : distributed load index 

P : druk increment 

gelijk aan --- DIST LOADS card 2, field 1 

gelijk aan --- DIST LOADS card 2, field 5 

tenzij FOLLOW FOR gebruikt is, dan totale druk 
aan einde van increment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

real plaats,len,pie 
integer stappen,incstart 

pie = 3.141592654 
len = 1000.0 
plaats = xi (3) *pie*2.0/ (5.O*len) 

goto (10,201 (n(5)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n(5) = 1 : sinus in buis zetten 
n(5) = 2 : sinus laten lopen 

stappen : aantal stappen voor een volledige sinus 
incstart : nummer van increment bij start van 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
p = 3e-3 + 1.5e-3 * sin(p1aats) 

lopende sinus. 

got0 100 

incstart = 20 
stappen = 20 
p = 3e-3 + 1.5e-3 *sin(plaats - 

* (2.0*pie*real(inc-incstart)/real(stappen))) 
C 
100 return 

end 
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Voorbeeld Userroutine IMPD 

subroutine impd (n,dd,td,xord,f,v,a,ndeg,ncrd) 
dimension dd (ndeg) , td (ndeg) , xord (ncrd) , f (ndeg) , 
*v (ndeg) , a (ndeg) 
common/far/aaa, inc, aaa2 (17), incsub 
dimension tptcoor (3) 
do 10 i =1,3 
tptcoor(i) = xord(i) + td(i) 
if (n .eq. 1) then 
write (18,981 i n c  
write (18,99) n 
write (18,100) (tptcoor(i) ,1=1,3) 

10 continue 

end if 
return 

C 
C ..................................................... 
--------- 
C 

98 format 
99 format 
100 format 

end 

( I increment I , i6) 
('coordinaten punt Ifi6) 
(e12.6) 
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Afdrukken van Mentat-plaatjes.  

Om plaatjes met Mentat af te drukken vanaf de Apollo com- 
puters, dient de volgende werkwijze gevolgd te worden: 

* maak een shell aan. 
* start op deze shell het window-get programma met: 
xwd -out <filenaam>. 
* wijs het window met het plaatje aan en druk op een 
muis toets. 

Het plaatje is dan in een file gezet. Men kan controleren of 
dit goed verlopen is door: 

Het plaatje verschijnt dan in een window. (Het window is te 
herkennen, omdat het muis-pijltje in dit window verandert in 
een X) 

* m d  -in <filenaam>. 

Tot slot moet het plaatje geconverteerd worden er verstuurt 
worden met: 

* xpr -device ps -output <file.ps> <filenaam>. 
* 1pr -Plaser <file.Ds>. 

33 


	Samenvatting
	2 Element en materiaalgedrag
	2.1 Element
	2.2 Materiaalgedrag

	3 MARC
	3.1 Programma initialisatie
	3.2 Modeldefinitie

	4 Testberekeningen
	4.1 Geometrisch lineaire berekening
	4,2 Geometrisch niet-lineaire berekening
	4.2.1 Programma opzet
	4.2.2 Berekeningen
	4.2.3 Conclusies
	4.3 Lange buis
	4.3.1 Typische problemen
	4.3.2 Lopende golven
	4.3.3 Buis met een manchet



	5 Discussie
	Literatuurli j st
	Bij lagen
	Bijlage A: singularity ratio
	Bijlage B: resultaten singularity ratio
	resultaten lange buis berekening
	Bijlage D: resultaten manchet berekening
	Voorbeeld MARC-input
	Voorbeeld Userroutine FORCEM
	Voorbeeld Userroutine IMPD
	Afdrukken van Mentat-plaatjes


