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RAPPORT WFW 87.085 

NADERE BESPREKING VLOEISTOF-STRUCTUUR INTERACTIEMODELLEN 

door: 5 .  Horsten, mei 1987 

1 .  Inleidinq 

Een nader literatuuronderzoek is verricht naar mogelijk relevante literatuur 
voor het project "Hartklepprothesen". Het resultaat daarvan is samengevat in 
hoofdstuk 2. De conclusies daaruit worden getrokken in hoofdstuk 3 .  Twee 
alternatieve voorstellen voor de voortzetting van het project worden 
behandeld in hoofdstuk-4. ~ 

2. Literatuuronderzoek 

De literatuur die mogelijk voor het project relevant zou kunnen zijn val t  
uiteen in een aantal categorieSn. In een eerder stadium zijn hiervan reeds 
besproken: de quasi-eendimensionale modellen van de aorta (bijv. van 
Steenhoven Ey van Dongen, 1 9 7 9 ) ,  modellen waarbij de invloed van het vlies op 
de vloeistofstroming wordt verwaarloosd (bijv. Gillani ti Swanson, 19 1 en 
het werk van Peskin (bijv. Peskin, 1977) .  Voor een bespreking van deze 
categoriën wordt verwezen naar Canisbus (1986a en 1986b) en Horsten ( 1 9 3 7 ) .  

In dit hoofdstuk worden in kort bestek vier andere, mogelijk relevante, 
categorieën artikelen besproken, Bet betreft 1 )  stationaire berekeningen aan 
vloeistof stromingen xond hartklepprothesen, 2 1 vloeistof-structuur 
interactie-modellen toegespitst op mechanische constructies, 
31 grenslaaginteracties met wanden voorzien van een compliante coating en 
4) instabiliteiten van dunne elastische structuren in een stationaire 
hoofdstroaiing. Bij ieder van de categorieën zal getracht worden in kort 
bestek de centrale doelstelling, de belangrijkste elementen van de 
modelvorming en de bruikbaarheid voor het project aan te geven. 

2.1 Stationaire strominuen rond hartklepprothesen 

Mazumdar fu Thalassoudis ( 1983 1 Thalassoudis & Yfazumdar f 1384 1 i fdelsohn 
e . a .  (1485:  en Stevenson e.a. ( 1 9 8 5 )  verrichten dier! een numerieke 
simulatie van de stationaire stroming rond een volledig geopende 



hartklepprothese. Flen is vooral gefnteresseerd in de berekening van de 
schuifspanningen die in de vloeistof optreden. Vermindering van de maximale 
schuifspanning i s  van belang voor het voorkomen of verminderen van 
trombosevorming. Wet feit dat deze spanningen het grootst zijn op het moment 
dat de klep het verst geopend is, is voor de auteurs aanleiding om zich tot 
stationaire berekeningen te beperken. Alle auteurs betrekken convectieve en 
viskeuze effecten in hun simulatie. Verder beperken allen zich tot een 
analyse in twee dimensies en nemen starre wanden aan. 

Hazumdar & Thaloussis bestuderen een disk-klepprothese. Zij gebruiken 
hiervoor een eindige differentie model. In hun eerste publicatie beschouwen 
zij e e n  2D model en een laminaire stroming. In de tweede publicatie wordt 
een rotatiesymmetrisch model gebruikt. De stroming is hierin turbulent. Voor 

de modellering van de turbulente effecten wordt een k-E inodel gebruikt. 
Doordat zij gebruik maken van een eindige differentie benadering is de 
gebsuikte geometrie een ruwe benadering van de werkelijkheid. De auteurs 
vergelijken de berekende lengte van het Loslaatgebied achter de klep met; 
experimentele in-vitro gegevens en vinden een goede overeenkomst. 

Stevenson & Yoganathan (1985)  bestuderen de stroming rond de aorta 
vliesklep. Z i j  gaan, net als ~ a z u ~ ~ a r  & Thalassoudis, uit van een eindige 

differentie methode, een rot~~~esymmetrisc~le geometrie en een trubulente 
stroming (eveneens gemodelleerd met een k-e model). In tegenstelling tot de 

voorgaande auteurs maken zij echter gebruik van een 'body conforming' grid. 

Hierbij wordt de vorm van de grid via een coördinaten-transformatie 
aangepast aan de vorm van de wand. Numeriek berekende snelheden, 
schuifspanningen en drukvai komen goed overeen met resulaten van in-vitro 
experimenten uit de literatuur. 

Idelsohn e.a. (1985)  gzbruiken een eindige elementenmethude om 
snelheids-, druk- en spanningsvelden rond drie verschillende mechanische 
hartklepprothesen bij een Reynaldsgetal van 988 tot 2000 te berekenen. De 
stroming wordt verondersteld laminair te zijn. Afhankelijk van het type klep 
wordt een tweedimensionale dan we1 een axisymmetrische geometrie gebruikt. 
Vergelijking van numerieke resultaten met experimenteel bepaalde 
wandschuifspanningen in een in-vitro model levert weer een goede 
overeenkomst. 

De hier beschreven artikelen vormen zeker een relevante bijdrage aan 
de modelvorming van de stromingen rond hartklepprothesen. Het is niet 
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onwaarschijnlijk dat optredende turbulente effecten van belang kinnen zijn 
bij het ontwerp van een prothese, met name wanneer men zich richt op het 
verminderen van schuifspanningen in de vloeistof. Voor het project is de 
clei'6Wnde literatuur echter niet onmiddelijk van belang, daar de auteurs zich 
wezenlijk beperken tot stationaire situaties en vloeistof-structuur 
interactie volledig buiten beschouwing laten. 

2.2 Strominaen rond elastische Platen en membranen 

Het onderzoek naar stromingen rond elastische platen en membranen dat in 
deze paragraaf behandead wordt, is vooral gericht naar het optreden van 
instabifiteiten in stroming o f  plaat c .q .  membraan. Hen beschouwt een 
stroming die in het oneindige stationair en parallel aan het inembraan 
gericht is. Niet-limariteiten in stroming en membraan worden i . h . a .  
verwaarloosd. De vloeistof wordt geacht niet viskeus en incompressibel te 
z i j n ,  zodat de stroming als een potentiaal stro min^ beschouwd kan worden. Een 
aantal auteurs beschouwen een cneindig, anderen een halfoneindig membraan. 

~~ 

/ 

Datta & Gottenberg ( 1 9 7 5 )  voeren een theoretische en experimentele 
analyse uit van een systeem waarin dunne elastische strip hangt in een 
stationaire Luchtstroming. Het stroomafwaartse uiteinde van de strip kan 
vrij bewegen. Zij trachten de snelheid te bepalen waarbij de beweging van 
het vlies plotseling instabiel wordt. Deze omslagsnelheid wordt bepaald als 
functie van de afmetingen en materiaaleigenschapgen van de strip. De 
ex p e r i ment e 1 e a: es u l t a t en word en ve r g e 1 eken met e en e e nvoud i g the or et i s e fd 
(lineair, niet viskeus) inodel. Randeffeeten worden niet in het model 
betrokken. Lle auteurs vinden de overeenkomsten, met inachtname van de 
eenvoud van het model, de overeenkomst redelijk. De afwijking bedraagt 
gemiddeld iets minder dan een factor 2. 

Hasewaga (1980) geeft een theoretische analyse van de stabiliteit van 
stromingen van twee verschillende vloeistoffen die gescheiden zijn door een 
dunnen elastische plaat. Een dergelijk systeem vindt toepassing in 
Warmtewisselaars. Wederom worden slechts kleine verplaatsingen van de plaat 
beschouwd. De vloeistoffen zijn incompressibel en niet viskeus. De nadruk in 
het artikel ligt op de invloed van het verschil in dichtheid van de 
vloeistoffen rjg de stabiliteit. Een dergelijk effect treedt niet op bij de 
hartkbepprothesen, zodat dit onderzoek voor het project niet relevant lijkt. 



Frederiks e.a. ( 1 9 8 6 )  stellen een analytisch model op voor de stroming 
parallel aan een half-oneindige plaat. Ook zij beschouwen weer kleine 
uitwijkingen van de plaat en een incompressibele vloeistof. De stroming kan 
in dergelijke vallen als een potentiaalstroming behmdeld worden. Bij het 
gebruik van de potentiaaltheorie rond profielen dient bijzondere aandacht 
besteed te worden aan de stroming aan het stroomafwaartse eind van het 
profiel. De stroming dient te voldoen aan de Kutta-voorwaarde: drukgradiënt 
en snelheid dienen eindig te zijn. Bij starre profielen kan hieraan voldaan 
woliden door een extra circulatie rond het profiel te introduceren. Bij een 
flexibel profiel is dit niet mogelijk omdat de positie niet a priori bekend 
is. De auteurs steliende vergelijking op voor de gedrag van de stroming aan 
het uiteinde van de plaat op. De plaat heeft een homogene massa en 
buigstijfheid. Vervolgens trachten zij hiervoor analytische oplossingen te 
vinden en te verifieren of de oplossingen voldoen aan de Kutta-voorwaarde. 
Voor deze laatste stap zijn numerieke b~re~eningen noodzakelijk. Zij tonen 
aan dat een bepaalde klasse van oplossingen niet aan de Kutta-voorwaarden 
voldoet. De overige klassen, die volgens de ariteurs fysisch minder relevant 
zijn, hebben zij niet onderzocht Het door de auteurs gehanteerde wiskunde- 
instrumentarium maakt helaas het artikel te ontoegankelijk om er nadere 
conclusies uit te kunnen trekken. Wel kan eruit geleerd worden dat 
verwaarlozing van de viskeuze effecten bij de berekening van de 
vliesbeweging tot fysisch niet aanvaardbare oplossingen aan het eind van het 
vlies zouden kunnen leiden en dat voorzichtigheid op dit punt geboden is. 

~~ 

Het soort problemen dat in deze paragraaf behandeld is, heeft op een 
aantal punten belanrijke overeenkomsten met de stroming rond de 
hartklepprothese. De wanden zijn flexibel en plaats en snelheid worden niet 
a priori bekend verondersteld. Het verwaarlozen van viskeuze effecten in de 
vloeistof en vooral de beperking tot kleine verplaatsingen maken de modellen 
echter ongeschikt voor toepassing op de hartklepprothese. Ook als 

testvoorbeeld voox de rekenmethode van Peskin zijn deze modellen niet 
bruikbaar. Be methode werkt immers alleen als  de instationairs 

traagheidskrachten in de vloeistof overheersen. In het geval van een 
stationaire hoofdstroming is dit duidelijk niet het geval. 

Be voorbeelden zouden eventueel wel geschikt zijn als testgeval voor 
andere methoder? of modiEicaties van Peskin' s methode ~ Hierb.i. j dient echter 
wel overwogen te worden dat het optreden van instabiliteiten bij de genoemde 



voorbeelden essentieel is. Het zal waarschijnlijk niet eeiivoudig zijn een 
methode te vinden die geen last heeft van ongewemte, numerieke, 
instabiliteiten, Wet vinden van een algoritme dat net voldoende demping 
Bevat om deze numerieke instabiliteiten te dempen en juist de fysische 
instabiliteiten de gelegenheid geeft zich te ontwikkelen, zal vermoedelijk 
nog moeilijker zijn. Mogelijk is ook het onderscheid tussen fysische en 
numerieke instabiliteiten lastig te maken. Voorlopig zijn 
vliesinstabliteiten voor de modelvorming rond de hartklepprothesen nog niet 
van belang. Daarom lijkt het gebruiken van testvoorbeelden waarin 
instabliteiten een hoofdrol spelen, niet verstandig. 

~ 

2.3  Strominsen lanus cornpliante wanden 

Het onderzoek naar de interactie tussen vloeistofstromingen en compliante 
coatings is vooral gericht op de vraag hoe dergelijke coatings de omslag van 
laminaire naar turbulente stroming kunnen vertragen en hoe de turbulente 
wandwrijving bij hoge ~e~noldsgetalle~ sterk ~ermin~erd zou kunnen worden. 
Een recent overzicht van de ontwikkelingen op analytisch, numeriek en 
experimenteel gebied wordt gegeven door Gad-el-Hak ( 1 9 8 6 ) .  

In analytische benaderingen wordt de aanwezigheid van de vloeistof in 
het algemeen gesimuleerd door w&l de nor~aalspanning van het vliesoppervlak 
gelijk te stellen aan de gemiddelde druk in de vloeistof, maar 
schuifspanningen vrij te laten. Viskeuze effecten aan de wand worden in deze 

1 gevallen dus verwaarloosd. Be vloeistof wordt soins eerst gemodelleerd als 
een potentiaalstroming en vervolgens worden er modificaties aangebracht om 
de invloed van de golvende wand op de vlceistof te simuleren. Zowel 
laminaire als turbulente grenslagen worden beschouwd. Alle behandele 
analyses gebruiken een lineaire benadering. Uit dergelijke analyses volgt 
o.m. dat er drie typen instahiliteiten te onderscheiden zijn: I) 

instabiliteiten veroorzaakt door fase-verschillen in druk tussen wand en 
vloeistof t.g.v. van demping in het systeem, 2 )  instabiliteiten die juist 
gestabiliseerd worden door demping maar die gedestabiliseerd worden door 
druk-effecten en 3 )  instabiliteiten die alleen bepaald worden door 
reversibele processen ('Kelvin-Helmholtz type'). Verder wordt er 
geconcludeerd dat er voor bepaalde klassen van materialen inderdaad een 
uitstel mogelijk van de omslag van laminaire naar turbulente stromingen. 
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De numerieke analyses gaan veelal uit van de volledige, instationaire 
Navier-Stokes vergelijking in twee of drie dimensies met gelineariseerde 
randvoorwaarden aan de compllante wand. In ket algemeen wordt daarbij 
gebruik gemaakt van 'pseudospectrale' methoden op een periodiek domein. 
Hierdoor wordt het probleem getransformeerd tot het oplossen van een 
Poisson-vergelijking. Men is o.m. gefnteresseerd in het gedrag van 
'intelligente wanden' (wanden die reageren op het gedrag van de vloeistof, 
zodanig dat instabiliteiten gedempt worden). 

Het accent ligt bij de door Gad-el-Hak behandelde analyses bij het al 
dan niet optreden van instabiliteiten. Er worden slechts relatief kleine 
( lineaire) verplaatsingen van de wand beschouwd en worden vermoedelijk 
(hierover wordt geei? expliciete informatie gegeven door Gad-el-Hak) vooral 
situaties met stationaire koo~d~tromingen parallel aan de wand bestudeerd. 
Vanwege dezelfde overwegingen a l s  gegeven in de vorige paragraaf, lijken de 
methoden en resultaten van dit vakgebied niet onmiddelijk relevant voor het 
pro ject. 

2.4 Alsemene vloeistof-structuur interactiemodellen 

De in paragrafen 2.2 en 2.3 behandelde modellen hebben betrekking op een 
relatief beperkte klasse van problemen: instabiliteiten in flexibele 
lichamen gefnduceerd door een stationaire stroming parallel aan het lichaam. 
Voor het ontwerp van complexere mechanische constructies zijn dergelijke 
modellen onsgeschikt. Voos dergelijke toepassingen zijn verschillende 
numerieke modellen ontwikkeld op basis van de eindige eleinente~m~thode. Deze 

modellen. worden zeer vaak toegepast op (onderdelen van) kernreactoren: 
complexe constructies, ondergedompeld in water. In het algemeen i s  men 
gefnteresseerd in het gedrag van de constructie bij een explosie of ander 
ongeval. De nadruk ligt steeds bij de beschrijving van de constructie. De 
vloeistof bs minder van belang. Vanwege de complexiteit van het systeem, de 
grote omvang van het rekenwerk en de (vermoedelijk) coiriinerciële belangen 
wordt zeer veel aandacht besteed aan de efficiëntie van het 
oplossingsproces. Net name de meshdefinitie en tijdintegratietechnieken 
staan in de belangstelling. De vloeistof wordt i.h.a. niet-viskeus 
verondersteld en ondergaat vaak slechts kleine verplaatsingen (lineaire 
benadering). Zowel compressibele als incompressibele vloeistoffen worden 



gebruikt; voor het oplossingsproces is dit niet van grote invloed. De 
structuur wordt wèl niet-lineair behandeld. Ook met traagheidseffecten wordt 
rekening gehouden, zij het vaak op een wat vereenvoudigde wijze door de 
massa-matrix te diagonaliseren. Diagonalisering geeft niet name bij 
expliciete tijdintegratie een grote tijdwinst. 

Belytschko (197'3) geeft een overzicht van de gebruikte "meshpartitie"- 
methoden. Structuur en vloeistof worden a l s  afzonderlijke subsystemen 
beschouwd. Voor de subsystemen kunnen verschillende tijdintegratieschema' s 

gekozen worden. Expliciete schema's zijn eenvoudiger en daardoor vaak 
efficienter dan impliciete schema's, maar zijn slechts voorwaardelijk 
stabiel. Ret name bij siijve constructies (waarin verstoringen zich een hoge 
voorpfantingssnalheid hebben] kan de maximaal toegestane tijdstap erg klein 
worden. In dergelijke gevallen kan een (ingewikkelder) impliciet schema de 
voorkeur genieten, daar deze (in het lineaire geval) onvoorwaardelijk 
staSiel zijn. Een impliciete integratie kan uitgevoerd worden met een 
direkte of een iteratieve oplossingsmethode. Direkte methoden kosten i.h.a. 
ineer rekentijd, iteratieve methoden gebruiken meer computergeheugen. Vanwege 
de vaak grote vloeistofmeshes is daarvoor een direkte methode soms het meest 
aangewezen (dit is niet het geval bij de oplossinç van de Navier-Stokes 
vergelijking met de boetefunctie-methode, zoals in het CEPRAM-pakket 
gebeurt. Vanwege de slechte conditie van het stelsel i s  een iteratieve 
oplossing meer geschikt). Voor de structuur kan vaak efficienter gebruik 
gemaakt worden van een iteratieve oplossingsmethode. De volgende partities 
kunnen onderscheiden worden: expliciet-expliciet (E-E), expliciet-impliciet 
(E-1) en impliciet-impliciet (1-1)- 

Bij een E-E methode wordt voor zowel structuur a l s  vloeistof een 
expliciet integratieschema met verschillende tijdstappen gebruikt. De 
tijdstap voor de vloeistof kan i.h.a. groter gekozen worden dan die voor de 
structuur. Eerst wordt de integratie net de grootste tijdstap uitgevoerd; de 

verplaatsingen op het contactvlak zijn dan bekend en kunnen als  

randvoorwaarden gebruikt worden voor de oplossing van het tweede subsysteem. 
Dit subsysteem wordt zo vaak gefntegreerd totdat het tijdstip bereikt is 
waarop de oplossing van het eerste subsysteem bekend is. Wanneer een E-I 
methode gebruikt wordt, wordt eerst het vlneistofsycteem expliciet 
gefntegreerd. De oplossing op h e t  contactvlak wcrdt als randvoorwaarde 
gebruikt voor de impliciete integratie van het structuursysteem. De tijdstap 



voor ieder van de subsystemen is in principe even groot. %ij een I-ï rnethode 
worden beide subsystemen impliciet geintegreerd. Hierbij doet zich een 
probleem voor bij het opleggen van de randvoorwaarden aan het 
contactoppervlak. Volgeris Belytschko is de gebruikelijke werkwijze om de 
oplossing uit de vorige tijdstap te extrapoleren en deze te gebruiken als 
randvoorwaarde voor de oplossing van een van beide subsystemen. Deze 
geëxtrapoleerde waarde is niet de eindwaarde op dat, punt maar wordt 
aangepast als het andere subsysteem in de tijd gekntegreeïd wordt. Er vindt 
dus in dit geval slechts &èn keer een aanpassing van deze waarde plaats. Er 
is geen sprake van een aanpassing per itesatieslag van de subsystemen {als 
deze iteratief opgelost worden) of een overkoepelend iteratief proces per 
tijdstap, waarbij voor iedere tijdstap beurtelings het ene en het andere 
subsysteem opgelost wordt, net zolang tot convergentie bereikt is. De 
berekening van structuur- en vloeistofverplaatsing is binnen een tijdstap 
ontkoppeld. Deze werkwijze lijkt enigszins op die van Peskin, die eveneens 
per tijdst.ap de beweging van vlies en vloebstof ontkoppeld en voor beiden op 
impliciete wijze een oplossing bepaald. Eerst wordt een schatting voor de 
snelheid op het einde van de t.ijdstap gegeveni die later gecorrigeerd wordt. 
Een verschil is dat in de door Belytschko behandelde voorbeelden bij beide 
subsystemen de verplaatsing aan de rand wordt voorgeschreven en dat Peskin 
aan het vlies wel de verplaatsing oplegt, maar de invloed van vlies op 
vloeistof v ia  een lokaal werkende volumekracht verrekend. Nadere details 
over concreet toegepaste 1-1 schema's zijn op dit moment nog niet 
voorhanden, maar mogelijk wel zinvol. 

~~ 

Bij gebruik van de eindige elemeni~en~eth(~de voor de analyse van een 
vaste strzctuur i s  het gebruikelijk uit te gaan van een Lagrange- 
beschrijving, Dit vereenvoudigt de berekeningen. Bij grote deformaties kan 
een Lagrange-mesh echter te sterk vervormd worden. Herhaaldelijk opnieuw 
definieren van de mesh (rezoning) vereist veel rekentijd en introduceert 
o~nauw~e~righeden doordat herhaaldelijke interpolatie naar de nieilwe 
knooppunten plaats moet viriden. Si j grote verplaatsingen, zoals ook bij een 
vloeistofstroming, is een Euler-beschrijving vaak beter geschikt. Wanneer 
bij interactieproblemen voor de structuur een Lagranye- en voor de vloeistof 
een Euler-beschrijving gebruikt wordt, is het opleggeiz van de 
randvoorwaarden aan het contactoppervlak moeilijk. Als alternatief kan voor 
de vloeistof een arbitraire Lagrange-Euler (ALE) mesh (ook wel quasi-Euler 



mesh genoeindj gebruikt worden. De positie van de knoc:ppunten wordt daarbij 
slechts in geselecteerde richtingen en op geslecteerde plaatsen aangepast 
aan de beweging van de structuur. De implementatie is zeer afhankeli-jk van 
de geometrie van het probleem. De ALE-techniek wordt in de hier beschouwde 
categorie problemen zeer veel toegepast. Een uitwerking van een aantal 
concrete voorbeelden wordt gegeven door Kennedy Sr BeZytschko (19711. Een 
alternatief voor de WLE-mesh is de hybride mesh. De Lagrangelstructuur-mesh 
kan hierbij vrij door de Eulerlvloeistof-mesh bewegen. In tegenstelling t o t  
bij de ALE-mesh hoeven knooppunten van beide meshes niet samen te vallen. De 

werkwijze van Peskin is hiervan een voorbeeld, Een rapport waarin eveneens 
een dergelijk methode gebruikt wordt is in bestelling, maar nog niet 
yeariveerd. 

~ ~ 

In het werk van Kulak (198'l,  1984, 1985)  komen eerr aarital van 
bovengenoemde elementen terug. Kulak beschouwd een constructie in liet 

inwendige van een kernreactor. In het vloeistofmudel wordt de vloeistof 
niet-viskeus en compressibel beschouwd en kan grote verplaatsingen 
ondergaan. Voor de diacretisering wordt een ALE-aresh gebruikt. Se structuur 
vertoont een plastisch materiaalgedrag en wordt m e t  een Lagrange-mesh 
gediscretiseerd. ~assatraagheidseffe~tera i r i  vloeistof en structuur worden 
met een gediagonaliseerde massamatrix beschseven. De cubsystemen worden 
beide11 expliciet i n  de tijd ~ e ~ ~ t g e g ~ e e r d  met een even grote tijdstap. 
Binraen een tijdstap zijn vloeistof en vlies ontkoppeld. De 

conta~tvo~r~aarden worden niet op een iteratieve wijze aangepast. Eerst 
worden de vergelijkingen voor de str~ctuu~ opyelcjst met als randvoorwaarde 
dat de n(~rmaals~ann~ng gelijk is aan die in de vloeicto€ lop het vorige 
tijdstip). Tangententiele spanningen worden buiten beschouwing gelaten. 
Vervolgens wordt de vloeistafstroming opgelost waarbij aan het raakvlak de 
normale component van de snelheid gelijk wordt gesteld aan die van de 

structuur. Tangentiele coinponenten worden niet voorgeschreven. Kulak 
vergelijkt o.&.  numeriek berekende druk en versnelling bij een vloeictof- 
zuiger interactie met analytische resultaten. De overeenkomst is, voor zover 
t e  beoordelen, goed. 

Liu & Chang (1985)  stellen een model op waarin de vloeistof lineair, 
niet-viskeus en compressibel verondersteld wordt. Als onbekende wocdi: de 
druk gehanteerd. De structuur kan zich niet-lineair gedragen. Er wordt 
gebruik gemaakt van een ALE-mesh. De tijdintegratie gebeurd met een E-I: 



schema. Voor de expliciete integratie gebruiken ze zowel een Euler-expliciet 
als een variant op een Runge-Kutta methode. Volgens de auteurs is mogelijk 
in hun model ook een 1-1 schema te gebruiken. Als testvoorbeeld wordt de 
interactie tussen een zuiger-veersysteem en een luchtkolom doorgerekend. Bij 
gebruik van de Runge-Kutta methode komen numeriek berekende verplaatsing, 
versnelling en druk goed overeen net analytische uitkomsten. De Euler- 
expliciet integratie overschat de fluctuaties. 

Sharan OC Sladwell ( 1 9 8 5 )  volgen een wat afwijkende aanpak. Zij zijn 
gefnteresseerd in de responsie van dammen rond een waterbassin op 
aardbevingen. Een groot verschil met de voorgaande artikelen is dat 
vloeistof en structuur w&l gekoppeld opgelost worden. Essentieel daarbij is 
dat zowel water als dam lineair worden behandeld. De vloeistof wordt verder 
niet-viskeus en compressibel verondersteld. Als onbekende kan daarom de druk 
genomen worden, hetgeen volgens de auteurs in hun geval grote voordelen 
biedt. Een belangrijke veronderstelling is verder dat de tweede afgeleiden 
naar de tijd van zowel verplaatsing van de dam als van de vloeistofdruk 
tijdens een tijdstap constant gehouden kunnnen worden. De auteurs verifieren 
verder een aantal additionele vereenvoudigingen, die het oplossingsproces 
versnellen. Zij vergelijken hun resultaten met numerieke resultaten van 
anderen en vinden een goede overeenkomst. 

De in deze paragraaf behandelde numerieke modellen bevatten een aantal. 

0 
~ 

interessante aspecten. Met name het gebruik van een 1-1 meshpartitie en het 
probleem van het opleggen van de wederzijds r~nc~voorw~a~den op het 
contactvlak, vertcjont overeenkomsten net analyse van Peskin. Het ligt niet 
in de verwachting dat met een (eenvoudiger) expliciet schema gewerkt zal 
kunnen worden. De verwaarlozing van viskeuze en convectieve effecten in de 
vloeistof maakt de beovengenoemde modellen niet geschikt voor direkt gebruik 
voor de hartklepprothese. Wel kunnen mogelijk in een later stadium hieruit 
zinvolle suggesties gehaald worden voor de versnellen van de rekenprocedure 
c .  q.  vereenvoudiging van het model. 

De ALE-techniek is niet zonder meer toepasbaar: de verplaatsingen van 
het klepvlies zijn daarvoor waarschijnlijk te groot. Net de verandering van 
topologie van het domein door het sluiten van de klep is met een ALE-mesh 
moeilijk te behandelen. Belytschko bevestigde dit tijdens een persoonlijk 
contact. De ALE-techniek lijkt wel geschikt voor de uitwerking van 
testvoorbeelden, waarbij een passende geometrie gekozen kan worden. Ook zou 



BE 

h e t  mogelijk kunnen zijn voor de analyse van de hartklep een combinatie van 
een ALE-mesh met rezoning te gebruiken. Op deze punten 
nader ingegaan. 

wordt in het vervolg 

3. Aanvullende besprekinff model Peskin 

In dit hoofdstuk komen nog enkele resterende onduidelijkheden in het inodel 
van Peskin aan de orde en worden enkele varianten voor het 
interactiemechanisme en de meshdefinitie besproken. 

3.1 Onduideliikheden model Peakin 

Een aantal. twijfels m.b . t .  tot de juistheid van het model van Peskin zijn 
samen te vatten a l s :  1 )  Kan de invloed van de structuur op de vloeistof in 
prinicipe beschreven worden met een lokaal werkende volumekracht i.p.v. het 
opleggen van randvoorwaarden ter plaatse? 2) Z o  ja,  is de wijze waarop 
Peskin deze kracht berekend fysisch zinvol? 

In een vorig rapport (Uorsten, 1’957) i s  ingegaan op de tweede vraag. 
Er werd daar en in daarop volgende discussies geconcludeerd dat de wijze 
waarop Peskin deze volumekracht berekent (ervan uitgaande dat het hanteren 
ervan toegestaan is) slechts zinvol is in een beperkte klasse van probletnen. 
Instationaire traagh~idskr~~hten moeten het strominysveld domineren. In het 
geval van de h ~ ~ t k l ~ p p r o t h ~ ~ e  is dit niet ket geval, ook convectleve 
krachten lijken daar belangrijk. De verwaarlozing van viskeuze krachten 
lijkt ininder ernstig (al m e t  rekening gehouden wosden met het in gar. 2.2 
opgemerkte m.h.t. de Xutt.a-voorwaarde), Uitbreiding van het model met niet- 
lineaire, convectieve term is vermoedelijk noodzakelijk, In gevallen waarin 
viskeuze krachten overheersen zal liet model juist in die zin aangepast 
moeten worden. De aanpassing van het model is niet eenvoudig te realiseren, 
maar vermoedelijk niet onmogelijk. 

Over de eeïste vraag bestond neer onduidelijkheid. Geconcludeerd kan 
worden dat dit in het algemeen niet: toegestaan is. üit kan plausibel gemaakt 
worden aan de hand van figuur 3 . 1 .  Aangezien de vloeistof viskeus is, zijn 
de snelheden éian weerszijden van het vlies gelijk aan de snelheid van het 
vlies ter plaatse. Het snelheidsveld is continu. Dit geldt niet voor de 
spanningen, de ruimtelijke afgeleiden van de snelheid. Bet spanningsveld is 
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in het algemeen discontinu over ket vlies. De resultante van de spanningen 
aan boven- onderzijde i s  even groot en tegengesteld aan de spanning die het 
vlies op de vloeistof uitoefend (omdat traagheidsefzecten ontbreken is deze 
spanning op ieder moment weer even groot als de inwendige spanning in het 
vlies ter plaatse; op dit moment is dit echter niet van belang). 

Ervan uitgaande dat tiet snelheidsveld opgelost ZOU kunnen worden door 

op het Vlies zowel normaal- als tangenti@le spanningen voor te schrijven is 
de situatie zoals geschetst in figuur 3.2. Essentieel is dak aan weerszijden 
van rand 2 verschillende randvoorwaarden voorgeschreven worden. Wanneer deze 
rand vervangen zou worden door een lokaal werkende volumekracht, i s  het niet 
mogelijk d i t  onderSchecd te maken. Dit heeft tot gevolg dat situaties waarin 
het spanningsveld discontinu is, niet beschreven kunnen worden. Enkele 
voorbeelden daarvan zijn gegeven in fig. 3.3. O f  deze beperking in de 
praktijk voor de hartklepprothese bezwaarlijk is, is niet zonder meer 
duidelijk. Situatie 3.3a kan toch a1 niet beschreven worden met de methode 
van Peskin, vanwege het feit dat hier duidelijk viskeuze krachten 
overheersen. Situatie 3.4b treedt (in ieder geval in het 2D-geval) niet op 
omdat de vloeistof vrij langs het uiteinde van de klep kan stromen en ZO het 
drukverschil vereffenen. Problemen kunnen wel optreden in drie dimensies en 
bij een buigstijve klep in gesloten toestand. 

In grote lijnen worden in deze paragraaf enkele mogelijke algoritmes 
geschetst. De nadruk ligt op het verschil in interactiemechanisme tussen 
vlies en vloeistof. 

Bet algoritme van Peskin ziet er globaal als volgt uit: 
1 )  bereken de iiwendige spanningen in het vlies uit de bekend veronderstelde 

deformatie (deze relatie is slechts eenduidig als het vlies zich 
elastisch gedraagt); 

2 )  stel de kracht die het vlies op de vloeistof uitoefent gelijk aan de 
lokaal werkende inwendige spanningen in het vlies (hierbij wordt 
verondersteld dat he% vlies massaloos is en dat de spanningen over het 
vlies: continu verlopen); 

-71 extrapoleer de vlieskracht  an de vliesknooppunten naar de 
v2oeistofknooppunten; 



4 )  l o s  het snelheidsveld op met lokaal werkende, gegeven vlieskracht 
(standaardberekening met bijv. CEPRAN); 

5 )  interpoleer snelheid van vloeistofknooppunten naar vliesknooppunten; 
6) verplaats vlies met lokale vloeistofsnelheid; 
7) ga verder met de volgende tijdstap. 
Impliciete stappen en mogelijkheden tot iteratieve processen worden hier 
buiten beschouwing gelaten. Voordeel van een dergelijke methode is dat 
gewerkt kan worden met een hybride mesh, waarbij geen aanpassing van de 
vloeistofmesh noodzakelijk is. Een belangrijk nadeel is dat reeds bij 
voorbaat een aantal beperkingen aan het vlies worden opgelegd (elastisch 
gedrag, massaloosheid, afwezigheid van spanningsdiscontinufteit~n~. (oe 
verwaarlozing van convectieve en viskeuze effecten bij de berekening van de 
vlieskracht heeft Peskin nodig voor het verkrijgen van een impliciet 
karakter, dat volgens hem noodzakelijk is voor de stabiliteit. Deze aspecten 
blijven hier even buiten beschouwing.) Verder is een nadeel dat door kiet 
herhaaldelijk extra- en interpoleren onnauw~e~rig~eden gelntroduceerd 
worden. 

Het is ook mogelijk het snelheidsveld met dynamische randv~orwaa~de~ 
op het vlies op te lossen. Voor een dergelijke aanpak is het gebruik van een 
~ ~ ~ / r e z o ~ ~ i n g - ~ e ~ h  ~ ~ a a ~ s c h ~ j ~ ~ ~ i j k  geschikter dan een hybride mesh. In het 
eerste geval vallen knoopp~nten van vlies en vloeistof steeds samen, hetgeen 
van belang is bij het voorschrijven. van de randvoorwaarden te plaatse. Ket 
algoritme kan dan ongeveer als volgt zijn: 
1) bereken de spanningen in het vlies uit bekende deformatie (relatie alleen 

eenduidig bij elastisch materiaal); 
2) gebruik deze spanningen als randvoorwaarde om het snelheidsveld op te 

lossen (kunnen in principe aan weerszijden van het vlies verschillend 
zijn, verder wordt er aangenomen dat er geen traagheiaseffecten in het 
vlies zijn); 

3 )  verplaats het vlies ( =  de rand van ket vloeistofdoniein) met de lokale 
vloeistofsnelheid; 

4) ga verder met volgende tijdstap. 
Een voordeel van een deryelijk algoritme t.o.v. het vorige is dat hierbij 
wel spanningsdiscontinufteiten toegestaan zijn. Be overige beperkingen 
blijver? bestaan. Het voosschrijven van de spanningen aan de vloeistof i s  f i n  
ieder geval binnen liet S ~ ~ X ~ ~ - ~ a k ~ e t ~  niet zonder meer mogelijk. 



Normaalspanningen leveren geen probleem op, tangentiële spanningen wel. Het 
is op dit moment nog niet duidelijk of hiervoor een oplossing gevonden kan 
worder! * 

Tenslotte is een algoritme mogelijk waarbij aan het snelheidsveld 
kinematische randvoorwaarden op het vlies voorgeschreven worden. Schematisch 
kan dat er als volgt uit zien: 

= v  gegeven op het raakvlak ’i) bereken het snelheidsveld met y.vloeistof 

(op te lossen met standaard eindige elementen methode); 
2 )  bereken normaal- en schuifspanningen in de vloeistof in de buurt; van het 

vlies; 
31 bereken de vervorming van het vlies ket als uitwendige belasting de 

-vlies 

~ 

spanningen in de vloeistof (op te lossen met standaard eindige elementen 
methode indien een geschikt element voorhanden is); 

4) verplaats de rand van het vloeistofdomein naar de nieuwe plaats van het 
vlies; 

5) ga verder met de volgende tijdstap. 
Een voordeel van deze aanpak is in principe allerlei materiaalmodellen voor 
het vlies gebruikt kunnen worden. Er as geen principiële reden voor 
beperking tot elastische materialen en voor de verwaarlozing van 
massatraagheidseffecten. Er kunnen ook situaties met 
spanninqsdiscontinufteiten in de vloeistof gemodeleerd worden, op voorwaarde 
dat een materiaaleleinent gebruikt wordt dat dit toestaat. Als mesh is een 
combinatie van een ALE-mesh met rezoning de meest voor de hand liggende 
keuze. Een nadeel van dit algoritme is de noodzaak tot het bepalen van de 
vloeistofspanningen uit het berekende snelheidsveld. De nauwkeurighe~d van 
de spanningen die op deze manier bepaald worden is een orde lager dan die 
van het snelheidsveld zelf. Een algoritme als dit komt in grote lijnen 
overeen met de modellen die in paragraaf 2.4 behandeld zijn. 

3.3 OpmerkinCren m.b.t. stabiliteit en meshtechnieken 

In de voorgaande paragraaf zijn beschouwingen m . b . t .  tot de stabiliteit en 
convergentie van de algoritmes achterwege gebel even, ondanks het belang van 
dit aspect. Reden hiervan is dat hierover op voorhand weinig te voorspellen 
valt. Een belangrijke bron van instabiliteiken is de gedeeltelijke 
ontkoppeling van vloeistofstroming en structuurbeweging. PeskPn gebruikt 



voor het stabiliseren van zijn ontkoppeld schema een schatting van de 
snelheid aan het begin van de tijdstap, die later gecorrigeerd wordt. Ook de 
modellen uit par 2.4 passen een ontkoppeling toe. CtaSiliteit is daarbij in 
enkele gevallen blijkbaar ook te verwezenlijken als expliciete 
integratieschema's toegepast worden. Daarbij moet evenwel in rekening 
gebracht worden dat deze expliciete intgratie juist vaak voor de, sterk 
vereenvoudigde. vloeistofstroming gebruikt wordt. De modellen waarbij van 
een 1-1 meshpartitie gebruikt wordt hebben in principe dezelfde 
moeilijkheden overwonnen als Peskin en, voor zover te beoordelen, ook met 
een predictor-correctorac~tig schema, dat blijkbaar voldoende demping 
introduceert om instabsiteiten te onderdrukken. Voor iedex te kiezen 
algoritme zal. convergentie vermoedelijk slechts op empirische wijze 
aangetoond kunnen worden. 

~ 

Het gebruik van een hybride mesh, zoals Peskin doet, heeft als 
voordeel dat de vloeistofmesh constant blijft, Dit is het goedkoopst en 
hiervoor hoeft geen interpolatie van de oude naar een nieuwe mesh plaats 
te vinden. Een nadeel i s  dat per tijdstap steeds een transformatie plaats 
moet vinden van vlies naar vloeistof en vice versa. Voor rezoning geldt 
precies het omgekeerde. Er is geen transformatie van vlies naar vloeistof 
nodig, maar kost  veel rekentijd en introduceert o n ~ a ~ w ~ e u ~ i g h e ~ e n  bij de 
overgang naar een nieuwe mesh. Een ALE-combineert deels heide voordelen. 
Geen transformatie, slechts in een gedeelte van het domein hoeft naar nieuwe 
k ~ ~ o p ~ u n t ~ n  gefnterpoleerd te worden en de benodigde rekentijd is 
vermoedelijk slechts gering. Een zuivere ALE-mesh is voor de 
hartklepprothese niet toepasbaar (eventueel wel voor testvoobeelden) . 
Mogelijk i s  een combinatie van ALE en rezoning wel zinvol. Het voorschrijven 
van randvoorwaarden op het contactvlak is het eenvoudigst wanneer 
knooppunten van vlies en vloeistof samenvallen. Een ALE-mesh of rezoning is 
in deze gevallen de meest voor de hand liggende fen vermoedelijk ook 
noodzakelijke) keuze. Het toepassen van een lokaal werkende volumekracht 
stelt geen bijzondere eisen aan de mesh, zowel een hybride mesh als een 
ALElrezoning mesh kunbien in principe gebruikt worden. De keuze zal vooral 
bepaald worden door de geometrie van het probleem. 

4 .  Voortaanq 



Mede op grond van het voorgaande lijken twee alternatieve methoden mogelijk 
zinvol voor de toepassing op de hartklepprothese. De eerste is een methode 
gednt op die van Pesbin (hybride mesh, interactie via volumekracht). Het 
voordeel daarvan is dat de convergentie ten minste in 66n geval aangetoond 
is, dat de resultaten voor zover t e  beoordelen zinnig zijn en dat het 
vermoedelijk een relatief efficidnte methode is. Een nadeel is dat de 
methode slechts beperkt i s  tot een bepaalde klasse van problemen. Of het 
probleem van de hartklep binnen deze klasse valt is niet geheel zeker. De 

beperkte probleemklasse maakt het moeilijk testvoorbeelden te vinden die 
zowel binnen de genoemde probleemklasse liggen als ook via een andere, 
onafhankelijke analytische of numerieke wijze geanalyseerd kunng; worden. 
Wanneer voor deze methode gekozen zou worden zou de werkwijze als  volgt 
~ ~ ~ n e n  zijn: 
4 )  Implementatie van de methode van Peskin in CEPRAM; 
21 Numerieke test aan de hand van testvoorbeeld (zie bijvoorbeeld. figuur 

~ 

4 . 1 ) ;  

31 Variatie van parameters (m.n. het Ctrouhalgetal) om (de grenzen van) 
de toepasbaarheid van het model te testen; 

4 )  indien nodig en mogelijk aanpassing van het model; 
5 )  Toepassing o p  de hartklepprothese. 
Indien de methode succesvol is, is dit een relatief snelle weg om tot 
resultaat te komen. Een probleem is wel dat een stapsgewijze implementatie 
van het model weliswaar uit te voeren, maar moeilijk te testen is. 

Bet alternatief is het uitgaan van een ~LE/rezoning mesh waarbij op 
het contactvlak aan de vloeistof kinematische randvoorwaarden voorgeschreven 
worden. Het voordeel is dat deze aanpak meer mogelijkheden biedt en niet 
reeds op voorhand grote beperkingen aan het op te lossen probleem stelt. De 
methode sluit aan op wat elders in de literatuur gebr~ik~lijk is. Zowel 
structuur als vloeistof kunnen met standaardmethoden geanalyseerd worden. De 
keuze van testvoorbeelden lijkt minder problematisch. Met name de 
modellering van de vloeistof wijkt in de literatuur over de 
interactiemodellen nogal af van wat voor het project vermoedelijk 
noodzakelijk is, zodat het niet zonder meer duidelijk hoe de stabiliteit 
gewaarborgd kan worden. 





Een mogelijk eerste testvoorbeeld kan zijn de stroming rond een 
bewegende cylinder. Hiermee zouden de volgende tests uitgevoerd kunnen 
worden: 
I )  Stationaire vloeistofstroming waarin de cylinder een voorgeschreven 

beweging uitvoert. Dit geval kan gebruikt worden om de ALE-techniek te 
implementeren. Van echte interactie is nog geen sprake. 

2 )  Instationaire vloeistofstroming rond starre cylinder. Hieruit kan de 
resulterende kracht van vloeistof op cylinder bepieald worden. 

3 )  Instationaire vloeistofstroming rond een cylinder die bevestigd is aan 
een elastische veer (zie figuur 4.2). De cylii ider wordt massaloos 
verondersteld. In het geval van een zeer stijve veer gaat dit geval over 
in het vorige.Bij niet ill te grote verplaatsingen behoort de verplaatsing 
van de cylinder gelijk zijn aan de verplaatsing van de veer indien daarop 
de in 2 )  gevonden krachtresultante wordt uitgeoefend. Aan de hand van dit 
voorbeeld kan de stabiliteit van verschillende integratieschema's geteat 
worden. 

~ 

41  Vervanging van de cylinder door een ingewikkelder stsuctwr, zoals 
bijvoorbeeld de situatie van figuur 4.1. Hiervoor kart een eindige 
eleinenten berekening gebruikt worden. Verschillende ~~teriaa~i~odel~en 
zijn mogelijk. 

5 )  Toepassing van rezoning bij dezelfde situatie. 
E )  Analyse van de hartklepprothese. 
Dit w e ~ ~ s c h ~ m a  is  o m v a n ~ ~ i j ~ ~ ~  ditn dat van het vorige voorstel en zal dan 
ook meer tijd vergen. Een voordeel is dat de te verwachten problemen 
afzonderlijk benaderd worden. Het testen ervan Iran eventueel deels door 
afstudeerders gedaan worden. 

De variant waarbij dynamische randvoorwaa~den aan de vloeistof worden 
voorgeschreven lijkt niet interessant. Deze combineert een aantal nadelen 
van de beide anderen in zich: beperkte keuze materiaalmodellen ern zoodzaak 
tot rezoning. Verder i s  het voorschrijven van tangentiHe spanningen aan de 
vloeistof niet standaard mogelijk. Specifieke voordelen zijn niet aan te 
wijzen. 

Een concrete voorkeur voor een van beide voorstellen (of eventuele 
varianten daarop) is op dit moment nog niet uit t e  spreken. Hierover zal 
nader gediscussieerd Boeten worden. 
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