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Samenvatting 

Biologische materialen vertonen tijdsafhankelijk materiaalgedrag. Om dit materiaalgedrag 
te beschrijven, kunnen mengselmodellen gebruikt worden. De vaste fase van een dergelijk 
model is vaak elastisch verondersteld, maar uit experimenten met modelmengselmaterialen 
is gebleken dat de vaste fase ook visco-elastisch kan zijn. Dit rapport is er op gericht meer 
inzicht te  geven in het karakteriseren van materialen die beschreven kunnen worden met een 
mengselmodel, waarbij de vaste fase visco-elastisch verondersteld wordt. Er is onderzocht of 
het mogelijk is om materiaalparameters van een mengselmodel met visco-elastische vaste fase 
te schatten en of het tijdsafhankelijke gedrag van de vaste fase onderscheiden kan worden van 
het tijdsafhankelijke gedrag van het mengsel. 

Het materiaal is gemodelleerd in het eindige elementen pakket DIANA-5.1. In een aantal 
eenvoudige numerieke experimenten zijn vijf materiaalparameters geschat door gebruik te 
maken van de implementatie van de numeriek-experimentele methode volgens Hendriks [2] in 
DIANA-PARECT [7 ] .  Uit deze experimenten blijkt dat het mogelijk is materiaalparameters 
te schatten van een mengsel met visco-elastische vaste fase. 

Tevens wordt er ingegaan op de invloed van modelfouten. Hierbij ontstaan verscheidene 
numerieke problemen. Deze problemen lijken te ontstaan wanneer er geschat wordt op punten 
waar grote gradiënten ontstaan in de druk en in de verplaatsing. Om meer inzicht te  krijgen 
waar, wanneer en waardoor deze problemen optreden, dienen meer numerieke experimenten 
met goed gedefinieerde modelfouten uitgevoerd te worden. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Biologische materialen vertonen tijdsafhankelijk materiaalgedrag. Om dit materiaalgedrag te 
beschrijven, kunnen mengselmodellen gebruikt worden. In dit rapport wordt een twee-fase 
mengselmodel beschouwd dat bestaat uit een vaste-stof matrix met poriën gevuld met vloei- 
stof. Het beschrijven van het gedrag van dit soort materialen vereist constitutieve modellen 
voor de afzonderlijke componenten en voor de interactie tussen de componenten. De vaste 
fase is vaak elastisch verondersteld, maar uit experimenten met modelmengselmaterialen is 
gebleken dat de vaste fase ook visco-elastisch kan zijn. 

Het hier beschreven onderzoek is erop gericht meer inzicht te geven in het karakteriseren 
van materialen die beschreven kunnen worden met een mengselmodel, waarbij de vaste fase 
visco-elastisch verondersteld wordt. Er is onderzocht of het mogelijk is om materiaalparame- 
ters van een mengselmodel met visco-elastische vaste fase te schatten en of het tijdsafhan- 
kelijke gedrag van de vaste fase onderscheiden kan worden van het tijdsafhankelijke gedrag 
van het mengsel. Hiertoe wordt op verschillende manieren de belasting als functie van de tijd 
aangebracht. 

Het mengselmodel met visco-elastische vaste fase wordt gemodelleerd met behulp van 
het eindige elementen pakket DIANA-5.1 [6][7]. Het schatten van de materiaalparameters 
geschiedt met behulp van de module PAREST. Deze module is een implementatie van de 
Identificatie Techniek volgens Hendriks 121. 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de mengseltheorie, het constitutief model van de visco- 
elastische vaste fase en de theorie van de Identificatie Techniek volgens Hendriks [2]. In 
hoofdstuk 3 worden vijf materiaalparameters geschat met behulp van twee tijdsafhankelijke 
belastingsituaties en een numeriek experiment. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op een alterna- 
tief numeriek experiment als voorbereiding op een nog in de praktijk uit te voeren experiment 
en er wordt gekeken naar de invloed van modelfouten. In hoofdstuk 5 worden de conclusies 
en aanbevelingen gegeven. 
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Hoofdstuk 2 

Theoretische acht ergronden 

2.1 Mengsels 

De mengseltheorie wordt gebruikt als het materiaal dat wordt beschouwd, bestaat uit een 
mengsel van verschillende materialen. Het beschrijven van het gedrag van een dergelijk mate- 
riaal, vereist constitutieve modellen voor de afzonderlijke componenten en voor de interactie 
tussen de componenten. Biologische materialen vertonen tijdsafhankelijk materiaalgedrag 
dat vaak goed beschreven kan worden met deze mengselmodellen. Een voorbeeld hiervan is 
gewrichtskraakbeen, dat bestaat uit een poreuze vaste stof matrix gevuld met vloeistof. De 
vaste fase van dit soort materialen is vaak elastisch verondersteld, maar uit experimenten met 
modelmengselmaterialen is gebleken dat de vaste fase ook visco-elastisch kan zijn. 

Om een indruk te  geven van tijdsafhankelijk materiaalgedrag, is in figuur 2.1 voor drie 
verschillende materialen de filterverplaatsing uitgezet als functie van de tijd bij een confined 
compression experiment (figuur 2.2). Het tijdsafhankelijk materiaalgedrag kan veroorzaakt 
worden door twee effecten: 

o tijdsafhankelijk effect als gevolg van een visco-elastische vaste fase. 

o tijdsafhankelijk effect als gevolg van de interactie tussen twee fasen. 

Deze twee effecten geïsoleerd en gecombineerd, leveren de volgende drie combinaties op (figuur 
2.1): 

o (a) Materiaal bestaande uit een compressibele vaste stof matrix met visco-elastische 
vaste fase. 

e (b) Mengsel met een elastische vaste fase. 

o (c) Mengsel met een visco-elastische vaste fase. 

Bij een confined compression experiment wordt het materiaal in een starre, goed passende 
ring op een starre ondergrond geplaatst. Er wordt via een filter, dat boven op het materiaal 
geplaatst is, een stapvormige belasting aangebracht. Het filter heeft een hoge permeabiliteit 
ten opzichte van die van het materiaal. 
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Theoretische achtergronden 

Load 

I 
1 3 4 5 6 

tijd[-] 

Figuur 2.1: Confined compression Figuur 2.2: Filterverplaatsing 

2.2 Visco-elastisch constitutief model van de vaste fase 

Een visco-elastische vaste fase kan gemodelleerd worden in DIANA volgens een Power Law 
Model of volgens een Lineair Maxwell Chain Model. Hier is gekozen voor het Maxwell Chain 
Model. Het Maxwell Chain Model is voor te stellen als een parallelle schakeling van elementen 
bestaande uit een veer en een demper in serie. Bij één van de elementen ontbreekt de demper. 
Eerst wordt een enkel Maxwell element beschouwd met een Youngs modulus E en viscositeit 
q (figuur 2.3). De reksnelheid wordt dan gegeven door: 

Figuur 2.3: Maxwell model 

met X = 3 wordt dit: 
1 
X 

&(t) -t -a(t)  = E i ( t )  

Oplossen van de differentiaalvergelijking 2.2 levert voor de spanning van één Maxwell element: 
t 

O 
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Theoretische achtergronden 

Figuur 2.4: Enkelvoudig Maxwell Chain Model 

Voor drie dimensionale uitbreiding ziet de visco-elastische relatie er als volgt uit [3]: 
t 

aij(t) = Dijkl 1 E e - y d k l ( , ) d r  (2.4) 
O 

Voor isotroop materiaal geldt er voor D i j k l :  

Indien nu een Maxwell Chain Model wordt beschouwd met N+1 elementen, waarvan het eerste 
element alleen een veer is en de overige N elementen Maxwell elementen zijn, dan wordt de 
spanning: 

O J L  J 

EO : Youngs modulus van het eerste element 

A, : relaxatie tijdconstante 
met { E,  : Youngs modulus van de andere elementen 

Voor het modelleren van de vaste fase is in dit onderzoek gekozen voor het enkelvoudige 
Maxwell Chain Model (N=l ) ,  figuur 2.4. De relatie voor de spanning wordt dan: 

Hierin zijn Eo, El en A 1  de parameters die van belang zijn. 

2.3 Identificatie Techniek 

In deze paragraaf wordt de theorie van de Identificatie Techniek volgens Hendriks [2] na- 
der toegelicht. Deze numeriek-experimentele techniek is gebaseerd op een combinatie van 
drie elementen (figuur 2.5): (a) Meting van veldeigenschappen van het proefstukje in een 
experiment. (b) Een eindige elementen model van het experiment. (c) Een techniek om de 
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Theoretische achtergronden 

I experiment gemeten 
data I 

L l 

I mathematisch 
algoritme 

parameter model 
aanpassing fout correlatie , 

berekende 
data 

I t 
I I parameters 

t I 

Figuur 2.5: Schema voor de Identificatie Techniek 

materiaalparameters in het eindige elementen model aan te passen, door de experimentele 
data en de uitkomsten van het eindige elementen model met elkaar te vergelijken. 

Stel er is een schatting voor de materiaalparameters beschikbaar welke is opgeslagen in 
een kolom 2. Op basis van het numerieke model kan dan een schatting bepaald worden 
voor de grootheden die ook tijdens het experiment worden gemeten. De schatting van deze 
grootheden op basis van het model is opgeslagen in een kolom h(z) .  Er geldt nu: 

Y k  = hI,(X) t V I ,  (2.8) 

De niet-lineaire functie h ~ , ( z )  beschrijft de afhankelijkheid van de k-de observatie van 2 indien 
er geen meetfouten zijn. De functie h ~ , ( z )  stelt de eindige elementen berekening voor, gebruik 
makend van de materiaalparameters in kolom z. De kolom yk bevat de gemeten verplaat- 
singen en/of drukken. De kolom WI, bevat observatiefouten. Indien een schatting 51, voor 
de parameters aanwezig is, kan een volgende schatting 21,+1 op de volgende manier bepaald 
worden: 

%c+l = Ok + Kk+l{YI,+i  - hI,+l(?k)) (2.9) 

De kolom y1,+1 bevat nieuwe meetgegevens en de kolom h~,+l(?k) bevat de berekende waarden 
van deze 'meetgegevens' op grond van een oude schatting van de materiaalparameters 5 k .  Het 
verschil yk+1 - hk+l(2i,) bevat nieuwe informatie en wordt in gewogen zin gebruikt om de 
oude schatting 51, te corrigeren. Deze weegmatrix, ook wel versterkingsmatrix genoemd, ziet 
er als volgt uit: 

K k + i  = (PI, + Q~,)Bf+i(Rk+i t H I , + ~ ( ~ I ,  t Q~,)fi?+i)-~ (2.10) 

Hierin geeft de matrix HI, de gevoeligheid van het model weer voor veranderingen in IC en is 
gedefinieerd als: 

(2.11) 
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Theoretische acht ergronden 

De matrix PI, is de covariantie matrix van de schatting 2 k .  Deze matrix geeft een geschatte 
betrouwbaarheid van de parameters weer en ziet er als volgt uit: 

(2.12) 

waarin E de verwachte waarde operator is. 

Be matrix Pk is groot als de fouten in de geschatte parameters groot zijn. In dat geval is er 
weinig vertrouwen in de parameter schattingen. Er geldt dat hoe groter Pk is, hoe meer 2 k  
gecorrigeerd zal worden. De update van Pk vindt op de volgende wijze plaats: 

Pk+i = ( I  - ~~k+l~k+l)(Pk -k Q k ) ( I  - Kk+~Hk+l)~ -k ~(k+lRk+lI~~+1 (2.13) 

De matrix RI, is de covariantie matrix van de observatiefout vk welke de kwaliteit weergeeft 
van de gemeten data: 

(2.14) 

De matrix Q k  zorgt ervoor dat convergentie behouden blijft indien PI, te  klein wordt. 
Deze werkwijze is geïmplementeerd in module PAREST in het eindige elementen pakket 
DIANA. 
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Hoo€dstuk 3 

Het schatten van parameters bij 
een mengsel met een 
visco-elastische vaste fase 

In dit hoofdstuk wordt een unconfined compression experiment beschouwd. Dit experiment 
wordt gemodelleerd in het eindige elementen pakket DIANA. Met behulp van de ’meetgege- 
vens’ van dit experiment worden vijf materiaalparameters geschat. Het schattingsproces is 
onderzocht bij twee verschillende tijdsafhankelijke belastingssituaties. Verwacht wordt dat 
het verplaatsings- en drukveld als functie van de tijd bij een variërende belasting meer infor- 
matie bevat, zodat het schatten van materiaalparameters beter verloopt. Dit is van belang 
omdat graag onderscheid gemaakt wordt tussen het tijdsafhankelijke gedrag van de vaste fase 
en het tijdsafhankelijke gedrag van het mengsel als geheel. 

3.1 Numeriek model 

Bij een unconfined compression experiment wordt het twee-fase mengselmateriaal gefixeerd 
op een starre ondergrond (figuur 3.1). De belasting wordt aangebracht door middel van een 
kracht op een starre plaat die eveneens op het materiaal gefixeerd is. Indien homogeen, 
isotroop materiaalgedrag wordt verondersteld, is een unconfined compression experiment te 
beschouwen als een twee-dimensionaal axisymmetrisch probleem en is dus als zodanig te 
modelleren. Figuur 3.2 toont het gebruikte eindige elementen model in onvervormde en 
vervormde toestand. Het model bestaat uit 25 axisymmetrische twee-fase mengselelementen. 
Deze mengselelementen bestaan uit een ideale vloeistof en een visco-elastische vaste fase met 
een permeabiliteit K die een functie is van de vervorming volgens de onderstaande relatie [5 ] :  

Hierin is detF de volumeveranderingsfactor en KO en P de permeabiliteit respectievelijk de 
porositeit in onvervormde toestand. De visco-elastische vaste fase is gemodelleerd volgens 
het in figuur 3.3 weergegeven Maxwell Chain Model. De verplaatsing van de knooppunten 
aan de onderkant van het proefstuk worden in r- en z-richting onderdrukt. Tevens worden de 
verplaatsingen van alle knooppunten langs de symmetrie-as en de bovenkant onderdrukt in 
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Het schatten van parameters bij een mengsel met  een visco-elastische vaste fase 

r-richting. Alle knooppuntsverplaatsingen in z-richting aan de bovenplaat worden gekoppeld. 
De druk aan de uitstroomzijde van het model wordt gelijk gesteld aan nul. 

I R r 

! ,. . . . . . . . .,. . . . . . . .. . . . ..... . . . .. .. , 

H 

Z L. r i  R c 

Figuur 3.1 : Unconfined compression Figuur 3.2: Eindige elementen model 

Figuur 3.3: Maxwell model 

Voor de eindige elementen analyse zijn de volgende waarden gekozen voor de permeabiliteit 
I<, de porositeit P, de poison verhouding v, de Youngs moduli Eo en El en de tijdconstante 
van het Maxwell element X = g: 

zT = [I< P I/ Eo El A] = [1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.51 ( 3 4  

De resultaten van deze analyse worden gebruikt voor het generen van 'meetdata'. Bij experi- 
menten met mengsels is het mogelijk om aan de buitenkant verplaatsingen te meten en tevens 
intern drukken te meten. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het meenemen van drukken 
in de set van meetdata, een positieve invloed heeft op het schattingsproces [4]. In figuur 3.4 
zijn de gekozen observatiepunten weergegeven. 

Als meetdata worden de drukken in de knooppunten 1 , 2 ,  3 en 4, de radiële verplaatsingen 
van de knooppunten 5, 6, 7 en 8 en de axiale verplaatsing van knooppunt 9 genomen. Ten 
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Het schatten van parameters bij een mengsel met een visco-elastische vaste fase 

9 

i, 
1 2 3 4  

Figuur 3.4: Observatiepunten 

eerste zijn de observatiepunten op plaatsen gekozen waar relatief grote verplaatsingen respec- 
tievelijk drukken gemeten worden, zodat de relatieve meetfouten klein zijn. Op de tweede 
plaats zijn de observatiepunten zodanig over het materiaal verdeeld, dat ze het gedrag van 
het materiaal gedurende belasting zo goed mogelijk beschrijven. 

in figuur 3.5 en figuur 3.6 zijn de twee tijdsafhankelijke belastingen uitgezet als functie 
van de tijd. Deze belastingen hebben het verloop van een zaagtand en van een sinesweep. De 
belasting volgens een sinesweep wordt gegeven door: 

F = 0.5 * ( ~ i n ( ~ ( t )  t - 0.5 * T )  -/- i), ~ ( t )  = 0.1 * T t (3.3) 

tijd[ -1 

Figuur 3.5: Zaagtand als belasting Figuur 3.6: Sinesweep als belasting 

In de figuren 3.7 tot en met 3.10 zijn enkele karakteristieke resultaten te zien van de eindige 
elementen analyse van dit unconfined compression experiment. In de figuren 3.7 en 3.8 is het 

9 



Het schatten van parameters bij een mengsel met een visco-elastische vaste fase 

verloop te  zien van de z-verplaatsing van de bovenkant van het materiaal bij de verschillende 
belastingen. In de figuren 3.9 en 3.10 is het drukverloop op de bodem van het materiaal op 
de symmetrie-as te zien. 

Aan de resultaten van de eindige elementen analyse wordt ruis toegevoegd. Deze meetruis 
heeft een normale verdeling en een standaarddeviatie die een bepaald percentage van de 
maximale verplaatsing respectievelijk de maximale druk is. Er is gekozen voor 0.05% ruis op 
de verplaatsingen en 0.1% ruis op de drukken. 

O 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

63- I  

-0.6 

A 6.8 

- I  

- 
1 
D -1.2 

- 

-1.1 

-1.6 

-1.8 

2 
O 1 2  3 4 S 6 7 8 9 10 

Figuur 3.7: 2-verplaatsing knp.9 (zaag) Figuur 3.8: Z-verplaatsing knp.9 (sinesweep) 

7.10' 
1.5, I . * . I I . . . , 

O 1 2  3 4 5 6 7 S 9 i0 

6idI-I 

- 1 . 5 ~ " " " " "  
O 1 2  3 4 5 6 7 8 9 IO 

lijd[-[ 

Figuur 3.9: Drukverloop knp.1 (zaag) Figuur 3.10: Drukverloop knp.1 (sinesweep) 
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Het schatten van parameters bij een mengsel met een visco-elastische vaste fase 

3.2 Parameter schatten 

Met beide belastingssituaties worden vijf materiaalparameters geschat. Er wordt in beide 
gevallen op 20 equidistant verdeelde tijdstappen geschat. Bij elke iteratie (i iteratie per 
tijdstap) worden de reeds aangegeven negen observatiepunten gebruikt. De matrix R wordt 
diagonaal verondersteld met diagonaalelementen gelijk aan 1 * Voor de startwaarden 
van de te  schatten parameters kiezen we: 

(3.4) 
m 

36 = [KO vo Eo0 El0 A,] = E1.1 0.35 0.9 1.1 0.451 

De initiële waarde van de matrix P geeft het vertrouwen weer in de initiële waarde van de 
materiaalparameters. De waarde van Q wordt 0.01 maal Po gekozen. De matices Po en Q 
worden als volgt gekozen: 

1 - O O O O 
O 2 . 5 -  10-3 o O O 
O O 1 * 1 0 - *  o O 
O O O 1 * O 
O O O o 2.5.10-3 

i + 10-4 O O O O 
o 2.5.10-5 o O O 
O O 1.10-~ o O 
O O o 1.10-4 O 
O O O o 2.5-10-5 

(3.5) 

In de figuren 3.11 en 3.12 zijn de schattingsresultaten van de desbetreffende parameters uitge- 
zet tegen de tijd. Duidelijk is te zien dat voor beide belastingssituaties alle parameters naar 
de juiste waarde toe convergeren. 

Bij de zaagtand als belasting schommelen de schattingsresultaten van K ,  Eo en El rond 
de juiste waarde. Bij de sinesweep als belasting geven deze schattingsresultaten in de eerste 
tijdstappen een sterk variërend verloop weer, maar de eindwaarden lijken beter en stabieler. 
Het schatten van u is bij beide belastingssituaties geen probleem. Het schatten van X kost 
bij beide belastingssituaties moeite. De sineweep lijkt ook hier na enige tijd een beter en 
stabieler schattingsresultaat te geven. 
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Het schatten van parameters bij een mengsel met een visco-elastische vaste fase 

B 

k 

Tijd [-] Tijd 1-1 

-- u 
x - - - - -  

Figuur 3.11: Schattingsresultaten met de zaagtand als belasting 

Tijd [-] Tijd I-] 

Figuur 3.12: Cchattingsresultaten met de sinesweep als belasting 
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Het schatten van parameters bij een mengsel met een visco-elastische vaste fase 

3.3 Discussie 

De schattingsresultaten zijn bij beide belastingssituaties bevredigend. Het schatten van v is 
bij beide situaties geen enkel probleem. Bij de zaagtand schommelen de schattingsresultaten 
van I<, Eo en El rond de juiste waarde. Ret schatten van X kost moeite. Bij de sinesweep 
variëren de resultaten in de eerste tijdstappen sterk, maar de eindwaarden lijken beter en 
stabieler. Schatten met de sinesweep als belasting lijkt in dit specifieke geval betere resultaten 
te geven. 
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Hoofdstuk 4 

Het schatten van parameters bij 
een alternatief experiment en de 
invloed van modelfouten 

Nu blijkt dat de resultaten bevredigend zijn, wordt er naar een probleem gekeken, dat meer 
op een nog uit te voeren experiment lijkt. Bij dit experiment wordt het materiaal vanuit 
een drukkamer middels een membraan belast. Dit experiment is, net als het unconfined 
compression experiment, te  beschouwen als een twee-dimensionaal axisymmetrisch probleem, 
mits homogeen, isotroop materiaalgedrag verondersteld is. De belasting als functie van de tijd 
wordt opgelegd volgens een sinesweep en er worden vijf materiaalparameters geschat. Ook 
zal naar de invloed van modelfouten worden gekeken. 

4.1 Numeriek model 

Load 

L R A  

Figuur 4.1: Experiment 

Z 

R 
c 

Figuur 4.2: Eindige elementen model 
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Het schatten van parameters bij een alternatief experiment en de invloed van modelfouten 

Bij dit experiment wordt het twee-fase mengselmateriaal aan de rand gefixeerd op een starre 
ondergrond (figuur 4.1). Een verdeelde belasting wordt vanuit een drukkamer via een mem- 
braan aangebracht. In figuur 4.2 is het bijbehorende eindige elementen model in onvervormde 
en vervormde toestand weergegeven. 

Het experiment wordt benaderd door keuze van de volgende randvoorwaarden: Aan de 
onderkant van het proefstuk wordt de verplaatsing van het knooppunt aan de vrije uitstroom- 
zijde in r- en in z-richting onderdrukt. Van de overige knooppunten aan de onderkant wordt 
d e e x  de verp!aatsing in z-richting onderdrdst. De verplaatsing van a l e  knooppunten langs de 
symmetrie-as wordt onderdrukt in r-richting. Verder wordt de verplaatsing van het knoop- 
punt aan de bovenkant aan de vrije uitstroomzijde in r- en in z-richting onderdrukt. De 
belasting is gemodelleerd als een verdeelde belasting die loodrecht op de bovenrand aangrijpt. 

Voor het genereren van meet data worden dezelfde waarden van de materiaalparameters 
genomen als bij het unconfined compression experiment: 

zT = [Ir' P U Eo El A] = [1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.51 ( 4 4  

Bovendien zijn dezelfde observatiepunten gekozen.In de figuren 4.3 en 4.4 zijn enkele karakte- 
ristieke resultaten weergegeven van dit experiment met de sinesweep als belasting. In figuur 
4.3 is het verloop te zien van de z-verplaatsing van het bovenste punt op de symmetrie-as als 
functie van de tijd. In figuur 4.4 is het drukverloop in het onderste punt op de symmetrie-as 
te zien als functie van de tijd. 

1 1 0 3  
O 3 

2 
-0OOS 

I 

- z a01 
.g $ 0  

-e J -001s 

1 

a02 

'0 I 2  3 4 5 6 7 8 9 IO 
-0025 

O 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

tijd1-l tijd[-1 

Figuur 4.3: Z-verplaatsing als functie van de Figuur 4.4: Druk als functie van de tijd 
tijd (knp.9) (knp.1) 

4.2 Parameter schatten 

Met dit model schatten we vijf materiaalparameters. Er wordt op 20 equidistant verdeelde 
tijdstappen geschat (1 iteratie per tijdstap). De startwaarden van de materiaalparameters en 
de matrices P, Q en R zijn hetzelfde als bij het unconfined compression experiment. Ia de 
volgende figuren zijn de schattingen van de desbetreffende parameters uitgezet tegen de tijd. 
Alle parameters convergeren naar de juiste waarde toe. 
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Figuur 4.5: Permeabiliteit K 
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Figuur 4.7: Youngs modulus Eo 
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Figuur 4.6: Poisonverhouding v 

Figuur 4.8: Youngs modulus El 
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Tijd I-] 

Figuur 4.9: Reltim X 

Alle parameters convergeren naar de juiste waarde toe. 

4.3 Parameter schatten met modelfout 

In de praktijk moeten materiaalparameter van een biologisch materiaal bepaald worden. Dit 
soort materialen vertonen complex materiaalgedrag. Een model van een dergelijk materiaal 
kan de werkelijkheid nooit volledig beschrijven en is altijd onderbepaald. Om de invloed 
van modelfouten te bekijken, is een reeks numerieke experimenten uitgevoerd. Uitgangspunt 
hierbij is het experiment uit de vorige paragraaf. Er wordt geschat met een mengselmodel 
met elastische vaste fase terwijl de vaste fase van het 'experiment' visco-elastisch is. Met dit 
onderbepaalde model worden 3 parameters geschat. 

Voor het genereren van meetdata worden de volgende waarden van de materiaalparameters 
gekozen: 

xT = [Ii P v Eo Ei A] = [1.0 1.0 0.4 1.0 1.0 0.51 ( 4 4  
Aan de resultaten van deze eindige elementen analyse, waarbij ook de observatiepunten de- 
zelfde blijven, wordt geen ruis toegevoegd. 

Het schattingsproces is onderzocht bij verschillende belastingssituaties. Eerst wordt er 
gekeken naar een stapbelasting ($4.3.1). Vervolgens wordt hetzelfde herhaald met in de tijd 
gezien ingewikkelder belastingpatronen, namelijk een zaagvormige belasting (54.3.2) en een 
sinusvormige belasting ($4.3.3). Er is met alle belastingssituaties op verschillende tijdstippen 
geschat (1 iteratie per tijdstip). Voor de startwaarden van de te schatten parameters kiezen 
we: 

X: = [ K O  vo Eo] = 61.1 0.35 0.91 (4.3) 
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Het schatten van parameters bij een alternatief experiment en de invloed van modelfouten 

De matrices R, Po en Q worden als volgt gekozen: 

O 

1 * 

1 * O 
R = [  O O 1 O 

a O 

O 

1 . 1 0 - 4  O 

O O 

Po = 

4.3.1 Schatten met een stapbelasting 

Omdat geschat wordt bij aanwezigheid van modelfouten, wordt met een in de tijd gezien sim- 
pel belastingpatroon begonnen. In figuur 4.10 is de belasting als functie van de tijd uitgezet. 
Het beschouwde tijdsinterval van 0-lo[-] is opgedeeld in 55 tijdsintervallen: 10 equidistant 
verdeelde tijdsintervallen van O[-] tot i[-] en 45 equidistant verdeelde tijdsintervallen van i[-] 
tot lo[-]. Dit onderscheid is gemaakt omdat in het begin een sterk variërende verplaatsing 
respectievelijk druk verwacht wordt. In figuur 4.11 is de z-verplaatsing van de bovenkant van 
het materiaal langs de symmetrie-as uitgezet als functie van de tijd. In 4.12 is het drukverloop 
op de bodem van het materiaal op de symmetrie-as uitgezet als functie van de tijd. Er zijn 
vier schattingsstrategieën toegepast: 

1. Verplaatsingen en drukken meegenomen; schatten op tijdstip 5 in stapjes van 5 tot en 
met 55, 5-55(5). 

2. Verplaatsingen en drukken meegenomen; schatten op tijdstip 6 in stapjes van 6 tot 55, 
6-55( 6). 

3. Verplaatsingen en drukken meegenomen; schatten op tijdstip 8 in stapjes van 8 tot 55, 
8-55 (8). 

4. Alleen verplaatsingen meegenomen; schatten op tijdstip 5 in stapjes van 5 tot en met 
55,5-55(5). 

In de figuren zijn de tijdstippen 5,6 en 8 gemarkeerd. Het schatten met verplaatsingen en 
drukken vanaf tijdstip 5 en vanaf tijdstip 6 gaf problemen; de parameters krijgen irrelevante 
waarden en er treedt divergentie op. DIANA loopt hierdoor vast. Werd er echter alleen 
met verplaatsingen geschat vanaf tijdstip 5 dan werden de volgende schattingen bepaald 
na 11 iteraties: K = 0.139, v = 0.4, E = 1.0. De permeabiliteit bleef hierbij variëren. 
Bij het schatten met verplaatsingen en drukken vanaf tijdstip 8 gaf het volgende resultaat 
voor de parameters: K = 0.777, v = 0.4, E = 1.0. De permeabiliteit werd gedurende het 
iteratieproces nauwelijks aangepast. 

Blijkbaar treden er problemen op indien de druk wordt meegenomen, wanneer er geschat 
wordt op tijdstippen waar de druk een hoge gradiënt heeft, of wanneer er geschat wordt in de 
buurt van een dergelijk punt. Op dit moment kan hier echter geen verklaring voor gegeven 
worden. 
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Figuur 4.10: Stapbelasting 

1.10' 

O 1 2  3 4 5 6 7 S 9 10 
0 0 3 ~ ~ ' ~ ' ' " ' ' '  

W- i  

Figuur 4.11: Z-verplaatsing als functie van Figuur 4.12: Druk als functie van de tijd 
de tijd (knp.9) +P. 1) 

4.3.2 

Of de conclusie uit de vorige paragraaf een algemener karakter heeft, wordt onderzocht door 
naar een in de tijd gezien minder eenvoudig belastingpatroon te kijken. In figuur 4.13 is 
de zaagvormige belasting als functie van de tijd uitgezet. Het hier beschouwde tijdsinterval 
van O-lo[-] is opgedeeld in 40 equidistant verdeelde tijdsintervallen. In figuur 4.14 is de z- 
verplaatsing van de bovenkant van het materiaal langs de symmetrie-as uitgezet als functie 

Schatten met een zaagvormige belasting 
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van de tijd. In 4.15 is het drukverloop op de bodem van het materiaal op de symmetrie-as 
uitgezet als functie van de tijd. Er zijn vier schattingsstrategieën toegepast: 

1. Verplaatsingen en drukken meegenomen; schatten op tijdstip 4 in stapjes van 4 tot en 
met 40, 4-40(4). 

2. Alleen verplaatsingen meegenomen; schatten op tijdstip 4 in stapjes van 4 tot en met 
40,4-40(4). 

3. Verplaatsingen en drukken meegenomen; schatten op tijdstip 4 in stapjes van 4 tot en 
met 40, behalve 20 en 40. 

4. Alleen verplaatsingen meegenomen; schatten op tijdstip 4 in stapjes van 4 tot en met 
40, behalve 20 en 40. 

In de figuren zijn de tijdstippen waarop al dan niet is gechat gemarkeerd. Het schatten met 
verplaatsingen en drukken respectievelijk alleen met verplaatsingen op tijdstippen 4-40(4), 
gaf in beide gevallen problemen vanaf tijdstip 20; de parameters krijgen vanaf dit tijdstip 
irrelevante waarden die soms gelijk zijn aan de van te voren ingegeven niet reële minimale of 
maximale waarde van de desbetreffende parameter en DIANA loopt hierdoor vast. Worden de 
tijdstippen 20 en 40 niet meegenomen in het schattingsproces, dan is het wel mogelijk overal 
schattingen t e  bepalen. In beide gevallen vertonen alle parameters een variërend gedrag. 

Wederom ontstaan er problemen wanneer geschat wordt op tijdstippen waar de druk 
respectievelijk de verplaatsing sterke gradiënten vertoont. Bovendien lijkt het alsof het schat- 
tingsproces fout loopt, wanneer er geschat wordt op een punt waar de belasting van richting 
verandert (20). 

üjd(-t 

Figuur 4.13: Zaagvormige belasting 
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O 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

tijd[-) 

O I 2  3 4 5 6 7 8 9 i0 

U P - I  

Figuur 4.14: Z-verplaatsing als functie van Figuur 4.15: Druk als functie van de tijd 
de tijd (knp.9) b P .  1) 

4.3.3 

Het volgende belastingpatroon is zo gekozen om vast te  stellen of het probleem ligt bij ’omke- 
ring van belasting’ of bij een ’knik’ in de belasting. In figuur 4.16 is de sinusvormige belasting 
uitgezet als functie van de tijd. Het beschouwde tijdsinterval van O- lo [ - ]  is opgedeeld in 100 
equidistant verdeelde tijdsintervallen. In figuur 4.17 is de z-verplaatsing van de bovenkant 
van het materiaal langs de symmetrie-as uitgezet als functie van de tijd. In 4.18 is het druk- 
verloop op de bodem van het materiaal op de symmetrie-as uitgezet als functie van de tijd. 
Er zijn twee schattingsstrategieën toegepast: 

Schatten met een sinusvormige belasting 

1. Verplaatsingen en drukken meegenomen; schatten op tijdstip 5 in stapjes van 5 tot en 
met 100, 5-lOO(5). 

2. Verplaatsingen en drukken meegenomen; schatten op tijdstip 10 in stapjes van 10 tot 
100’ io-100(10). 

In de figuren zijn de tijdstippen waarop al dan niet is geschat gemarkeerd. Het schatten 
met verplaatsingen en drukken op tijdstippen 5-loo( 5) geeft problemen; de parameters vari- 
eren voortdurend en op tijdstip 45 heeft de Youngs modulus E een niet reële waarde van 
0.06. DIANA loopt na tijdstip 45 dan ook vast. Op tijdstip 25 waar omkering van belasting 
optreedt, zijn geen numerieke problemen. Wordt er geschat met verplaatsingen en drukken op 
tijdstippen 10-100(10), dan is het wel mogelijk overal schattingen te bepalen. Alle parameters 
variëren voortdurend. Opvallend is dat de waarde van u op de tijdstippen 50 en 100 gelijk 
gesteld wordt aan de niet reële, van te voren ingegeven minimale waarde van Tevens 
heeft de Youngs modulus E op tijdstip 100 een niet reële waarde van 0.02. Uit de verkregen 
resultaten is het moeilijk een eenduidige conclusie te  trekken. 
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Figuur 4.16: Sinusvormige belasting 
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Figuur 4.17: Z-verplaatsing als functie van Figuur 4.18: Druk als functie van de tijd 
de tijd (knp.9) (krip * 1) 

4.3.4 discussie 

Bij het schatten van materiaalparameters met een onderbepaald model kunnen grote pro- 
blemen worden verwacht. Uit de verkregen resultaten kunnen slechts voorzichtige conclusies 
worden getrokken, omdat maar een zeer beperkt aantal situaties bekeken is. Het lijkt erop 
dat er problemen ontstaan indien er geschat wordt op tijdstippen waar grote gradiënten in de 
verplaatsingen en vooral in de druk ontstaan. Een in de tijd gezien ingewikkelder belasting- 
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patroon lijkt meer problemen te geven. Het is erg moeilijk uit de resultaten aanwijzingen te  
vinden ter verbetering van het model. 
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Hoofdstuk 5 

Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Schatten zonder modelfout 

Aan de hand van de resultaten van simulaties van een aantal eenvoudige experimenten kunnen 
conclusies getrokken worden over het schatten van materiaalparameters van een vloeistof- 
vaste stof mengsel met visco-elastische vaste fase. Het tijdsakankelijk gedrag van de vaste 
fase van het mengsel werd gekarakteriseerd met één tijdconstante, twee elasticiteitsmoduli 
en een dwarscontractiecoëfficient. Het tijdsakankelijk gedrag als gevolg van vloeistof-vaste 
stof interactie werd beschreven met één parameter, de permeabiliteit. De porositeit van het 
mengsel is bekend en constant verondersteld. 

Het tijdsafhankelijk gedrag van de vaste fase kan onderscheiden worden van het tijdsaf- 
hankelijk gedrag als gevolg van interactie, aangezien het mogelijk is om alle vijf de materi- 
aalparameters te schatten. Wanneer de belasting volgens een sinesweep als functie van de 
tijd wordt aangebracht, convergeren de parameters sneller naar de werkelijke waarde en is de 
eindwaarde stabieler dan wanneer de belasting volgens een zaagtand als functie van de tijd 
wordt aangebracht. 

Omdat een biologisch materiaal meerdere tijdconstanten bevat, is het nuttig om te  on- 
derzoeken of het mogelijk is materiaalparameters te schatten van een mengselmodel met 
visco-elastische vaste fase dat gemodelleerd wordt met bijvoorbeeld een 5-parameter Maxwell 
Chain Model. Omdat de permeabiliteit een functie is van de porositeit, is het van belang om 
in vervolgonderzoek de porositeit mee te schatten. 

Het in hoofdstuk 4 beschreven experiment is slechts een eerste benadering van een nog in 
de praktijk uit te voeren experiment. De werkelijkheid zou beter benaderd kunnen worden 
door ook een membraan te introduceren en het contact tussen membraan en materiaal te 
modelleren met behulp van contactelementen. 

5.2 Schatten met modelfout 

Het schatten met modelfouten geeft numerieke problemen. Het lijkt erop dat er problemen 
ontstaan wanneer er geschat wordt op punten waar grote gradiënten onstaan in de druk en 
de verplaatsing. Het ontstaan van numerieke problemen tijdens het schattingsproces, zou al 
op de aanwezigheid van modeHouten kunnen duiden. Dit vereist echter nader onderzoek. 

Om meer inzicht te krijgen waar, wanneer en waardoor deze problemen optreden, dienen 
meer numerieke experimenten met goed gedefinieerde modelfouten uitgevoerd te  worden. 
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Bijlage A 

Het modelleren van en schatten 
met visco-elasticiteit in DIANA 

A.l Het modelleren van visco-elasticiteit 

Visco-elasticiteit kan in DIANA met het Maxwell Chain Model gemodelleerd worden. Dit 
gebeurt onder de heading ’MATERIALS’. Hieronder volgt een eenvoudig voorbeeld: 

’MATERIALS ’ 
1 YOUNG 2.5 

POISON 0.4 
MAXWEL 2 

,1 YOUNG 1.0 
,2 YOUNG 1.5 

RELTIM 0.5 

In dit voorbeeld is het materiaal gemodelleerd door twee parallel geschakelde elementen. 
Het eerste element (1’1: materiaal 1, subgroep 1) is een lineaire veer met Young’s modulus 
E1=1.0. Het tweede element (1’2) is een maxwell element: Een lineaire veer met Young’s 
modulus E z = 1 . 5  in serie met een demper met dempingscoëfficient 72. RELTIM is de relaxatie 
tijdconstante X van dit maxwell element: X = g. Er moet gelden dat de initiële totale 
Young’s modulus gelijk is aan de som van de Young’s moduli van de subgroepen. Dit voor- 
beeld is naar ieders voorkeur aan te passen dan wel uit te breiden. 

A.2 Het schatten met visco-elasticiteit 

Onder de heading ’ESTIMA’ wordt aangegeven welke materiaalparameters DIANA moet 
schatten. Hieronder volgt een eenvoudig voorbeeld: 

’ES TIMA’ 
PARAME 
1 POISON 1.E-2 0.49 
i ,i Y O U N G  1.E-2 ï.E+2 
1 ’2 YOUNG l.E-2 1 .Ef2  
1 ,2 RELTIM l .E-2 l.E+2 
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Achter de parameter worden de grenswaarden aangegeven. Let op bij het aangeven van 
subgroepen. De spatie tussen de hoofdgroep en de subgroep is essentieel. In de DIANA 
handleiding is dit niet zo vermeld. 
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