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Samenvatting 

Rotatieversnellingen van het hoofd, zoals deze kunnen optreden bij ongelukken, 
kunnen grote schade aanrichten aan de hersenen. Om de spannings en rek verdelingen, 
die in dit geval kunnen optreden, te kunnen bestuderen c.q. schatten, is er een twee 
dimensionaal @sisch model ontwikkeld (Pape, 1994). Dit model is een vereenvoudigde 
2-D weergave van het menselijk hoofd 

Het twee-dimensionaie eindige eiementen modei, dat in dit versiag beschreven wordt, 
is een versimpelde versie van het @siSche model, dat bestaat uit een starre cilinder 
gevuld met siliconengel. Een eerste aanzet tot modellering van het @sisch model met 
behulp van een eindige elementen model is uitgevoerd door Brands (1  995), waarbij de 
simulaties met een niet-rotatiesymmetrische mesh zijn uitgevoerd. De vorm, belasting 
en randvoorwaarden van het model zijn echter volledig rotatiesymmetrisch. Bij de 
resultaten van de simulaties traden bij de verplaatsingen in de x- en y-richting moeilijk 
te interpreteren patronen op. Verondersteld wordt dat deze patronen niet optreden als 
de verplaatsingen in cilinderco6rdinaten bestudeerd zouden worden. Verder worden 
verbeteringen verwacht als in plaats van een niet-rotatiesymmetrische mesh een 
rotatiesymmetrische mesh gebruikt wordt. 

Tijdens deze stage zijn twee subroutines geschreven die respectievelijk de radiale 
verplaatsing en hoekverdraaiing uitrekenen. Hiermee is de simulatie van Brands 
herhaald. De resultaten hiervan zijn vergeleken met de resultaten van simulaties met 
twee rotatiesymmetrische meshes. 

Met de mesh die de nauwkeurigste resultaten opleverde, zijn simulaties gedaan om de 
golfvoortplantingssnelheid in het numerieke model te kunnen vergelij ken met de 
golfioortplatingssnelhied die geldt voor het medium. Ook is aangetoond dat, door de 
opgelegde hoekverdraaiing, het model gaat oscilleren met een frequentie die gelijk is 
aan de eerste eigenfrequentie. 
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H1 Inleiding 

Rotatieversnellingen van het hoofd, zoals deze op kunnen treden bij ongelukken, 
kunnen grote schade veroorzaken aan de hersenen, omdat door deze versnellingen de 
hersenmassa gedeformeerd wordt. Om een idee te krijgen van de spannings- en 
rekverdelingen die optreden in de hersenen, is een twee dimensionaal @sisch model van 
het menselijk hoofd ontwikkeld. Dit is tijdens deze stage gebruikt als basis voor een 
Eindig Elementen model. Dit model, waaraan eerder is gerekend door D. Brands 
(1999, is afgeleid van een fysisch model, beschevern door Pape (l994). Dit bestaat in 
essentie uit een met gel gevulde cilinder. De gel representeerd de hersenmassa en de 
cilinder de schedel. De cilinder is zoveel stijver dan de gel dat hij star verondersteld 
mag worden. In de opstelling voert de cilinder een voorgeschreven rotatie om zijn as 
uit. Voor numerieke Eindig Elementen toepassingen wordt dit model omgezet in een 
2D-model. In de opstelling mag de cilinder ten opzichte van de gel star verondersteld 
worden, en verder mag aangenomen worden dat de gel aan de cilinder vastplakt. In ket 
Eindig Elementen model wordt de verplaatsing van de knooppunten op de rand 
zodanig voorgeschreven dat de buitenste rand niet deformeert. Het is daarom niet 
noodzakelijk de cilinder apart te modelleren. 

De simulaties van Brands zijn uitgevoerd met een niet-rotatiesymmetrische mesh. 
Hierbij traden onregelmatige patronen op in de verplaatsingen in de x- en y-richting. 
Aangenomen wordt dat, als de verplaatsingen niet in cartesische coördinaten, maar in 
cilindercoördinaten verwerkt worden, er geen onregelmatigheden meer zullen 
optreden. Aangezien het eindige elementenpakket MARC niet de mogelijkheid biedt 
om variabelen in cilindercoördinaten te verwerken, zijn er twee subroutines 
geschreven: één die een verplaatsing in cartesische coördinaten omzet in een radiale 
verplaatsing en één die een verplaatsing in cartesische coördinaten omzet in een 
hoekverdraaiing. 
Met deze subroutines zijn na enige testen de simulaties van Brands herhaald. Deze 
resultaten zijn vergeleken met de resultaten van gelijke simulaties, echter nu met twee 
rotatiesymmetrische meshes, een met lineaire en een met kwadratische elementen. 

In dit verslag wordt verder aandacht besteed aan golf+oortplanting, en er is een modale 
analyse uitgevoerd voor de rotatiesymmetrische mesh met de kwadratische elementen. 
Het verslag wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen voor eventuele vervolg 
projecten. 
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H2. De subroutines 

K1 

Om een rotatie symmetrisch probleem aan te pakken is het handig als de verplaatsingen 
en dergelijke in cilindercoördinaten uitgevoerd kunnen worden. Het eindige elementen 
pakket MARC kan echter alleen verplaatsingen in cartesische coördinaten verwerken. 
Om de verplaatsingen in cilindercoördinaten te kunnen verwerken, wordt gebruik 
gemaakt van de MARC-usersubroutine PLOTV. In deze subroutine kan een door de 
gebruiker gecreëerde variabele worden uitgerekend en verder verwerkt worden door 
de postprocessor van Ivíentat. IGet PLOTTV worden twee afzonderlijke subroutines 
geschreven waarmee respectievelijk de radiale verplaatsing en de hoekverdraaiing 
berekend kunnen worden. 

K2 

2.1 Vormfuncties 

In de subroutine PEBTV moeten de verplaatsingen van de knooppunten omgezet 
worden naar de verplaatsingen van de integratiepunten. Dit is noodzakelijk omdat het 
eindige elementenprogramma alleen waarden die betrekking hebben op de 
integratiepunten kan verwerken. 

Bij het omzetten van verplaatsingen van knooppunten naar integratiepunten, wordt 
gebruik gemaakt van een lokaal coördinatenstelsel 5-q . Elk element wordt afgebeeld 
op een standaard element, zoals in figuur 1 te zien is. 

figuur I :  Het stanhard element. 
In deze figuur zijn de punten Ki de knooppunten en de punten Ii de integratiepunten. 
Een punt met coördinaten (x,y) wordt afgebeeld op een punt met coördinaten 5, q 
m.b.v. de volgende formules: 
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a=l 

Hierin zijn de functies Na de bij de knooppunten behorende vormfuncties. De subscript 
a geeft de nummering van de knooppunten weer. De functies Na hebben de volgende 
eigenschap: ze zijn 1 in knooppunt a en O in de andere knooppunten. De vormiuncties 
zijn zowel in q-richting als in 5-richting lineair. Dit houdt in dat geldt: 

Met de volgende beperkingen: 

zijn de vormfuncties eenduidig te bepalen. 
Alle vormfuncties voldoen aan: 

In tabel 1 staan de coördinaten van de knooppunten en de integratiepunten zoals ze 
gebruikt worden in de subroutines gegeven: 

tabel 1. Coördinaten in 5-77-stelsel 
knooppunt 

1 

2 

3 

4 

integratie- I 
punt I t  

1 I -U343 

-1/3J3 

11'343 

1/3J3 
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Knooppuntsverplaatsingen kunnen op dezelfde manier als de coördinaten naar 
verplaatsingen van integratiepunten omgezet worden. 

2.2 Subroutine voor radiale verplaatsingen: SUBR43UT.F 

In deze subroutine worden de verplaatsingen in cartesische coördinaten omgezet naar 
radiale verplaatsingen. Dit gebeurt op de manier zoals aangegeven in figuur 2. 

XO 4 

figuur 2: Methok om de verandering van de straul uit te rekenen. 

De straal in onvervormde toestand is gelijk aan: 

R, =Jx;  +y,” 

In deze formule is xo de x-coördinaat en yo de y-coördinaat in onvervormde toestand. 

De gedeformeerde x-coördinaat wordt gegeven door: 

xi =x, +u 

De gedeformeerde y-coördinaat wordt gegeven door: 

Yi =y, + v  

Met (7) en (8) wordt de straal in gedeformeerde toestand berekend: 

(7) 
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De radiale verplaatsing wordt berekend met behulp van: 

De subroutine wordt per element aangeroepen. Voor alle knooppunten wordt dan de 
radiale verplaatsing bepaald. Eiiema worden de vormffincties per integratiepunt 
berekend, zoals beschreven is in de vorige paragraaf Deze worden vermenigvuldigd 
met de waarde van de radiale verplaatsingen van de knooppunten en gesommeerd over 
het aantal integratiepunten zoals formule (1 I) iaat zien. 

A 

,=l 

Op deze manier is de verplaatsing van de integratiepunten berekend. Deze waarde 
wordt door de subroutine aan het hoofdprogramma teruggegeven voor verdere 
verwerking met MARC of Mentat. De listing van de subroutine SUBR0UT.F is 
gegeven in bijlage A. 

2.3 Subroutine voor hoekverdraaiingen: SUBRQUT2.F 

In deze subroutine worden de cartesische coördinaten x en y omgezet naar een 
hoekverdraaiing cp. Dit gebeurt op de volgende manier (figuur 3): 

V 

$guur 3: Methode om di hoekverdruuiing q te berekenen. 

Allereerst worden Ro en Ri berekend. 
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De bijbehorende hoeken <po en cpi worden met een arccosinus berekend. Hierbij moet 
rekening gehouden worden met het feit dat de arccosinus als volgt is gedefinieerd: 

Y = arccos (x) 

met : 

Daarom wordt in de subroutine eerst geclleckt of de te berekenen hoek kleiner dan of 
gelijk aan n: is. Dit houdt in dat de y-coördinaat van het punt waarvan de 
hoekverdraaiing uitgerekend wordt, groter dan of gelijk aan O moet zijn. In dat geval 
geldt: 

Y = arccos(x) 

Als UI groter is dan x, dus y < O, wordt de volgende formule gebruikt. 

Y = - arccos (x) + 2?r (14) 

Dit wordt gedaan om van de functie vfx) een continue functie tussen O en 2x te 
maken. 
Rekening houdend met het bovenstaande kunnen cpo en cpi uitgerekend worden: 

tabel 2: Berekening van hoek p 

X 
p =-arccos(-)+2?r l+?rqD<2?T R 

X 
p =-arccos(-)+2~ ?r 1 gz 5 R 

Als 90 en cpi berekend zijn, kan de hoekverdraaiing cp berekend worden. 

gz = g z ,  -Po (15) 
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Net als bij de subroutine om radiale verplaatsingen te berekenen wordt deze subroutine 
per element aangeroepen, en wordt de hoekverdraaiing per knooppunt berekend. 
Hierna worden de vormfuncties bepaald en wordt de hoekverdraaiing per 
integratiepunt berekend De listing van de subroutine SUBROUT2.F is gegeven in 
bijlage A. 
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H 3 Testsommen 

Om te controleren of de subroutines, die de radiale verplaatsing en de hoekverdraaiing 
beschrijven, werken, worden een aantal testsommen doorgerekend. Deze 
testproblemen zijn zo opgesteld dat de uitkomsten gegenereerd met behulp van de 
subroutines ook analytisch te vinden zijn. 

3.1 Subroutine SüBROü'I'.P voor radiale Verplaatsingen 

Met deze subroutine worden de radiale verplaatsingen van de knooppunten berekend, 
waarna deze met behulp van vormfuncties omgezet wordt naar verplaatsingen van de 
integratiepunten. Hiervoor wordt een blokje gedefinieerd zoals in figuur 4. Dit blokje 
wordt opgedeeld in 4 elementen van gelijke grootte, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van elementtype I1  van MARC. Dit is een lineair vlakke-rek element met vier 
knooppunten. 

X 

$ p u r  4: Het blokje opgedeeld in vier elementen, gebruikt voor de testsommen 
Y 

5 41 3 

f lpur 5: de knooppuntsnummering. 
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Alle zijden worden met 0,5 opgerekt. In de oorsprong worden alle verplaatsingen 
onderdrukt. In tabel 3 staan de theoretische waarden en de waarden berekend door de 
subroutine naast elkaar voor elk knooppunt. In figuur 5 is de knooppunt nummering 
gegeven. 

4 
5 

tabel 3 theoretische waarden voor radiale verplaatsing tegen de waarden berekend 
door de subroutine. 

0.5 O. 5 
0.707106 0.707106 

I knooppunt I UR analytisch berekend UR berekend met de 
I i I subroutine 

I 
I I 

I 1  l o  l o  
I I 

2 10.5 I 0.5 

1 3  10.707106 10.707106 I 

I I 
6 I 0.5 I 0.5 

1 7  10.707106 I0.707106 I 
I 8  10.5 10.5 

1 9  10.707106 10.707106 I 

Hieruit is af te leiden dat de subroutinewaarden zeer nauwkeurig zijn ten opzichte van 
de theoretische waarden. 

3.2 Subroutine SUBROUT2.F voor hoekverdraaiingen 

Voor het testen van de subroutine SUBROUT2.F die de cartesische coördinaten omzet 
in een tangentiële verplaatsing wordt het blokje gebruikt uit figuur 4, en wederom 
wordt elementtype 11 gebruikt. In dit geval worden in het punt in de oorsprong de 
verplaatsingen onderdrukt en worden de hoekpunten van het blokje O, 1 eenheden in X 
en Y richting verplaatst, zodat een rotatie om het middelpunt tegen de klok in ontstaat. 
In figuur 6 is dit verduidelijkt. 
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fig. 6 Testsom voor hoekverdraaiing. 

knooppunt 

3 
5 
7 

In tabel 4 staan voor de knooppunten waaraan de hierboven beschreven verplaatsing is 
opgelegd, de analytische berekende waarden voor de hoekverdraaiing naast de door de 
subroutine uitgerekende waarden. 

cp analytisch berekend 

0.049958 0.049958 
O. 049958 O. 049958 
O. 049958 O. 049958 

<p berekend met de 
subroutine 

9 10.049958 10.049958 I 

Hierbij wordt de knooppuntsnummering van figuur 5 aangehouden. In de tabel is te 
zien dat de waarden voor de hoekverdraaiing berekend door de subroutine met de 
analytisch berekende waarden overeen komen. 
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H4 Tweedimensionaal Eindige Elementen model van het menselijke hoofd 

4.1 Modelvorming 

Het in dit verslag beschreven model is afgeleid van een experimentele opstelling, 
beschreven door lape (1994). Deze opstelling bestaat uit een cilinder, die een 
horizontale dwarsdoorsnede van het menselijk hoofd voorstelt. De cilinder is gevuld 
met een gel die de hersenmassa representeert. De stijfheid van de cilinder kan star 
verondersteld worden. De hoogte van de cilinder is zodanig gekozen, dat deze, voor 
het materiaal in het beschouwde vlak, midden in de cilinder, oneindig verondersteld 
kan worden. Dit cilindrische model wordt een rotatie om de as door het middelpunt 
opgelegd. Aangezien aangenomen wordt dat er geen verplaatsingen in de richting 
loodrecht op het vlak zullen optreden, is hier sprake van een vlakke rek situatie. 

De simulaties die beschreven worden in dit verslag, bouwen voort op de simulaties 
uitgevoerd door Brands. Omdat bij deze berekeningen een onregelmatig patroon 
optrad in de verplaatsingen in de x- en de y-richting, zijn deze berekeningen herhaald 
met behulp van de subroutines ter bepaling van de radiale verplaatsing en de 
hoekverdraaiing. 

4.1.1 Meshgeometrieën 

Zoals hierboven al vermeld is, wordt verder gewerkt met de mesh, die Brands al eerder 
gebruikte. Deze mesh is niet rotatiesymmetrisch. Verondersteld wordt dat, aangezien 
de gesimuleerde cilinder wel rotatiesymmetrisch is, en ook de belasting 
rotatiesymmetrisch van aard is, het niet rotatiesymmetrisch zijn van de mesh van 
invloed is op te behaalde resultaten. Daarom worden naast deze mesh de simulaties 
herhaald met twee rotatiesymmetrische meshes, die een gelijke geometrie hebben, met 
respectievelijk lineaire en kwadratische elementen. In fig. 7 staan de geometrie& van 
de niet rotatiesymmetrische en de rotatiesymmetrische meshes naast elkaar afgebeeld. 
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$guur 7. De gebruikte meshgeometriën 

De diameter van de meshes is O, 196 m. Verder valt in alle gevallen het middelpunt van 
de mesh samen met de oorsprong van het globale assenstelsel. De gebruikte element- 
typen zijn vlakke rek elementen: voor de niet rotatiesymmetrische mesh en de 
rotatiesymmetrische mesh met acht knoops elementen wordt elementtype 27 van het 
eindige elementen pakket MARC gebruikt, voor de rotatiesymmetrische mesh met 
vierknoops elementen wordt elementttype 11 gebruikt; In figuur 8 is de knooppunts- 
en integratiepuntsnummering voor elementtype 27 gegeven. 

K4 K3 

$guur 8: de knooppunts- en inte~~tiepuntsnummering voor elementvpe 2 7 

In hoofdstuk 3 is elementtype 11 reeds besproken en in figuur 5 staat de nummering 
van de knooppunten en de integratiepunten. Voor de berekeningen met de tweede orde 
elementen moesten de subroutines SUl3ROUT.F en SUBROIJT2.F aangepast worden. 
Deze aanpassing is beschreven in bijlage B. 
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De materiaaleigenschappen zijn als volgt gekozen: 
E = 1,0 * lo5 N/m2 
v = 0,48 

p = 1000 kg/m3 

Young's modulus : 
Poisson ratio : 
dichtheid : 

Deze waarden zijn ook gebruikt voor de simulaties van Brands met de niet 
rotatiesymmetrische mesh. 

4.1.2 Kinematische randvoorwaarden 

In het model kunnen, vanwege de vlakke rek situatie, geen verplaatsingen in de 
richting loodrecht op het vlak, dat bestudeerd wordt (vanaf hier wordt dit het xy-vlak 
genoemd), optreden. Verder hebben alleen de knooppunten op de rand van de meshes 
beperkingen in x en y richting. Deze knooppunten volgen een baan van voorgeschreven 
verplaat sing en. 

De baan die de knooppunten op de rand volgen, is afgeleid uit experiment Mlo, 
beschreven in het verslag van Pape (1994). In dit experiment wordt aan een starre 
cilinder gevuld met siliconengel een rotatie opgelegd.Verondersteld wordt dat de gel 
aan de cilinder vastkleeft, zodat in de simultaties aan de rand van de mesh geen radiale 
verplaatsingen zullen optreden. De hoekverdraaiing van het experiment van Pape 
begint bij -0.3 radialen en eindigt bij O radialen. Omdat dit leidt tot problemen aan het 
begin van de simulatie, wordt gekozen voor een hoeherdraaiing van O tot 0.3 radialen. 
De verplaatsingen die uit het experiment van Pape volgden, zijn, met behulp van de 
kleinste kwadraten methode, te beschrijven met een 9" graads polynoom. De 
coëfficiënten van dit polynoom zijn gegeven in bijlage E. 

Met behulp van de user-subroutine F0RCDT.F van het eindige elementen pakket 
MAR(= kunnen knooppuntsverplaatsingen per tijdsstap worden gedefinieerd. In dit 
verslag wordt gebruik gemaakt van de subroutine, gebruikt door Brands, aangevuld 
met de subroutines SUBR0UT.F en SUBRQUT2.F om respectievelijk de radiale 
verplaatsing en de hoekverdraaiing te kunnen berekenen. De volledige subroutines 
staan in bijlage C .  

4.2 De integratiemethode. 

Het probleem, dat opgelost moet worden, wordt bepaald door een set tijdsafhankelijke 
randvoorwaarden. In dit geval moet dit opgelost worden met behulp van een transiënt 
dynamische analyse. Dit houdt in dat het probleem niet alleen ruimtelijk gediscretiseerd 
moet worden, maar dat ook een discretisatie van het tijdsdomein noodzakelijk is. Bij 
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een transient dynamische analyse wordt de tijd opgedeeld in een aantal tijdsintervallen, 
en alleen voor een eindig aantal tijdstippen wordt een oplossing bepaald. 

Op tijdstip t moet voldaan worden aan de volgende evenwichtsvergelijking: 

Waarbij geldt: 
f, ( t )  = M U ( t ) ,  de versnellingstermen. E= massamatrix. 
f, ( 8 )  = a(t), de dempingskrachten. c = dempingsmatrix. 
fint ( t )  = Ku(t), de interne krachten. K = stijaieidsmatrix. 
f (t), de opgelegde krachten. 
u (t), kolom met knooppuntsverplaatsingen. 

In dit geval, met lineair elastische materiaaleigenschappen en kleine verplaatsingen, is 
geen demping aanwezig. Vergelijking 16 leidt dan tot: 

Aangezien het probleem lineair is, geldt dat de matrices 
de kolom met knooppuntsverplaatsingen u(t) en zijn tijdsafgeleiden. 

en K onaaiankelijk zijn van 

De tijd wordt gediscretiseerd met behulp van een directe integratiemethode. Een 
dergelijke methode berekent knooppuntsverplaat singen, snelheden en versnellingen 
voor een eindig aantal gelijk verdeelde punten in de tijd. In dit geval wordt de 
Newmark-methode gebruikt, 

De gegeneraliseerde vorm van de Newmark-methode luidt als volgt: 

U, 

U,+, = U ,  + ( l - C ) A t U ,  + ~ A t i i , + ,  

= U, +At U, +(i - b)At2 U, + b At2 U, +, 

met Un = un (t), ii,= U, (t), ün = ü, (t) en At = (tn+l - &) en b en c in te stellen 
parameters. 
Vergelijking 17 is dan te schrijven als: 
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In het geval dat b = Yi en c=% gekozen wordt, wordt deze integratiemethode de 
(constante) gemiddelde versnellingsmethode of de trapeziummethode genoemd. Deze 
methode is impliciet, onvoorwaardelijk stabiel, en introduceert geen numerieke 
demping (van Hoof, 1994). In dit verslag zal verder van deze methode gebruik 
gemaakt worden. 

Als formules (1 8) en (1 9) samengevoegd worden, en Au = (un+i -Un ) en Af =(fn+l -f, ) 
ingevoerd worden, geeft dit: 

4 4 
At2 - At 

(-M+K)Au=Af +M(2ü, +-U,) 

Als Au berekend is, kunnen de knooppuntssnelheden en -versnellingen berekend 
worden met: 

U,,+l = u n  +*A tiin + ~ A t i i n + l  
A A 

In het eindige elementen pakket MARC kunnen alleen beginwaarden worden 
gespecificeerd. Er is daarom een algoritme nodig om de initiële versnellingen te 
bepalen. Uit evenwicht op tijdstip t=to volgt dat moet gelden: 

- Mu, +Ku, = f, 

Voor elke tijdstap is nu een oplossing te bepalen. 
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H 5 De simulaties 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de verschillende meshes beschreven. Allereerst is de 
simulatie uitgevoerd met de rotatiesymmetrische mesh met lineaire elementen. Deze 
simulatie is uitgevoerd met een tijdstap van 0,2 ms, aangezien uit het verslag van 
Brands bleek dat deze tijdstap de grootste is die gekozen kan worden, zonder dat er 
gegevens, die nodig zijn voor de bepaling van golfierschijnselen in de mesh, verloren 
gaan. 

Allereerst is een simulatie gedaan met de rotatiesymmetrische mesh met lineaire 
elementen. Deze simulatie is gedaan om te zien of de subroutine de verwachte 
rotatiesymmetrische resultaten opleverde. Hierna is de subroutine aangepast voor 
kwadratische elementen, en is de simulatie herhaald voor de niet rotatiesymmetrische 
en de rotatiesymmerische mesh. 

5.1 Simulaties met een tijdstap van 0,2 ms. 

Het doel van deze simulaties is een globale vergelijking tussen de drie verschillende 
meshes. Deze simulaties worden uitgevoerd met een tijdstap van 0,2 ms over 100 
incrementen. De tijdsduur van de simulaties is 0,02 s. De verplaatsingen van de 
knooppunten op de rand wordt door middel van de user-subroutine FORCDT.F, die 
onderdeel is van de totale subroutine die ook de radiale verplaatsing en de 
hoekverdraaiing berekend, voorgeschreven gedurende de totale simulatietijd. 

5.1.1 Resultaten 

Met behulp van de postprocessor Mentat zijn de resultaten voor de verschillende 
meshes voor increment 50, tijdstip 0,Ol s, uitgeprint. In figuur 9 staan deze resultaten 
naast elkaar. 
Wat als eerste opvalt is, dat voor de niet-rotatiesymmetrische mesh de radiale 
verplaatsing en in mindere mate de hoekverdraaiing geen rotatiesymmetrisch patroon 
vormen. Tussen de rotatiesymmetrische meshes is het verschil minder duidelijk. 

Om een duidelijker beeld te krijgen van de verschillen tussen de drie meshes is voor 
vier knooppunten op de positieve y-as het verschil in de radiale verplaatsing en de 
hoekverdraaiing uitgerekend. Deze knooppunten en hun nummering is gegeven in fig. 
10. De coordinaten van deze punten voor de verschillende meshes staan gegeven in 
tabel 5. In de figuren 1 1, 12 en 13 staan de radiale verplaatsing en de hoekverdraaiing 
van de vier punten uitgezet. 
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Radiale verplaatsing Hoekverdraaiing 

jiguur 9: Resultaten van de drie verschillende meshes bij t = û,Ol ms (inc SO) 
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figuur i0 . ~ummerìng van de punten, waarvoor de vergelijkirng tussen de 
verschillende meshes is uitgevoerd 

tabel 5: De coördinaten van de puaten I t/m 4 uìtJiguur IO. 
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Radiale verplaatsing 
-3 

x 10 

punt 3 

punt 4 
punt 2 

punt 1 

O 0.005 0.01 0.015 0.02 
tijd (s) 

Hoekverdraaïig 

0.4 

punt 4 
punt 3 

punt 2 
punt 1 

.--._ , 
~~~ ., ,-' 

x .  I' -O. 
O 0.005 0.01 0.015 0.02 

tijd (s) 

figuzkr I I :  Radiale verplaatsing en hoekverdvaaiing voor de rotafiesymmetrische mesh 
met lineaire elementen voor de vier punten op de y-as. 

Radiale verplaatsing 

IO-' 

punt 4 
punt 3 

punt 2 

punt 1 

Hoekverdraaiiig 

o 4  

punt 4 

punt 3 
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-0.f , , , , 

O 0.005 0.01 0.015 0.02 O 0.005 0.01 0.015 0.02 
-5 

tijd (s) tijd (s) 

fiszczkr I2:Radiale verplaatsing en hoekverdraaiing voor de niet-rotatiesymmetrische 
mesh voor de vier punten op de y-as. 
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Radiale verplaatsing Hoekverdraaiig 
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< I \  
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figuur 13: Radiale verplaatsing en hoekverdraaiing voor de rotatiesymmetrische mesh 
met kwadratische elementen voor de vier punten op de y-as. 

Het blijkt dat de verschillen tussen de meshes bij punt 4 het grootst zijn. De verschillen 
tussen de twee rotatiesymmetrische meshes zijn uitgezet in figuur 14. Deze verschillen 
zijn bepaald door de waarden voor de radiale verplaatsing, respectievelijk de 
hoekverdraaiing, van de mesh met de lineaire elementen van de waarden voor de 
radiale verplaatsing c.q. hoekverdraaiing van de mesh met de kwadratische elementen 
af te trekken. Het verschil tussen de rotatiesymmetrische mesh met de kwadratische 
elementen en de niet-rotatiesymmetrische mesh is moeilijker te bepalen, aangezien de 
coördinaten van de punten niet gelijk zijn. Daarom zijn in figuur 15 de radiale 
verplaatsing en de hoekverdraaiing voor punt 4 van beide meshes afgebeeld. 

radiale verplaatsing 

l 
0.005 0.01 0.015 0.02 

tijd (s) 

hoekverdraaiing 

tijd (s) 
02 

$guur 14: Verschil tussen de rotatiesymmetrische meshes (kwadratisch - lineair)voor 
de radiale verplaatsing en de hoekverdraaiing van knooppunt 4. 
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Radiale verplaatsing 
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Hoekverdraaiing 
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siguur 15. Radiale vevlaatsing en hoeberdruaiing van punt 4 voor de 
rotatiesymmetrische mesh (-1 en de niet-rotatiesymmete mesh (- - - - - - ). 

Uit figuur 14 is de procentuele afkijking tussen de twee meshes op de volgende manier 
te bepalen: 

Procentuele afwijking = max. verschil tussen de meshes 
max. uitwijking van de mesh met kwadratische elementen 

Voor de radiale verplaatsing geldt: max. verschil = 3,6*10” m 
max. uitwijking = 7,5*10”m 

Voor de hoekverdraaiing geldt: max. verschil = 0,25 rad 
max. uitwijking = 0,81 rad 

De gemiddelde procentuele afwijking tussen de twee meshes is gelijk aan 39 %. dit 
houdt in dat de mesh met de kwadratische elementen 39 % nauwkeurigere resultaten 
levert dan de mesh met de lineaire elementen. 

In figuur i5  is te zien dat de maximale radiale verplaatsing en de maximale 
hoekverdraaiing eerder optreedt voor de beschouwde punten bij de niet- 
rotatiesymmetrische mesh en dat deze maxima kleiner zijn dan de de maxima bij de 
rotatiesymmetrische mesh. Uit de figuren 11 t/m i 3  is af te leiden dat de punten 
dichterbij het middelpunt van de mesh later een maximale uitwijking bereiken dat 
punten dichterbij de rand, en dat deze maximale uitwijking groter is naar mate het punt 
dichterbij het middelpunt ligt. 
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Aangezien het punt 4 van de niet rotatiesymmetrische mesh dichterbij het middelpunt 
van de mesh ligt dan het punt 4 van de rotatiesymmetrische mesh, kan met behulp van 
de maximale waarden van de radiale verplaatsing en de hoekverdraaiing een 
bovenschatting gemaakt worden van de procentuele afivijking van de niet- 
rotatiesymmetrische mesh ten opzichte van de rotatiesymmetrische mesh. 

procentuele afixrijking = verschil in maximale uitwijking van de twee meshes 
maximale uitwijking van de rotatiesymmetrische mesh 

Voor de radiale verplaaing geldt: verschil in max. uitwijking = O,2* 10” m 
max. uitwijking = 7.5*10-3 m 

Voor de hoekverdraaiing geldt: verschil in max. uitwijking = 0,05 rad 
max. uitwijking = 0,81 rad 

De minimale gemiddelde procentuele &ijking is 4,4%. Dit houdt in dat de 
rotatiesymmetrische mesh minimaal 4,4% nauwkeurigere resultaten levert dan de niet- 
rotatiesymmetrische mesh. 

Verder valt op dat de radiale verplaatsing van punt 1 voer de meshes met kwadratische 
elementen niet gelijk aan O is, zoals verwacht wordt. Dit is duidelijker te zien in figuur 
16. 

O 0.005 0.01 0.015 a -1 o 
tijd (s) 

$guur 16. De radiale verplaatsing voor punt I op de rand van de cilinder voor de 
rolatiesymmetrische mesh met de kwadratische elernenten. 
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5.1.2 Discussie 

Het blijkt dat de rotatiesymmetrische mesh met de kwadratische elementen 
nauwkeuriger dan de andere beschouwde meshes is. De verdere berekeningen zijn 
daarom uitgevoerd met deze mesh.venvacht wordt dat door tijdstapverkleining nog 
nauwkeurigere resultaten bereikt kunnen worden. 
Bij beschouwing van de radiale verplaatsing van punt 1 , treedt voor de meshes met 
kwadratische elementen een slingering op. Verondersteld wordt dat deze slingering 
veroorzaakt wordt doordat de voorgeschreven rotatie per tijdstap berekend wordt in 
cartesische coördinaten. Dit houdt in dat de nauwkeurigheid waarmee deze 
voorgeschreven verplaatsing, voor de punten op de rand, voldoet aan een cirkelbaan, 
afhankelijk is van de grootte van de gekozen tijdstap. Door de tijdstap te verkleinen 
wordt geprobeerd de nauwkeurigheid te vergroten. 

5.2 Simulaties met een tijdstap van 0,P ms. 

Verwacht wordt dat de resultaten van de simulaties nauwkeuriger worden als de 
tijdstap gehalveerd wordt. Vooral de nauwkeurigheid van de radiale verplaatsing van 
punt 1 zal groter moeten worden. De simulaties, beschreven in deze paragraaf worden 
uitgevoerd met de nauwkeurigste mesh: de rotatiesymmetrische mesh met de 
kwadratische elementen. 

5.2.1 Resultaten 

Voor alle vier de punten op de y-as, die in de vorige paragraaf zijn aangegeven is een 
vergelijking gemaakt tussen de radiale verplaatsing bij dt = O,2 ms en dt = 0,l ms en de 
hoekverdraaiing bij deze twee tijdstappen. Hierbij zijn waarden van de radiale 
verplaatsing en de hoekverdraaiing van de simulatie met dt = O,2 ms afgetrokken van 
de waarden van de simulatie met dt = O, 1 ms.Het blijkt dat de grootste verschillen weer 
optreden bij punt 4. Deze verschillen zijn gegeven in figuur 17. 
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figuur I 7. Verschillen tussen de radiale verplaatsing en de hoekverdraaiing- voor punt 
4 bij dt=û,2ms en dt=O, I ms 

De procentuele ahijking tussen de simulatie met tijdstap dt = 0,2 ms en de simulatie 
met tijdstap dt = O, 1 ms wordt op de volgende manier bepaald: 

Procentuele ahijking = max. verschil tussen de simulaties 
max. uitwijking van de simulatie met dt = 0,2 ms 

Voor de radiale verplaatsing geldt: max. verschil = 0,25* m 
max. uitwijking = 7,5*10” m 

Voor de hoekverdraaiing geldt: max. verschil = 2,5* 10” rad 
max. uitwijking = 0,81 rad 

De gemiddelde procentuele ahijking is gelijk aan 0,3%. De simulatie met de kleinere 
tijdstap levert resultaten die 0,3% nauwkeuriger zijn. 

Om te bepalen of bij de tijdstap halvering de radiale verplaatsing van de punten op de 
rand beter wordt voorgeschreven, staat de radiale verplaatsing van punt 1 bij dt = O, 1 
ms gegeven in figuur 18. 
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tijd (s) 

fi9uur 18. De radiale verplaatsing van punt J ,  bij dt = O, Ims. 

In dit geval treden exact dezelfde oscillaties op als bij de simulaties met tijdstap 
dt = 0,2 ms 

5.2.2 Discussie 

Door tijdstap verkleining is de nauwkeurigheid van de simulatie niet significant te 
vergroten. Ook voor de betere beschrijving van de beweging van de punten op de rand 
is tijdstapverkleining geen oplossing. Daarom zijn de waarden, die gebruikt worden 
voor de beschrijving van de beweging van de punten op de rand, met Matlab verwerkt, 
om te controleren, of door de subroutine F0RCDT.F misschien de radiale verplaatsing 
niet nauwkeurig genoeg wordt berekend. De subroutine F0RCDT.F staat gegeven in 
bijlage D. 
In deze subroutine wordt op de volgende manier de voorgeschreven hoekverdraaiing 
berekend: 

dal = R  * cos(a,)-R * C O S ( I X , )  

duz =R*sin(a,)-R*sin(ar,) 

Hierbij is dui de voorgeschreven verplaatsing in de x-richting en du2 de 
voorgeschreven verplaatsing in de y-richting. De radiale verplaatsing wordt dan 
gegeven door: 

dR = Jdu,’ + duz2 
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De getalwaarden van R*cos(a~), R*COS(CI~), R*sin(al) en R*sin(aa) zijn gebruikt om 
met behulp van Matlab dR uit te rekenen. Het resultaat hiervan is gegeven in figuur 19. 

x lo-< 
2.5, I 

i -0.5 1 
-1.5 -’i 
-2 i 

I 
O 0.005 0.01 0.015 0.02 

-2.5 I 

tijd (s) 

$guur 19. De radiale verplaatsing  va^ punt I ,  berekend met behulp van Matlab. 

De onnauwkeurigheid is nu in de orde van 1 Oe7 m. Hieruit kan de conclusie getrokken 
worden, dat de ahijking niet door de subroutine F0RCDT.F veroorzaakt wordt. 

Het zou kunnen dat de onnauwkeurigheid door de subroutine die de radiale 
verplaatsing uitrekend veroorzaakt wordt. Daarom zijn de waarden voor de radiale 
verplaatsing van de knooppunten, berekend door de subroutine SUBR0UT.F met 
behulp van Matlab verwerkt. Dit levert figuur 20. 

x IO+ 
2.5 , I 

-0.5 1 -I 

tijd (s) 

$gaur 20: De radiale verplaatsing van punt 1, berekend door de subroutine 
SUBROUTF. 
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Uit figuur 20 blijkt dat de onnauwkeurigheid niet veroorzaakt wordt door de 
subroutine SUBR0UT.F. De reden voor de onnauwkeurigheid wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door de postprocessor Mentat. Deze rekent knooppuntsverplaatsingen uit 
door de verplaatsingen van de omliggende integratiepunten te middelen. Bij de 
knooppunten aan de rand wordt hierdoor waarschijnlijk een onnauwkeurigheid 
geintroduceerd. 

5.3 GoPfvoortpïantingssneiheia 

Als figuur 21 bekeken wordt valt op dat het knooppunt het dichtst bij de oorsprong 
later op de opgelegde rotatie reageert, dan het punt het dichtst bij de rand. 

Radiale verplaatsing 

x i o *g  

O 0.005 0.01 0.015 0.02 

Hoekverdraaiing 

,.--\\ punt4 

I 

O 0.005 0.01 0.015 0.02 
tijd tijd 

$guur 21. De radiale verplaatsing en ~ o e ~ e r d r a a i i n ~  voor de rotatiesymmetrische 
mesh met kwadratische elementen met tijdstap dt=0,2ms voor de vier punten op de y- 
as. 

Hieruit kan opgemaakt worden, dat er een zekere snelheid is, waarmee de aan de rand 
opgelegde verplaatsing zich voortplant door het materiaal. Uit de theorie voor 
gollfvoortplanting in een onbegrensd elastisch medium zijn golfsnelheden te bepalen. 
Deze worden vervolgens vergeleken met numeriek verkregen waarden. 
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5.3.1 Theorie 

Deze theorie, die gebruikt wordt voor het bepalen van de golfsnelheid, is uitgebreider 
beschreven in het verslag van Brands. 

In een elastisch, onbegrensd medium kunnen twee soorten golven optreden: 
1. golven, waarbij de richting van de amplitude van de golf evenwijdig is aan 

2. golven, waarbij de richting van de amplitude loodrecht staat op de 

De eerste soort wordt longitudinale golven genoemd, de tweede soort wordt 
transversale golven genoemd. 

voortpiantingsrichting van de go& 

voortplantingsrichting van de golf. 

De longitudinale golfsnelheid c1 wordt gegeven door: 

De transversale golfsnelheid ct wordt gegeven door: 

In deze vergelijkingen stellen p en h de Lamé constanten voor, de constante p is de 
dichtheid. Voor de Lamé constanten geldt: 

EV E A= en ,u= 
( i +  v)(1-2v) 2(1- v) 

Met de materiaalparameters: 
E = 1,0*105 N/m2 
v = 0,48 
p = 1000 k@m3 

volgen: 
= 29.637 &S 

ct = 5.8124 m l s  
Aangenomen wordt dat vanuit elk knooppunt op de rand2 golfionten, een voor de 
longitudinale en één voor de transversale golf, ontstaan, zoals geschetst is in figuur 22. 
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longitudinaal golffront 
I’ 

1 
transversaal golEont 

figuur 22: In elk knooppunt op de rand ontstaan twee goljj%oOnten. 

Hierbij wordt verondersteld dat beweging slechts optreedt in het xy-vlak. 
Bij benadering lopen de golffronten in het model zoals in figuur 23 aangegeven is. 

figuur 23: De go&%oOnten in het model 

5.3.2 Golfsnelheden in de simulaties 

De golfsnelheden zijn bepaald met behulp van de simulaties met tijdstap dt= 0,2 ms. 
Om de golfsnelheden voor de simulaties te bepalen wordt allereerst tshd bepaald. t stad is 
het tijdstip waarop een punt begint te bewegen. In figuur 24 staan deze tijdstippen voor 
de radiale verplaatsing en de hoekverdraaiing voor punt 2 , 3  en 4 aangegeven met een 
kruis. 
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figuur 24. De waarden van tstart, voor de radiale verplaatsing en de h o e ~ e r ~ r a a ~ i ~ g  

afwijking (%) 

5,7 
172 

Bij de hoekverdraaiing valt op dat de punten gelijk bij de start van de simulatie 
beginnen te oscilleren. Deze beweging kan niet het gevolg zijn van goltiroortplanting, 
en uit het verslag van Brands blijkt dat de periode van deze oscillatie afhankelijk is van 
de mate van mesliverfijning. Daarom wordt voor de hoekverdraaiing het tijdstip, waar 
de grafiek de laatste maal de lijn, waarvoor de hoekverdraaiing gelijk aan nul is, 
passeert, gekozen In tabel 4 staan de bijbehorende numerieke waarden, en de 
berekende golfsnelheden. De golfsnelheid Cl is op de volgende manier bepaald: 

gemiddeld 

Hierbij is R de straal van het model, R = 0,098 m, x is de x-coördinaat van het punt, 
x = O voor alle beschouwde punten, y is de y- coördinaat van het punt. 

I 30,6 1371 
4 I 0,0024 I 30,4 1 276 I 

33 



punt 
2 
3 

tstart (s) 2, (W afivijking (%) 
0,0036 6,39 9,9 
0,0078 6,15 579 

5.3.3 Discussie 

4 

gemiddeld 

De ahijking van de theoretische longitudinale golfsnelheid in de niet- 
rotatiesymmetrische mesh, zoals deze beschreven is door Brands, is ongeveer 1 O %. 
De afwijking van de theoretische longitudinale golfsnelheid, berekend met de 
rotatiesymmetrische mesh, is ongeveer 3 %. De rotatiesymmetrische mesh levert hierbij 
dus betere resultaten. Voor de transversale golfsnelheid is het verschil tussen de beide 
meshes echter gering. De niet-rotatiesymmetrische mesh heeft een afkijking van 
ongeveer 6 % met de theoretische waarde, de rotatiesymmetrische mesh heeR een 
afiyiljking van ongeveer 7 %. 

0,0119 6,13 575 
6,22 7,1 

5.4 Modale analyse 

Als de simulatie gedurende een langere tijd wordt uitgevoerd, zoals in figuur 25, is 
duidelijk te zien dat er een trilling ontstaat rond een evenwichtspunt. 

; ,' 
-0.1 i ;  

A 
0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 O 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 

tijd tijd 

$guur 25 Simulatie uitgevoerd met een tijdsduur van O. i s. 

34 



Een mogelijke verklaring voor dit feit is dat deze trilling een gevolg is van een excitatie 
van een eigentrilling van het model, door de opgelegde rotatie. In dat geval moet de 
frequentie van deze trilling overeen komen met een eigenfrequentie. Om deze 
veronderstelling te toetsen, is met behulp van MARC een modale analyse uitgevoerd. 

5.4.1 Resuitaten 

Om de trillingsfrequentie te kunnen bepalen is de simulatie voor de 
rotatiesymmetrische mesh met de kwadratische elementen herhaald. De tijdsduur van 
de simulatie is verlengd to O, 1 ms. In figuur 25 staan de radiale verplaatsing en de 
hoekverdraaiing, voor de vier punten uit figuur 10. Voor elk punt is de frequentie van 
de trilling in de radiale verplaatsing en de hoekverdraaiing bepaald, door de tijdsduur 
van drie volle perioden te bepalen en hieruit de trillingsfrequentie uit te rekenen. Deze 
waarden zijn gemiddeld, aangezien het gehele model met dezelfde frequentie trilt. De 
resultaten uit de modale analyse met MARC en uit de gegevens gebruikt voor figuur 
25 zijn: 

fmc = 36,18 Hz voor de eerste eigentrilling. 
fgem = 36,08 Hz 

De procentuele afkijking van de gemiddelde frequentie, ten opzichte van de frequentie 
bepaald met de frequentieanalyse, met behulp van MARC is 0,3 %. De trilling die 
optreedt, is zeer waarschijnlijk de eerste eigentrilling van het model. 
In figuur 26 is deze eigentrilling schematisch weergegeven. Bij de eerste eigentrilling 
hebben de rand van het model, en het middelpunt een amplitude gelijk aan O. 

figuur 26: Schematische weergave van de trilling van de punten op de x- en y-czs van 
de eerste eigentrilling van het model. 
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H6. Conclusies en aanbevelingen. 

Het twee-dimensionale eindige elementen model, dat in dit verslag beschreven wordt, 
is een versimpelde versie van het Qsische model, dat bestaat uit een starre cilinder 
gevuld met siliconengel. Een eerste aanzet tot modellering van het esisch model met 
behulp van een eindige elementen model is uitgevoerd door Brands (1 999,  waarbij de 
simulaties met een niet-rotatiesymmetrische mesh zijn uitgevoerd. De vorm, belasting 
en randvoorwaarden van het model zijn echter volledig rotatiesymmetrisch. Bij de 
resultaten van de simulaties traden bij de Verplaatsingen in de x- en y-richting moeilijk 
te interpreteren patronen op. Verondersteld wordt dat deze patronen niet optreden als 
de verplaatsingen in cilindercoördinaten bestudeerd zouden worden. Verder worden 
verbeteringen verwacht als in plaats van een niet-rotatiesymmetrische mesh een 
rotatiesymmetrische mesh gebruikt wordt. 

6.1 Conclusies 

Om de radiale verplaatsing en de hoekverdraaiing te kunnen bestuderen, zijn twee 
subroutines geschreven, één die een verplaatsing in cartesische coördinaten omzet in 
een radiale verplaatsing en één die een verplaatsing in cartesische coördinaten omzet in 
een hoekverdraaiing. Met behulp van testsommen is aangetoond dat deze subroutines 
de conversie van cartesische coördinaten naar cilindercoördinaten nauwkeurig 
uitvoeren. 

De subroutine gebruikt door Brands is uitgebreid met de subroutines die de radiale 
verplaatsing respectievelijk de hoekverdraaiing beschrijven. Hiermee zijn de simulaties 
met de door Brands gebruikte mesh herhaald en vergeleken met simulaties met twee 
rotatiesymmetrische meshes. Deze meshes hebben een gelijke meshgeometrie, echter 
één mesh heeft lineaire elementen en de andere kwadratische. Uit deze vergelijkingen is 
het volgende te concluderen: 

De rotatiesymmetrische meshes leveren in tegenstelling tot de niet- 
rotatiesymmetrische mesh een rotatiesymmtrisch patroon op voor de 
verplaat singen. 

0 De rotatiesymmetrische mesh met de kwadratische elementen levert 39% 
nauwkeurigere resultaten op vergeleken met de rotatiesymmtrische mesh 
met de lineaire, en minimaal 4,4% nauwkeurigere resultaten vergeleken met 
de niet-rotatiesymmetrische mesh. 

De rotatiesymmetrische mesh met de kwadratische elementen is nauwkeuriger dan de 
andere beschouwde meshes. Halvering van de gebruikte tijdstap leidt niet tot een 
significant grotere nauwkeurigheid in de resultaten.De verdere berekeningen zijn 
daarom uitgevoerd met deze mesh en de grotere tijdstap. 
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Wanneer de radiale verplaatsing bekeken wordt van een punt op de rand, valt op dat 
deze niet gelijk is aan nul; er treedt een oscillatie rond het nulpunt op. Bij halvering van 
de gebruikte tijdstap blijft deze oscillatie bestaan. Aangetoond is dat deze oscillatie niet 
veroorzaakt wordt door de subroutine die de verplaatsing van de punten op de rand 
van de mesh voorschrijft, en ook niet veroorzaakt wordt door de subroutine die de 
omzetting naar radiale verplaatsingen uitvoerd. Verondersteld wordt dat deze oscillatie 
veroorzaakt wordt door de postprocessor Mentat. 

Uit de simulaties blijkt dat punten dichter bij de rand van de mesh, eerder in beweging 
komen dan punten dichter bij het middelpunt. Hieruit kan opgemaakt worden, dat er 
een zekere snelheid is, waarmee de aan de rand opgelegde verplaatsing zich voortplant 
door het materiaal. Uit de theorie voor golfvoortplanting in een onbegrensd elastisch 
medium woigt dat er een longitudinale en een transversale golf zullen optreden. Deze 
zijn berekend door Brands. Deze zijn vervolgens vergeleken met numeriek verkregen 
waarden. Met de subroutines voor de radiale verplaatsing en de hoekverdraaiing zijn 
deze snelheden vergeleken met numerieke waarden. 

De ahijking van de theoretische longitudinale golfsnelheid in de niet- 
rotatiesymmetrische mesh, zoals deze beschreven is door Brands, is ongeveer 1 O %. 
De afwjking van de theoretische longitudinale golfsnelheid, berekend met de 
rotatiesymmetrische mesh, is ongeveer 3 %. De rotatiesymmetrische mesh levert hierbij 
dus betere resultaten. Voor de transversale golfsnelheid is het verschil tussen de beide 
meshes echter gering. De niet-rotatiesymmetrische mesh heeft een &ijking van 
ongeveer 6 % met de theoretische waarde, de rotatiesymmetrische mesh heeft een 
ahijking van ongeveer 7 %. 

Als een simulatie gedurende een langere tijd wordt uitgevoerd, is duidelijk te zien dat 
er een trilling ontstaat rond een evenwichtspunt. Aangetoond is dat de fì-equentie van 
deze trilling overeenkomt met de fi-equentie van de eerste eigenfrequentie van het 
model. 
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6.2 Aanbevelingen 

Om de resultaten van de simultaties te kunnen valideren, zijn gegevens nodig uit 
experimenten met fysische modellen. Tot nu toe zijn dergelijke experimenten 
voornamelijk uitgevoerd met fysische modellen met een complexere geometrie. 
Daarom kunnen met betrekking tot toekomstige projecten de volgende aanbevelingen 
gedaan worden: 

De beschouwde geometrie van het eindige elementen model, is eenvoudig. 
Het verdient aanbeveling om in de toekomst simulaties uit te voeren met 
complexere geometrieën, zodat vergelijking met experimentele data 
mogelijk is. 

* Om experimentele data te verkrijgen, waarmee de resultaten van de in dit 
verslag beschreven simulaties gevalideerd kunnen doen, zouden 
experimenten gedaan kunnen worden met fysische modellen met een 
eenvoudige cirkelvormige geometrie. 
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Bijlage A 

Listing van subroutine SUBR0UT.F 

SUBROUTINE PLOTV( V,S,SP,ETOT,EPLAS,ECREEP,T,MJNN,LAYER,NDI, 
"NSHEARJPLTCD) 

DIMENSIONS S( l), SP( l), ETOT( 1), EPLAS( 1 j, ECEEP( 1 j, M(2), 
*DDNODE( 12), CCNODE( 12), U(4), W(4), VORM(4), R(4), R0(4), Ri(4) 
INTRINSIC SQRT, ATAN, COS, SIN 

IMPLICIT REAL *8 (A-H, 0-2) 

include '/usr/local/marc-k6. 1 /commodbhk' 
include '/usr/local/marc-kó. 1 /common/lass' 
include '/usr/local/marc-k6. Ucommoddimen' 
include '/usr/locaVmarc-k6.1 /common/develp' 
include '/usr/local/mar~k6.1 /common/space' 
include '/usr/local/marc-kó. l/commodprepro' 
include '/usr/local/marc-kó. l/commodmays' 
include '/usr/local/marc-kó. l/common/amay2' 

do20 i = l , 4  
LINT = LM(i) 
JFmPRE = o 
CALL VECFTC (DDNODE, VARS(IDSXT), NDEGMX, NDEG, 

JRDPRE = o 
CALL VECFTC (CCNODE, VARS(IXORD), NCRDMX, NCRD, 

RO(i) = sqrt(CCNODE(l)*CCNODE( 1) + CCNODE(2)*CCNODE(2)) 
=(i) = sqrt((CCNODE( 1 )+DDNODE( 1 ))*(CCNODE( 1 )+DDNODE( 1)) + 

R(i) = Ri(i) - RO(i) 

if (W .eq. 1) then 

* LINT, JRDPRE, 2,5) 

* LINT, JRDPRE, 2 , l )  

* (CCNODE(2)+DDNODE(2))*(CCNODE(2)+DDNODE(2))) 

20 continue 

zeta = -sqrt(3.ODO)/3.ODO 
eta = zeta 

zeta = sqrt( 3 .ODO)/3 .OD0 
eta = -zeta 

zeta = -sqrt(3.0DO)/3.0DO 
eta = -zeta 

zeta = sqrt( 3.0DO)/3.0DO 
eta = zeta 

elseif (NNN .eq. 2) then 

elseif (NNN .eq. 3 )  then 

else 

endif 
vorm(1) = 0.25*(l-eta)*(l-zeta> 
vorm(2) = 0.25*(i-eta)*(i+zeta) 
vorm(3) = 0,25*(I+eta)*(l+zeta) 
vorm(4) = 0.25*(l+eta)*(l-zeta) 
somR = o 
do 10 k = 1,4  

s o d  = somR + vorm(k)*R(k) 
10 continue 

v= SOmR 

RETURN 
END 
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Listing VOW subroutine SUBROUT2.F 

SUBROUTINE PLOTV(V,S,SP,ETOT,EPLAS,ECREEP,T,MJW"NNAYER,~I, 
*NSHEAR,JPLTCD) 
IMPLICIT REAL "8 (A-H, 0-2) 
DIMENSIONS S( i), SP( I), ETOT(l), EPLAS( i), ECREEP( i), M(2), 
*DDNODE( E), CCNODE( 12), VORM(4), PHI(4) 
INTRINSIC SQRT, ACOS, ATAN 

include '/usr/local/marc-k6. Ucommonlblnk' 
include '/usr/local/marc-k6.1 /commonlconcom' 
include '/usr/local/marc-k6.l/common/lass' 
inciude '/usr/iocaUmarc-k6. i /cornoddken'  
include '/usr/local/marc-k6.l/commoddevelp' 
include '/usr/local/marc-k6. Ucommonlspace' 
include '/usr/locaVmarc-k6. 1 kornonlprepro' 
include '/usr/locaVmasc-k6. Ilcommodarrays' 
include '/usrllocalfmarc-k6. Ifcommonlmay2' 

PI = 4.ODO * ATAN(1DO) 
if (INC .eq. O) then 

S O m p H I  = o 
else 
do20 i = l , 4  

LINT = LM(i) 
LEXT = LINT 
LA2 = INPNUM + LINT - 1 
if (JOPTIT. ne. O) LEXT = IGETSH (INTS(LA2), 1) 
if ("ODs. ne. O) LEXT = INTS (INOIDS + LEXT-1) 
JRDPRE = o 
CALL VECFTC (DDNODE, VARS(IDSXT), NDEGMX, NDEG, 

JRDPRE = o 
CALL VECFTC (CCNODE, VARS(IXORD), NCRDMX, NCRD, 

$(LEXT. eq. 1) THEN 

* LINT, JRDPFE, 2,5) 

* LINT, JRDPRE, 2 , l )  

PHI0 = o 
PHIi=O 

R = SQRT(CCNODE(l)*CCNODE( 1) + CCNODE(2)*CCNODE(2)) 
if (CCNODE(2) .ge. O) then 

else 

endif 
verpl-x = CCNODE( 1) + DDNODE( 1) 
ve rp l j  = CCNODE(2) + DDNODE(2) 
R = SQRT( verpl-x * verpl-x + verp'y * verp12) 
if (verpl j  .ge. O) then 

else 

endif 

else 

PHIO = ACOS(CCNODE( 1)/R) 

PHIO = -ACOS(CCNODE(l)/R) + 2.0DO*PI 

PHIi = ACOS(verp1-x /R) 

PHIi = -ACOS(verpl-x /R) + 2.ODO*PI 

endif 
if ((CCNODE(2) .ge. O.Od0) .and. (verpl j  .It. O.Od0) .and. 

* (CCNODE(1) .gt. O.Od0)) then 
PHI( i) = PHIi -2.OdO*PI - PHIO 

elseif ((CCNODE(2) .It. O.Od0) .and. (verpl j  .ge. O.Od0) .and. 
* (CCNODE(1) .gt. O.OdO)) then 

PHI(i) = PHIi +2.OdO*PI - PHIO 
else 

endif 
PHI(i) = PHIi - PHI0 

20 continue 
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if(NNN .eq. I )  then 
zeta = -sqrt(3.0D0)/3.0DO 
eta = zeta 

zeta = sqrt( 3.0D0)/3.ODO 
eta = -zeta 

zeta = -sqrt( 3.OD0)/3.ODO 
eta = -zeta 

zeta = sqrt(3.0D0)/3.0DO 
eta = zeta 

elseif (NNN .eq. 2) then 

elseif (NNN .eq. 3) then 

else 

endiî 
vorm(1) = 0.25*(l-eta)*(l-zeta) 
vorm(2) = 0.2S*(i-eta)*(i+zeta) 
vorm(3) = 0.25*(l+eta)*(l+zeta) 
vorm(4) = 0.25*(l+eta)*(l-zeta) 
somPm = o 
do 10 k = 1,4 

somPH = somPHI + vorm(k)*PHI(k) 
10 continue 

endif 
v= S O m P H  

wite(O,*) "V :", V 
RETURN 
END 
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Bijlage B 

Subroutines voor radiale verplaatsing en hoekverdraaiing voor kwadratische 
elementen 

De omzetting van knooppuntsverplaatsingen naar verplaatsingen van integratiepunten 
voor kwadratische elementen verloopt gelijk aan die voor lineaire elementen. 
De waarden van de vomrfuncties worden bepaald met behulp van de coördinaten van 
de integratiepunten. In tabel 1 staan de waarden van de knooppunten en de 
bijbehorefide integratiepunten gegeven in !oeale coördkaten. 

tabel 1. De knooppunten en bijbehorende integratiepunten in locale coördinaten. 
I knooppunt I coördinaat I coördinaat 

5 r 
1 -1 -1 

integratie coördinaat coördinaat 
punt 5 r 
1 

3 

9 

-d315 -J315 

4315 -4315 

6 I J315 
8 I o  

d315 
4 O 

I -J315 I 

Met de verplaatsingen in de knooppunten kunnen nu de verplaatsingen in de 
integratiepunten bepaald worden. 
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Bijlage C 

De volledige subroutine voor kwadratische elmenten. 

Aangezien de twee subroutines allen verschillen voor de bepaling van de radiale 
verplaatsing en de hoekverdraaiing is hier alleen de listing gegeven van de subroutine 
die de radiale verplaatsing uitrekend. 

C 

c 
precision. 

this file contains both dbr0t.f and impd.f and IT in double 

C 

subroutine forcdt(u,v,a,dp,du,time,dtime,ndeg,node, 
1 ug,xord,ncrd,iadlg,inc,ipass) 

discribes a polynomical translation and rotation. 
* * * * * 

c 
c changed version. 

c 
c conditions. 

c u total displacements at a node 
c v velocity at anode 
c a acceleration at a node 
c dp loadincrementsat anode 
c du displacement increments at a node 
c time time 
c dtime timeincrement 
c ndeg number of degrees of &eedom per node 
c node nodenumber 
c ug total displacements at node in global system 
c xord original coordinates 
c ncrd number of coordinates 
c iacflg acceleration flag - set to 1 ifaccelerations given 
c inc incrementnumber 

c* * * * * * 

C 

input of time dependent forcing functions and boundary 

C 

C 

implicit real*8 (a-ho-z) dP 
dimension u(ndeg),v(ndeg),a(ndeg),dp(ndeg),du(ndeg) 
dimension ug( I ),xord(ndeg), uittrans(2), uitdraai(2) 

C 

C 

c definitie sîandaarùvariabele 
pi=4+atan( 1 .OO) 

C 

C 

cccccccccccccccccccc 
C 

r=sqrt(xord( 1 )*xord( l)+xord(2)*xord(2)+xord(3)*xord(3)) 

call rotatie(du,time,dtime,ndeg,xord,inc,node,uitdraai) 

du(l)=uitdraai( I) 
du(2)=uitdraai(Z) 

return 
end 

C 

C 

C 

subroutine rotatie(du,time,dtime,ndeg,xord,inc,node, 
luitdraai) 

dimension du(ndeg), xordfndeg), uitdraai(2) 
implicit real*8 (a-ho-z) dP 

C 

c definitie standaardvariabelen 
pi=4*atan( 1.00) 
r=sqrt(xord( l)*xord( l)+xord(2)*xord(2)+xordf3~xord(3)) 

C 

c defuitie van beginhoek van knooppunt 
c le kwadrant 

if ((xord( i).gt.O).and.(xord(2).ge.O)) then 
alfaO=aîan(xord(2)/xord( 1)) 

end if 
c 2ekwadrant 

if((xord( l).ie.O).and.(xorci(2).ge.O)) then 
alfaO=pi-atan(abs(xord(2)/xord( I))) 

end if 
c 3e kwadrant 

if((xord(l).lt.O).and.(xord(2).lt.O)) then 

end if 
c 4e kwadrant 

if((xord( l).ge.O).and.(xord(2).lt.O)) then 
alfaO=2*pi-atan(abs(xord(2)/xord( I))) 

end if 

aKaO=pi+atan(xord(2)/xord( 1)) 

C 

c berekening van huidige hoek en hoek in vorige increment 
aEa2=hoek(time+dtime,inc,node)+alfaO 
alfa l=hoek(time,inc-1 ,node)+alfaO 

C 

c berekening van de benodigde vaplaatsingen 
uitdraai( 1 )=r*cos(alfaZ)-r*cos(alfa I) 
uitdraai(2)=r*sin(alfà2)-r*sui(al) 

return 
end 

C 

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
c ***** COEFF(graad+l) ZELF INWJLLEN !!!!! ***** 

function hoek(time,inc,node) 

dimension coeq 1 O )  
integer graad 
open(unit=8,file='rot.dat',~~s='old') 

implicit real*8 (a-h,o-z) dp 

C 
c ****Y GRAAD ZELF' AANPASSEN !!!i! ***** 
C 

graad=9 
do 12 i=l,graad+l 

12 read (unit=X,*) coewi) 

hoek=O.OO 
do 15 i=l,graad+l 

hoek=hoek+coe@i)l**(graad+l-i) 
15 continue 

close(8) 
end 

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C 

SUBROUTINE 
PLOTV(V,S,SP,ETOT,EPLAS,ECREEP,T,M,NNN,LAYER,N 
DL 

*NSHEAR,JPLTCD) 

DIMENSIONS S(1), SP(l), ETOT(I), EPLAS(l), 

*DDNODE( 12), CCNODE( E), U(4), VV(4), VORM(S), 

INTRINSIC SQRT, ATAN, COS, SIN 

include '/usr/locaUmarc-k6. I/common/blnk' 

IMPLICIT REAL, *8 (A-H, O-Z) 

ECREEP(l), M(2), 

RW, R W ,  

C 
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include ‘/usr/locaVmarc-k6.l/commonílass’ 
include %sr/locaUmarc-k6. IIcommonJdimen‘ 
include %sr/localimarc-k6.l/commoddevelp’ 
include ‘/usr/locaUmarc-k6. llcommodspace‘ 
include kíusrllocal/marc-k6. Ilcommodprepro‘ 
include */usrllocalimarc-kó. llcommodamays‘ 
include ‘/usrllacalimarc-k6. IlwmmonJamay2’ 

do20 i = l , 8  
C 

LINT = LM(i) 
JRDPRE = o 
CALL VECFTC (DDNODE, VARS(IDSXT), 

NDEGMX, NDEG, 
* LINT, JRDPRE, 2,5) 

JRDPRE = O 
CALL -VECFTC (CCNODE, VAïtS(KOai>), 

NCRDMX, NCRD, 
* LINT, JRDPRE, 2 , l )  

CCNODE(2)*CCNODE(2)) 

sqrt((CCNODE(1 )+DDNODE( 1 ))*(CCNODE( l)+DDNODE( 

RO(i) = sqrt(CCNODE(l)*CCNODE(l) + 

%(i) = 

1)) + * 
(CCNODE(2)+DDNODE(2))*(CCNODE(2)+DDNODE(2))) 

23 continue 
R(i) = %(i) - RO(i) 

if@” .eq. 1)then 
zeta = -sqrt(3DO15DO) 
eta = zeta 

zeta = OD3 
eta = -sqrt(3DO/SDO) 

zeta = sqrt(3DO/SDO) 

elseif(”N .eq. 2) then 

eíseif(NNN .eq. 3) then 

eta = -zeta 

zeta = -sqrt(3DO/SDO) 
eta=O 

elseif(” .eq. 4) then 

elseif(NNN .eq. 5) then 
zeta = O 

eta=O 

zeta = sqrt(3DO/5DO) 
eta=O 

zeta = -sqrt(3DO/SDO) 
eta = -zeta 

elseif@” .eq. 8)then 
zeta = O 
eta = sqrt(3DO/5DO) 

zeta = sqrt(3DO/5DO) 
eta =zeta 

e l s e i f w  .eq. 6) then 

elseif(NNN .eq. 7) then 

else 

endif 
vorm( 1) = 0.25*( 1 -eta)*( 1 -zeta)*(-zeta-eta- I) 
vorm(2) = 0.25*(1 -eta)*( 1 +zeta)*(zeta-eta- I) 
vorm(3) = 0.25*( 1 +eta)*(l +zeta)*(zeta+eta- 1) 
vorm(4) = 0.25*(l+eta)*(l-zeta)*(-zeta+eta-l) 
vorm(5) = 0.5*(1-zeta*zeta)*(l-eta) 
vorm(6) = 0.5*(1+zeta)*(l-eta*eta) 
vorm(7) = 0.5*(i-zeta*zeta)*(l+eta) 
vorm(8) = 0.5*(l-zeta)*(l-eta*eta) 
S O m R  = o 
do 10 k =  1,s 

S O m R  = S O m R  i- volm(k)*R(k) 
10 continue 

v= SOmR 

R E m  
END 
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Bijlage D 

De user-subroutine F0RCDT.F 

subroutine forcdt(u,v,a,dp,du,time,dtime,ndeg,node, 

c * * * * * *  
c 
c changed version. 

c 
c cmditiens. 

C U  

c v  velocity at a node 
c a  acceleration at a node 
c dp load increments at a node 
c du displacement increments at a node 
c time time 
c dtime time increment 
c ndeg number of degrees of fieedom per node 
c node nodenumber 
c ug total displacements at node in global system 
c xord original coordinates 
c ncrd number of coordinates 
c iacflg 
c inc incrementnumber 

c * * * * * *  

1 ug,xord,ncrd,iacflg,inc,ipass) 

discribes a polpomical translation and rotation. 

C 
input of time dependent forcing functions and boundary 

C 
total displacements at a node 

acceieration Bag - set to 1 if accelerations given 

C 

implicit real*8 (a-ho-z) dP 
dimension u(ndeg),v(ndeg>,a(ndeg),dp(ndeg),du(ndeg) 
dimension ug( 1 ),xord(ndeg), uittrms(2), uitdraai(2) 

C 

c 
c definiie standaardvariabele 

pi=4*atan( 1 .OO) 
C 

C 

cccccccccccccccccccc 
C 

r=sqrt(xord( 1 )*xord( 1 )+xord(2)*xord(2)+xord( 3)*xord(3)) 

call rotatie(du,time,dtime,ndeg,xord,inc,node,uitdraai) 

du( l)=uitdraai( 1) 
du(2)=uitdraai(2) 

return 
end 

C 

C 

C 

subroutine rotatie( du,time,dtime,ndeg,xord,inc,node, 
luitdraai) 

dimension du(ndeg), xord(ndeg), uitdraai(2) 
implicit real*8 (a-h,o-z) dP 

C 

c defiaiitie standaardvariabelen 
pi=4*atan( 1.00) 
r=sqrt(xord( 1 )*xord( i)+xord(2)*xord(2>3)*xord(3)) 

C 

c def i t ie  van beginhoek van knooppunt 
c l e  kwadrant 
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if ((xord( l).@.O).and.(xord(2).ge.O)) then 

end if 
c 2ekwadrant 

if ((xord( l).le.O).and.(xord(2).ge.O)) then 
alfaO=pi-atan(abs(xord(2)/xord( 1 ))) 

end if 
c 3ekwadrant 

if ((xord( l).It.O).and.(xord(2).lt.O)) then 

end if 
c 4ekwadrant 

if ((xord( 1 ).ge. O).and. (xord(2).lf. O)) then 
alfaO=2*pi-atan(abs(xord(2)/xord( 1 ))) 

end if 

alfaO=atan(xord(2)/xord( 1)) 

dfaO=pi+atan(xord(2)/xord( 1 )) 

C 

c berekening van huidige hoek en hoek in vorige increment 
alfa2=hoek( tim&dtime,inc,node)+alfaO 
alfa1 =hoek(îime,inc- 1 ,node )+alfa0 

C 

c berekening van de benodigde verplaatsingen 
uitdraai( 1 )=r*cos( alfà2)-r*cos( alfa 1 ) 
uitdraai(2)=r*sin(alfa2)-r*sin(alfal) 

return 
end 

c 

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc~cccc 
c O**** COEFF(graad+l) ZELF NWLLEN !!!!! ***** 

function hoek(time,inc,node) 

dimension coeff( 10) 
integer graad 
open(Unit=8,file='rot.dat',status='old') 

implicit real*X (a-h,o-z) dP 

C 
c ***** GR@JJZELFAANpASSEN !!!!! ***** 
C 

graad=9 
do 12 i=l,graad+l 

12 read (unit=&,*) coeff(i) 

hoek=O.OO 
do 15 i=l,graad+l 

hoek=hoek+coemi)*time* *(graad+ I -i) 
15 continue 

close(8) 
end 
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Bijlage E 

De eoëfficienten van de negende graads polynoom. 

co = o 
~ 1 =  2.2268127*101 
c2 = 1.2406819*103 
~3 = -1.8660178*105 
c4 = 8.2175458*106 
65 = -1.8730325*108 
~6 = 2.24677976" IO9 
67 = -1.8963205*1010 

cp = -1.3806248" 10" 
c8 7.9010989*1010 
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Bijlage F 

Een voorbeeld van een .dat-invoerfile voor MARC 

De getoonde . dat-frle is van de rotatiesymmetrische mesh met kwadratische elementen. 
In deze file zijn de lijst van coördinaten van de knooppunten en de elementverdelingen 
ingekort. 

title job1 
sizing 1000000 96 289 578 
elements 27 
dynamic 2 O O O 
all poinîs 
distloads 1 96 
setname 1 
end 
$.......I.. ..................................................................... 
solver 

O 0 0  
optimize 9 
connectivity 

25 27 73 49 26 50 170 171 172 75 
26 27 50 26 27 51 172 175 176 79 
27 27 51 27 28 52 176 179 180 83 
28 27 52 28 29 53 180 183 184 87 

117 27 1 160 164 1 637 652 650 1 
118 27 160 71 72 164 642 163 655 652 
119 27 1 164 74 1 650 665 363 1 
120 27 164 72 73 74 655 167 368 665 

coordinates 
3 289 
1 o.ooooo+o o.ooooo+o o.ooooo+o 
2 9.50175-2 2.39933-2 O.OOOOO+O 
3 8.55221-2 4.78537-2 O.OOOOO+O 
4 6.92965-2 6.92965-2 O.OOOOO+O 
5 4.78537-2 8.55221-2 O.OOOOO+O 
6 2.39933-2 9.50175-2 O.OOOOO+O 

650 1.21220-2-3.05063-3 O.OOOOO+O 
652 2.30253-2-9.16363-3 O.OOOOO+O 
655 3.63661-2-9.15 190-3 O.OOOOO+o 
665 2.46220-2-3.05063-3 O.OOOOO+O 

define node set rand-nodes 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 c 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 c 
20 21 22 23 24 25 267 271 275 c 
279 283 287 291 295 299 303 307 311 

315 319 323 327 331 335 339 343 347 

351 355 359 

C 

C 

defnie node set applyl-nodes 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 c 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 c 
20 21 22 23 24 25 267 271 275 c 
279 283 287 291 295 299 303 307 311 

315 319 323 327 331 335 339 343 347 

351 355 359 

C 

C 

isotropic 

lvon mises isotropic 
1.00000+5 4.80000-1 1.00000+3 O.OOOOO+O O.OOOOO+O 

o.ooooo+o 

fixed disp 

o.ooooo+o 0.00000+0 

25 to 120 

1 2  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 c 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 c 
20 21 22 23 24 25 267 271 275 c 
279 283 287 291 295 299 303 307 311 

315 319 323 327 331 335 339 343 347 

351 355 359 

C 

C 

no print 
post 

O 1 6 1 7  O O 1 9 2 0  O 1 O 6 
-3,?&-VeWl 

udump 

forcdî 
rand-nodes 
end option 
control 
99999,10,0,0,0,1,0,0,1,0 
o. 1,0.0,0.0,0.0,0.0 

,i, 

$....sîari of loadcase r0t.f mei 9de g r a d  polynoom 100 incr in 
10 msec, 
fi dt=0.2ms 
dynamic change 
2.0e-4,2.0e-2,100,0,0,0,0.5,0.25 

continue 
$....end of loadcase 
$. .............................................................................. 
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