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Samenvatting

Uit onderzoek naar het gedrag van het hoofd onder stootbelastingen aan de hand van een
axi-symmetrisch model van het hoofd is gebleken dat numerieke effecten van grote
invloed zijn op de resultaten. Het meest in het oog springende effect is een hoogfrequente
oscillatie in de responsie gesuperponeerd op de hoofdtrilling. Deze hoogfrequente oscillatie
wordt veroorzaakt door de hoge frequentiecomponenten in de stootbelasting op het
systeem bij afwezigheid van demping. De aanwezigheid van de oscillatie is dus een
fysische eigenschap van het model.
Introductie van numerieke demping door verandering van de instelling van de parameters
a en ô van het Newmark-B tijdsintegratie algoritme, leidt tot afwezigheid van de hoge
frequentiecomponenten in de resultaten. Dit is mogelijk zonder verlies van nauwkeurigheid
t.o.v. het systeem zonder numerieke demping. Inherent aan bet Newmark-13 algoritme is de
aanwezigheid van numerieke dispersie. Bij een juiste keuze voor de tijdstap is deze
numerieke dispersie te verwaarlozen. Toch moet bij simulatie van golfvoortplanting
rekening gehouden worden met deze numerieke dispersie.
Modelleren van de schedelinhoud als een incompressibel materiaal waarbij voor de
constante van Poisson in principe geldt v=½, kan numeriek alleen maar door de exacte
waarde te benaderen. Binnen bet eindige elementen pakket DIANA, versie 5.0, kan zonder
meer een zeer hoge waarde voor v gekozen worden. Bij v=O,4999 zijn de resultaten nog
stabiel en convergent, echter het verschil met de resultaten bij gebruik van de in de
literatuur geaccepteerde waarde v=O,48 is wel significant. De vraag is alleen of dit
veroorzaakt wordt door bet verschil in incompressibiliteit of door de numerieke procedure.
Dit kan eventueel aan de hand van een 1-D voorbeeld nagegaan worden.
Toepassing van kwadratische elementen in plaats van lineaire elementen leidt tot
kwalitatief dezelfde resultaten. Er is echter wel een verschil in de amplitude van de druk
in zowel schedelelementen als hersenelementen. Kwadratische elementen zijn beter in staat
om de grote drukgradienten te beschrijven. Vergelijking van kwadratische elementen met 4
respectievelijk 9 Gauss-integratie punten, een gereduceerd of exact integatieschema, leert
dat exact rekenen resulteert in een te hoge stijtheid en gereduceerd rekenen dit
compenseert. Toepassing van kwadratische elementen leidt dus tot betere resultaten en een
een beperking van de rekentijd.
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Symbo~en

M massamatrix
ç dempingsmatrix

stijfheidsmatrix
a versnellingskolom

snelheidskolom
a verplaatsingskolom
f kolom met uitwendige knooppuntsbelastingen
T periodetijd
T benaderde periodetijd
A versterkingsmatrix
I identiteitsmatrix

p spectrale radius
At tijdstap
a Newmark parameter
ó Newmark parameter

eigenwaarden van ~
w hoekfrequentie
f frequentie
E5 elasticiteitsmodulus van de schedel

Eb elasticiteitsmodulus van de hersenen
v constante van Poisson

dichtheid van de schedel

Ph dichtheid van de hersenen

3



Hoofdstuk 1: Inleiding

Dit onderzoek vindt plaats in het kader van een onderzoek binnen de Technische
Universiteit Eindhoven met als doel de ontwikkeling van een 3-D continuflmsmodel van
het hoofd. Met dit model wil men uiteindelijk letsel voorspellen ten gevolge van extreme
belastingen. Hiervoor is het van belang dat de verschillende substructuren, de
eigenschappen hiervan en de interactie tussen die substructuren in de modellering
meegenomen worden.
Als eerste aanzet van het onderzoek is binnen het eindige elementen pakket DIANA een
axisymmetrisch model van het hoofd uit de literatuur (Merchant et al. [7])
geImplementeerd (0. Gunther [5]). Bij het doorrekenen en evalueren van de resultaten van
dit model is gebleken dat een aantal numerieke effecten van grote invloed waren op deze
resultaten.
Dit onderzoek heeft als doel het opsporen en corrigeren van die numerieke effecten die bij
het model van het hoofd binnen DIANA een rol spelen. Hierbij is o.a. gekeken naar de
integratiemethode van Newmark [8] (Hoofdstuk 2) , de invloed van de Poisson-constante
en het gebruik van Iineaire vs. kwadratische elementen (Hoofdstuk 3).
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Hoofdstuk 2: Het Newinark-B algoritme

2.1: Inleiding

De vergelijkingen die binnen dit onderzoek gebruikt worden om het dynamisch gedrag van
het hoofd te beschrijven komen voort uit een ruimtelijke discretisatie van dynamische
problemen t.b.v. een eindige elementen analyse. Voor lineaire problemen zijn deze
vergelijkingen te schrijven als een set gewone differentiaalvergelijkingen van de vorm

Mã+Cá+Ka=f (2.1)

met M~ ~, K respectievelijk de massa- , dempings- en stijfheidsmatrix van het te
beschrijven systeem.

2.2: Het Newmark-13 integratie schema

Het oplossen van de set differentiaalvergelijkingen

Mä+Cá+Ka= f (2.2)

geschiedt binnen het eindige elementen pakket DIANA aan de hand van de Newmark-B
methode. Dit is een impliciete, directe integratiemethode. Deze methode is, bij de juiste
instelling van de parameters, onvoorwaardelijk stabiel ongeacht de grootte van de tijdstap,
zie [3J. Om het stelsel (2.2) numeriek op te kunnen lossen moet het eerst in de tijd
gediscretiseerd worden. Noem a11, a11 en a11 de versnelling, de sneiheid respectievelijk de
verplaatsing op tijdstip t=nAt. Hiermee wordt het stelsel (2.2):

Mä+Cá+Ka= f (2.3)

We willen flu de waarden van ã11÷1, â~÷1, a~1 op t=(n+1)At bepalen. Als we de waarden van

en a11 op t=n*At bekend veronderstellen, hebben we te maken met een
beginwaardeprobleem. Het komt er flu op neer om het stelsel

Ma +Cá +Ka =f (2.4)
— 11+1 — n+j — n+1 n+1

op te lossen. Als dat gebeurd is, kunnen ~ en a11~1 als beginvoorwaarden voor de
volgende stap gebruikt worden.

Voor de berekening van de versnelling, de sneiheid en de verplaatsing gebruikt DIANA de
Newmark-13 methode [1,4,8]. Deze methode maakt gebruik van de volgende set
vergel ijkingen:
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a÷1=a÷j~t a÷..~L[(1— 2a)ã+ 2aã~ ~j (2.5)

a~1~= a~+ At[(1 — ô)ä+ o~c+ ~1 (2.6)

met O<ô≤1 en O<a≤½.
De afleiding van bovenstaande vergelijkingen is te vinden in appendix A.
Met de aanname dat op t=(n+1)At de waarden van ã~, L~ en a~, op het vorige tijdstip,
bekend zijn, zijn (2.4), (2.5) en (2.6) op te vatten als een stelsel van 3m vergelijkingen in
de onbekende kolommen ~ en a~÷1 die elk m elementen (m=aantal vrijheidsgraden)
bevatten. Een mogelijke oplossingsprocedure verloopt als volgt. Schrijf vergelijking (2.5)

als

1 1 .. 1. 1a = a —( )a ——a -( )a (2.7)ii+1 az~t2 n+1 2a— 1 ~ az~t ~

Substitutie van (2.7) in (2.6) levert

(2.8)aAt 2a a aAt

Substitutie van (2.7) en (2.8) in (2.4) levert een stelsel van m vergelijkingen in de m
onbekende elementen van a~~1:

(~M÷ ~C÷ a~a = ~!- a)M- At(a- ~)C~ + (±M-(a- ô)C~ + ~LM+~ (2.9)
At2 iXt~ — “~j 2 — 2 — At At2 ~t

Het oplossen van deze set vergelijkingen gaat via standaard numerieke technieken. Invul
len van de gevonden a~~1 in vergelijking (2.7) geeft ä~,÷1. Invullen van ä~1 in vergelijking
(2.6) levert ~ Hiermee zijn alle waarden op bet nieuwe tijdstip t=(n+1)z~t bekend.
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2.3: Eigenschappen van het Newmark-13 algoritme

Beschouw het 2C orde systeem van vergelijking (2.4) en schrijf dit samen met
vergelijkingen (2.5) en (2.6) als het stelsel

Ma +Cá ÷~ =f (a)
— n-fl — n+1 — n+1 n+l

a÷ ~‘= a+ Ata+ .~L[(1 —2a)ä+ 2aã ~] (2.10)

a =á -+-A4(1—ö)ä +ôa jn-fl n n n-fl

Om bovenstaand stelsel te kunnen evalueren, wordt de externe belasting en de fysische
demping gelijk aan nul gesteld. Schrijf vervolgens (2.lOa) als

~i1+Qa=0 (2.11)

met Q de (m*m) diagonaalmatrix met eigenwaarden w2 van het gegeneraliseerde
eigenwaarde probleem. Nu kan het stelsel per vrijheidsgraad a~ (j=1,...,m) in een recursieve
vorm geschreven worden. Dit kan op twee manieren, zie [6,10]. Hier wordt de methode
beschreven die gebruik maakt van de zogenaamde versterkingsmatrix ~., zie appendix B.
Dc recursieve formulering luidt dan als volgt:

X!~l=A~X~ j=1 m (2.12)

met X~=(a~, Atá~, At2ä~)T (3*1)

en A~=Ai(a, ô, At, m, k) (3*3)
De eigenwaarden van matrix A’ bepalen de stabiliteit en nauwkeurigheid van het
algoritme. De karakteristieke vergelijking voor ~ luidt:

~0 (2.13)

met ~, i=1,2,3 de invarianten van en 4ti de eigenwaarden.

Onderzoek naar het gedrag van de eigenwaarden 1u van ~ gebeurt aan de hand van de
spectrale radius p=max(tulI, tu21, Lu3b). De spectrale radius is een maat voor de numerieke
demping van het systeem en de procedure samen, beschreven door de recursieve
formulering. Wanneer p gelijk is aan 1, dan wordt elke trilling, met willekeurige
frequentie, met factor 1 versterkt. Als p> 1, dan treedt er divergentie op en indien p< 1,
dan dempt de trilling uit. Om divergentie te voorkomen geldt als eis voor de parameters
van Newmark ô≥½ en ct≥(ô+½)2/4. Figuur (2.1) laat de variatie van p tegen AtiT zien, met
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T de periodetijd van een eigentrilling.

Het is met f=1/T mogelijk om in plaats van At/T als eenheid op de horizontale as At*f te
schrijven. In feite staat dan p tegen de frequentie uitgezet. Uit figuur (2.1) is af te lezen
dat voor cx=¼ & ô=½ geldt dat p=l voor alle At,T=At*f, oftewel voor alle modes, en er in
dat geval geen demping optreedt. Wanneer ô gevarieerd wordt, neemt met toenemende ô
ook de demping toe met andere woorden, p neemt af.

Uit figuur (2.1) kan ook afgelezen worden vanaf welke frequentie bij een vaste tijdstap At
de numerieke procedure demping introduceert. Op de horizontale as staat dan in feite de
frequentie uitgezet die afhankelijk van die vaste tijdstap naar links of rechts verschoven
kan worden. Als At/T≤102 is er geen numerieke demping voor alle ô en a, en als

AtIr≥1O-2 is er numerieke demping afhankelijk van ô en a. In het geval van een vast
ingestelde tijdstap, bijvoorbeeld At=105 seconde gecombineerd met ó=O,6 en a=O,3025,
volgt dat voor T<103 seconde demping optreedt. Met andere woorden, voor frequenties
boven f=liT=1000 Hz treedt demping op. Op deze manier kan figuur (2.1) ook als een
laagdoorlaat filter gezien worden. -

Om het voorkomen van numerieke demping aan te tonen, vereenvoudigen we bet 2~ orde
systeem en beschouwen we bet ongedempte, vrij trillende 2~ orde systeem met één graad
van vrijheid:

mä+ka=O (2.14)

4rIT

Figuur (2.1): de spectrale radius p vs. At,T
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Invullen van a=Re{âeio)t} als oplossing voor deze vergelijking geeft

(2.15)

met w2=k/m.
Aan de hand van (2.15) en de vergelijkingen van Newmark op verschillende tijdstippen is
de volgende uitdrukking af te leiden:

a~ ~—(2— O~)a+ a 1-~-(o— ..~_)O2(a~_ a~_ ~)= 0 (2.16)

met 0=~At en 0<1, zie Appendix E.
De Iaatste term in het linkerlid kan volgens Newmark [8] geInterpreteerd kan worden als
een viskeuze dempingsterm. De afleiding van deze interpretatie blijft in het artikel echter
achterwege en is ons niet geheel duidelijk. In appendix F wordt hiervoor wel een aanzet
gegeven.

Er treedt dus numerieke demping op zonder dat er in bet besproken systeem fysische
demping aanwezig is. Wanneer ó=½ dan is de laatste term van het linkerlid van
vergelijking (2.16) gelijk aan nul en volgt

a~1—(2--02)a-+-a=O (2.17)

Dit is volgens Newmark [8] een vergelijking die de vorm heeft van een algemene
oplossing van een eindige differentie vergelijking, waarin de dempingsterm afwezig is. Als
ô>½ wordt er kunstmatige, numerieke demping geIntroduceerd, evenredig aan de toename
van ô. Als ô<½ dan is ô-½c0 en is er negatieve demping. Dit leidt tot instabiel gedrag.
Vanwege de stabiliteit van het systeem is bet dus nodig om te eisen dat ô≥½ is.

Volgens Newmark [8] is fysische interpretatie van de parameter a is slechts mogelijk voor
een aantal concrete waarden van a, zie figuur (2.2) en appendix G. De afleiding hiervan is
niet duidelijk.
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Figuur (2.2): versnelling vs. tijd in een tijdsinterval

De keuze a=1/6 komt overeen met een Iineair verloop van de versnelling in het
tijdsinterval. De keuze a=¼ komt overeen met een constante waarde van de versnelling in
bet tijdsinterval en a=1/8 komt overeen met een stapfunctie halverwege het interval met
als constante waarde voor de eerste heift de beginwaarde op t=nAt en als constante waarde
voor de tweede heift de eindwaarde op t=(n+1)At.
De invloed van a en AtiT op de numerieke procedure staat weergegeven in tabel (C.2) in
appendix C. Hierin staan respectievelijk de relatieve fout in de periode (T-T)1I’, de
relatieve fout in de maximale respons ten gevolge van een beginsnelheid en als Iaatste de
convergentiesneiheid. Voor veel voorkomende combinaties van ô en a is in flguur (2.3) de
relatieve periodeverlenging (T-T),T, met T de benaderde periodetijd, tegen AtiT uitgezet.
Hieruit blijkt dat voor kleine waarden van de tijdstap de periodeverlenging voor
laagfrequente trillingen geen rol speelt. Trillingen met een korte periodetijd, dus een hoge
frequentie, geven als resultaat van een simulatie een grotere periodeverlenging dan
trillingen met een wat langere periodetijd. Dit verschijnsel staat bekend als dispersie.

Ter verduidelijking hiervan beschouwen we het geval waarin we voor een vaste tijdstap
At=105 seconde en de combinatie a=¼ , &½, de relatieve periodeverlenging bepalen. In
feite staat dan op de horizontale as 1O5iT=105f uitgezet. Voor die vaste tijdstap betekent
dit dat trillingen met T=104 seconde (oftewel een frequentie f=1O kHz) een relatieve
periodeverlenging ondergaan van 3% en trillingen met T=5* io~ seconde een relatieve
periodeverlenging van 12%.
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Figuur (2.3): relatieve periodeverlenging (T-T),T
vs. At,T
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Hoofdstuk 3: Een axisymmetrisch model van het hoofd.

3.1: Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het effect van enkele numerieke aspecten besproken die een rol
spelen bij de simulatie van stootbelastingen op een axisyrnmetrisch model van het hoofd.
Paragraaf 3.2 laat het effect van het Newmark-B algoritme toegepast op dit model zien. In
paragraaf 3.3 wordt de invloed van de constante van Poisson v op het gedrag van het
model besproken en vervolgens wordt in paragraaf 3.4 ingegaan op variatie in de mesh en
gebruikte elementen.
Het gebruikte axisymmetrische model van het hoofd is afgeleid van het model van
Merchant [7] en is geImplementeerd in DIANA door 0. Gunther [5]. Bij de simulaties in
dit hoofdstuk zijn dezelfde eigenschappen en axisymmetrische elementen gebruikt. Voor
de schedel respectievelijk de schedelinhoud betekent dit: E,=1,38*1OlO Pa, p~=24lO kg/m3,

v~=¼, Eh=1,O*106 Pa, Ph=100° kg/rn3, Vh½.

3.2: Newmark-13 toegepast op een axisymmetrisch model van bet hoofd.

In paragraaf 2.3 is aangetoond dat bij bepaalde waarden voor de Newmark parameters,
ô=½ en a=¼, geen numerieke demping aanwezig is. Het gevoig hiervan voor het model
van Gunther, waar geen fysische demping in is verwerkt, is te zien in de buurt van de
plaats waar de belasting aangrijpt.

-6000

b)
0.5

tijd [see]

Figuur (3.1): (a) model, (b) drukverloop in element 48, integratiepunt 4.

1.5
-4x 10
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Er komt namelijk een hoogfrequente oscillatie in de resultaten voor, zie flguur (3.1).
Deze oscillatie wordt veroorzaakt door de hoogfrequente componenten van de extreme
belasting. Deze belasting is een stootbelasting met een amplitude van 3760 kPa gedurende
0,0614 ms. Als men hiervan bet frequentiespectrum bekijkt, blijkt dat alle frequenties in
principe aanwezig zijn, zie figuur (3.2). De aanwezigheid van vooral de zeer hoge
frequenties in de belasting veroorzaakt de hoogfrequente oscillaties in de output.

drukpuls (1) vs. tijd

___________________________ ::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::

3000~ .....

10~

1000 .~ I....

0 101
0 0.05 0.1 0 500 1000 1500 2000

tijd [msec]
frequentie [kllz]

Figuur (3.2): Stootbelasting 1 en bijbehorende frequentiespectrum.

Wanneer we niet geinteresseerd zijn in trillingen met frequenties die hoger zijn dan een
maximale frequentie, dan zijn er een aantal manieren om deze trillingen te laten
verdwijnen. Ten eerste door de extreme stootbelasting jets af te ronden waardoor bet
frequentiespectrum minder hoge frequenties bevat. Het gevolg hiervan is dat in de
resultaten nog wel oscillaties voorkomen, alleen met een lagere frequentie en een kleinere
amplitude, zie appendix D.
Ten tweede zijn de oscillaties op te heffen door introductie van numerieke demping via
manipulatie van de Newmark parameters. Een geschikte combinatie voor die parameters is
ô=0,6 en a=0,3025, zie paragraaf (2.3). Het resultaat van deze instelling is te zien in
figuur (3.3).

1••
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Cu
a

D

-4x 10

drukgolf in element 48 met
numerieke demping

Een hogere waarde van a is niet aan te bevelen omdat dan de periodeverlenging van de
lagere modes niet meer te verwaarlozen is, zie figuur (2.3). De numerieke dispersie
vertroebelt de resultaten en dus de nauwkeurigheid van de berekening. Indien de afgeronde
stootbelasting van figuur (D.2) gebruikt wordt samen met de instelling ô=O,6, a=O,3025 en
At=105 seconde, vertoont de respons geen hoogfrequente oscillaties en is het drukverloop
praktisch hetzelfde als figuur (3.3) laat zien. De gebruikte kielne tijdstap is nodig om de
numerieke dispersie van de lage frequenties te kunnen verwaarlozen en de numerieke
demping is nodig om de niet verwaarloosbare dispersie van de hoge frequenties uit te
dempen.

3.3: De constante van Poisson bij incompressibele materialen

De constante van Poisson is hoofdzakelijk van belang bij het gedrag van de schedelinhoud,
de hersenen. De hersenen worden incompressibel verondersteld. Dat wil zeggen dat voor
de constante van Poisson v geldt v=½. Er ontstaan nu enige problemen omdat de modulus
van Young en de constante van Poisson athangen van de compressiemodulus K en de
glijdingsmodulus G volgens de relaties:

0.5
tijd [sec]

1 1.5

Figuur (3.3):
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E=_9KG
3K+ G

(3.1)

3K-2G (3.2)
2(3K+ G)

De waarde v=½ kan alleen als K of G gelijk aan nul is. Gevoig hiervan is dat voor de
Young’s modulus geldt E=O.

Dit probleem is numeriek op te lossen door voor de modulus van Young een lage waarde
te kiezen en voor de constante van Poisson een waarde die jets kleiner is dan ½. De vraag
rijst dan welke waarde voor v voldoet. Volgens Ward [11] kan de constante van Poisson
afhankelijk van de tijdsduur van de belasting gekozen worden. In het geval van een
belasting met een zeer korte tijdsduur (<2 msec) kan een hoge v gekozen worden, voor
een wat langere tijdsduur (2 tot 10 msec) van de belasting een wat lagere v. Het eindige
elementen pakket DIANA rekent met de hoge waarde v=0,4999 zonder problemen. Echter
de resultaten tonen dan een kwalitatief verschillend verloop, zie figuur (3.4). Afname van
de constante van Poisson van v=0,4999 tot v=0,48 laat zien dat het drukverloop met
v>0,495 significant anders is dan het drukverloop met v<0,495 en dat voor 0,48<v.<0,495
kwalitatief weinig verschil in de resultaten te zien is. Om ook bij berekeningen over een
langere periode zonder problemen te kunnen simuleren is voor v=O,48 gekozen.

-~

-1000
0 0.5

tijd [sec]
1.5
-4x 10

Figuur (3.4): drukgolven met verschillende v, (-):v=0,4999,

(- -):v=0,499, (..):v=0,495, (-.-):v=0,49, (-):v=0,48
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3.4: Toepassing van kwadratische elementen vs. lineaire elementen.

De berekeningen laten steeds, ongeacht het soort element dat gebruikt is, een grote
gradient van de druk zien. Het verschil in druk tussen buitenzijde en binnenzijde van de
schedel over twee elementen (=0,38 cm) is ongeveer 20 kPa. Ook de variatie van de druk
in de tijd is van deze orde. Om deze drukgradiënten goed weer te kunnen geven, is bet
nodig om daarvoor geschikte elementen te kiezen.
Bruikbare elementen zijn lineaire 4-knoops elementen met 4 Gauss-integratiepunten,
kwadratische 8-knoops elementen met 9 Gauss-integratiepunten en 8-knoops-elementen
met 4 Gauss-integratiepunten. Om exakt te kunnen rekenen bij lineaire elementen zijn 4
integratiepunten nodig, bij kwadratische elementen 9 integratiepunten. Een gereduceerd 8-
knoops element maakt gebruik van 4 integratiepunten in plaats van 9. Het verschil tussen
4 of 9 integratiepunten is te zien aan de nauwkeurigheid. Integratie met 9 integratiepunten
levert in principe een nauwkeurigheidsgraad van 2 ordes hoger.
Echter voor vierhoekselementen waarvan de hoeken niet 90° zijn, zoals bij bet gebruikte
model van bet hoofd, wordt voor de elementstijfheid een te hoge waarde berekend. Dit
geldt voor zowel lineaire als kwadratische elementen. Reductie van bet aantal
integratiepunten leidt tot een te lage waarde van de elementstijfheid.
Gebruik van kwadratiscbe vierhoekselementen, waarvan de hoeken groter dan 90° zijn,
gecombineerd met een gereduceerd integratieschema compenseert de fout in de
elementstijtheid. Om deze elementen in de praktijk te kunnen gebruiken moet er wel aan
bepaalde eisen zijn voldaan. Een belangrijke eis is dat de stijfheidsmatrix geen nulkolom
bevat, omdat de oplossing anders instabiel of zeer onnauwkeurig wordt, zie Bathe [lj.
Resultaten van berekeningen aan bet model van bet hoofd met afgeronde stootbelasting,
zie appendix D, met bovenstaande dde mogelijke elementen staan in figuur (3.5).
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Figuur (3.5): drukgolven berekend met lineaire- (-.-.), kwadratische- (- - -) en gereduceerd
kwadratische (J elementen, integratiepunt 2 (hersenen) en 4 (schedel).

Uit figuur (3.5) blijkt dat er zich geen instabiliteiten voordoen. Er is een duidelijk
zichtbaar verschil in amplitude tussen Iineaire elementen enerzijds en kwadratische
elementen anderzijds. De verschillen tussen berekeningen met kwadratische elementen en
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die met gereduceerd kwadratische elementen zijn relatief klein. Vanwege de compensatie
van de elementstijtheid en de besparing van rekentijd is het aan te bevelen om met
kwadratische elementen met gereduceerd integratieschema te rekenen.
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Hoofdstuk 4: Conclusies en aanbevelingen

Extreme stootbelastingen bevatten relatief veel hoge frequentiecomponenten. Bij een
systeem waarin geen demping voorkomt, kunnen deze hoge frequentiecomponenten in de
resultaten terugkomen. Bij het gebruikte axi-symmetrische model van het hoofd, waarin
geen demping gemodelleerd is, resulteert dit in een numerieke oscillatie met een hoge
frequentie bovenop de hoofdtrilling. De hoogfrequente oscillatie is dus een fysische
eigenschap en geen eigenschap van de numerieke procedure.
Wanneer men niet geInteresseerd is in deze zeer hoge frequenties, kan men deze oscillaties
uitdempen door de parameters van bet integratieschema van Newmark aan te passen zodat
er numerieke demping van trillingen boven een in te stellen frequentie optreedt.
Inherent aan het algoritme van Newmark is het voorkomen van dispersie, wat een
vertroebeling van de resultaten geeft. Bovendien neemt de dispersie toe bij toenemende
numerieke demping, echter bij de gebruikte lichte numerieke demping - ô=0,6 en
a=0,3025 - is de dispersie praktisch gelijk aan de dispersie wanneer geen numerieke
demping aanwezig is. Deze dispersie is te verminderen tot verwaarloosbare grootte door de
tijdstap van bet integratie algoritme klein genoeg te kiezen (~10-~). Bij golfvoortplanting
kan deze numerieke dispersie een grote rol spelen bij de evaluatie van de resultaten.
Daarom moet bij berekeningen ten behoeve van golfvoortplanting rekening gehouden
worden met de invloed van het Newmark-B algoritme op de resultaten.
In een “echt11 hoofd is altijd fysische demping aanwezig. Modellering van deze fysische
demping zou ervoor kunnen zorgen dat er geen oscillaties voorkomen en dat we dus
numerieke demping kunnen vermijden. Dit moet wel geverifieerd worden door een
systeem te modelleren waarin fysische demping aanwezig is.

Het is niet mogelijk om incompressibele materialen met als constante van Poisson v=½
exact met die waarde te modelleren. We! kan een waarde v<½ gekozen worden. De
verschillen in resultaten van berekeningen met v= 0,48 respectievelijk v=0,4999, zijn niet
eenvoudig te interpreteren omdat bet eindige elementen pakket DIANA bij verhogen van v
tot een waarde die steeds dichter in de buurt van v=½ ligt, blijft rekenen zonder te
divergeren. Het is nog niet duidelijk of het verschil in resultaten bij een wat lagere waarde
voor de constante van Poisson, by. v=0,48, en een hoge waarde van Poisson, by.
v=0,4999, veroorzaakt wordt door fysische eigenschappen van het mode! of door de
numerieke procedure.

Toepassing van kwadratische 8-knoopselementen levert een betere beschrijving van hoge
gradiënten op, vooral in de buurt van de overgang van schedel naar schedelinhoud omdat
daar de hoogste gradiënten voorkomen. Een gereduceerd Gauss-integratieschema, met 4
integratiepunten, beperkt de rekentijd ten opzichte van een vo!!edig Gauss
integratieschema, met 9 integratiepunten, zonder significant verlies in nauwkeurigheid.
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Bij berekeningen aan het model van Gunther wordt de druk berekend aan de hand van de
hoofdspanningen. Er zou nagegaan kunnen worden wat voor invloed rekenen met een zgn.
gemengde formulering heeft. De druk wordt dan als variabele meegenomen. Dit zou
binnen bet eindige elementen pakket DIANA via rubberelementen te verwezenlijken zijn.
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Appendix A

Afleiding van de vergelijkingen van Newmark

Het uitgangspunt van de uitdrukkingen voor de verplaatsing en sneiheid, die in de
vergelijkingen van Newmark gebruikt worden, is de eindige Taylor expansie voor de
functie a en zijn afgeleiden.

a~ ~= a+ Ata÷ +~~a?>) (A. 1)

At” At”1afl~1aflAtafl+...+ (p—i)! a~ I3~~ (p—i)! (a?~—a?>) (A.2)

Voor een 2C orde systeem (p=2) gaan deze vergelijkingen over in

a~ 1= a11+ Atá+ ~i.(1 — 13~)ã+ ~I432ä (A.3)

a~÷1=a÷At(1— ~1)a+Atf31a1 (A.4)

Met 81=ó en 82=2a volgen de vergelijkingen van Newmark:

a4 ~= a+ At* a+ .~i_[(1 - 2a)ä÷ 2aä~ ~J (A.5)

a~41=a~+At[(i—o)a÷oa4j (A.6)
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Appendix B

Formulering van de versterkingsmatrix A

Uitgangspunt voor de afleiding van de versterkingsmatrix A is het volgende systeem:

(B.1)

met ~ (m*m) diagonaalmatrix.
De versterkingsmatrix A is per vrijheidsgraad af te leiden uit

met j=1,...,m (B.2)

a~ 1= a~+ At* a~+ ~L[(1 - 2a)ä~÷ 2aä~~ ~] (B.3)

~ (B.4)

In de verdere afleiding wordt de index j weggelaten om het schrijfwerk te beperken.
Bovenstaande vergelijkingen zijn om te schrijven tot het stelsel

X~1=AX~ (B.5)

,met X~=(a, Ata~, At2a~)T , om te schrijven op de volgende manier:

Schrijf vergelijking (B.3) als

1(_-a)
1 1. 2a = _____(a —a~)—..............a — ______a (B.6)~ aAt~ nfl aAt ‘~ a

Substitutie van (B.6) in (B.2) geeft na ordenen:

1 -1 (~)a _{w2÷ } .fa +_.~_a ÷ a } (B.7)n+1 a~t2 ~ a~t “ a

Hiermee geldt voor term (1) van ~ zie (B.11):

‘2 1 ~tco+ J (B.8
at~t2

voor term (2):
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1 1 (B.9)
ciz~t2 at~t2

en voor term (3):

1 -‘ (-~)a ={w2÷ _____} ( 2 } (B.1O)nfl 2 2
aAt a4t

Afleiding van de overige termen gaat op eenzelfde manier en wordt aan de lezer
overgelaten. Het stelsel (B.4) ziet er dan volgt uit:

(1) (2) (3) a
Ata~1 = Ma (B.11)

At2ä~~1 At2a~
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Appendix C
Tabel (C.1): Effecten van de lengte van het tijdsinterval op de numerieke procedure [5].

AtIT Waarden voor a

0 1/12 1/8 1/6 1/4

(a) Relatieve fouten in de periode: (i’-l),T

0.05 -0.004 -0.0001 0.002 0.004 0.008

0.10 -0.017 -0.0003 0.008 0.017 0.033

0.20 -0.076 -0.006 0.028 0.059 0.121

0.25 -0.130 -0.015 0.038 0.087 0.179

0.318~ -0.363 -0.045 0.047 0.129 0.273

0.389~ * -0.220 0.035 0.170 0.382

0.450~ * * -0.100 0.195 0.480

(b) Relatieve fouten in de maximale responsie t.g.v. een beginsnelheid~

0.05 0.012 0.008 0.006 0.004 0

0.10 0.052 0.034 0.025 0.017 0

0.20 0.209 0.166 0.116 0.073 0

0.25 0.614 0.306 0.202 0.122 0

0.318 0.732 0.414 0.225 0

0.389 * 1.000 0.414 0

0.450 * * 0.732 0

(c) Convergentiesnelbeid t.o.v. bet limietgeval a=¼, ô=½, ~t[f=0.318.

0.05 0 0.008 0.012 0.016 0.025

0.10 0 0.033 0.049 0.066 0.099

0.20 0 0.132 0.197 0.263 0.395

0.25 0 0.206 0.308 0.411 0.617

0.318 0 0.333 0.500 0.667 1.000

0.389 * 0.500 0.750 1.000 1.500

0.450 1.000 1.333 2.000

Opmerking: waarden aangegeven met vallen buiten de stabiliteitslimiet

# definitie: (maximale amplitude - maximale benaderde amplitude)/(maximale amplitude)

## zie tabel (C.2) voor uitleg bij deze waarden
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Tabel (C.2): Convergentie en stabiliteit limieten, zie [7J.

item waarden van a

0 1/12 1/8 1/6 1/4

Convergentie limiet, ~tf1’ 0.551 0.450 0.389 0.318

Stabiliteit limiet, At/T 0.318 0.389 0.450 0.551

De limietgevallen voor At,T uit tabel (C.2), dit zijn de waarden 0.318, 0.389 en 0.450, zijn

meegenomen in tabel (C.1).
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Appendix D

druk (1) vs. tijd druk (2) vs. tijd

10~

102

io-~

10-12

fft van belasting 2

0 500 1000 1500 2000

frequentie [kHz] frequentie [kHzJ

Figuur (D.1): De stootbelasting en afgeronde stootbelasting met bijbehorende
frequentiespectra.

Het resultaat van beide belastingen op de optredende trillingen is te zien in figuur (D.2).

0 0.05 0.1 0.05 0.1
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0
0
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Figuur (D.2): Drukgolf in element 48 als gevoig van de belastingen I & 2.
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Appendix G

De relatie tussen a en bet verloop van de versnelling.

Het verloop van de versnelling is voor verschillende waarden van a te zien in figuur
(G.1).

h ~tnH ~time

Figuur (G.1): versnelling vs. tijd in een tijdsinterval

Uitgangspunt voor de afleiding hiervan is de uitdrukking van Newmark waarin a
voorkomt:

a÷ 1= as-i- iXta + — 2a)ä+ 2aä÷ ~j (G. 1)

Uit de tiguur blijkt dat voor de versnelling met een constante waarde over het tijdsinterval
geschreven kan worden:

a +~(a -a) (G.2)~ 2 nfl n

Invullen van a=¼ in (G.1) levert na ordenen:

a~1=a+Ata+~L[ä+ ~(a~~1— ~~)] (G.3)

Alleen voor a=¼ kunnen we figuur (G.1) gevoelsmatig begrijpen. De preciese afleiding en
interpretatie van bet verloop van de versnelling ten gevolge van de verschillende a’s is
ons niet duidelijk.
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