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Samenvatting

In 1992 is binnen de vakgroep WFW in samenwerking met IW/TNO, afdeling
Botsveiligheid de onderzoeklijn ‘Hoofdletsels’ opgestart. Op de eerste plaats
wordt gewerkt aan de ontwikkeling van experimenteel gevalideerde
mathematische modellen van het hoofd waarmee inzicht kan worden
verkregen in relaties tussen extreme belastingen en daardoor veroorzaakte
letsels. Vervolgens zullen, op basis van deze begrepen relaties, letselcriteria
geformuleerd en getoetst worden.

Binnen deze onderzoeklijn loopt sinds november1992 het project
‘Modelvorming van het hoofd in extreme belastingssituaties’. In dit project
worden eindige elementen modellen van het hoofd ontwikkeld. Het is van
belang voor deze eindige elementen modellen dat het mechanisch gedrag
van de weefsels realistisch gemodelleerd wordt. Hiervoor zijn betrouwbare
constitutieve modellen nodig.

Deze stage is een vervolg op het afstuderen van P. de Crom [1]. In zijn
onderzoek werd gewerkt met torsieproeven in een dynamisohe viscosimeter.
De data werden gef it met een constitutief model: een gegeneraliseerd
Maxwell model. Dit model is viscoëlastisch, fysisch lineair en alleen geschikt
voor kleine vervormingen. Het feit dat het model alleen geschikt is voor kleine
vervormingen (ofwel geometrisch lineair) geeft al aan dat er verbeteringen
nodig zijn. Deze verbeteringen zullen tot constitutieve modellen moeten leiden
die viscoëlastisch zijn, maar dan fysisch niet-lineair en ook grote vervormigen
toelaten (geometrisch niet-lineair).

In dit stageverslag wordt het Maxwell model dat P. de Crom gebruikte op een
wat andere wijze afgeleid, zodat dit constitutief model beter aansluit bij een
fysisch niet-lineair viscoëlastisch constitutief model dat later in dit verslag
wordt afgeleid.

Het fysisch lineaire constitutieve model is getest met enkele experimenten die
uitgevoerd zijn door ir. H. Meulman. Dit levert goede resultaten op, wat te
verwachten was aangezien P. de Crom dit al gedaan had.
Het fysisch niet-lineare constitutieve model is nog niet getest met
experimenten, omdat er nog geen manier is om meetresultaten te fitten met
dit model.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

In 1992 is binnen de vakgroep WFW in samenwerking met IW/TNO, afdeling
Botsveiligheid de onderzoeklijn ‘Hoofdletsels’ opgestart. Op de eerste plaats wordt
gewerkt aan de ontwikkeling van experimenteel gevalideerde mathematisehe
modellen van het hoofd waarmee inzicht kan worden verkregen in relaties tussen
extreme belastingen en daardoor veroorzaakte letsels.

Binnen deze onderzoeklijn loopt sinds november 1992 het project ‘Modelvorming van
het hoofd in extreme belastingssituaties’. In dit project worden eindige elementen
modellen van het hoofd ontwikkeld. Het is van belang voor deze eindige elementen
modellen dat het mechanisch gedrag van de weefsels realistisch gemodelleerd
wordt. Hiervoor zijn betrouwbare constitutieve modellen nodig.

P. de Crom [1] heeft al een constitutief model gebruikt. Bij zijn onderzoek werd
gewerkt met torsieproeven in een dynamische viscosimeter. De data werden gefit
met een gegeneraliseerd Maxwell model. Dit model is viscoelastisch, fysisch lineair
en alleen geschikt voor kleine vervormingen. Het model is vrij simpel, maar geeft
inzicht in het detormatieproces. Uiteindelijk zullen we ook een model willen dat
viscoelastisch, tysisch niet-lineair is en grote vervormigen kan beschrijven

In dit stageverslag wordt eerst de kinematica van het detormatieproces
geanalyseerd. Daarna wordt de afleiding voor het fysisch lineaire model van P. de
Crom herhaald, hetzij wat overzichtelijker genoteerd. Vervolgens wordt een fysisch
niet-lineair, viscoelastisch constitutief model afgeleid. Dit model is ontwikkeld uit een
fysisch niet-lineair model voor incompressibel isotroop elastisch materiaalgedrag [5].
In dit model is vervolgens viscoelastisch gedrag aangebracht.

Beide modellen worden bekeken voor geometrisch lineaire en geometrisch niet
lineaire situaties.
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Hoofdstuk 2 

Analyse van de deformatie 

2.1 Pnieiding 

Om een relatie tussen de spanning en de rek te kunnen vinden zal eerst de 
kinematica bekend moeten zijn alvorens constitutieve modellen op de data te fitten. 
In dit hoofdstuk zullen o.a. de deformatiematrix, de linkse en de rechtse Cauchy- 
Green rekmatrix en de Green-Lagrange rekmatrix worden afgeleid voor geometrisch 
lineaire en geometrisch niet-lineaire situaties. Deze matrices zijn in de komende 
hoofdstukken nodig, waar ze in constitutieve vergelijkingen gebruikt zullen worden. 

__ 2.2 Deformatieproces 

De configuratie van de meetopstelling is als volgt (zie fig. 2.1): 

0 Tussen twee vlakke evenwijdige platen bevindt zich een dun rond schijfje 
hersenweefsel. 

0 De bovenste plaat staat stil en de onderste plaat voert voorgeschreven rotaties in 
zijn vlak uit. 

0 Het moment dat het schijfje op de bovenste plaat uitvoert wordt gemeten. 

0 Er treedt geen slip op tussen het schijfje en beide platen. 

I 

H H = dikte schijfje 
R = straai scnijfje 
a = opgelegde hoekverdraaiing 
o = hoekfrequentie van oscillatie 

Figuur 2.1 I 0 

Vervolgens wordt een cilindercoördinatenstelsel ingevoerd met vectorbasis 
{ ë (8 o ) , ëe (8 o ) , ë } . De oorsprong van deze basis ligt in het punt waar de 
symmetrie-as (streep stippellijn, zie fig. 2.1) het oppervlak van de onderste plaat 
snijdt. In figuur 2.2 is deze vectorbasis te zien samen met twee vectoren %,en 2. De 
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vector X, is de positie vector van een materieel deeltje voor de deformatie en Ti is de 
positie vector van een materieel deeltje na deformatie. 

De verklaring van de symbolen is als volgt 

ro = straal materieel deeltje voor deformatie 
zo = hoogte materieel deeltje voor deformatie 
eo = hoekcoördinaat materieel deeltje voor deformatie 

r = straal materieel deeltje na deformatie 
z = hoogte materieel deeltje na deformatie 
6 = hoekcoördinaat materieel deeltje na deformatie 

De vectorbasis na deformatie {ë, (e), ëe  (e), ë,} is te schrijven t.o.v. de vectorbasis 
voor deformatie { ë , ( ~ o ) , ë e ( e o ) , ë z }  ,(zie figuur 2.3) 

figuur 2.3 ë, (O,) 
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Voor het bepalen van de deformatietensor F worden de twee vectoren Zo en X 
gebruikt (zie figuur 2.2). Voor de vector X wordt verondersteld dat r = ro en z = zo 

8, = roë, (e,) + zoëz 
W = ro ër (e) + zo ëz waarbij 8 = eo+ cp 

De deformatietensor is gedefinieerd als: 

F = (V,x)" = { V, (roer (e,) + zoë, )>" 

,waarbij 

- a 1, d a vo = e, (6,) - +-e, (6,) - + e, - 
3'0 'o a 80 azo 

- 

Uitschrijven van de deformatietensor: 

d F = { ë, (e,)-[roë, (0) + zoëZ] + 
d r0 

r0 800 

1 d + - ë, ( O , )  -[roër (0) + zoëz] + 

+ ëz -[roë, (0) + zoëz] }' a 
JZO 

F = { Er (O,)ë ,  (0) + 

Be deformatietensor formuleren in termen van de referentiebasis 
{ ë, (e o ) ,  ë, (e ,), ë z }  m.b.v. vergelijking (2.1): 
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Verder vereenvoudigen levert: 

- r,sin(q) -er 39 - (ûo)ë, + r,cos(q)-e, 39 - (û,)ë, + ë,ë, 
azo 3% 

Vervolgens wordt de deformatie tensor geschreven in matrixnotatie t.o.v. de 
referentiebasis (ë r (6 , ) ,ë ,  ( 6 , ) , ë , } :  

cos(q) -sin(q) 

F =  sin(q) cos(q) rocos(q)- 
- I I o  O 1 

1 
Hierbij wordt verondersteld dat de hoekverdraaiing cp een lineaire funktie van de 
hoogte z is: 

Hierbij is a(t) de opgelegde hoekverdraaiing door de onderste plaat. 
In bijlage A wordt aangetoond dat deze veronderstelling gerechtvaardigd is als 
traagheidseffecten verwaarloosd mogen worden. 

Ter vereenvoudiging wordt er een nieuwe variabele a ingevoerd: 

Hiermee wordt de deformatiematrix: 

cos(q) -sin(q) -sin(q) a 

(2.1 O) 

(2.1 1) 

(2.12) 
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2.3 Geometrisch lineair 

In geometrisch lineaire situaties d.w.z. kleine hoekverdraaiingen cp << 1 volgt voor 
de deformatiematrix: 

De rechtse Cauchy-Green rekmatrix c is gedefinieerd als: 

O O 

a + aq2 
O a+aq2  i + a 2 + a 2 q 2  

(2.13) 

(2.1 4) 

H-zo 
H 

Aangezien O I - I 1, is cp << 1 equivalent met a(t) << 1. 

In dat geval geldt lal = << 1, zodat de kwadratische en hogere orde 

termen in elk geval te verwaarlozen zijn. 

Hiermee resulteert: 

1 0 0  

O a  1 

De linkse Cauchy-Green rekmatrix c is gedefinieerd als: 

i + q2 + a2q2 -a2q 
-a2q í + a 2  +q2 
-aq a 

- B =F.Ft = 

(2.15) 

(2.1 6) 

.- 

Wat opvalt is dat in het geometrisch lineaire geval de linkse en rechtse Cauchy- 
Green rekmatrix aan elkaar gelijk zijn. 
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Met rechtse Cauchy-Green rekmatrix c is de Green-Lagrange rekmatrix E te 
bepalen: 

O 0 0  
- E=*[C-I-]=t 

2.4 

Nu v 

Geometrisch n iet4 ineai r 

Igt de bovenstaande afleiding van de linkse en rechtse Ca chy-Green 
rekmatrices en de Green-Lagrange rekmatrix E voor geometrisch niet-lineaire 
situaties. 

(2.1 7) 

De rechtse Cauchy-Green rekmatrix c m.b.v. (2.12) : 
- 

De linkse Cauchy-Green rekmatrix B m.b.v. (2.12) : 

Voor de Green-Lagrange rekmatrix volgt: 

- E=’[C-I]=fr-O 2 - -  O a I 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 
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2.5 Overzicht af ge le i de matrices 

deformatiematrix E 

rechtse C-G rekmatrix 

linkse C-G rekmatrix B 

G-L rekmatrix E 

geometrisch lineair 

E 8 9: 
E 8 :I 

geometrisch niet-lineair 

cos(q) -sin(q) -sin(q) a 
sin( q) cos( q) cos( q) a 

O O 1 

3 0  I" O O "1 a 

In bijlage B worden de eigenwaarden en eigenvectoren van de rechtse Cauchy- 
Green rekmatrix berekent. Hiermee kunnen de verlengingsfactoren en de 
hoofdrekrichtingen bepaald worden. 
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Hoofdstuk 3 

Lineair materiaalmodel 
3.1 Inleiding 

De opzet van dit hoofdstuk is om een materiaalmodel te bepalen dat fysisch lineair, 
isotroop, incornpressibel en viscoëlastisch is. In dit model moeten parameters zitten, 
die met experimenten bepaald kunnen worden. Naast deze modeleisen wordt 
verondersteld dat de rekken en afschuivingen zodanig klein zijn, dat de 
vewormingstoestand geometrisch lineair is. Om te beginnen wordt alleen elastisch 
materiaalgedrag bekeken. Vervolgens wordt dan tijdsafhankelijkheid in het 
elastische model aangebracht. 

3.2 Fysisch lineair, isotroop, incompressibel, elastisch materiaal 

Men spreekt van fysisch lineair materiaalgedrag als dit gedrag beschreven wordt 
door een lineair verband tussen de spanningstensor en de rektensor. Voor Green- 
elastisch materiaal is het mogelijk om de 2e Piola-Kirchhoff spannings-tensor P te 
schrijven als funktie van de specifieke inwendige energie @ . 
Aannames die hierbij gemaakt worden zijn: 

- isotroop materiaal 
- geen temperatuureffecten 

met p o  de dichtheid voor deformatie d@ (E) d E  

Voor isotroop materiaal is te bewijzen dat 0 (E) een funktie is van de invarianten 
van de Green-Lagrange rektensor E .  

Voor de 2e Piola-Kirchhoff spanningstensor kan dan geschreven worden: 

(3.3) 
d $  dJ, d $  dJ, +-- ZdE dJ, dE dJ, dE 

Af te leiden is dat voor de afgeleiden van de invarianten naar de Green-Lagrange 
rektensor geldt: 

l = I ;  dJ - d3 2 = J I I - E ;  - dJ3 = J,I- J,E + ~ 2  

d E  d E  d E  (3.4) 
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Substitueren in (3.3) levert: 

det(F)= 

= a, I+ a1E + a,E2 

cos(q) -sin(@ -sin(q)z 

sin(q) cos(q) cos(q)a 
o o 1 

J, = tr(E) 

J ,  = *{(tr(E))2 - tr(E')} 

J ,  = det(E) 

Als het verband lineair is, moet gelden: 

a2 = O ; a, = c, ; a, =lineair in E = c,tr(E) 

waarbij CO en c1 constanten zijn. De constitutieve vergelijking luidt nu: 

P = c,tr(E)I + c,E 

Gebruikmakend van de zgn. Lamé-constanten h en p wordt dit vaak als volgt 
geschreven: 

P = i1 tr(E)I + 2,u E 

E 
* p = G =  2v G 

1-2v 2(1+u) 
met AZ-, 

waarbij E de elasticiteits modulus, v de dwarscontractiecoëff iciënt en G de 
glijdingsmodulus is. 

De Cauchy spanningstensor wordt dan: 

(3.5) 

(3.7) 

(3.9) 

(3.10) 

(3.1 1) 

(3.12) 
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Wat opvalt is dat de determinant van de deformatietensor gelijk is aan 1 (vergelijking 
(3.1 i) ). Hieruit volgt dat tijdens de deformatie geen volumeverandering optreedt. 

Vergelijking (3.12) kan ook op de volgende manier geschreven worden: 

o = F. { A  tr(E)I + p (F" . F - I)}.F" 

= atr(E)E+p(E-I).R 
(3.13) 

De constitutieve vergelijking (3.13) is duidelijk niet-lineair in de linkse Cauchy-Green 
rektensor B = F. F . Indien mag worden verondersteld dat de rekken en de 
afschuivingen klein zijn, geldt: 

O = R.{ktr(€)I+2p€}.Rc (3.1 4) 
met 

R de rotatietensor uit F=RU en 2 de lineaire rektensor is, die overeenkomt 
met de Green-Lagrange rekmatrix E uit hoofdstuk 2 voor geometrisch lineaire 
vervo rm i ngen . 

Als ook de rotaties klein zijn, volgt: 

o = Atr(E) + 2pcE (3.15) 

Vervolgens worden vergelijking (3.12) en (3.15) in matrixvorm genoteerd. Er wordt 
gebruik gemaakt van de in hoofdstuk 2 afgeleide matrices. 

In vergelijking (3.12) worden nu de geometrisch niet-lineaire deformatiematrix 
de geometrisch niet-lineaire Green-Lagrange rekmatrix E ingevuld: 

en 

Als vergelijking (3.1 6) gelineariseerd wordt, ofwel alle kwadratische en hogere orde 
termen wegiaten dan volgt vergelijking (3.17): 

(3.17) 
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Het invullen van de Green-Lagrange rekmatrix E voor geometrisch lineaire 
vervormingen in vergelijking (3.1 5) levert dezelfde uitdrukking op als vergelijking 
(3.17). 

We hebben nu dus een uitdrukking voor de Cauchy spanning die geldt voor isotroop 
en incompressibel materiaal en zowel fysisch als geometrisch lineair is. 

Nu blijft er slechts een spanningscomponent over. Dit is een afschuifspanning. 

De bijbehorende afschuiving yez is gedefinieerd als: 

(3.18) 

(3.19) 

Vergelijking (3.17) kan nu ook in geschreven worden als: 

Nu is goed te zien dat het alleen om een afschuiving gaat. Dit kan nog als volgt 
geïllustreerd worden. De spanningsrichtingen zijn als volgt gedefinieerd: 

Figuur 3.1 
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Het feit dat de spanningscomponent negatief is (&p/dzo < O) t.o.v. de opgelegde 
hoekverdraaiing a(t) is logisch. Het schijfje wordt in positieve &richting getordeerd 
en zal dus een tegenkracht leveren (zie figuur 3.2). 

_ _  

Vervolgens wordt er nu tijdsafhankelijkheid geïntroduceerd. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van een-dimensionale theorie. 
Als de opgelegde hoekverdraaiing a(t) oscillerend is, b.v. sinusvormig (wat bij 
experimenten meestal het geval is), kan de volgende afleiding gevolgd worden [7]: 

Nu er nog maar een spanningscomponent en een afschuifrichting over zijn, noteren 
we voortaan 0 en y i.p.v. o,,en y s z .  
In een stationaire situatie (zonder inschakelverschijnselen) kan verondersteld 
worden dat het verband tussen de afschuifspanning CJ en de afschuiving lineair is, 
dwz dezelfde frequentie en alleen een amplitudeverschil en een faseverschil 6=6(a) 
tussen de spanning en de afschuiving: 

waarbij o,, en yo de spannings- en afschuivingsamplitude zijn. 

Dit is nu te schrijven als: 

(3.21) 

(3.22) 
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met G(o) = cos(6(w>>, de opslagmodulus 
Yo(r0) 

(3.23) 

GI' (o> = sin(6(w>>, de verliesmodulus (3.24) 
Yo@,> 

6(o) = atan de verlieshoek (3.25) 

waarbij de parameters 6, G en G" funkties van co zijn. 

De opslag- en verliesmodulus zijn de parameters die gezocht werden. De essentie is 
nu dat G en G" zo te bepalen moeten zijn uit gemeten en ingestelde grootheden. 
Deze grootheden zijn de volgende: 

M(t), het gemeten moment uitgeoefend op de bovenste plaat 

R, de gemeten straal van het schijfje hersenweefsel 
&o), de gemeten verlieshoek 
a(t) , de ingestelde hoekverdraaiing uitgeoefend op de onderste plaat 
o, de ingestelde hoekfrequentie van de oscillatie 

H, de gemeten dikte van het schijfje hersenweefsel __ 

De relatie van G en G" met gemeten en ingestelde grootheden wordt nu afgeleid. 

Een van de gemeten grootheden is het moment M(t) uitgeoefend op de bovenste 
plaat (zie figuur 3.3). Aan de bovenkant van deze plaat zit hiervoor een 
momentopnemer. 

I 

M(t)lz 0- -H 

i 

Figuur 3.3 

Het moment wordt veroorzaakt door de afschuifspanning Oez. 
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i M(t) 

! 
! 

! 
Figuur 3.4 

I 

In het vlak, geschets in figuur 3.4, geldt het volgende evenwicht: 

R 

M(t) + [2nro2o(rO, t) dro = O 
~ J 

O 

ofwel 
R 

M(t) = -J2nr&~(r , , t )dr~ 
O 

Na invullen van O ( ro , t) ( vergelijking 3.22) volgt : 

o 

R 

M(t) = -52nrO 
O 

Invullen van y (ro , t) ( vergelijking 3.19) levert : 

1 

R 

O 

2H o 

it de vergelijkingen (3.23), (3.24) en (3.25) volgt voor de opslag- en 

G " ( w )  = G1(w)tan(6(w)) 

(3.26) 

(3.27) 

(3.28) 

(3.29) 

rerliesmodulus: 

(3.30) 

(3.31) 
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Door gebruik te maken van (3.31), kan (3.29) omgeschreven worden, zodat G 
bepaald kan worden. 

M.b.v. 

3.4 -_ 

(3.30) en (3.29) volgt: 

/ \ de verliesmodulus. 
2 H W )  G" (CU) = 

I a(t)/tan(6(o)) + a( t)/w 

Parameters en experimenten 

(3.32) 

(3.33) 

Een apparaat dat de plaat-plaat proeven kan verrichten is een dynamische 
viscosimeter, de Rheometrics Fluids Spectrometer II (RFS l i )  [i]. De RFS I I  levert de 
opslag- en verliesmodulus bij verschillende frequenties m. 
De dikte (of hoogte) van het schijfje H en de straal van het schijfje R moeten echter 
nog met een micrometer gemeten worden. 

Met lineaire viscoëlastische modellen [5] worden vervolgens theoretische opslag- en 
verliesmoduli bepaald (zie bijlage C), met dezelfde vorm als die van vergelijking 
(3.22). 

(3.22) 

De theoretische opslag- en verliesmodulus uit de lineaire viscoëlastische modellen 
uit bijlage C moeten gefit worden op de gemeten moduli. Voor het gegeneraliseerd 
Maxwell model is dit al gedaan [i]. Alleen is het Maxwell model een viscoëlastisch 
vloeistofmodel. Hersenweefsel is eerder een viscoëlastische vaste stof waardoor het 
Voigt model waarschijnlijk een betere oplossing is. 

~~ 
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Hoofdstuk 4 

Niet-lineair materiaalmodel 

4.1 Inleiding 

De moeilijkheidsgraad van het modelleren wordt nu een stapje opgevoerd door een 
niet-lineair elastisch model te gaan gebruiken, het Mooney-Rivlin model. Dit model 
wordt gebruikt om grote rekken van rubbers te beschrijven. Na het afleiden van dit 
model wordt er vervolgens ook weer tijdsafhankelijkheid in het model aangebracht. 
Het verloop van de hoekverdraaiing is werderom lineair met de hoogte z, d.w.z. 
geen traagheidseffecten (zie bijlage A). 

4.2 Fysisch niet lineair, isotroop, incompressibel materiaal 

In hoofdstuk 3 is al aan de orde geweest dat voor isotroop materiaal, @(E) 
funktie is van de invarianten van E [5]. 

een 

(4.1) 

Vaak wordt de inwendige energie gegeven in termen van de invarianten van de 
rechtse Cauchy-Green rektensor c (zie bijlage B voor deze invarianten): 

Het materiaal is incompressibel, dwz J,  = 1. Hiermee vervalt de laatste term van 

De inwendige energiefunktie W(C) is dan uitsiuitend een funktie van de eerste en de 
tweede invariant van C.  De 2e Piola-Kirchhoff spanningstensor wordt hiermee: 

(4.2). 

De Cauchy spanningstensor is te schrijven als funktie van de 2e Piola-Kirchhoff 
spanningstensor: 

(4.3) 

o = det( F)-' F. P. Fc ,waarbij det(F>' = 1 door incompressibiliteit 



aw aw aw 
met B=F.F  (4.4) 

Hierbij zijn yI ea y2 funkties van de eerste twee invarianten van B. De invarianten 
van B en G zijn hetzelfde. 

Kenmerkend voor incompressibel materiaalgedrag is dat een extra hydrostatische 
spanningstoestand geen extra deformatie veroorzaakt. Omgekeerd is de 
hydrostatische spanning niet te bepalen uit de deformatietoestand alleen. Het 
deviatorisch deel van de Cauchy spanning is wél eenduidig gerelateerd aan de 
“gedaanteverandering “ van het materiaal. Voor de totale Cauchy spanningstensor 
kan dan geschreven worden: 

o = - p I + o  d 
__ 

(4.5) = -PI + y , [ B - 3 tr (B)l[] + y 2  [ B2 - 4 tr( B2)I] 

met p de hydrostatische druk en I de eenheídstensor. 

Nu hebben we een uitdrukking nodig voor de elastische energie funktie w(C) om 
hiermee yi en y2 te kunnen bepalen. De elastische energie funktie w(c> wordt in de 
literatuur meestal geschreven als som van een aantal produkttermen. 

m n  

W = C C cg { J, (C) - 3)i { J2 (C) - 3}J 

Twee veel gebruikte modellen voor incompressibel elastisch gedrag zijn het 
Mooney-Rivlin en het Neo-Hookean model: 

Mooney-Rivlin: W = clo{Jl(C) - 3) + cOl{J2(c) - 3 )  (4.7) 

Neo-Hookean: W = clo{J,(C) - 3} (4-8) 

Voor het Mooney-Rivlin model wordt de Cauchy spanningstensor: 

o = -pI+y,[B-+tr(B)I]+y2[B2 -$r(B2)I] 

aw 
=-pd+2p0 [:y - + J,)[B - ‘jtr(B)I] - 2po -[ B2 - 3 tr(B2)I] (4.9) a J 2  

= -PI + 2p0{c10 +c,,tr(B))[B -$r(B)I]-2poco,[B2 -:tr(B2)I] 



De uitdrukking voor de Cauchy spanning wordt nu in matrixnotatie geschreven en 
geanalyseerd voor geometrisch niet-lineaire en geometrisch lineaire situaties. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de in hoofdstuk 2 afgeleide linkse Cauchy-Green 
rekmatrix voor geometrisch niet-lineaire vervormingen. 

geometrisch niet-lineaire vervormingen: 

O 
- o = - p i +  2poci0 

O -- :a2 O 
+2Poco~(a2+3)[ 0 7; 2 2  I 

2 ] +  

! - La2 3 (a2 + 4) O O 
O l a 2 ( 2 a 2  3 + 5 )  a(a2 + 2) 
O a(a2 + 2) -La2(a2 3 + i) 

O 

O 

(4.10) 

Na verwaarlozen van de kwadratische en hogere orde termen houden we een 
uitdrukking over voor geometrisch lineaire vervormingen: 

O : ~ + 2 p o c o l [ ~  i 
o o o’ 
O O a  
O a í ì  

(4.1 1) 



Ter interpretatie en controle van plus en min tekens volgt de volgende stap. 

Uit het verslag van Mendis [3] blijkt dat voor zijn proeven, zij het onder andere 
belastingscondities, de waardes van c10 en col zich verhouden als 0.9:l. Nemen we 
nu even aan dat cl0 gelijk is aan co1 dan wordt de Cauchy spanningstensor in dit 
geval: 

De spanningsrichtingen zijn als volgt gedefinieerd: 

(4.12) 

Figuur 4.1 

Dit komt neer op een trekspanning in B-richting en een drukspanning in z-richting en 
een afschuifspanning in Bz-richting. De afschuifspanning komt overeen met die op 
pagina 12. Voor geometrisch lineaire situaties houden we alleen de 
afschuifspanning over. 

4.3 Viscoelasticiteit 

De uitdrukking (4.9) is weliswaar niet lineair, maar nog wel elastisch. Aangezien we 
met viscoëlastisch materiaal te maken hebben moet er nog wat veranderd worden. 
De tijdsafhankelijkheid van de specifieke elastische energie funktie kan ingevoerd 
worden door relaxatie funkties voor de coëfficiënten cl0 en col te definiëren in 
vergelijking (4.7) , net als spanningsrelaxatiefunkties bij lineaire viscoelasticiteit. 

Analoog aan Mendis [3] kiezen we voor deze relaxatiefunkties: 

~~ ~ 
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(4.1 3) 

waarbij h(t) de Heaviside stapfunktie is. 

Vergelijking (4.13) kan vergeleken worden met een gegeneraliseerd Voigt model (zie 
bijlage C.3). De componenten c,, en colw komen overeen met veerconstanten Ei en 
de e-machten komen overeen met de dempers qi. Ter illustratie is een mogelijk 
verloop van de clo(t) gegeven, zie figuur 4.2~. In figuur 4 .2~ is de veerconstante e,, 
weergegeven en in figuur 4.2C en 4.2D de e-machten met voor z, z, en z, 
respectievelijk. 

ca 

m 

~- 

N = 2  

2500 

2000 
1500 

I 000 

500 

c, = 620.5 

c:, = 2550.5 

c], = 1723.5 

0’ o 0 .5 I 

z, =0.008 
Z, = 0.15 

- 

(4.1 4) 

t t 

2500 2500 
2000 2000 

1500 1500 
I 000 1000 

500 500 

0 
1 0 .5 I 0 0 .5 

t t 

0 
0 

Figuur 4.2 C,,(t) uitgezet tegen t voor N=2 
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De invarianten J, en J, worden in het elastische model (zie vergelijking (4.7)) met de 
constantes c10 en col vermenigvuldigd. Nu c10 en co1 relaxatie funkties zijn 
geworden, wordt de energiefunktie W(C) voor het Mooney-Rivlin model een 
convolutie integraal van de vorm: 

Deze energie funktie W(C) wordt weer ingevuld in vergelijking (4.9): 

(4.1 5) 

o = - p I + 2 p o  [ B - f tr (B)I] - 2p0 e [ B2 - f tr ( B2)I] (4.9) a J 2  

Dit geeft de volgende vergelijking voor de spanningsmatrix: 

t 

o = -pI + j 
O 

invullen van de linkse Cauchy-Green rektensor B levert in matrixvorm: 

t - 
- CT = -po + 2p0J 

O 

O 
O 

I a2 

O 
O 

3 O O 
La2 3 a 

a - f a 2 ]  

-t 

Vervolgens wordt de variabele a in vergelijking (4.17) ingevuld: 

(4.16) 

(4. i 7) 

(4.18) 
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Voor a(t) wordt net als in hoofdstuk drie een sinusvormig signaal gekozen. Hiermee 
volgt voor de variabele a: 

- - roa(t) - roaosin(m t) 
roao H H met p=- 

€3 

a(ro, t) = -- - - 

= -p sin(m t) 

Na invullen van de variabele a volgt voor de Cauchy spanning: 

t 

O 

I L 

De bovenstaande vergelijking wordt vervolgens analytisch uitgerekend voor 
geometrisch lineaire en niet-lineaire deformaties. 

Voor qeometrisch lineaire vervorminqen (kwadratische termen worden 
verwaarloosd) blijft van (4.20) alleen de schuifspanningscomponent oez over: 

met de volgende gekozen relaxatiefunktie 

(4.1 9) 

(4.20) 

(4.21) 

(4.22) 

Aangezien de tijd t altijd positief is, kan de Heaviside stapfunktie h(t) weggelaten 
worden: 
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1 t 

= -2p0j [ c; +(c:, -c;)exp(--> pmcos(d)dC+ 
O 71 (4.23) 

t 

-2p01 [CO, +(co1 -c,>exp(- t-5, Pmcos<&)dC 
O -'I z1 

Uitwerken van deze integraal geeft: 

O& = -2p0p(c, +c;,)sin(mt) + 
(4.26) 

levert uiteindelijk: roao invullen van p = - 
H 

roao 
H 

o& = -2p0 - (c; + crl)sin(m t) + 

In deze uitdrukking valt het volgende op: 

1. Er is een term met dezelfde fase als de opgelegde hoekverdraaiing 
a(t) = a,sin(o t) . Alleen de amplitude verschilt (eerste sinus term). 
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2. Bij de volgende sinus term is het amplitude verschil ook nog eens frequentie 
af h an ke I ij k . 

3. Daarnaast is er nog een term met een frequentie afhankelijke amplitude en een 
faseverschil met de opgelegde hoekverdraaiing (cosinus term). 

4. Als laatste is er nog een uitdempende term. Dit is een inschakelverschijnsel dat 
in een stationaire toestand wegvalt. 

Verder kan opgemerkt worder: dat de eerste term op de opslagmodulus van 
vergelijking (3.22) uit hoofdstuk 3 lijkt. De tweede term heeft iets weg van de 
verliesmodulus. 

Voor qeometrisch niet-lineaire vervorminqen wordt de onderstaande Cauchy 
spanningsmatrix geheel uitgerekend. Hiervoor hoeft alleen de kwadratische term 
uitgerekend te worden, aangezien we de lineaire term al hierboven hebben 
berekend en alle andere termen in (4.20) op een constante na hetzelfde zijn als de 

- kwadratische of lineaire term. __ 

I O 0 1  

(4.20) 

Voor de kwadratische term in de rr-richting geldt: 

met wederom de gekozen relaxatiefunktie 

r 1 

r 1 (4.29) 

Aangezien de tijd t altijd positief is, kan de Heaviside stapfunktie h(t) weggelaten 
worden: 
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t 

”)P22w sin(0.g) cos(&) + orr = -P~-SPol((C10 -01 
m 

O 

1 1 + (elo - col - clom + colca)p2 2w sin(0.g) cos (4 )  e 

Oplossen van deze integraal levert: 

- colca)sin2 + 

(4.30) 

Voor de andere termen van de Cauchy spanningsmatrix volgt: 

sin(2w t) - 2z1wcos(2w t) + 2z1we 
1 1 ca 

(-2c1, -co, + 2C10 + colm)zlw 
4q202  + 1 

+ 

cos(wt) +z,wsin(wt) -e  ‘I 

(cia + co1 - C E  - c,)zp 
2 2  + 

z 1 0  +1 
(4.34) 
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4.4 Parameters e n  experimenten 

De vergelijking voor de afschuifspanning (4.27) kan analoog aan hoofdstuk 3 weer 
omgezet worden in een momentvergelijking. Met de RFS II kan vervolgens het 
moment dat het schijfje weefsel doorgeeft aan de bovenste plaat gemeten worden. 

Voor het msmeilt geldt: 

R 

M(t) = - ~ 2 w r ~ o ( r , , , t ) d r o  
O 

Invullen van de afschuifspanning (4.27) levert: 

(4.35) 

In deze vergelijking zijn de volgende parameters bekend of instelbaar: 

- de amplitude van de opgelegde hoekverdraaiing 
- co de hoekfrequentie van de opgelegde hoekverdraaiing 
- po de dichtheid van het hersenweefsel voor 

- R de straal van het schijfje hersenweefsel 
- H de hoogte van het schijfje hersenweefsel 

deformatie 

Echter de parameters uit de relaxatie funkties voor clo(t) en cof(t) blijven onbekend. 
Dit zijn: c;, cyl, cia, coi en 7,. Deze parameters zullen gefit of geschat moeten 
worden. 

Vergelijking (4.36), het fysisch niet-lineaire model voor geometrisch lineaire 
vervormingen, kan wel met de moment vergelijking van het fysisch lineaire model 
voor geometrisch lineaire situaties uit hoofdstuk 3 worden vergeleken: 

M(t) =-[Ga(t) 7~ R4 +-a( t) 
2H 
n R4 
2H 

= -(Ga,sin(w t) +G"a,cos(w t)) 
(4.37) 

Tenminste als het inschakelverschijnsel is uitgedemp, en de frequentie o constan 
is. We gaan de modellen vergelijken door vergelijking (4.36) schrijven in de vorm van 
(4.37) en het inschakelverschijnsel weg te laten: 

pagina 27 



(ct, +Gil -c, -.;o)., i q2m2 +1 
R4 
2H 

M(t) = IT-~P, C, +cyl + 

R4 (c;o +c;, -c, -c,)z,m 

2H z,202 +1 
+IT-2p0 aocos( cr) t) 

Door vergelijking (4.38) geiijk te steilen aan (4.37) voigt: 

7 i 1 +I/ q2m2 
( 4 0  +co, -c, -G) 

Gym) =2p0 c, +c, + 

1 
( 4 0  +co1 -cri -C;o)TP 

G y m )  = 2p0 2 2  z l w  +1 

(4.38) 

(4.39) 

__ 

In vergelijking (4.39) is duidelijk te zien dat alleen het meten van de opslag- en 
verliesmodulus niet genoeg is om de parameters uit de relaxatiefunkties clo(t) en 
col(t) te kunnen bepalen. Er zijn nog teveel onbekenden. Dit betekend dat er meer 
soorten meetpunten moeten komen. 

Voor qeometrisch niet-lineaire vervormingen is het niet mogelijk om de 
vergelijkingen (4.31-33) om te schrijven naar een moment vergelijking. Om voor deze 
vergelijkingen de parameters te fitten verder geldt hetzelfde als voor de geometrisch 
lineaire situatie hierboven. Er zijn teveel onbekenden t.o.v. de experimentele 
meetpunten. Voor vergelijking (4.33) de spanning in de z-richting ozz zou bijvoorbeeld 
de axiale kracht van het schijfje weefsel uitgeoefend op de platen gemeten moeten 
worden. Dit kan met de RFS II. Deze gemeten axiale kracht delen door de 
oppervlakte geeft dan een experimentele waarde voor de spanning in z-richting ozz. 
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Hoofdstuk 5 

Conclusies en aanbevelingen 

0 Het fysisch lineaire model dat P. de Crom [I]  gebruikte is herschreven. Het 
model is nu makkelijker te begrijpen. Verder kunnen naast het Maxwell model 
ook andere veer-demper modellen (zie bijlage C) gefit worden op de opslag- en 
verliesmodulus die uit experimenten komen. Dit kan echter nog steeds alleen 
voor geometrisch lineaire vervormingen en de aanname dat het verband tussen 
de hoekverdraaiing en de hoogte lineair is. 

0 Naast het fysisch lineaire model is er een fysisch niet-lineair model ontwikkeld 
voor toepassing op de harmonische plaat-plaat proef. Het model gebruikt echter 
nog wel de aanname dat het verband tussen de hoekverdraaiing en de hoogte 
lineair is. Harde conclusies kunnen niet worden getrokken, omdat dit nieuwe 
model nog niet is gefit op experimentele data. 
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5.2 Aanbevelingen 

0 Voor het fysisch lineaire modei is in het verslag van P. de Crom i11 ai een fit 
gemaakt voor het [Waxwel modei. Dit zou ook voor andere lineaire veer demper 
modellen gedaan moeten worden, omdat het Maxwell model een vloeistofmodel 
is en hersenweefsel een viscoëlastische vaste stof is. 

0 Verder moet het fysisch lineaire model getest worden voor grote rek (1 0%). Het 
is hierbij wel de vraag of het lineaire verband tussen de hoekverdraaiing en de 
hoogte z nog wel geldt. Eventueel zou er dus een niet-lineair verband tussen de 
hoekverdraaiing en de hoogte moeten komen. 

0 Bij het fysisch niet-lineaire model is het nog nodig om de relaxerende Mooney- 
Rivlin parameters te bepalen. Als begin schatting zouden de waarden voor deze 
parameters die Mendis gebruikt in zijn proefschrift [3] genomen kunnen worden. 
Verder zou de axiale kracht gemeten moeten worden, zodat hiermee de 
spanning in z-richting bepaald kan worden. Dit kan met de RFS II. 

0 Voor beide modellen d.w.z. het fysisch lineaire en niet-lineaire model zou een 
andere funktie voor de opgelegde hoekverdraaiing a(t) b.v. een stapfunktie i.p.v. 
de nu gebruikte sinus misschien nog andere inzichten kunnen geven. 
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Bijlage A 

Afschatten traagheidseffect 

A. 1 inleiding 

In deze bijlage wordt een afschatting gemaakt van de grootte van het 
traagheidseffect voor de experimenten met de RFSII. De experimenten die met de 
RFSII gedaan worden zijn oscillerende plaat-plaat proeven. Het traagheidseffect 
wordt veroorzaakt doordat de massa van het proefstukje, die zich tussen de platen 
bevindt, versneld wordt. Dit betekent dat spanningen in de cilindervormige 
proefstukjes afhankelijk zijn van de hoogte. Bewezen zal worden dat dit effect te 
verwaarlozen is bij kleine rekken. Hierdoor is het verloop van de afschuifhoek met 
de hoogte lineair. 

A.2 Oplossen van de bewegingsvergelijking 

De bewegingsvergelijking van een starre cilinder die om zijn middelpuntsas draait 
ziet er als volgt uit:: 

.. 
I 8  = M(8,z)  

met traagheidsmoment I = 4 76 R4p H .. 
e = hoekversnelling 
0 = hoekverdraaiing 
z = hoogte 
M = moment om middelpuntsas 
R = straal 
H = hoogte cilinder 
p = dichtheid materiaal 

Het moment M is afhankelijk is van de hoogtecoördinaat z en de grootte van de 
hoekverdraaiing 8. 

I 

R f M  

I 

Figuur A.1 1 
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Vervolgens wordt het verloop van het moment met de hoogte z in rekening gebracht 
op een dun schijfje met hoogte dz: 

I 

4L1 M(z) + (dM/dz)dz 

Figuur A.2 I 

Het netto moment is gelijk aan (dM/dz)dz. Dit netto moment invullen in de 
bewegingsvergelijking voor dit schijfje: 

Het moment kan geschreven worden m.b.v. een afschuifspanning O 

In het vlak, geschetst in figuur A.2, geldt: 

R 

M = 2n: r20(r) dr 
O 

Dit in vergelijking (A.2) invullen: 

2 

De afschuifspanning wordt weer veroorzaakt door de hoekverdraaiing 8. Het 
verband tussen de afschuifspanning en de hoekverdraaiing is als volgt: 
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Voor de afschuifspanning o kan het volgende constitutieve gedrag worden afgeleid. 
We veronderstellen een harmonische afschuifrek met amplitude yo en frequentie o 
op hoogte z 

o(r,z) =oo(r,z)m(wt +s> 
y@, z) = yo (r, z) m(eut) 

waarin c~~ de spanningsamplitude is en 6 het faseverschil tussen de opgelegde rek 
en de spanning. De fasehoek 6 en de verhouding yo/o0 hangen van het materiaal af 
en kunnen voor lineair viscoëlastisch materiaal beschouwd worden als 
materiaaleigenschappen. Ze hangen in het algemeen van de frequentie af. Er geldt 
dat twee frequentie-afhankelijke parameters noodzakelijk zijn om de spanning te 
bepalen als funktie van een harmonische rek. 
De spanning is om te werken volgens 

CT = o. cos(6)cos(0 t) - o. sin(S)sin(o t) 
= yo ( G  cos(w t) - GI sin(cc, t)) 

=Gy+-y  
G” e 

O 

Hierin is de opslagmodulus gedefinieerd als G’=oocos6/yo en de verliesmodulus 
G”= oosin6/yo. 

De afschuifrek is in termen van 8 gedefinieerd als 

Dit geeft voor de afschuifspanning: 

Indien (A.8) ingevuld wordt in de bewegingsvergelijking (A.4) volgt: 

nR4p ** Ö’M 
2 dZ 

dz6 =-dz 

- E ~ 4 p  dz a2e a -=-(‘&r-(Gr-+-r- ae GIT a2e hrIdz 
2 a t 2  a z  a Z  a z a t  
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Na oplossen van de integraal resulteert een differentiaalvergelijking voor de 
afschuifhoek op hoogte z voor een schijfje met dikte dz 

Aangezien het gaat om de differentiaalvergelijking kan dz in (AIO) weggelaten 
worden. Verder vereenvoudigen levert: 

a20 a20 GI a30 
PäF=G'- aZ a az2at +-- 

(A.l O) 

( A . l l )  

Dit is een 1 -dimensionale golfvergelijking. Er lopen dus afschuifgolven door het 
proefstukje indien een harmonische torsiebeweging wordt opgelegd. De oplossing 
van deze vergelijking zal nu worden afgeleid. Stel dat de oplossing is van de vorm 

~- _ _  

e( z, t) = 8, (z)exp(io t) (A.12) 

Deze oplossing invullen in (A.I i) geeft een overzichtelijke vorm voor de differentiaal- 
verg el ij king 

2 a 2e 
-po  e(z, t) = ?(G'+iG'') 

d Z  

= r2e a 2e 
- "  

met 
r 2 =- PU2 

G' +iG" (A.13) 

d ZL 

De complexe propagatieconstante r is een maat voor de invloed van 
traagheidseffecten op de experimenten. De algemene oplossing voor (A.13) wordt 
gegeven door 

û(z, t) = (k,erz + k,e-rz)eiW' (A- 

Be complexe constantes kl en k2 worden bepaald door de randvoorwaarden 

e(z, t) = a(t) op z=o 
e(z,  t) = o OP z=H 

met 
a(t) de opgelegde hoekverdraaiing door de onderste plaat 

De oplossing wordt dan gegeven door: 

-r(H-z) ) (e l- ( -e - z, O ( Z ,  t) = 
erH - e-rH 

4) 

(A. 15) 

(A. 1 6) 
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Deze oplossing is een sommatie van twee golven, een die zich voortplant in de 
positieve z-richting en een aan de stilstaande plaat gereflecteerde golf, die zich in de 
negatieve z-richting voortplant. De som van beide golven geeft een amplitude O op 
z=H. 

De oplossing is onafhankelijk van de vorm van de opgelegde hoekverdraaiing a(t). In 
voorgaande experimenten met de RFSII [i] hâd de ~p~je legde hoekverdraaihg a(t) 
de volgende vorm: 

a(t) = a,sin(m t) (A.17) 

hierbij is a, de maximale hoekverdraaiing die de oscillerende onderste plaat 
van de RFS II maakt. 

Deze vorm voor de opgelegde hoekverdraaiing wordt in dit verslag aangehouden. 

~~ 

A.3 Afschatten traag heidseffect 

Karakteristieke waarden voor metingen aan proefstukje van hersenweefsel bij de 
hoogst gebruikte frequentie staan in tabel A.I Deze waardes zijn ontleend aan het 
verslag van P. de Crom [l]. / 

Cu 1.10“ [rad.s-’1 

H 2.10” [m] 

G’ 400 -1 300 [Pa] 

G” 50-300 [Pa] 

P IO3 [kg.m”] 

Tabel A. l  

De propagatieconstante r varieert tussen 160 -1 Oi en 90-1 Oi. Voor een schijfje 
hersenweefsel, waarbij geldt dat IFHI (( 1, kunnen van de reeksontwikkelingen van de 
e-machten van oplossing (A.I 6) de vierde en hogere machtstermen verwaarloosd 
worden. De grootte van Ir”I ligt tussen 0,20 en 0,34. Hiermee wordt de oplossing 
gelijk aan 

(A. 1 8) 

De hoekverdraaiing 8 verloopt nu lineair met de hoogte. 



Het benaderen van de exponent met het afkappen van de reeksontwikkelling leidt 
tot een fout van ongeveer 1%. 

Het traagheidseffect speelt bij dit afschuifexperiment geen rol van betekenis en dus 
kan golfvoortplanting in de proefstukjes verwaarloosd worden. 

8.4 Conclusie 

Op basis van lineaire viscoëlastische materiaal eigenschappen is afgeleid dat bij 
kleine verdraaiingen golfvoortplanting optreedt in afschuifproeven met een plaat- 
plaat geometrie. Uit de meetresultaten is afgeleid dat voor hersenweefsel echter 
geen golfvoortplanting optreedt, doordat de traagheidsterm geen belangrijke rol 
speelt. 

De lineaire hoekverplaatsing van 8 met de hoogte zoals die al is voorgesteld door 
~ P. de Crom, voldoet. 
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Bijlage B 

Eigenwaarden en eigenvectoren 

B.l Inleiding 

Om de verlengingsfactoren pi en daarmee de invarianten J,te bepalen, moeten de 
eigenwaarden van c berekend worden. De eigenwaarden en eigenvectoren 
worden echter niet in het verslag gebruikt. 

B.2 Invarianten 

voor qeometrisch niet-lineair: 
~~ 

O 

De eigenwaarden van c volgen uit det[C - AI] = O 

a, = i  

2 + a 2  +,/(2+a2)2 -4  

2 
A, = 

2 + a 2  -.\j(2+a2)2 -4  

2 
A, = 

De invarianten J,, J, en J,, die voor B en C hetzelfde zijn: 

J, =al +a, +a, =3+a2 

J, = A,&~ + A2a3 + k3Al = 3 + a2 

J, = ala2a3 = i 
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voor geometrisch lineair: 

De eigenwaarden van c volcjen uit de@- kI] = O 

it, =1  

k 2  = l + a  (B-7) 

it3 = % - a  
~ _ _  - ~~ __ 

De invarianten J,, J,  en J,  

J, =a,+a,+a3 =3  

J, = ala2 +a2a3 +A3A1= 3-a2 

J, = ala2a3 = i-a2 

8.3 Hoofdrekrichtingen 

De eigenvectoren Ti die de hoofdrekrichtingen aangeven, kunnen bepaald worden 
uit [C - a ~ ] q  = O .  

- 

Voor geometrisch niet-lineaire situaties kan er analytisch maar een hoofdrekrichting 
bepaald worden. Dat is de eigenvector behorende bij h=l . 

De vectorbasis van alle eigenvectoren is hetzelfde als die van het 
cilindercoördinatenstelsel uit hoofdstuk 2. De hoofdrekrichting (c.9) is dan in de 
r-richting met verlengingsfactor p=h0.5=l . De andere twee hoofdrekrichtingen staan 
loodrecht op de eerste, maar zijn erg lastig of niet te bepalen. 
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Voor geometrisch lineaire situaties kunnen de hoofdrekrichtingen wel analytisch 
bepaald worden. 

a, = i  

A , = l + a  

it, =1-a 
- 

= O  

... v, = 

- v2 = 

1' 
O 
O 

(B.lO) 

(B.11) 

ro l  
1-11 
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Bijiage C

Veer-demper modellen

Ci Inleiding

In deze bijlage zullen van enkele lineaire viscoëlastische modellen de theoretische
opsiag- en verliesmodulus bepaald worden. Deze modellen zullen in de volgende
vorm geschreven worden:

~(t) = G’y(t)+~—y(t) (Ci)

Ook zullen meerdere modellen van dezelfde soort, maar met verschillende moduli
parallel geschakeld worden. Dit zijn de zogenaamde gegeneraliseerde modellen.

C.2 Het Maxwell model

Het Maxwell model ziet in veren en dempers als volgt ult:

F~VvW\v~—~.
Figuur Ci

Voor de afzonderlijke veer en demper geldt het volgende:

veer a = Es (C.2)

demper (C.3)

De totale reksnelheid van het model als gevolg van de spanning is:

.

a a • a
stot=—+—=cY+— met ~ (C.4)

En A E

Gaan we deze differentiaalvergelijking oplossen dan volgt:

a(t)et~ ~ a(t) et~ = E s(t) et~ (C.5)
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de linker en rechterzijde integreren 

t .  

o(t)et/a = E E(t) e7"dz 
-m 

de integraa! oplossen 

7-t - 
o(t) = E j E ( t )  e a dz - 

voor oscillerende torsieproeven kan voor de rek E = &,eim geschreven worden: 

t -- 1 t t  __ - 
= iwEe, e 't.ea..eiW-e 

= iCclEE, eim 
l+icuit 

Vervolgens kunnen we het Maxwell model in de vorm van vergelijking (c.1) schrijven: 

i d E (  i - i d )  
o(t) = &,e'" 

(i + i d ) (  i - i d )  

+ €,eia =I i + m2a2 i + m2a2 
(C.9) 

(C.10) 

De met de RFSII gemeten opslag- en verliesmodulus kunnen nu gefit worden met 
vergelijking (c.Io), zodat er een waarde voor q en een E gevonden wordt. De 
hoeksnelheid o is natuurlijk hetzelfde als die in het experiment werd gebruikt. 
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Naast een maxwell element kunnen er oak meerdere elementen gebruikt warden,
die elk verschillende parameters i~ en E hebben. Een model met meerdere Maxwell
elementen heet een gegeneraliseerd Maxwell model (zie Figuurc.2).

F~guur C.2

111

112

~

un

~

Voor de opslag- en verliesmodulus van het gegeneraliseerd Maxwell model geldt:

ii 2~ 2~CO i~_L~ _________

P. de Cram [1] heeft in zijn verslag gegeneraliseerde Maxwell modellen gefit op de
opslag- en verliesmodulus gemeten door de RFSII.

C.3 Het Voigt model

Het Voigt model dat vaste stat gedrag vertoond t.o.v. het Maxwell model dat eerder
een vloeistotmodel is, ziet in veren en dempers als volgt uit:

Figuur C.3

De totale spanning van veer en demper samen wordt gegeven door:

a’= EE+17E (C.12)

Dit is bijna al de vorm van verglijking (Ci). Voor de opslag en verliesmodulus van dit
model geldt:

i~1 1 +
A. =~L

E1
(C.11)
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