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Samenvatting 

Voor het simuleren van golfvoortplantingsverschijnselen in het menselijk hoofd tijdens en direct 
na de botsing met een voorwerp worden numerieke driedimensionale modellen ontwikkeld. De 
driedimensionale simulaties moeten met experimenten worden vergeleken, omdat analytische 
oplossingen hiervoor niet toereikend zijn. Er is gestart met het onderzoeken van een eenvoudige 
analytisch te beschrijven situatie, namelijk eendimensionale golfvoortplanting in elastische 
materialen. Omdat in slanke staven onder bepaalde voorwaarden eendimensionale golf- 
voortplanting optreedt, werd een opstea%ins gebouw8 met een s i d e  aiuminium staaf+ die am 
het uiteinde in longitudinale richting geëxciteerd werd door een kogel. Als gevolg van deze 
botsing ontstaat in de staaf een rekpuls die tussen de uiteinden heen- en weer gereflecteerd 
wordt. De golfioortplantingssnelheid, die bepaald werd uit de frequentie waarmee de rekpuls 
reflecteert, kwam overeen met de analytisch te bepalen eendimensionale golfvoortplantingssnel- 
heid die karakteristiek is voor eendimensionale golfvoortplanting. De botsing tegen het uiteinde 
van de staaf veroorzaakt echter in de buurt van de botsing een niet uniforme rek- en spannings- 
verdeling over de dwarsdoorsnede, wat resulteert in een meerdimensionale golfvoortplanting. 

Om meer inzicht te krijgen in de numerieke aspecten van het simuleren van golfvoortplanting is, 
aan de hand van eendimensionale golfvoortplanting in een elastische slanke staaf, onderzocht 
wat de invloed is van verandering van de elementenmesh en de tijdstapgrootte op de simulatie. 
De staaf werd hiertoe gemodelleerd als axisymmetrisch, waarbij de lengte in driehonderd 
elementen werd opgedeeld. Het uiteinde-oppervlak werd uniform geëxciteerd. Vooral variatie 
van de tijdstapgrootte bleek een grote invloed te hebben op de numerieke resultaten. 

Bij golfvoortplanting in het hoofd gaat de aandacht uit naar meerdimensionale golfvoortplanting 
tijdens, direct na en in de buurt van de botsing. Hoewel de slanke staaf in eerste instantie 
bedoeld was voor het onderzoek naar eendimensionale golfvoortplanting is deze, vanwege de 
gebruikte niet uniforme excitatiemethode, ook gebruikt voor simulaties van meerdimensionale 
golfvoortplanting in de staaf in de buurt van de botsing. De aluminium staaf werd hiertoe 
gemodelleerd als axisymmetrisch, waarbij nu ook de straal werd opgedeeld in tien elementen. 
Het model werd longitudinaal geëxciteerd door een puntkracht, aangrijpend in het midden van 
het uiteinde-oppervlak. Uit de simulaties bleek dat de rek reeds op een afstand van circa acht 
procent van de totale staaflengte uniform over de dwarsdoorsnede verdeeld was. Experimenten 
bevestigden deze resultaten. Met behulp van deze eenvoudige modellering van de botsing van de 
kogel tegen de staaf bleek het mogelijk de meerdimensionale golfvoortplanting in de buurt van 
de botsing te simuleren. Tevens werd een verband gevonden tussen de rekverdeling over de 
dwarsdoorsnede en meetbare rekken aan de omtrek van de staaf, zodat de simulatie resultaten 
door experimenten bevestigd konden worden. Bij het simuleren van eendimensionale golfvoort- 
planting wordt een tijdsinterval bestudeerd waarin enkele reflecties van de rekpuls optreden. Ten 
opzichte van de afstand die de rekpuls tijdens deze reflecties aflegt is het deel van de staaf 
waarin de golfvoortplanting meerdimensionaal is verwaarloosbaar. 

Het gedrag van visco-elastische materialen lijkt meer op dat van biologische materialen dan dat 
van elastische materialen. Uit experimenten met een slanke perspex staaf bleek dat visco- 
elasticiteit bij golfvoortplanting leidt tot een duidelijk van elastisch materiaalgedrag afwijkend 
dynamisch gedrag. Met behulp van een axisymmetrisch model met visco-elastisch materiaal- 
gedrag, beschreven door een gegeneraliseerd Maxwell model, Na het variëren van de parameters 
van dit model, bleek het gedrag van perspex bij golfvoortplanting met dit model benaderd te 
kunnen worden. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Binnen de onderzoekswereld, die zich bezighoudt met het bestuderen van de relatie 
tussen hoofdietsels en extreme belastingen, heerst de opvatting dat bepaalde letsels 
mogelijk te wijten zijn aan golfvoortplantingsverschijnselen als gevolg van een botsing 
vari het hoofd tegeri eeri voorwerp. Hieïbij gaat speciale aandacht tiit naar de golf- 
vmrtplanhg tijdens, direct na en dicht in de bu-urt v a  de botsing. Omdat de goif- 
voortplantingsverschijnselen in het hoofd uit ethische overwegingen niet experimenteel 
bepaald kunnen worden, bestaat de behoefte deze verschijnselen te kunnen berekenen 
Hiertoe is gestart met de ontwikkeling van numerieke driedimensionale modellen van 
het hoofd, waarmee golfvoortplantingsverschijnselen in het hoofd gesimuleerd kunnen 
worden. 

Uit literatuurstudie op het gebied van golfvoortplanting [Hoof 19941 bleek dat de 
huidige analytische modellen slechts oplossingen bieden voor eendimensionale 
problemen, en geldig zijn geruime tijd nadat de excitatie is aangebraht. OmdaE de 
numerieke simulaties getoetst moeten worden en analytische modellen dus niet 
toereikend zijn, moeten de numerieke simulaties vergeleken worden met experimenten. 
Er is gestat met het bestuderen van een eenvoudige prom van golfvoortplanting in 
vaste stoffen: eendimensionale golfvoortplanting in slanke elastische staven. Bij 
eendimensionale golfvoortplanting in een staaf heeft de rek in ieder punt van een 
dwarsdoorsnede dezelfde waarde met ander woorden: de rekverdeling over de dwars- 
doorsnede is uniform. Het meten van de rek aan de omtrek van de staaf levert dan alle 
benodigde informatie over de golfvoortplanting. Voor het bestuderen van eendimen- 
sionale golfvoortplanting in elastische materialen werd gestart met een ronde slanke 
aluminium staaf. Voor het onderzoek naar visco-elastisch materiaalgedrag werd een 
perspex staaf gebruikt. Op twee verschillende axiale posities op de omtrek van de 
staven kan met rekstroken de rek gemeten worden. Een staaf wordt geëxciteerd door 
het uiteinde van de staaf in longitudinale richting in botsing te brengen met een stalen 
kogel. Als gevolg van de botsing ontstaat een rekpuls die zich van het geëxciteerde 
uiteinde af beweegt. Door de uiteinden van de staaf wordt deze rekpuls heen en weer 
gereflecteerd totdat de rekpuls volledig uitgedempt is. Uit de frequentie van deze 
reflecties, werd de golfvoortplantingssnelheid bepaald. Deze bleek bij de aluminium 
staaf wel en bij de perspex staaf niet overeen te komen met de analytisch te bepalen 
eendimensionale golfvoortplantingssnelheid. Met verschillende eindige elementen 
pakketten werden simulaties van golfvoortplanting uitgevoerd, waarna het eindige 
elementen pakket MARC gekozen werd voor de voortzetting van het onderzoek naar 
golfvoortplanting en het ontwikkelen van driedimensionale modellen. 

In dit onderzoek is, door middel van analytische berekeningen, experimenten en 
numerieke simulaties, een antwoord gevonden op de volgende onderzoeksvragen: 

Hoe gedragen slanke elastische en visco-elastische staven zich bij longitudinale 
excitatie door een kogel en in hoeverre komt dit overeen met analytische berekenin- 
gen? 
Om inzicht te geven in het gedrag van de aluminium en de perspex staaf, worden in 
hoofdstuk 2 de experimenten met de aluminium en de perspex staaf besproken en 
vergeleken met analytische oplossingen. 
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Met welke mesh en welke tijdstapgrootte wordt met een axisymmetrisch model de 
gemeten golfvoortplanting in de slanke aluminium staaf accuraat beschreven en blijven 
de rekenkosten zoveel mogelijk beperkt? 
Hoofdstuk 3 behandelt vergelijkt in het kort de discretisatiemethoden die in de simula- 
ties met MARC gebruikt worden met andere methoden. Er wordt ingegaan op de 
invloed van de elementenmesh en de tijdstapgrootte op de simulatie. 
In het eerste deel van hoofdstuk 4 wordt het effect van het veranderen van de mesh en 
de tijdstapgrootte op de numerieke simulaties van eendimensionale golfvoortplanting in 
elastische materialen bekeken. Dit wordt g e d m  aan de hand van een axisynametssch 
model dat uniform over het uiteinde-oppervlak wordt g&xciteeFa en de lengte vara de 
staaf wordt verdeeld in elementen. 

Vindt er op een bepaalde afstand van het geëxciteerde uiteinde in de aluminium staaf 
een overgang plaats van een niet-uiziforme spannings- en rekverdeling over de 
dwarsdoorsnede van de staaf naar een uniforme verdeling en zo j a  op welke afstand is 
dit? Hoe kan dit numeriek gesimuleerd worden en hoe kunnen de resultaten van deze 
simulatie vergeleken worden met experimenten? Is deze afstand verwaarloosbaar ten 
opzichte van de lengte van de staaf en is de staaf dus een goed gereedschap voor de 
validatie van simulaties van eendimensionale golfioortplanting ? 
Bij eendimensionale golfvoortplanting heerst een uniforme spannings- en rekverdeling 
over iedere dwarsdoorsnede van de staaf, dus ook aan de uiteinden. In de buurt van de 
botsing zal als gevolg van het kleine contactoppewI& tussen de kogel en het, uiteinde- 
oppervlak van de staaf een meerdimensionale golfvoortplanting ontstaan. Desondanks 
bleek de golfvoortplantingssnelheid, bepaald uit de longitudinale eigenfrequentie van 
de staaf, overeen te komen met de voor eendimensionale golfvoortplanting karakteris- 
tieke voortplantingssnelheid. Op een bepaalde afstand wordt de in eerste instantie 
meerdimensionale golfvoortplanting dus weer eendimensionaal. Aan de hand van een 
axisymmetrisch model van de aluminium staaf wordt het lokale effect van de kogelbot- 
sing op de golfvoortplanting gesimuleerd. De straal van het model wordt hiertoe 
opgedeeld in tien elementen. De excitatie vindt plaats door middel van een puntkracht 
die aangrijpt in het midden van het uiteinde-oppervlak. De numerieke resultaten van 
deze simulaties worden gevisualiseerd met behulp van driedimensionale figuren. Met 
behulp van deze figuren zal een verband gezocht worden met experimenten waarbij 
aan de omtrek op kleine afstand van het geëxciteerde uiteinde de rek werd gemeten. 
Deze resultaten zijn ondergebracht in het tweede deel van hoofdstuk 4. 

Met welk materiaalmodel kan het gedrag van perspex bij golfvoortplanting beschreven 
worden? 
Bij het simuleren van golfvoortplanting in het hoofd wordt ernaar gestreefd materiaal- 
modellen te vinden die het gedrag van de biologische materialen in het hoofd beschrij- 
ven. Visco-elastische materialen bezitten eigenschappen die beter overeenkomen met 
die van biologische materialen dan elastische materialen. Met het oog op de ontwik- 
keling van een experimenteel model van het hoofd met visco-elastisch materiaalgedrag, 
wordt het gedrag van eendimensionale golfvoortplanting in een perspex staaf onder- 
zocht. In hoofdstuk 5 wordt de keuze van een visco-elastisch materiaalmodel besproken 
en wordt gekeken naar de invloed van het veranderen van de parameters van dit model 
op de golfvoortplanting. 

In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek geresumeerd. 
Ook zullen er op numeriek en experimenteel gebied aanbevelingen gedaan worden ten 
aanzien van de voortzetting van het onderzoek naar golfvoortplanting in vaste stoffen. 
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Hoofdstuk 2 

Theoretische achtergrond en experimenten van golf- 
voortplanting in slanke staven 

In dit onderzoek is veelvuldig gebruik gemaakt van experimenten met twee slanke 
staven: een aluminium en een perspex staaf. Deze werden longitudinaal geëxci- 
teerd door een kogel tegen één van de uiteinden te laten botsen. In dit hoofdstuk 
wordt, am de hand van theorie en experimenten met de staven, een inzicht 
gegeven in de golfvoortplanting in deze slanke staven. Voor een diepgaandere 
theoretische beschouwing van algemene aspecten van golfvoortplanting wordt ver- 
wezen naar het verslag van Van Hoof [Hoof 19941. Met behulp van vergelijkin- 
gen uit bijlage 1 worden de golfvoortplantingssnelheden berekend voor verschil- 
lende golfvoortplantingsvormen in homogene isotrope elastische materialen. 
Vervolgens worden de hierbij behorende eigenfrequenties van de slanke staven 
bepaald, aan de hand van bijlage 2. In bijlage 3 wordt voor een axisymmetrische 
botsing van de stalen kogel tegen het uiteinde van de aluminium st&, met behulp 
van Hertze contact theorie, de rek als functie van de tijd en de axiale afstand 
berekend. Het resultaat hiervan vertoont grote overeenkomst met experimenten. 
Ook het effect van de niet uniforme excitatie op de golfvoortplanting dicht in de 
buurt van het geëxciteerde uiteinde wordt gemeten. Dit wordt gerealiseerd door op 
kleine afstand van dit uiteinde enkele rekstroken aan te brengen en de eerst 
passerende rekpuls te observeren. 

2.1 Experimentele opstelling 

Voor de experimenten zijn twee slanke staven beschikbaar: een aluminium en een 
perspex staaf. 

De eigenschappen van de aluminium staaf zijn: 

Elasticiteitsmodulus E - - 7,0* 10" N/m2 
Dwarscontractiecoëfficiënt v - 
Soortelijke massa p - - 2710 kg/m3 
Lengte L - 2,184 m 
Diameter D - - 15*10" m 

0,34 - 
- 

De eigenschappen van de perspex staaf zijn: 

Elasticiteitsmodulus E - - 3,22*109 N/m2 
Dwarscontractiecoëfficiënt v - 
Soortelijke massa p - - 1183 kg/m3 
Lengte L - 2,Ol m 
Diameter D - - 15*10-3 m 

0,365 - 

- 

Bij het maken van een experimentele opstelling is gekozen V Q Q ~  een slanke staaf met 
een ronde doorsnede (figuur 2.1). De staaf wordt aan een aantal stalen draden opgehan- 
gen, zodat de bewegingsvrijheid in axiale richting nauwelijks beperkt wordt. 
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2.1.1 Excitatie 

Aan de excitatie worden de volgende eisen gesteld: * 
* 

* 

voor het realiseren van eendimensionale golfvoortplanting, moet de staaf uniform 
over het uiteinde-oppervlak gexciteerd worden; 
om dispersie te voorkomen moet de golflengte van de rekpuls minimaal vijf keer 
zo groot zijn als de straal van de staaf (bijlage 2, B2.3); 
om interferentie van de rekpuls met de door het uiteinde gereflecteerde rekpuls te 
VOQrkOnien en interpreteren v a  de mestdata eenvoudig te houden, moet de golf- 
lengte vm de sekpds kkiner zijn dm de lengte vm de staafs 

I -, 

Figuur 2.1 : experimentele opsteliing met slanke staaf 

De staaf wordt longitudinaal geëxciteerd door een kogel, bevestigd aan een pendulum, 
in botsing te brengen met het uiteinde van de staaf. De kogel wordt vanuit de ruststand 
tot een bepaalde hoogte h, getild en vastgehouden door een electromagneet. Met een 
schakelaar kan de electromagneet uitgeschakeld worden; op deze manier wordt de 
kogel iedere keer van dezelfde hoogte losgelaten en blijken de metingen goed repro- 
duceerbaar te zijn. De kogel raakt niet het gehele uiteinde-oppervlak en voldoet 
hiermee niet aan de eerste eis. Andere excitatiemethoden, waarmee wel het gehele 
uiteinde-oppervlak van de staaf belast kan worden, zijn echter of te omslachtig of ze - 
voldoen niet aan de eisen ten aanzien van de rekpuls. 

De kogel is van staal en heeft de volgende eigenschappen: 

Elasticiteitsmodulus E - - 2,1*10" N/m2 
soortelijke massa p - 7800 kg/m3 
dwarscontractiecoëfficiënt v = 0,27 
Diameter D - 20" IQ5 m 
Massa m - - 3,267*10-' kg 

- 

De rekpuls die ontstaat ten gevolge van de botsing is voor de aluminium staaf weerge- 
geven in figuur 2.2.a en voor de perspex staaf in figuur 2.3.a. Figuren 2.2.b en 2.3.b 
geven de Fouriergetransformeerde van de rekpuls. Voor de aluminium staaf treedt 
dispersie op als de frequentie van de rekpuls boven 130 kHz komt (bijlage 2, deel 
B2.3). Bij de perspex staaf is dit 41 kHz. Voor zowel de aluminium als de perspex 
staaf geldt dat de meeste informatie van de rekguls zich in het gebied van 1 IrHZ tot 20 
kHz bevindt (figuur 2.2.b en 2.3.b). Indien er dispersie aanwezig is dan is dit in ieder 
geval niet het gevolg van de afmetingen van de staaf in relatie tot de goiflengte van de 
excitatie. Bij de proeven viel op dat de contacttijd nauwelijks verandert bij variatie van 
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de valhoogte van de kogel. 

In bijlage 3 wordt voor de botsing van de stalen kogel tegen het uiteinde van de 
aluminium staaf, op basis van Hertze contact theorie, uitgerekend hoe de spanning als 
functie van de tijd en de axiale afstand eruit ziet. Hierbij wordt aangenomen dat ten 
gevolge van de botsing een uniform over de staafdoorsnede verdeelde spanning heerst. 
De vorm van de rekpuls die uit deze berekeningen voortkomt lijkt sterk op die in de 
experimenten met aluminium en perspex. Ook bij deze analytische oplossing is de 
contacttijd nagenoeg ona_flamkelijk van de kogelsnelheid. 

Figuur 2.2.a: rekpuls in aluminium staaf 
gemeten met rekstrook 2 

frequentie [Hz] 

Figuur 2.2.b: frequentiespectrum van 
rekpuls van fig 2.2.a 

tijd [sec] 

Figuur 2.3.a: rekpuls in perspex staaf 
gemeten met rekstrook 2 

frequentie [Hz] 

Figuur 2.3.b: frequentiespectrum van 
rekpuls van fig 2.3.a 

2.1.2 Meetmethode 

De golfvoortplanting wordt op vaste axiale posities gemeten door middel van rekstro- 
ken die aan de omtrek van de staaf de axiale rek meten. De rekstroken bevinden zich 
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op de volgende axiale posities dimensieloos gemaakt met de straal, gemeten vanaf het 
geëxciteerde uiteinde van de staaf: 

rekstrook nr. axiale positie zlR [-I 
a 0 5 3  
b 1 ,O7 
C 1,6 
1 30,7 (230 mm) 
2 1533 (1158 mm) 

De eerste drie rekstroken a,b en c worden gebruikt voor het meten van de meerdimen- 
sionale golfvoortplanting in de buurt van het geëxciteerde uiteinde. De twee rekstroken 
1 en 2 worden gebruikt voor het visualiseren van de golfvoortplanting voor de vergelij- 
king met simulaties van eendimensionale golfvoortplanting. 

De kleinst meetbare golflengte is gelijk aan de effectieve lengte van de rekstrook en 
bedraagt 0.2 mm. Voor het versterken van de spanning die over de rekstroken staat 
zijn drie versterkers beschikbaar. Tussen de rek en de te meten spanning bestaat een 
lineair verband, waarbij 5 V overeenkomt met een rek van 4*104. 

2.1.3 Dataverwerking 

Met het softwarepakket van DIFA kunnen 4 kanalen tegelijk gemeten worden en kan 
een maximale meetfrequentie 205 kHz bereikt worden. Voor het uitmiddelen van 
toevallige meetfouten kunnen meerdere metingen gemiddeld worden. De metingen 
kunnen grafisch naar het scherm opgehaald worden of voor eventuele verder bewerking 
als ASCII file weggeschreven worden. Er kunnen maximaal 32768 meetpunten per 
kanaal per meting gedaan worden. 

2.2 Golfvoortplanting in de slanke aluminium en perspex staven 

In deze paragrafen worden analytische oplossingen vergeleken met experimenten en 
wordt de experimentele meetdata geleverd voor de validatie van numerieke simulaties 
verderop in dit verslag. 

2.2.1 Analytische berekeningen van golfvoortplanting in de aluminium en 
perspex staven 

Golfvoorlphntingssnelheden 
Op basis van de bewegingsvergelijkingen voor homogeen isotrope elastische materialen 
kunnen, met de elasticiteitsmodulus E, de soortelijke massa p, de Lamé constanten A 
en p en de dwarscontractiecoëfficiënt v, de eendimensionale golfvoortplantingssnelheid 
ç,, de longitudinale golfvoortplantingssnelheid c, en de transversale golfvoortplantings- 
snelheid c, (bijlage 1, vergelijking B 1.10, B 1.13 en B 1.14) berekend worden. 

Voor aluminium geldt: c, =5082 m/s 

c, =3105 m/s 
Cl =6305 m/s 
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Voor perspex geldt: c, =1672 m/s 
Cl =2119 m/s 
c2 =lo18 m/s 

Hoewel de vergelijkingen slechts geldig zijn voor elastische materialen worden toch 
ook voor perspex de snelheden berekend ter indicatie van de golfvoortplantingssnel- 
heid. 

Longitudinale- en transversale eige.a$requen&s van de alumiaium en de perspex 
sw 
Voor slanke staven kunnen de longitudinale en transversale eigenfrequenties berekend 
worden op basis van elastisch materiaalgedrag, met behulp van de in bijlage 2, deel 
B2.4, gegeven vergelijkingen. Bij het interpreteren van metingen is het nuttig de 
eigenfrequenties van de staven te kunnen herkennen. Als de staaf bijvoorbeeld niet 
axiaal gexciteerd wordt, zullen in het frequentiespectrum van de rek transversale 
componenten herkenbaar zijn. 

Longitudinale beweging als star lichaam 
Voor kleine longitudinale verplaatsingen kunnen de uiteinden van de staaf als vrij 
worden beschouwd. In geval van relatief kleine uitwijkingen en bij verwaarlozing van 
de luchtweerstand is dit een harmonische slingering in de stalen draden. Deze slinger- 
frequentie f bedraagt (volgens vergelijking (B2.17) in bijlage 2) 8,9 Wz. 
f,,=0,9 Hz. 

Longitudinale eigenfrequenties van de staven 
Voor de aluminium staaf geldt volgens vergelijking (B2.23) voor de longitudinale 
eigenfrequenties f,=n*1164 Hz. Dit betekent een hoofdfrequentie (n=l) van 1164 Hz. 
Voor de perspex staaf wordt dit f,,=n*416 Hz. Dit betekent een hoofdfrequentie van 
416 Hz. 

Transversale eigenfrequenties van de staven 
Voor de transversale eigenfrequenties gelden voor de aluminium staaf volgens 
vergelijkingen (B2.25) tlm (B2.27) voor respectievelijk n=l, 2, 3 en 4 eigenfrequenties 
van 14, 40, 78, 139 Hz. 
Voor de perspex staaf gelden voor respectievelijk n=l, 2, 3 en 4 eigenfrequenties van 
6, 15, 30, 50 Hz. 

2.2.2 Experimenten met de aluminium en perspex staven 

Aan de hand van met DIFA verzamelde meetdata worden nu voor beide staven de 
aspecten van golfvoortplanting in de slanke aluminium en perspex staaf besproken. 

Aluminium 

In figuur 2.4 wordt de axiale rek, gemeten met rekstrook 1 en rekstrook 2 op de 
aluminium staaf, weergegeven als functie van de tijd. Het volgende kan hierover opge- 
merkt worden: 
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Rekpulsvorm na reflectie 

De vorm van de rekpuls verandert niet in de tijd; de gereflecteerde rekpuls heeft 
ongeveer dezelfde vorm als de oorspronkelijke. Volgens bijlage 2 treedt in de alumi- 
nium staaf dispersie op ah de frequentie boven de 130 kHz komt. Het frequentiespec- 
trum van zowel één rekpuls (figuur 2.2.b) ais van de heen en weer reflecterende 
rekpuls (figuur 2.6) bevat niet zulke hoge frequenties, zodat de geometrie van de staaf 
in combinatie met de excitatiefrequentie geen dispersie zal veroorzaken. In het 
tijdsinterval dat, een rekpuls j i s t  eei reksmok gepasseerd is en e a  gereflecteerde 
rekpuls nog niet gearriveerd is, is n m  verwachting de rek gelijk am nul. Op dit 
tijdsinterval bij de experimenten is echter een in de tijd toenemende oscillatie zicht- 
baar. De rek in rekstrook 2 vertoont boven op de reflecterende rekpuls nog een extra 
slingering. Dit is mogelijk een gevolg van een niet geheel axisymmetrische excitatie. 

rektrook 1 

-1 O 1 2 3 4 5 6 
tijd [sec] x lov3 

- 
L 

B 
bJ 

-1 O 1 2 3 4 5 6 
tijd [sec] 

Figuur 2.4: reflecties van rekpuls in de aluminium staaf 

Amplitude rlfname 

Omdat de demping bij aluminium zeer gering is, is ten opzichte van de pulsduur een 
zeer lange meettijd nodig om een afname van de rekpulsamplitude waar te nemen 
(figuur 2.5). 

Fourkrtransformuîk 

Als van de rek in de rekstroken de fouriertransformatie wordt bepaald, dan kan uit het 
frequentiespectrum (figuur 2.6) de hoofdfrequentie herkend worden. Deze bedraagt hier 
1140 Hz. De samplefrequentie van de meting bedroeg 25,6 Khz en er zijn per 
rekstrook 32768 metingen geregistreerd. 
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Go@oor@iantingssnelheid 

Uit de hoofdfrequentie kan met de staaflengte een golfvoortplantingssnelheid berekend 
worden van 2*2,184*1140=4980 ds, wat iets lager is dan de theoretische eendimen- 
sionale golfvoortplantingssnelheid %SOS2 ds. Dit is mogelijk een gevolg van een 
andere elasticiteitsmodulus dan de tabelwaarde. 

-i ! ! !  ! !  ! ! i  

Figuur 2.5: demping van rekpuls, zichtbaar bij lange meettijd van reflecties van 
rekpuls in de aluminium staaf 

reksimok 1 

5000 10000 
frequentie [Hz] 

rekstrook 2 

5000 1ww 
frequeniia [Hz] 

Figuur 2.6: Frequentiespectrum van de rek in rekstroken 1 en 2 bij reflecties van 
de rekpuls in de aluminium staaf. 

Om het effect van het beperkte contactvlak van de kogel met het uiteinde-oppervlak 
van de staaf te meten, zijn in de buurt van het geëxciteerde uiteinde drie rekstroken 
aangebracht, die zich bevinden op respectievelijk z/R= 0,53 (a), 1,07 (b) en 1,6 (c) van 
het uiteinde. 
Dat het effect van de kogelbotsing meetbaar is aan de buitenzijde van de staaf, berust 
op de veronderstelling dat indien de rekverdeling over dwarsdoorsneden over de axiale 
lengte verandert, dit zichtbaar moet zijn in een amplitudeverandering van de eerst 
passerende rekpuls aan de buitenzijde van de staaf als functie van de axiale afstand. 
Het resultaat van een meting van de eerst passerende rekpuls met de rekstroken 1 en 2 
op de aluminium staaf is weergegeven in figuur 2.7. Omdat slechts drie versterkertjes 
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voorhanden zijn, zijn twee series van tien metingen gedaan. In de eerste serie metingen 
zijn rekstroken 1 t/m 3 geregistreerd (doorgetrokken lijn), in de tweede serie metingen 
zijn rekstroken 2 t/m 4 geregistreerd (onderbroken lijn). Vanaf het geëxciteerde 
uiteinde gezien neemt de amplitude van de axiale rekpuls toe met toenemende axiale 
afstand. Als  er van uit wordt gegaan dat deze bij het uniform worden van de rekverde- 
ling over de dwarsdoorsnede een bepaalde maximale waarde bereiken, dan blijkt uit 
deze metingen dat reeds in de buurt van een axiale afstand van z/R=1,6 de rek- en 
spanningsverdeling uniform over de dwarsdoorsnede verdeeld is. 

Z . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  
. . . . .  . . . . .  . . . . .  -2 ~..":'.''': 

4 +.:..:..:..: 
. . . . .  . . . . .  . . . . .  
. . . . .  - . . . . .  . . . . .  . . . . .  a -6 <..!..>.!.,! 
. . . . .  . . . . .  . . . .  

. . .  
-1 O1 23X 

t [sed, 
-P : ícp 

. . . . .  . . . . .  

t [sed, 

. . . . .  

t [sed 

0 2 ~ x  :L.:..:..: . . . . .  . . . . .  

: : 1:  i / ;  
-2 .:..i i .  . j  

: : ,if i : 
4 :..;.p.:..: 

~ . . $ i .  
w4 c..!..:..;..) 

: : . ; :  
- 8 ' .  . . .  

- 1 0 1 2 3  

: : I :  . . 

- . .  
I . . . . .  - . . . . .  

. . . . .  

t [sed 
Figuur 2.7: de eerste passerende rekpuls, gemeten in rekstroken op: 

A alra= 033 
B 1 ,O7 
C 1,6 
1 30,7 

Perspex 

In figuur 2.8.a wordt de axiale rek, gemeten met rekstrook 1 en rekstrook 2 op de 
perspex staaf, weergegeven als functie van de tijd. In figuur 2.8.b zijn de achtereenvol- 
gende rekpulsen die in positieve z-richting (van gdxciteerde uiteinde af) bewegen in 
één figuur geplot. 

Het volgende kan over de figuren 2.8.a en 2.8.b opgemerkt worden: 

Amplitlcde afname 

De amplitude van de rekpuls neemt af. Deze afname lijkt ongeveer exponentieel te 
verlopen. 

Pulsvormverandering na refzectie 

De vorm van de rekpuls verandert aanzienlijk (figuur 2.8.b). Dit is een gevolg van het 
dispersieve materiaalgedrag van perspex (bijlage 1). De puls is hierdoor na iedere 
reflectie iets breder dan de vorige. Volgens bijlage 2 treedt in de perspex staaf 
dispersie op als de frequentie boven de 41 kHz komt. Het frequentiespectrum van 
zowel één rekpuls (figuur 2.3.b) als van de heen en weer reflecterende rekpuls (figuur 
2.9) bevat nieE zulke hoge frequenties, zodal de geometrie van de stad in combinatie 
met de excitatiefrequentie geen dispersie zal veroorzaken. De dispersie die waargeno- 
men wordt is dus volledig het gevolg van het dispersieve gedrag van perspex. 
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Rest-rek 

Na enkele reflecties is de rekpuls zo breed geworden dat de rekpuls interfereert met 
zijn eigen gereflecteerde rekpuls. De waarde die de rek heeft op het moment dat een 
nieuwe gereflecteerde rekpuls arriveert, wordt vanaf nu de rest-rek genoemd. 

x 1 0 ' ~  rekstrook i 
4- I I I I I I I 

z 

G 

-04005 i O. iO5  0.b O h 5  0.b2 0.i25 O.& 0.i35 0.04 
tijd [sec] 

-04005 O 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 
tijd [sec] 

Figuur 2.8.a: reflecties en demping van rekpuls in de perspex staaf 

Y 104 rekstrook 2 
' I  I 

I I I I I I I I 
2 3 4 5 6 7 a 9 

x lo4 tijd [sec] 

Figuur 2.8.b: opeenvolgende, in positieve axiale richting bewegende, in amplitude 
afnemende rekpulsen, gemeten met rekstrook 2 in de perspex staaf 

Fourìertransformutie 

Als van de rek in de rekstroken de fouriertransformatie wordt bepaald, dm hmen aait 
het frequentiespectrum (figuur 2.9) de hoofdfrequentie herkend worden. Deze bedraagt 
508 Hz. De samplefrequentie bedroeg 2û4,8 Khz en er zijn per rekstrook 8192 
metingen weggeschreven. 
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Go#?oorípíantingssnelheid 

Uit de hoofdfrequentie volgt een golfvoortplantingssnelheid van 2*2,01*508=2042 ds. 
Dit is veel groter dan de theoretische eendimensionale golfvoortplantingssnelheid van 
q,=1672 mls. 

o.+ 

I 
0.04 

x0.w ' 
w3 - 

0.02 ' 

0.01 ' 

mkbtrook 
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........ 

........ 

........ 

4 
2000 4Mx> 
frequentie [Hz] 

0.12 

! 
0.1 - 

xo.08 - 
ui% 
- 
- 

0.06 - 

0.04 - 

0.02 t 

2- 4- 
frequentie [Hzl 

Figuur 2.9: frequentiespectrum van de rek in rekstroken 1 en 2 bij reflectie van de 
rekpuls de perspex staaf. 
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Hoofdstuk 3 

Numerieke aspecten van het simuleren van golfvoort- 
planting in elastische materialen 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste aspecten van de numerieke simulatie van 
golfvoortplanting in elastische materialen behandeld. Bij numerieke simulatie 
worden de bewegingsvergelijkingen in een eindig aantal stappen zowel in de tijd 
als in de ruimte gediscretiseerd. Voor de ruimtelijke discretisatie zal bij de in dit 
onderzoek gebruikte simulaties gebruik gemaakt worden van de Galerkin eindige 
elementen methode. Voor de tijdsintegratie wordt gebruik gemaakt van de New- 
mark-p methode. Beide discretisaties zullen in dit hoofdstuk aan de orde komen, 
waarna de numerieke stabiliteit en nauwkeurigheid van de algoritmen behandeld 
wordt. 

3.1 Ruhtel$ce discretisatie: Galerkin eindige elementen methode 

De ruimtelijke discretisatie kan worden gerealiseerd door middel van eindige elementen 
methoden en eindige differentie methoden. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt 
van de Galerkin eindige elementen methode, omdat de methode geschikt is voor com- 
plexe geometriëen en randvoorwaarden. De uitgangsvergelijkingen vormen de bewe- 
gingsvergelijkingen voor een homogene isotrope elastische stof 

$U 
at2 

9 . u  + p p =  p - (3.1) 

De te hanteren werkwijze wordt uitvoerig beschreven in het verslag van Van Hoof 
[Hoof 19941) en zal hier slechts geschetst worden. Door (3.1), de zogenaamde sterke 
formulering van het probleem, voor te vermenigvuldigen met een weegfunctie w komt 
men tot de zwakke formulering [Baaijens 19911. Dit wordt een zwakke formulering ge- 
noemd, omdat deze een lagere orde differentieerbaarheid vereist dan het oorspron- 
kelijke probleem. De volgende stap is het definiëren van de mesh (verzameling van 
elementen). Bij het definiëren van de mesh geldt in het algemeen dat hoe kleiner de 
elementafmetingen zijn, hoe beter de oplossing het werkelijke systeem kan benaderen. 
In ieder element worden de verplaatsingen benaderd met polynomen. Bij een lineair 
element zijn dit eerstegraads polynomen. De polynomen worden volledig bepaald door 
de orde en de verplaatsingen in de knooppunten. Op deze manier is het probleem 
verplaatst van het vinden van het totale verplaatsingsveld naar het vinden van de 
verplaatsingen in de knooppunten van de elementen. Het verplaatsingsveld in ieder 
element wordt bepaald door het produkt van een vormfunctie, die slechts een functie 
van de positie is, en de knooppuntsverplaatsingen, die slechts een functie van de tijd 
zijn. Voor een isotrope lineaire compressibele elastische vaste stof leidt bovenstaande 
werkwijze tot het volgende stelsel semi-discrete bewegingsvergelijkingen 

M U + K u = F(t) (3.2) 

Hierin is M de positief definiete, symmetrische, consistente massamatrix. De consisten- 
te massamatrix heeft de neiging de eigenfrequenties van het systeem te overschatten 
[Belytschko 19741. De consistente matrix is een band matrix die afgeleid is van het 
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werkelijke systeem. Een tegenhanger van de consistente massamatrix is de gelumpte 
massamatrix. De gelumpte massamatrix is een benadering van de consistente massa- 
matrix door een diagonaal matrix die vaak tot redelijk goede oplossingen en tot bespa- 
ring in rekentijd en geheugenruimte leidt. Het diagonaliseren van de massamatrix houdt 
in feite in dat de massa evenredig verdeeld wordt over de knooppunten van de elemen- 
ten van het model. & is de positief semi-definiete, symmetrische stijfheidsmatrix en u 
is de kolom met knooppuntwerplaatsingen. Er wordt uitgegaan van lineaire systemen, 
waarbij geldt dat en & onafhankelijk van u of de tijdsafgeleiden van u zijn. F is de 
kolom met externe krachten. 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van lineaire isoparametrische rechthoekige 
elementen. Bij de keuze van de mesh wordt op de volgende punten gelet: 
* als de elementen niet ailen gelijk van afmetingen zijn, dan worden extra reflecties 

geïntroduceerd tussen de elementen [BaZant 19781, het is dus verstandiger indien 
mogelijk een uniforme mesh te gebruiken; 
de elementen moeten zo klein zijn dat de eigenfrequenties van de elementen hoger 
ligt dan de relevante systeemfrequenties; 
als de elementen niet ongeveer vierkant zijn, dan bestaat de kans dat extra 
ongewenste frequenties geïntroduceerd worden. 

* 

* 

3.2 Tijdsintegratie: Newmark-b methode 

De semi-discrete bewegingsvergelijkingen (3.2) moeten nog in de tijd geïntegreerd 
worden. Hiertoe wordt de tijd gediscretiseerd in een aantal tijdstappen. Het integreren 
van de vergelijkingen over deze tijdstappen kan met een impliciete of een expliciete 
integratiemethode geschieden. Impliciet betekent dat het berekenen van de grootheden 
berust op informatie van vorige tijdstippen en het huidige tijdstip. Expliciet wil zeggen 
dat de grootheden op een bepaald tijdstip berekend kunnen worden uit informatie van 
eerdere tijdstippen. Een voorbeeld van een expliciete integratiemethode is de centrale 
differentie methode. Bij deze methode verdient het, met het oog op de nauwkeurigheid 
van de oplossing, de voorkeur gebruik te maken van een gelumpte massamatrix. Dit 
betekent dat de massamatrix gediagonaliseerd wordt. De expliciete differentie methode 
is vergeleken met een impliciete methode goedkoop in rekentijd, maar vereist, voor 
numerieke stabiliteit, het gebruik van kleine EijdsEappen. Een andere HneEhode is de 
impliciete Newmark-f3 methode. Gebleken is [Krieg en Key 19731 dat bij gebruik van 
de consistente massamatrix de fouten die ontstaan door ruimtelijke discretisaîie, gemm- 
penseerd zullen worden door de fouten die ontstaan door tijdsdiscretisatie. Hoewel bij 
de impliciete Newmark-p methode de rekenkosten per tijdstap groter zijn dan bij de 
expliciete methode, wordt de Newmark-p methode in dit onderzoek bij alle simulaties 
gebruikt, omdat de berekening, ongeacht de tijdstap, altijd stabiel is. 

De impliciete Newmark-p methode bestaat uit de volgende iteratie 

A C  = U ,  + A t  U ,  + y [ ( 1  - 2p) ü, + 2p ü,+J (3.3) 

',+i = U ,  + A t  [(i - y) ü, + y 

Hierin is At de tijdstap en zijn u,, etc. benaderingen voor u(t,,), t, =nat en stelt u de 
kolom met knooppuntsverplaatsingen voor. De eerste vergelijking van deze set is de 
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benaderingsoplossing voor tijdstip L+~.  Met de parameters f3 en y kunnen de stabiliteit 
en nauwkeurigheid van het algoritme be'invloed worden. Ais p?4 en y=% gekozen 
worden, dan resulteert een algoritme dat ook wel bekend staat als de trapezium 
methode (3.4) die in aile in dit onderzoek gebruikte simulaties gebruikt is. De methode 
is onvoorwaardelijk stabiel. De snelheden en versnellingen op g,, kunnen met de 
snelheden en versnellingen op tijdstip t, opgelost worden uit de eerste vergelijking van 
(3.3). 

At2  un+l = U, + A t  U, + -[ü, + Ü,+1] 
4 

At [U, + - - u, + - 
2 

í3.4) 

Worden zowel voor tijdstip t,, als op tijdstip de resultaten ingevuld in de bewe- 
gingsvergelijking van (3.4) en van elkaar afgetrokken, dan volgt een formulering in 
termen van de incrementele verplaatsingen Au. Dit stelsel vergelijkingen kan, bijvoor- 
beeld met de Newton-Raphson methode die algemeen gebruikt wordt in eindige 
elementen pakketten, voor ieder tijdstip opgelost worden. De Newton-Raphson 
methode leidt bij liieaire problemen tot een stelsel lineaire vergelijkingen waarvan de 
systeemmatrix geveegd kan worden tot bovendriehoeksmatrix. Via terugsubstitutie 
kunnen de incrementele verplaatsingen Au bepaald worden. De terugsubstitutie moet op 
ieder tijdstap opnieuw uitgevoerd worden, maar vereist veel minder rekentijd dan het 
vegen tot de bovendriehoeksmatrix, wat slechts nodig is als de tijdstapgrootte verandert 
in de simulatie. 

3.3 Stabiliteit en nauwkeurigheid 

De nauwkeurigheid van een dynamische analyse wordt in feite bepaald door twee 
factoren: de fouten die veroorzaakt worden door de ruimtelijke discretisatie en de 
fouten die veroorzaakt worden door de tijdsdiscretisatie. 

3.3.1 Invloed van de tijdstapgrootte op de stabiliteit 

Bathe [Bathe 19821 omschrijft de stabiliteit van een integratie methode als volgt: 

Een integratie methode is onvoorwmrdeluk stabiel als de oplossing voor iedere set 
beginvoorwaarden begrensd is voor iedere tijdstapgrootte, ook wanneer &IT groot is. 

Een integratie methode is voorwaardeluk stabiel als de oplossing begrensd is voor 
iedere set beginvoorwaarden mits AtfT kleiner is dan een bepaalde kritische waarde. 

De Newmark-f3 methode is onvoorwaardelijk stabiel als 

1 
2 

2 p 2 y 2 -  
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en voorwaardelijk stabiel als 

1 1 Y 2 5  en P %Y 

In geval van voorwaardelijke 

(3.6) 

stabiliteit (3.6) kan een kritische tijdstap bepaald worden 
uit de eigenfrequenties van de elementen. Bij de in dit onderzoek gebruikte simulaties 
zal steeds een lineair rechthoekig element met 4 knooppunten gebruikt worden. Voor 
eepi hetik vierkm eleaepit met vier knoopp-mtea vond Hingles [Hinghes 19831 voor 
een imrwzzlrde!ijk stzbiel dgcri+ae de velgede schatt.hg vocr de relatie ti;ssea de 

golfvoortplantingssnelheid, kritische tijdstap  AL^^, de longitudinale 
c,’ = (h+2i)/p, e n  de lengte (i, ) en hoogte (i2) van een element 

3.3.2 Invloed van de tijdstapgrootte op de nauwkeurigheid 

(3.7) 

waarvoor geldt dat 

Bij het kiezen van de tijdstapgrootte zijn twee zaken belangrijk: de benodigde rekentijd 
(evenredig aan het aantal tijdstappen en omgekeerd evenredig aan de tijdstapgrootte) en 
de nauwkeurigheid. Hoe kleiner de tijdstap, hoe hoger de frequenties van het bestu- 
deerde systeem die beschreven kunnen worden. Naarmate de interesse in het systeem 
uitgaat naar hogere frequenties, zal de tijdstapgrootte kleiner moeten worden. De 
trillingstijden van de elementen die kleiner zijn dan de tijdstapgrootte zuilen niet goed 
beschreven worden. Vanwege een meestal met toenemende frequentie afnemende 
amplitude van het frequentiespectrum heeft dit effect echter meestal geen invloed op de 
berekening van de lagere frequenties. 

Een goede volgorde om tot een keuze van de tijdstapgrootte te komen is eerst de 
relevante frequenties van het bestudeerde systeem te bepalen, dan een geschikte 
ruimtelijke discretisatie te kiezen waarmee deze frequenties beschreven kunnen worden 
en vervolgens de tijdstapgrootte te kiezen. 

3.4 Numerieke dispersie 

Als een systeem zich dispersief gedraagt, betekent dit dat het systeem frequentie 
afhankelijk gedrag vertoont. Bij golfvoortplanting uit dit zich in een verschillende 
voortplantingssnelheid van iedere frequentiecomponent van de golf (zie bijlage 1, deel 
B1.5). Dispersie kan een gevolg zijn van fysische fenomenen die o.a. bepaald worden 
door geometrie, randvoorwaarden en materiaaigedrag, maar ook van numerieke 
oorzaken die het resultaat zijn van ruimtelijk discretisatie en tijdsdiscretisatie. Een 
algemeen probleem bij simulaties van golfvoortplanting is dat het vaak niet duidelijk is 
of dispersie een fysische dan wel een numerieke oorzaak heeft. 
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3.4.1 Numerieke dispersie als gevolg van tijdsdiscretisatie 

Een maat voor de numerieke dispersie is 

Hierin is c de fase snelheid (bijlage 1, verg. B1.19), c, de eendimensionde golfvoort- 
plmtingssnelheid en T de bij co behorende periode. Als e, gelijk am 1 is dm is het 
ifitegratie-dgwitme aiet dispersief. Hemit volgt dzt mmerieke asgersie dcûr tijdsois- 
cretisatie resulteert in periodeverlenging en niet tot amplitude afname. 

3.4.2 Numerieke dispersie als gevolg van ruimtelijke discretisatie 

Worden eendimensionale golfverschijnselen in fysisch niet-dispersieve systemen 
gesimuleerd en wordt toch dispersie geobserveerd, dan zal dit een numerieke oorzaak 
hebben. Met een oplossing voor harmonische eendimensionale golven als in bijlage 1 
vergelijking (B 1.18) kan de numerieke dispersie bestudeerd worden en uitgedrukt 
worden in de vorm van een golfíengteverandering 

(3.9) 

Hierin is h de bij co behorende golflengte en h de numerieke tegenhanger van A. 

WotgewBdytschko [Belytschko 19741 zijn de snelheden volgens de numerieke 
berekening in geval van een consistente massamatrix groter dan in de fysische 
werkelijkheid. Tevens beweren zij dat in het tweedimensionale geval vierkante 
elementen en consistente massamatrices de beste dispersieve eigenschappen hebben. 

3.5 In dit onderzoek gebruikte discretisaties 

Bij de simulaties in dit onderzoek wordt voor de ruimtelijke discretisatie gebruik 
gemaakt van de eindige elementen methode met rechthoekige lineaire axisymmetrische 
elementen met vier knooppunten. Er wordt gerekend met de consistente massamatrix. 
Voor de tijdsintegratie wordt de impliciete, onvoorwaardelijk stabiele Newmark-p 
methode met p=?4 en y=% (trapezium methode) gebruikt en is de tijdstapgrootte 
tijdens de simulatie constant. Er wordt bij de simulaties uitgegaan van kleine deforma- 
ties. 

De voor het eindige elementen pakket MARC benodigde file kan gegenereerd worden 
met behulp van de pre-processor Mentat. 
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Hoofdstuk 4 

Golfvoor tplanting in een slanke elastische staaf= simu- 
laties en experimentele validatie 

Met het simuleren van golfvoortplanting is gestart met een eenvoudig axisym- 
metrisch model met elastisch materiaaigedrag. Dit model wordt uniform over het 
oppervlak van het uiteinde belast door een spanningspuls waarvan de vorm 
overeenkomt met de gemeten rekpuls in paragraaf 2.1.2. Aan de hand van 
simulaties van eendimensionale golfvoortplanting, is de invloed van veranderen 
van de ruimtelijke discretisatie (elementenmesh) en de tijdsdiscretisatie (tijdstap- 
grootte) op de resultaten van de simulaties onderzocht, die vergeleken worden met 
de experimenten uit paragraaf 2.2.2. 
Vanwege de behoefte aan meer kennis van de golfvoortplanting in de buurt van 
de botsing, werd vervolgens de golfvoortplanting in de buurt van het geëxciteerde 
uiteinde van de aluminium staaf gesimuleerd. Hiertoe werd een fijnere mesh 
gekozen en werd de excitatie geleverd door een krachtpuls die aangrijpt in het 
midden van het uiteinde-oppervlak. Het beoordelen van de resultaten wordt 
gedaan door het visualiseren van de numerieke resultaten met behulp van driedi- 
mensionale figuren. Tevens bevatten deze figuren de juiste informatie voor 
vergelijking met de experimenten van paragraaf 2.2.1, zodat een uitspraak gedaan 
kan worden over de invloed van de niet uniforme excitatie op de golfvoortplan- 
ting in de gehele staaf. 

4.1 Uniforme axiale excitatie: eendimensionale golfvoortplanting 

In deze paragraaf zal aan de hand van een elastische slanke axisymmetrische staaf 
onderzocht worden wat de invloed is van verschillende meshes en tijdstapgrootten op 
de simulatie. De numerieke resultaten worden vervolgens vergeleken met de experi- 
mentele resultaten van paragraaf 2.2.2. 

4.1.1 Simulaties van eendimensionale golfvoortplanting 

Model 

Voor de simulaties van eendimensionale golfvoortplanting wordt de slanke aluminium 
staaf axisymmetrisch gemodelleerd met behulp van lineaire iso-parametrische recht- 
hoekige elementen met vier integratiepunten en met elastisch materiaalgedrag zonder 
demping (MARC elementnr. 10, figuur 4.1). De hoogte van ieder element is gelijk aan 
de straal van 7,5*10-3 m en de lengte van de staaf (2,184 m) wordt verdeeld in 300 
elementen met ieder een lengte van 7,28*103 m. in figuup 4.1 is bet model getekend 
zoals het gemodelleerd is met Mentat. Een lengtedoorsnede van de staaf waarvan 
slechts het deel boven de hartlijn gemodelleerd wordt. 

Voor het vergelijken van de simulaties met de gemeten rek in rekstrook 1 en 2 uit 
paragraaf 2.2.2 wordt de axiale rek van de integratiepunten van element 32 en element 
158, die zich op dezelfde positie als rekstrook 1 en 2 bevinden, geplot. 
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Excitatie 

De excitatie wordt uniform over het uiteinde-oppervlak (-0) aangebracht in de vorm 
van een spanning. De spanning als functie van de tijd o(t) wordt bepaald uit de rekpuls 
van paragraaf 2.1.2 met de wet van Hooke. Hierbij wordt aangenomen dat de rek over 
de dwarsdoorsnede bij de rekstrook uniform verdeeld is (figuur 4.2). 

R - 7.5 
I I  

ct -IJ . .--. I L I J  . . .-- I L I 1 1  . . * 1 L1J . - ---. I L I J  . . .- IJIJ1 - --. 1 11J . - .- I -. L I J  - . .- I -. L1 . 

Figuur 4.1: axisymmetrisch model van de slanke aluminium staaf, inclusief excitatie 

Figuur 4.2: excitatiepuls o(t) berekend uit rekpuls van figuur 2.2.a. 

Invloed tijdsintegratie: tijdstapgrootte Aî 

Hoewel de gebruikte tijdsintegratiemethode (trapezium methode: hoofdstuk 3) stabiel 
is, blijkt de keuze van de tijdstapgrootte van invloed te zijn op de nauwkeurigheid van 
de numerieke simulaties. Het blijkt dat er een bepaalde grenstijdstapgrootte Atg bestaat 
waarvoor geldt dat simulaties met een tijdstapgrootte groter dan At8 oscillaties 
vertonen, terwijl simulaties met een tijdstapgrootte kleiner dan Atg deze niet vertonen. 
Deze grenstijdstapgrootte Atg blijkt voor het onderzochte model ongeveer gelijk te zijn 
aan de kritische tijdstapgrootte Atkril zoals die volgens Hughes [Hughes 19831 berekend 
kan worden voor de Newmark-p methode in geval van voorwaardelijk stabiliteit 
(paragraaf 3.3.1). Voor het rechthoekige element van het axisymmetrische model in 
figuur 4.1 bedraagt Atg volgens vergelijking (3.7) 8,28*10-7 sec. 
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De invloed van de tijdstapgrootte op de nauwkeurigheid van de simulaties wordt duide- 
lijk gemaakt aan de hand van de resultaten van een viertal simulaties met verschillende 
tijdstapgrootten: 

At=0.5 *Atg =4*10-7 sec 
At=Atg =8*lO=/ sec 
At=5*Atg = 4 * W  sec 
At= 10*Atg =8*10a sec 

x I O 5  A 
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1 2 3 4 5 6 -5 
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Figuur 4.3: Invloed van tijdstapgrootte; 
E,(t) in knooppunt 2 van element 158 (t.p.v rekstrook 2) bij simulatie 
met tijdstapgrootte At: 
A: At=Atg; B: At=5*Atg; C: At=lO*Atg 

In verband met interferentie van de rekpuls met een gereflecteerde rekpuls, heeft 
rekstrook 2 de beste positie voor het beoordelen van de resultaten. In figuur 4.3 is de 
axiale rek in het integratiepunt van het element 158 dat zich op deze positie bevindt 
geplot over een tijdsinterval waarin vijf opeenvolgende reflecties optraden. De axiale 
rek in het element bij de simulatie met At=0.5*Atg vertoonde geen verschil met de 
axiale rek bij de simulatie met At=Atg en wordt om deze reden niet geplot. 

In fíguw 4.3 is te zien dat er bij een tijdstap groter dan de grenstijdstapgrootte Atg 
nadat de rekpuls het element gepasseerd heeft ontstaan oscillaties (figuur 4.3: B em C). 
Deze nemen met toenemende tijdstapgrootte in amplitude toe. Ook neemt de golfvoort- 
plantingssnelheid iets af bij het toenemen van de tijdstapgrootte. Een kleinere tijdstap- 
grootte dan de kritische tijdstap leidde, in het gesimuleerde tijdsinterval, niet tot een 
nauwkeuriger oplossing en kan hooguit leiden tot het introduceren van extra, hoge 
frequenties [Hoof 19941 en hoge rekenkosten. 
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Invloed ruimtelgke discretisatie: meshkeuze 

De lengte van de rekpuls in de staaf bedraagt circa 0,8 m. Omdat de staaf zeer slank is 
en vierkante elementen gebruikt worden bij de elementenverdeling passen zo’n 110 
elementen op deze lengte van 0,8 m. De rekpuls kan hier nauwkeurig mee beschreven 
worden. Meshvefijning resulteerde in het model niet tot beter resultaten, wel tot hoge 
rekenkosten en tot het introduceren van hogere frequenties in de mesh. Een meshver- 
groving leidde tot oscillaties. In de plot waren oscillaties zichtbaar voor het moment 
dat em rekpuls arriveerde op de posicde vm ïekstïook 2. Deze zijn echter niet het 
gevolg eeo te grove mesh, n2ar eerder eec gevolg YW de nzdelige verhading 
tussen de hoogte en de lengte van ieder element, zodat de elementen niet meer vierkant 
zijn. Voor het slanke element wordt een tijdstapgrootte gekozen, die klein is ten 
opzicht van de eigencequentie voor longitudinale trillingen in het element. Hierdoor 
worden extra frequenties geïntroduceerd. 

4.1.2 Vergelijking van simulatie resultaten met experimenten 

In figuur 4.4 is de rek in de knooppunten van element 32 en 158 geplot. Afgezien van 
een verschil in goifvoortplantingssnelheid tussen experiment en simulatie en geringe 
oscillaties in de experimenten beschrijft de simulatie de experimenteel bepaalde rek 
goed. 

O 1 2 3 4 5 
x 10 tijd [sec] 
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% 
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O 1 2 3 4 5 
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Figuur 4.4: q(t) in rekstrook 1 (boven) en rekstrook 2(onder); 
doorgetrokken lijn : numeriek 
onderbroken lijn : experimenteel 

Voor een vergelijking van de analytische berekeningen van paragraaf 2.2.1, de 
experimenten van paragraaf 2.2.2 en de resultaten van de simulaties zijn de goifvoort- 
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plantingssnelheden en eigenfrequentie in tabel 4.1 samengebracht. De golfvoortplan- 
tingssnelheid in de simulatie is gelijk aan de analytische eendimensionale golfvoort- 
planting. De golfvoortplantingssnelheid in de aluminium staaf ligt iets lager. Dit kan 
het gevolg zijn van een verschil tussen de werkelijke elasticiteitsmodulus van het 
materiaal en de tabelwaarde. De door rekstrook 2 gemeten rek vertoont nog een ander 
verschijnsel; bovenop de rekpulsen is een extra, lagere frequentie zichtbaar (1130 Hz). 
Dit is mogelijk een transversale trilling die het gevolg kan zijn van een niet zuiver op 
de hartlijn van de staaf botsende kogel of een niet zuiver in axiale richting geëxciteer- 
de skaaf. Volgens analytische berekeningen in paragad 2.2.i ligt de transversde 
eigenfrequentie van de vierde trUngsvornn (n4, f=139 Hz) hier het dichtst bij. 

Golfvoortplantingssnel- 
heid en eigenfrequentie 
volgens: 

frequentie golfvoortplantings- 

[Hzl [&SI 

snelheid 

analytisch (2.2.1) 

experimenteel (2.2.2) 

numeriek (4.1.2) I 1167 I 5096 II 

1164 5082 

1140 4980 

tabel 4.1: Vergelijking van eigenfrequentie en golfvoortplantingssnelheid volgens 
analytische berekening, experimenten en numerieke simulaties 

Keuze van tijdstapgrootte 
Voor de keuze van de tijdstapgrootte voor simulaties met de stabiele Newmark-f3 
methode vormt de kritische tijdstapgrootte, gedefinieerd door Hughes voor de onsta- 
biele Newmark-f3 methode, een goede indicatie voor de te gebruiken tijdstapgrootie. 
De tijdstapgrootte ligt bij vierkante elementen een factor 42 lager dan de trillingstijd 
van het element. Zodat de eigenfrequentie van het element goed beschreven kan 
worden. 

Keuze van mesh 
De meshverdeling die het meest geschikt is moet voor iedere toepassing opnieuw 
bekeken worden. In dit onderzoek wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van 
elementen waarvan de hoogte ongeveer gelijk is aan de lengte. Vanwege de leng- 
te/straal verhouding van de staaf resulteert het modelleren met vierkante elementen in 
een mesh die fijn genoeg is voor het accuraat beschrijven van de golfvoortplanting. De 
eigenfrequentie van de elementen is veel hoger dan de belangrijkste frequenties van de 
excitatie (rekpuls) en de eigenfrequenties van de staaf, zodat de systeemfrequenties 
goed beschreven worden. 

28 



4.2 Niet uniforme excitatie: meerdimensionale axisymmetrische golf- 
voortplanting 

In deze paragraaf worden de simulaties van golfvoortplanting ais gevolg van de niet 
uniforme excitatie behandeld. Met behulp van driedimensionale figuren worden de 
simulatie resultaten gevisualiseerd en wordt een vergelijking gemaakt met de expe- 
rimenten in de buurt van het uiteinde. 

4.2.1 Simulaties van meerdimensionale axisymmetrische golfvoortplanting 

Model 

Om de verdeling van de rek niet alleen over de lengte van de staaf maar ook over de 
dwarsdoorsnede van de staaf te kunnen beschrijven wordt een axisymmetrisch model 
gebruikt waarvan de straal in 10 elementen is opgedeeld. Tot dit aantal is gekomen 
door beginnend met een grove mesh van twee elementen over de straal de mesh net zo 
lang te verfjnen totdat geen verandering in de resultaten meer optrad. Om het aantal 
elementen zo laag mogelijk te houden en rekentijd te besparen, wordt de lengte van het 
model zo klein mogelijk gekozen. De ondergrens van de lengte wordt bepaald door de 
golflengte van de rekpuls. De rek in de knooppunten van de elementen wordt tijdens 
de gehele excitatie bestudeerd. Om te voorkomen dat interferentie van de oorspronke- 
lijke rekpuls met het reflecterende rekpulsfront tijdens de excitatie optreedt, is het 
nodig dat het model een minimale lengte gelijk aan de helft van de rekpuls heeft. 

Figuur 4.5: model met excitatie. Van het deel waarvan de rek in de knooppunten 
bestudeerd wordt is de mesh aangegeven. 

Het model heeft een lengte van L=0,45 m die wordt opgedeeld 600 elementen (figuur 
4.5). Van het gebied van 40 bij 10 elementen in de buurt van de excitatie wordt de rek 
verzameld in een file. Bij het plotten van de rek over de mesh in de komende driedi- 
mensionale figuren wordt niet van ieder knooppunt de rek geplot maar om en om, 
zodat er in.plaats van elf zes rekken op iedere dwarsdoorsnede geplot worden. 

Om te voorkomen dat een zeer fijne mesh gebruikt moet worden waarmee het contact 
tussen de kogel en de staaf gesimuleerd kan worden, wordt het contactoppervlak tussen 
de kogel en de staaf verwaarloosd en wordt de excitatie ingevoerd als krachtpuls 
aangrijpend in het knooppunt op de hartlijn op het uiteinde-oppervlak (figuur 4.5). 
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Omdat voor het bestuderen van de niet uniforme rek- en spanningsverdeling over de 
dwarsdoorsnede als gevolg van de niet uniforme excitatie de exacte vorm van de 
rekpiek niet van wezenlijk belang is, wordt de aan te brengen krachtpuls als functie 
van de tijd benaderd met de eerste periodehelft van een sinus (figuur 4.6). 

Figuur 4.6: excitatiepuls o(t): 
doorgetrokken lijn: 

gestippelde lijn: 

sinusvormige puls die in de simulatie wordt ge- 
bruikt; 
vorm van experimentele rekpuls uit paragraaf 
2.2.2. 

Het voordeel van een sinus is dat de formule in Mentat ingevoerd kan worden en dat 
met gemak een andere excitatieduur en tijdstapgrootte gekozen kan worden. 

Figuur 4.7: &,(z,t) in geval van eendimensionale golfvoortplanting, berekend op 
basis van een uniforme rekverdeling over iedere dwarsdoorsnede. 

30 



Om het effect van korte golflengten van de rekpuls op de golfvoortplanting te 
onderzoeken, zijn simulaties gedaan met verschillende excitatieduren. Voor het 
bereiken van dispersie moet de golflengte van de excitatiepuls minder dan vijf 
maai de straal zijn. Een dergelijk korte pulsduur is in de praktijk met de gebruikte 
excitatiemethode niet realiseerbaar. Daarom wordt hier verder niet op ingegaan, 
maar wordt hier aan het einde van dit hoofdstuk nog even kort iets over gezegd. 

Voor de sinusvormige excitatiekracht F(t) geldt 

m e t :  Fa = 15OO N 
T = 0,00016 s 

Bij een uniforme spannings- en rekverdeling over de dwarsdoorsnede geldt volgens 
Hooke voor de axiale rek &,(u) 

En voor de Eangentide rek q,(z,e) gelde 

FLU . x x 
A E  T T co 

e,(z,t) = v - sin(- t - - 2) (4.3) 

De axiale rek als functie van de tijd &,(t) is op enkele axiale posities (in dit geval z=O, 
zi en zj=2*zi) linksonder in figuur 4.7 weergegeven. Zo kan ook de axiale rek als 
functie van de axiale afstand E&) op vaste tijdstippen (in dit geval tat tb=2*ts en 
tc=3*t,) grafisch weergegeven worden (figuur 4.7: rechtsonder). De axiale rekken G(t) 
en E,(z) kunnen ook in een driedimensionale plot weergegeven worden als functie van 
de coördinaten z en t (figuur 4.7). Worden de rekpulsfronten verbonden, dan wordt ook 
de golfvoortplantingssnelheid herkenbaar in het z-t vlak. 

4.2.2 Visualisatie van de simulatie resultaten 

Voor het bestuderen van de rek- en spanningsverdeling over de dwarsdoorsnede 
worden de axiale rek (E,) en tangentiale rek (q,) bestudeerd als functie van de straal 
(r), de axiale afstand (z) en de tijd (t). In de nu volgende figuren zijn de radiale en 
axiale afstanden dimensieloos weergegeven door de radiale- en axiale afstand te delen 
door de straal R van de staaf. Er wordt slechts een (dimensieloze) axiale afstand geplot 
van z/R=4. 

Visualiseren van E,(r,z) over de elementenmesh 

Het weergeven van de rekverdeling over de elementenmesh wordt gedaan door op éen 
tijdstip de rekken loodrecht op de elementenmesh uit te zetten (figuur 4.8). Op het 
tijdstip dat hier weergegeven is (t=0,8*104 sec), heeft de excitatiekracht het maximum 
van 1500 N bereikt. Dit tijdstip komt overeen met tijdstip t, van figuur 4.7: het 
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golffront heeft zich over een afstand van t*~=0.4  m van het uiteinde verplaatst. Omdat 
de excitatiekracht op het knooppunt van een element wordt ingevoerd leidt dit lokaal 
tot een extreem hoge rek. 

- .  
. .  . . .  . .-. . 

. . .  . . .  .......... ::. ; ................. ... . 
r/R o 0 2 

z/R 
4 

. .  . . .  .......... ................... . . .  . ... . ........... ::. ~ .............. : . 
r/R o 0 2 

z/R 
4 

Figuur4.8: rekverdeling over mesh op het moment dat de excitatie-kracht 
maximaal is (1500 N): 
E,(r,z) : links; %(r,z) : rechts 

4 

r/R 

Figuur 4.9: E,(r,z) op t=O,8*1O4 sec: 
doorgetrokken lijn : simulatie MARC; 
gestippelde lijn : op basis van uniforme rekverdeling 
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Om de rek in het gebied waar zich de overgang van een niet uniforme naar een 
uniforme rekverdeling bevindt in beeld te brengen, zijn de onder- en bovengrens van 
de verticale as van figuur 4.8 met een factor 400 verlaagd (figuur 4.9). Omdat bij 
experimenten alleen de axiale rek gemeten werd, zal de aandacht gericht worden op de 
axiale rekken van de simulatie. 

In figuur 4.9 is ook de rek volgens figuur 4.7 op basis van uniformiteit geplot 
(gestippelde lijn). Op deze manier is de overgang van een niet uniforme naar een 
uniforme rekverdeling beter herkenbaar. Deze vindt plaats op ongeveer z/R=2,4 van het 
g&x&eerde uiteinde. Dat in figmr 4.9 de sinusvormige rek als functie van de axiale 
positie z niet terug te vinden is, komt omdat de bovengrens van de z-as in figuur 4.9 
zeer klein is ten opzichte van de bovengrens van de z-as van figuur 4.7. Hierdoor lijkt 
de rek in axiale richting constant te zijn. 

x 

t [sec] ZlR  
Figuur 4.10: axiale rek &,(t,z) (links) en tangentiale rek Eq(t,z) (rechts): 

doorgetrokken lijn: 
gestippelde lijn: 

axiale rek aan de omtrek; 
rekken op de hartlijn. 

Visualiseren van rekken in knooppunten aan de omtrek en in knooppunten op de 
hartlijn voor het vergelijken van numeriek resultaten met experimenten: E,(t,z) 

Voor het vergelijken van de numerieke resultaten met de experimentele resultaten van 
paragraaf 2.2.2 wordt de numeriek berekende rek weergegeven van de zich aan de 
omtrek bevindende knooppunten. Om te zien of de momentane excitatiekracht een 
invloed heeft op de plek waar uniformiteit van de rekverdeling aanvangt, wordt de rek 
ook bekeken als functie van de tijd t. De rek als functie van de radiale coördinaat r/R 
is op aiie weergegeven axiale posities z/R een vloeiende, continue functie. Voor het 
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herkennen van de axiale positie z/R waar uniformiteit aanvangt, volstaat het de rek in 
knooppunten aan de omtrek te vergelijken met de rek in knooppunten op de hartlijn. 
Deze rekken zijn in figuur 4.10 voor verschillende tijdstippen geplot. Verondersteld 
wordt dat de rekverdeling over de dwarsdoorsnede uniform is, als de rekken in de 
knooppunten die zich op de hartlijn bevinden (onderbroken lijn) gelijk zijn aan de 
rekken in de knooppunten die zich op de staafomtrek bevinden (gestippelde lijn). In 
figuur 4.10 is zichtbaar dat de onderbroken en de doorgetrokken lijnen voor ieder 
tijdstip ongeveer tussen z/R=2 en z/R=2,5 elkaar ontmoeten. 

4.2.3 Vergelijken van simulatie resultaten met experimenten 

In paragraaf 2.2.2 werd reeds beschreven hoe op kleine afstand van het geëxciteerde 
uiteinde op verschillende plaatsen de eerst passerende rekpuls van de botsing is 
gemeten. Deze resultaten zullen vergeleken worden met de simulatie van de axisymme- 
trische meerdimensionale golfvoortplanting. 
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Figuur 4.11: vergelijking van de amplituden van de experimenteel en numeriek 

bepaalde rekpulsen als functie van de axiale afstand: 
: rekpulsen in rekstrook a, b, c en 1; 
: berekende rek aan de omtrek; 
: berekende rek op de hartlijn. 

doorgetrokken lijnen 
gestippelde lijn 
onderbroken lijn 

De vorm van de rekpuls in de numerieke simulatie wijkt af van de vorm van de 
experimentele rekpuls. Daarom geeft een driedimensionale plot geen duidelijk beeld. Er 
is geen merkbare invloed van de tijd op de rekverdeling. Het volstaat daarom slechts 
één tijdstip te bekijken. Voor het plotten van de simulatie resultaten, wordt het tijdstip 
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t=0,8*10" sec gekozen, zodat de excitatiekracht en daarmee de rek hun maximale 
waarde hebben bereikt. De experimenteel bepaalde rekpulsen worden ook in de figuur 
geplot. De vorm van de rekpuls is niet zichtbaar omdat de tijd-as in feite loodrecht op 
het vlak van de tekening staat. in de plaats daarvan is een lijn zichtbaar op een vaste 
axiale positie z/R die de minimale waarde van de rek (&,=O) verbindt met de maximale 
waarde van de rek (de amplitude van de rekpuls). Figuur 4.1 1 kan verkregen worden 
uit figuur 4.10 door de kijkrichting te veranderen naar een richting parallel aan de tijd. 

De rekstrook &e zich bij deze meting op de grootste afstand van de botsing bevindt, 
bevindt zich op 230 m afstand (m=30,7) van het geëxciteerde uiteinde, mw- wordt 
in deze figuur geplaatst op een axiale positie van z/R=4. 

Worden de numerieke resultaten vergeleken met de experimentele resultaten, dan valt 
het volgende op: 
* Tussen het geëxciteerde uiteinde (*=O) en rekstrook c (z/R=1,6) volgen de 

experimenteel bepaalde rekpulsamplituden als functie van de axiale positie 
dezelfde trend als de amplituden van de berekende rekpulsen; 
Tussen rekstrook c (z/R=1,6) en rekstrook 1 (z/R=30,7) neemt de rek iets af. Dit 
is in de numerieke simulatie niet zichtbaar. 

* 

Experimentele opstelling voor het valideren van simulaties van eendimensionale 
golfvoortplanting 
Uit de hier beschreven numerieke simulatie van meerdimensionale golfvoortplanting 
blijkt dat de golfvoortplanting in de staaf reeds op een afstand van z/R=2,4 eendimen- 
sionaal is. Dit is ongeveer een factor 120 kleiner dan de totale staaflengte. Bij de 
simulatie van eendimensionale golfvoortplanting in slanke staven wordt het gedrag 
bekeken over een tijdsinterval waarin enkele reflecties optreden. Ten opzichte van de 
afstand die afgelegd wordt bij het reflecteren tussen de uiteinden van de staaf, is het 
uiteinde waarin de rekverdeling niet uniform is verwaarloosbaar. Voor deze simulaties 
vormt de experimentele opstelling een geschikt middel om simulaties van eendimensi- 
onaie golfvoortplanting te toetsen. 

Botsing van kogel tegen staafuiteinde kan gemodelleerd worden als puntkracht op 
knooppunt 
Het is gebleken dat de modellering van de kogelbotsing met een puntkracht die 
aangrijpt in een knooppunt van een element, tot resultaten leidt die experimenteel 
bevestigd kunnen worden. Hierdoor was het mogelijk met behulp van simulaties kennis 
te verkrijgen over grootheden die experimenteel niet bepaald kunnen worden; namelijk 
de rek in dwarsdoorsneden van de staaf. Tevens is een aanzet gedaan voor het simule- 
ren, interpreteren en experimenteel valideren van golfvoortplantingsverschijnselen in de 
buurt van een botsing. 

Golfvoortplanting bij een zeer korte rekpuls 
Bij een simulatie met een golfiengte van de excitatiepuls onder een lengte van circa 
twee maal de straal, veranderde het rekbeeld drastisch ten opzichte van figuur 4.9. Er 
werd een golf zichtbaar die zich in een ringvorm (vergelijkbaar met kringen in het 
water) van het geëxclteerde knooppunt verwijderde. Op de plek waar het front van de 
ring de omtrek van de staaf bereikt wordt deze gereflecteerd. Op deze manier ontstaat 
een zeer grillige rekverdeling over de elementenmesh die continue in de tijd verandert. 
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Hoofdstuk 5 

Eendimensionale golfvoortplanting in een slanke visco- 
elastische staaf= simulaties en experimentele validatie 

In hoofdstuk 4 werd bevestigd dat de experimentele opstelling een geschikt 
hulpmiddel is bij het valideren van simulaties van eendimerisionde mkyrn- 
metrische golfvoortplanting in slanke staven. Xn dit hoodsmk wordt een overzicht 
gegeven van de simulaties van eendimensionale golfvoortplanting met een 
eenvoudig axisymmetrisch model en visco-elastisch materiaalgedrag dat gemo- 
delleerd wordt door een gegeneraliseerd Maxwell model. Van dit model zijn de 
parameters net zolang gevarieerd tot de gesimuleerde golfvoortplantingsverschijn- 
selen het gedrag van de perspex staaf uit hoofdstuk 2 benaderen. Evenals het 
axisymmetrische model uit paragraaf 4.1 wordt dit model geëxciteerd met een 
uniform over het uiteinde-oppervlak van de staaf aangebrachte spanningspuls. 

5.1 Simulaties van eendimensionale golfvoortplanting 

Model 

Voor de simulaties van eendimensionale golfvoortplanting wordt de slanke perspex 
staaf axisymmetrisch gemodelleerd met behulp van lineaire iso-parametrische recht- 
hoekige elementen met vier integratiepunten (figuur 5.1). De hoogte van ieder element 
is gelijk aan de straal van 7,5*10-3 m en de lengte van de staaf wordt verdeeld in 250 
elementen met een lengte van 8,04*10” m. De staaf heeft een lengte van 2,Ol m en 
een diameter van 15 mm. 

R - 7.5 I I  

li. . 1 11 - .--. i L I J  . . .- I -. 111 . . - L l i  - - .- I -. . . L 1 1 _ / / 1 1  . . 1 11 . .--_ i LIJ . . .- 1 -. LI . .- I 
L - 2010, n - 250 I . ,, 

Figuur 5.1: axisymmetrisch model van de slanke perspex staaf met excitatie 

Voor het vergelijken van de resultaten van de simulaties met de gemeten rek in 
rekstrook 1 en 2 uit paragraaf 2.2.2 wordt de axiale rek weergegeven van de integratie- 
punten van element 29 en element 143, die zich op dezelfde positie bevinden als 
rekstrook 1 en 2. 
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Excitatie 

De in het model in te voeren excitatiepuls o(t) als functie van de tijd is op dezelfde 
wijze als in paragraaf 4.1 bepaald uit een door rekstrook 2 gemeten rekpuls (paragraaf 
2.1.1) met de wet van Hooke. Hierbij wordt aangenomen dat de rek over de dwars- 
doorsnede bij de rekstrook uniform verdeeld is (figuur 5.2). 

I d  [sec] 

Figuur 5.2: excitatie: o(t) 

Figuur 5.3: gegeneraliseerd Maxwell model: standar1 

~ 1 0 '  

lineair 3 parametermod 

Sogabe en Tsuzuki [Sogabe en Tsuzuki 19861 hebben onderzoek verricht naar 
golfvooriplanting in een perspex staaf gexciteerd door een kogel. Zij kwamen hierbij 
tot het bepalen van een complexe compliantie voor het perspex en hebben hierop het 
dynamische gedrag van een gegeneraliseerd Kelvin model gefit. Dit model kan 
omgerekend worden naar een gegeneraliseerd Maxwell model (figuur 5.3) dat inge- 
voerd kan worden in MARC. In bijlage 4 wordt een korte inleiding gegeven in de 
beschrijving van het dynamisch gedrag van visco-elastische materialen. In bijlage 5 
wordt aangegeven hoe Sogabe en Tsuzuki te werk gingen en hoe dit resulteert in een 
voor dit onderzoek bruikbaar visco-elastisch materiaalmodel. Het gegeneraliseerde 
Maxwell model bestaat uit een veer in serie met een demper die samen parallel staan 
aan een tweede veer en wordt ook wel standaard lineair 3 parametermodel genoemd. 

De simulaties met dit visco-elastische materiaalmodel hebben vooral als doel de 
parameters van het model te bepalen, waarmee het in paragraaf 2.2.2 geobserveerde 
gedrag van de perspex staaf zo goed mogelijk benaderd wordt. Bij het va&ren van de 
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parameters werd getracht de vormverandering van de rekpuls in de perspex staaf zo 
goed mogelijk te benaderen. Daarnaast werd er op gelet dat de golfvoortplantingssnel- 
heid bij de simulatie gelijk bleef aan de golfvoortplantingssnelheid in de perspex staaf. 
In de simulaties werd een tijdstapgrootte van 2,59*104 sec. gebruikt. 

5.2 Vergelij king van simulatie resultaten met experimenten 

Bij de simulaties van eendimensionale golfvoortplanting in de perspex staaf zijn als 
uitgangswaarden voor de modelpmmeters de pasmeterwaarden gebruik waartoe 
Sogabe en Tsuzuki kwamen. Deze simulatie resulteerde, vergeleken met de experimen- 
tele resultaten, in een te snel uitdempende rekpuls. Door het variëren van de glijdings- 
modulus G, ( = E, / 2(l+v) ) en tijdconstante 7, ( = q / E, ) bleek het mogelijk de 
vormverandering van de rekpuls te beïnvloeden. 

tijd [sec] 

tiid ïsecl 
Figuur 5.4: vergelijking van simulatie met experiment 

doorgetrokken lijn: simulatie 
onderbroken lijn: experiment 

Na het variëren van de verschillende parameters bleek dat met de volgende parameter- 
waarden de vormverandering van de rekpuls in de perspex staaf redelijk benaderd 
werd: 

GI = 1,182*109N/m2 (glijdingsmodulus); 
z, = 5,806*10” sec-’ (tijdconstante); 
E = 5,25*109 N/m2 (elasticiteitsmodulus); 
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Hiermee geldt voor de parameters van figuur 5.3: E, = 3,23*109 N/mz, E, = 2,02*109 
N/m2 en q = 1,875*1@ N/mzs. 

De berekende rek is voor de integratiepunten in element 29 en 143 weergegeven in 
figuur 5.4, samen met de in rekstrook 1 en 2 gemeten rek. 

De demping bij de numerieke simulatie is iets kleiner dan bij het experiment. Daar- 
naast treedt bij de simulaties een sterkere verbreding van de rekpuls op dan bij de 
experimenten. De gofioortplanîingssnelheid is bij de numerieke simdaties ongeveer 
gelijk aan de experimentele go l fvso~ lant ingss~~ lh~ i~ .  De opgaande flank vapp rekpuls 
van de numerieke simulatie valt nagenoeg samen met die van de experimentele 
rekpuls. De rest-rek (paragraaf 2.2.2) bij de experimenten wordt tevens redelijk 
gevolgd door de simulaties. 

5.3 Variatie van de parameters van het visco-elastische materiaal- 
model 

Met de in 5.1 gekozen parameters als uitgangspunt wordt in deze paragraaf het effect 
getoond van het variëren van de parameters op de golfvoortplanting in de numerieke 
simulaties, met name op de vormverandering van de rekpuls. 

Y 5  
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tijd [sec] 
Figuur 5 5 :  effect van variëren van GI: 

doorgetrokken lijn: G1 
onderbroken lijn: O S  GI 

gestippelde lijn: 2 Gl 
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Variëren van G, 

Het resultaat van verkleinen GI is (figuur 5.9: * 
* 
* toename van voortplantingssnelheid; 
* afname van de demping. 
* afname van rest rek. 
Het vergroten van O, heeft een tegengestelde UiEvuef%irïg op de besproken eigeinschap- 
pea 

afname verbreding van de rekpuls; 
toename steiiheid van het front van de rekpuls; 

Variëren van T~ 

Het gevolg van verkleinen van T, is (figuur 5. 
* afname verbreding van de rekpuls; 
* toename steilheid van het front van de rekpuls; 
* afname van voortplantingssnelheid; 
* afname van demping; 
* afname van rest rek. 
Het vergroten van 7, heeft een tegengestelde uitwerking op de besproken eigenschap- 

c 
I I I I I I I I I I 
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tijd [sec] 

I 
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0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01 
tijd [sec] 

: effect van variëren van T ~ :  
onderbroken lijn: O S  71 

gestippelde lijn: 2 TI 

doorgetrokken lijn: x1 
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Variëren van E 
Het variëren van E resulteert in het veranderen van de voortplantingssnelheid en heeft 
nauwelijks invloed op de wijze waarop de vorm van de rekpuls verandert. Ais met het 
variëren van 2, en G, de gewenste vormverandering van de rekpuls gevonden is, kan 
variëren van E gebruikt worden om de juiste voortplantingssnelheid te verkrijgen. 

Standaard lineair 3 parameter model als visco-elastisch materiaalmodel voor 
perspex 
Het bleek met het gebruikte materiaalmdel niet mogelijk dezelfde demphg van de 
rekpuls amplitude te veroorzaken als bij het experiment, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan een goed op de experimenten gelijkende vormverandering van de rekpuls. Het 
vergroten van de demping kan gerealiseerd worden door het vergroten van G, en z,. 
Het vergroten van deze parameters heeft echter ook een toename van de verbreding 
van de rekpuls als gevolg. Deze verbreding is bij de gekozen parameterwaarden reeds 
iets te groot. 
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Hoofdstuk 6 

Conclusies 

Voor het onderzoek naar driedimensionale golfvoortplantingsverschijnselen in het 
hoofd werd gestart met het simuleren van eendimensionale golfvoortplanting. Hoewel 
dit in feite een mathematisch verschijnsel is, blijkt in slanke staven eendimensionale 
gûlfvûortplanting op :e kinnen Weden. Met een cpstelkg kon in een slanke dun?iolum 
(elastische) en in een slanke perspex (visco-elastische) staaf golfvoortplanting gecreëerd 
worden door ze longitudinaal aan het uiteinde met een kogel te exciteren. De leng- 
tdstraal verhouding van de aluminium staaf bedraagt circa 291 en die van de perspex 
staaf circa 268. De axiale rek werd gemeten met twee op de omtrek van de staven 
aangebrachte rekstroken. Met deze opstelling werden de simulaties gevalideerd. 

Door de kogelbotsing ontstaat in de staven een rekpuls. Deze rekpuis wordt door de 
uiteinden gereflecteerd, waardoor hij zich tussen de uiteinden heen en weer blijft 
verplaatsen totdat deze uitdempt. In de aluminium staaf verandert de rekpuls niet van 
vorm en is tussen twee opeenvolgende rekpulsen geen demping zichtbaar. De voort- 
plantingssnelheid komt overeen met de analytische eendimensionale gofioortplantings- 
snelheid. Metingen van de rek op verschillende afstanden (OS3 R, 1,07 R en 1,6 R 
waarbij R de straal voorstelt) van het geëxciteerde uiteinde leverde, met toenemende 
afstand van het uiteinde, een rekpuls op met toenemende amplitude. In de perspex staaf 
verandert de rekpuls van vorm en is de amplitude van een rekpuls aanzienlijk groter 
dan een volgende gereflecteerde rekpuls. Visco-elastische materialen gedragen zich 
dispersief, waardoor de frequentie-inhoud van de rekpuls en daarmee de vorm veran- 
dert. 

Voor de ruimteiijke discretisatie werd gebruikt gemaakt van de Gaierkin eindige 
elementen methode. Er is bij de elementenverdeling op gelet dat de elementen 
ongeveer vierkant zijn, zodat geen extra frequenties geïntroduceerd worden. Hierdoor 
ontstaat, door de straai/lengte verhouding van de slanke staaf, een mesh met elementen 
waarvan de eigenfrequentie ruimschoots boven de eigenfrequentie van de staaf of de 
frequenties van de rekpuls ligt, zodat meshvefiijning niet tot betere resultaten leidt. 
Voor de tijdsintegratie werd de onvoorwaardelijk stabiele Newmark-p methode ge- 
bruikt. De kritische tijdstapgrootte volgens Hughes, die slechts kritisch is in geval van 
voorwaardelijk stabiele tijdsintegratie, leverde e n  goede indicatie VQQF een tijdstap- 
grootte waarmee goede resultaten werden bereikt. Een tijdstap groter dan deze tijdstap 
leidde tot oscillaties. 

Als gevolg van het kleine contactoppervlak van de kogel met het uiteinde van de 
aluminium staaf tijdens de botsing, ontstaat in de staaf in het gebied dicht bij de 
botsing een meerdimensionale golfvoortplanting. Dit uit zich in een niet uniforme 
rekverdeling over de dwarsdoorsnede. Om dit te onderzoeken is een axisymmetrisch 
model gemaakt, waarbij de straal in tien elementen werd verdeeld. De excitatie werd 
gerealiseerd door een puntkracht aan te laten grijpen in het knooppunt dat zich in het 
midden van het uiteinde-oppervlak van het model bevindt. Een plot van de axiale rek 
over de elementenmesh gaf aan dat de rekverdeling op een afstand van circa 2,4 maal 
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de straal van het gexciteerde uiteinde uniform is. In een plot van de axiale rek op de 
omtrek van het model en de axiale rek op de hartlijn van het model op het tijdstip dat 
de excitatiekracht maximaal is kan uit het samenkomen van de rek op de omtrek met 
de rek op de hartlijn de aanvang van eendimensionale golfvoortplanting herkend 
worden. In deze plot kunnen tevens de amplituden van de op verschiliende axiale 
posities gemeten rekpulsen weergegeven worden en komen goed overeen met de axiale 
rek volgens de simulatie. Op deze manier kunnen aan de hand van berekening van de 
rekverdeling over dwarsdoorsneden van de staaf en meting van rekpulsen aan de 
omrrek van de staaf uitspraken gedaan worden over de mer~memionde goh?mfi- 
planting in de sad. Vssï het vergelijken va@ nilmerieke simlaties van eendiensio- 
nale golfvoortplanting met eenvoudige axisymmetrische modellen wordt de rekpuls 
geobserveerd over een tijdsintervallen waarin enkele reflecties zichtbaar zijn. In dit 
geval is het kleine deel van de staaf waarin slechts tijdelijk een meerdimensionale 
golfvoortplanting optreedt verwaarloosbaar ten opzichte van de afstand die door de 
rekpuls wordt afgelegd in het geobserveerde tijdsinterval. De slanke aluminium staaf 
met de excitatie door de kogel vormt dus een goed gereedschap voor de validatie van 
simulaties van eendimensionale golfvoortplanting. 

Met een axisymmetrisch model waarvan de lengte werd opgedeeld in 250 elementen is 
eendimensionale golfvoortplanting in perspex gesimuleerd. Het materiaalmodel dat 
hierbij werd gebmikt was een standaard lineair 3 parametermodel (gegeneraliseerd 
Maxwell model). Met dit eenvoudige materiaalmodel blijkt het mogelijk parameters te 
vinden waarmee de belangrijkste kenmerken van golfvoortplanting in de perspex staaf 
goed benaderd kunnen worden. 
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Hoofdstuk 7 

Aanbevelingen 

Voor de voortzetting van het onderzoek is een tweedeling op zijn plaats. Aan de hand 
van elastisch materiaalgedrag kan het onderzoek naar golfvoortplanting in de buurt van 
de botsing voortgezet worden. Hiervoor is het gewenst de mogelijkheid te hebben om 
in een kiek gebied i;n de buurt van de botsing ~p meerdere posities de rek te meten. 
Speciaal voor het meten van axiale- en tangentiale rekken op korte afstand van elkaar 
zijn strippen beschikbaar waarop meerdere rekstroken zijn aangebracht. Om transver- 
sale effecten (buiging) uit te middelen is het in het geval van de staaf mogelijk twee 
rekstroken op dezelfde axiale positie tegenover elkaar te plaatsen. Op deze manier 
heffen de rekverschillen aan beide kanten ten gevolge van buiging elkaar op. 
Er kan gedacht worden aan het ontwerpen en vervaardigen van een nieuw proefstuk, 
dat zich qua geometrie beter leent voor botsproeven en misschien een stapje dichter in 
de buurt van de geometrie van het hoofd komt (bQlVQmIige objecten). Een bijkomende 
moeilijkheid hierbij zal dan wel zijn dat de botsing erg complex wordt, omdat het &one 
van de rekpuls (door de relatief kleine longitudinale afmeting van een bol) tijdens het 
contact enkele malen zal reflecteren. 

Met het oog op een experimenteel model van het hoofd van perspex, verdient het 
aanbeveling het onderzoek naar het dynamische gedrag van perspex voort te zetten. Zo 
zal bij het ontwerpen van dit model speciale aandacht besteedt moeten worden op de 
wijze waarop het model vervaardigd moet worden, omdat dit van invloed kan zijn op 
het materiaalgedrag van het perspex. Door het produktieproces van kunststof staven is 
het mogelijk dat de eigenschappen van het materiaal in het centrum van de doorsnede 
in lichte mate afwijken van de eigenschappen aan de omtrek. Deze inhomogeniteit kan 
de uniforme spannings- en rekverdeling over de doorsnede van de perspex staaf 
nadelig beïnvloeden. Daarnaast is het mogelijk dat de moleculen zich bij het uitharden 
van het perspex in de fabriek in de richting van de as oriënteren en het materiaal dus 
niet geheel isotroop is. Het is raadzaam te onderzoeken of een warmtebehandeling de 
golfvoortplanting beïnvloedt. Is dit het geval, dan resulteert een warmtebehandeling 
waarschijnlijk in een homogener en minder anisotrsop materiaalgedrag van de perspex 
staaf. 
Zoals gezegd vormt de slanke staaf een goed gereedschap voor het valideren van 
simulaties van eendimensionale golfvoortplanting. In combinatie met deze opstelling 
kunnen de simulaties gebruikt worden bij het vinden van betere materiaalmodellen 
voor het modelleren van het gedrag van perspex of visco-elastische materialen in het 
algemeen. Om een betere beschrijving van het gedrag van visco-elastische materialen 
bij golfvoortplanting te verkrijgen, is het mogelijk aan de hand van de golfvoortplan- 
ting in de staaf het frequentie-afhankelijke gedrag te beschrijven in de vorm van een 
complexe compliantie. Dit kan gedaan worden aan de hand van het veranderen van de 
frequentie-inhoud van de reflecterende rekpuls. Al naar gelang het karakter van het 
visco-elastische materiaal kan het meest geschikte materiaalmodel gekozen worden. Het 
gegeneraliseerde Maxwell model in MARC kan hiervoor zo ver uitgebreid worden als 
gewenst. 
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Bijlage 1 

Theoretische beschouwing van golfvoortplanting in 
elastische materialen 
Het mechanisch gedrag van vaste stoffen kan op verschillende manieren bekeken 
worderi. Welke manier geescbikt, is, is cdhmkeEjk van de aard van de belasting, die op 
het materiaal WQI-O~ amgebracht. Als gekeken wordt naar kleine tijdsintervallen, 
waarbij in korte tijd een kracht op een voorwerp wordt aangebracht, dan worden Ce 
spanningen en rekken beschouwd in termen van golfvoortplanting [Kolsky 19631. Golf- 
voortplanting is relevant als de tijd waarin een belasting op een voorwerp wordt aange- 
bracht, kort is ten opzichte van de tijd waarin bijvoorbeeld de spanningstoestand een 
statische waarde bereikt [Kolsky 19631. In deze bijlage wordt een overnicht gegeven 
van de vergelijkingen die van belang zijn bij de beschrijving van golfvoortplanting in 
homogene isotrope elastische materialen. Aan de hand van deze vergelijkingen zullen 
de kenmerken van golfvoortplantingen besproken worden. Vervolgens wordt aangege- 
ven hoe voor enkele eenvoudige situaties, waarbij verschillende veronderstellingen en 
benaderingen worden gehanteerd, analytische oplossingen kunnen worden verkregen. 
Uitgangspunt vormen de bewegingsvergelijkingen voor een homogeen isotroop 
elastisch materiaal 

a2U v u  + p p =  p -  
at2 

(B1.l) 

volgens het constitutieve model van Hooke geldt voor de symmetrische spanningsten- 
sor (T en de rektensor E in een isotrope vaste stof 

u = A @@)I + 2 p E (B1.2) 

Wordt tevens uitgegaan van kleine deformatie dan geldt voor de lineaire rektensor E 

(B1.3) 

en voor de lineaire rotatietensor Q 

n = ‘{(w) - (Viiy} (B1.4) 
2 

In deze vergelijkingen is de vector u de verplaatsingsvector van een materieel punt ten 
opzichte van de onvervormde situatie. Verder is p de soortelijke massa in kg/m”, f de 
volumekracht per eenheid van massa (specifieke volumebelasting) in N/kg, en zijn h en 
p de Lamé constanten in N/m2. 

De volumeverandering A is gedefinieerd als 

A = V * g = t r ( E )  

en de rotatievector o, die de afschuifvervorming 

(B1.5) 

beschrijft, is gedefinieerd als 
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1 
2 

G) = -ad (B1.6) 

Vergelijking (B 1.1) kan hiermee herschreven worden tot 

(B1.7) 

Laten we volumelaachten buitefi beschwiwing, d m  humex de verplaatsingen u in 
vergelijking (B 1.7) ontbonden worden in een longitudinale component, nl. de volume- 
verandering A, en een transversale component, d. de rotatievector o. Als gevolg 
hiervan wordt de beweging van de deeltjes bij golfvoortplanting opgebouwd gezien uit 
twee typen golfvoortplanting: de longitudinale- en de transversale golfvoortplanting. 

- .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. s 
8 
fr (8) 

Figuur B1.l: longitudinale (a) en transversale golven (b). 

In figuur B 1.1 is de golfbeweging gevisualiseerd door de positie van deeltjes die zich 
in het voorwerp in rust op onderling gelijke afstand bevinden, te laten zien op een 
bepaald moment tijdens de golfvoortplanting. 

B l . l  Longitudinale golven 

Van longitudinale golven is sprake als de bewegingsrichting van de deeltjes parallel is 
aan de richting waarin de golf zich voortplant. Wordt de divergentie van vergelijking 
(B1.7) bepaald, dan is het resultaat 

$A 
at2 

( A + 2 p ) V A = p -  (B1.8) 
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waaruit de golfvergelijking voor longitudinale golven herleid wordt 

c, is de snelheid waarmee longitudinale golven zich voortplanten 

(B1.9) 

B 1.2 Transversale golven 

Als de materiaaldeeltjes zich bewegen in een richting loodrecht op de richting waarin 
de golf zich voortplant, dan is sprake van transversale golven. Wordt het uitwendig 
produko van de gradiëntoperator en vergelijking (B 1.7) bepaald, dan resulteert dit in 

a20 2pi3 = 2p- 
a t 2  

waaruit de golfvergelijking voor transversale golven volgt 

met c, de snelheid waarmee transversale golven zich voortplanten 

+ v) c2 

(B1.ll) 

(B1.12) 

(B1.13) 

B1.3 Eendimensionale golfvoortplanting 

Eendimensionale golfvoortplanting wordt door de volgende vergelijking beschreven 

82u - l a2u  
at2 C p t 2  
- - -- 

(B1.14) 

De verplaatsing u is slechts een functie van de coördinaat x en de tijd t. De meest 
algemene oplossing van deze vergelijking is van de vorm 

u(x,t) = c, f lx  - Cd) + @* g(x + Cd) (B1.15) 

wamin het eerste deel (met C,) een golf in positieve x-richting beschrijft en het tweede 
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deel golf in negatieve x-richting. 

B1.4 Harmonische eendimensionale golven 

Harmonische golven zijn de meest eenvoudige golven. Iedere denkbare golfvorm met 
behulp van een fourierreeks geschreven worden als een sommatie van harmonische 
golven met onderling verschillende frequenties. Een algemene formulering van 
harmonische golven is 

u(x,t) = A cos k(x * cd) 
(Bl.16) of 

u(x,t) = A cos (kx * at) 

Hierin is k het (positieve) golfgetal, A de amplitude in m, o de hoekfrequentie in rad/s. 
Vergelijking (B 1.16) kan ook in de volgende complexe vorm geschreven worden 

(IBP.17) 

hierin is t$ de fase van de golf en 
king (B1.17) is de feitelijke golf. 

de initiële fase. Het r&le gedeelte van vergelij- 

B1.5 Golfvoortplanting in dispersieve systemen: frequentie-af'hanke- 
lijk gedrag 

Een dispersief systeem is ieder systeem dat voldoet aan oplossingen in de vorm van 

u(x,t) = A ei(b*Ot)  = A ej4 (B1.18) 
met : A = A ( o )  

waarbij de hoekfrequentie 
het betreffende systeem. 
constante fase 4 

o een functie is van het golfgetal k en bepaald wordt door 
Voor de golfvoortplantingssnelheid geldt in geval van 

1 *o*- = c 
k 

(B1.19) 

waarin c de groepsnelheid Is. 

Een golf is in het algemeen opgebouwd uit verschillende frequenties. De optredende 
verplaatsing kan hierdoor gezien worden als een superpositie van trillingen met 
verschillende hoekfrequenties (o) en amplituden (A) in de vorm van vergelijking 
(Bl.18). Een golf is niet-dispersief als geldt dat o/k = c constant is. Als de golfvoort- 
planting dispersief is, dan betekent dit dat de voortplantingssnelheid afhankelijk is van 
de frequentie en dat hierdoor in principe voor iedere frequentie een andere voortplan- 
tingssnelheid geldt. Een consequentie hiervan is dat de frequentie-inhoud van de golf 
tijdens het de golfvoortplanting verandert. Een aanvankelijk smalle puls zal, door de 
frequentie inhoud van de puls, door de verschillende voortplantingssnelheden steeds 
breder worden. 
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golfvoortplanting in slanke elastische staven 

Het vinden van analytische oplossingen van de exacte bewegingsvergelijkingen (B 1.1) 
voor de golfvoortplanting in voorwerpen is een vrij ingewikkeld proces. Er zal hier 
uitgegaan worden van slanke axisymmetrische staven. Onder bepaalde veronderstel- 
Engen, betreffende de geometrie en de excitaGe, k e f t  ds ir! dmke staven optredende 
longitudinde golfvoortplanthg een eendimensionde karakter en kunnen eenvoudige 
oplossingen gevonden worden voor de verplaatsing als functie van de positie en de 
tijd. 

B2.1 beschrijving met exacte elastische vergelijkingen 

De eerste exacte beschrijving van golfvoortplanting in een cilindrische oneindige staaf 
werd gedaan doos Pochhammer (1876) en Chree (1889). De Pochhammer-Chree 
vergelijkingen kunnen herleid worden tot bijvoorbeeld harmonische vergelijkingen als 
vergeliljking (B 1.16). Deze kunnen voor een oneindig lange staaf opgelost worden voor 
verschillende hoeksnelheden van sinusvormige golven met een willekeurige frequentie. 

Voor eindige axisymmetrische staven gelden voor de uiteinden z=O en z=L uitgedrukt 
in cilindercoördinaten (r,z, 0) en de tijd t de volgende randvoorwaarden 

a,(ryO,t) = a&&) = O (B2.1) 

Hoewel met vergelijking (€31.16) niet aan deze voorwaarde wordt voldaan en de 
oplossing voor eindige staven niet juist is, blijken in het geval van slanke staven 
(diameter klein vergeleken met de lengte) de fouten in de oplossingen van deze verge- 
lijking echter gering te zijn. 

Als we vergelijking (B1.7) schrijven in cilinder coördinaten, dan geldt in het geval van 
axisymmetrische situaties 

8% a A  aw, (A + 21.1)- + 2p - 
ar az at2 

= P- 

a A  2t.r a 8% (A + 2p)- - --(ra$ = p- az f ar at2 

Met voor de volumeverandering A 

(B2.2) 

(B2.3) 
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en voor de rotatievector o 

(B2.4) 

Hierbij zijn de richtingen 1, 2 en 3 gedefinieerd door r, z en 8. Voor een halfoneindige 
staaf geëxciteerd op tijdstip t=O geldt 

voor de randvoorwaarden aan de omtrek van de staaf r=R 

(B2.5) 

(B2.6) 

Folk (1958) heeft met deze vergelijkingen de responsie van een halfoneindige staaf op 
een stapvormige excitatie op het uiteinde van de staaf bestudeerd. Voor het geëxciteer- 
de uiteinde z=O geldt dan 

(B2.7) 

waarbij de stapvormige druk uniform over het oppervlak van het staafuiteinde aange- 
bracht wordt. Voor het oplossen van deze vergelijkingen moet men toevlucht zoeken 
tot het toepassen van integraaltransformaties. Na terugtransformatie kan slechts een 
oplossing gevonden worden voor grote waarden van de tijd t en z. 

B2.2 beschrijving met elementaire theorie 

De analyse van golfvoortplanting op basis van de exacte vergelijkingen voor realisti- 
sche systemen is al snel te complex om nog een oplossing te vinden. Voor een aantal, 
in geometrisch opzicht, eenvoudige voorwerpen kan een andere benaderingswijze 
gehanteerd worden om tot een oplossing te komen. Dit wordt vaak gedaan door 
bepaalde veronderstellingen te doen met betrekking tot de wijze waarop deze voorwer- 
pen vervormen, zodat de werkelijke vervorming van het voorwerp benaderd wordt. In 
het geval van een staaf, kan voor de bestudering van golfvoortplanting gebruik 
gemaakt worden van de elementaire theorie. De elementaire theorie heeft zijn oor- 
sprong niet in de exacte bewegingsvergelijkingen (B1.l) maar van een evenwichts- 
beschouwing van een elementje van eindige afmetingen in het voorwerp (figuur B2.1). 

-&e- 

Figuur B2.1: boven: slanke staaf met coördinaat x en verplaatsing u 
onder: krachten die werken op een elementje met lengte dz 
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Voor de golfvoortplanting in een staaf wordt aangenomen dat vlakke doorsneden, die 
loodrecht op de hartlijn van de staaf staan, vlak en parallel blijven en dat de span- 
ningsverdeling over een doorsnede uniform is. Daarnaast heerst er een uni-axiale 
spanningstoestand (alleen de spanning in axiale richting is ongelijk aan nul) en we 
beperken ons tot golven die zich voortplanten in de richting van de lengte-as van de 
staaf. 

Uit een krachtenevenwicht van het elementje in figuur B2.1 volgt de evenwichtsverge- 
iijicing in z-richting 

en voor een prismatische staaf (constante doorsnede) 

au 8 U  - + q =  P- az at2 

gaan we uit van de wet van Hooke 

a = E€ 
au met E: = - az 

dan kan in geval van een homogene staaf geschreven worden 

a224 
dz2 at2 

P- E - + q =  a2U 

(B2.8) 

(B2.9) 

(B2.10) 

(B2.11) 

In afwezigheid van volumekrachten kan vergelijking (B2.8) geschreven worden als 
vergelijking (B2.14). 

B2.3 Kenmerken van golfvoortplanting in slanke eindige staven 

De longitudinale golfvoortplanting in slanke staven volgens de elementaire theorie 
komt overeen met de in bijlage 1 vermelde eendimensionale golfvoortplanting. De 
verplaatsing u is slechts een functie van de coördinaat z en de tijd t (bijlage 1, z in 
plaats van x in vergelijking (B1.15)). De deeltjessnelheid bedraagt 

(B2.12) 

In het elastische gebied van het materiaal is de spanning vele malen kleiner dan de 
elasticiteitsmodulus E, zodat de deeltjessnelheid ook vele malen kleiner is dan de 
voortplantingssnelheid. 

Dispersie als gevolg van de dwarscontracîie 

Bij longitudinale golven zal een volume-elementje bij een longitudinale expansie 
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tevens een laterale contractie ondervinden. De verhouding tussen deze expansie en 
contractie is de dwarscontractiecoëfficiënt. In hiervoor beschreven afleidingen is 
uitgegaan van uni-axiale spanning en niet van uni-axiale rek Deze laterale expansie en 
contractie wordt in figuur B2.2 overdreven weergegeven. In de evenwichtsbeschouwing 
van het elementje zijn deze laterale traagheidseffecten niet meegenomen. Daarom is de 
elementaire theorie een benadering en geen exacte beschrijving. Als gevolg van deze 
laterale beweging zal in werkelijkheid een niet uniforme spanningsverdeling over 
doorsneden van de staaf loodrecht op de voortplantingsrichting van de golf ontstaat. 
Deze laterde efÎecten resulteren in oscillaties in de zich vuortplm~nde golf. Dit zijn 
dezelfde oscillaties ds beschrevern werden door Folk in paragraaf 2.51. Dzvies [Ditvies 
19481 toonde aan dat als de lengte van de golf, die ontstaat als gevolg van de excitatie, 
van dezelfde orde grootte is als de staafdiameter de elementaire theorie niet het juiste 
gedrag beschrijft. In deze situatie spelen vooral de laterale effecten een grote rol. 

Figuur B2.2: laterale effecten bij passeren longitudinale golf 

Bekijken we een doorsnede (met een willekeurige vorm) van de staaf in ee carthesisch 
coördinaten stelsel met axiale coördinaat x en voor de doorsnede coördinaten y en z, 
dan kan voor de rekken in x, y en z richting geschreven worden 

(B2.13) 

Met uni-axiale spanning geldt dat oy = o, = O en voor de rek in laterale richtingen y 
en z 

Ey = EZ = --ux = -VEX 
E 

(B2.14) 

Love [Love 19441 leidde voor een slanke staaf een bewegingsvergelijkingg af waarin de 
dispersie werd meegenomen. Aan de hand van deze vergelijking kan, door middel van 
een oplossing van de vorm van vergelijking (B 1.17), de volgende relaties gevonden 
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worden voor de dimensieloze fasesnelheid c’ ais functie van het dimensieloze golfgetal 
k’ 

(B2.15) 

(32.16) 

J* is bij een ronde doorsnede gelijk aan 2W242. 

Ais k’ gelijk aan nul is (lso), dan is de golfkoortplantingssnelheid gelijk aan de 
eendimensionale golfvoortplantingssnelheid. In figuur B2.3 is c’ als functie van k’ 
geplot. De theorie van Love beschrijft tot een waarde van k’ gelijk aan 0.3 de elemen- 
taire theorie. De theorie blijkt tot k’=2 de exacte theorie redelijk te beschrijven. 

02- - 
O I I I I I 

1 2 3 4 5  
r‘ 

Figuur B2.3: Dispersiecurven 
Exacte theorie : gestippelde lijn 
Elementaire theorie : onderbroken lijn 
Love’s theorie : doorgetrokken lijn 

Indien k’=0,3 gehanteerd wordt als grens dat de elementaire theorie nog gelijk is aan 
de exacte oplossing. Ais k’=0,3 dan is, vanwege k’ c’ = w’, w’ ook ongeveer gelijk 
aan 0’3. De grensfrequentie waaronder de golfvoortplanting niet dispersief is, wordt 
dan gegeven door f=0,3 c, / v J* 2 7 ~ .  

Voor een aluminium staaf met ronde doorsnede d=15 mm, c,=5082 m/s en v=0,34 is 
k’ kleiner dan 0.3 bij een golflengte groter dan 0.039 m. Dit komt overeen met een 
frequentie van f=130 kHz. Voor frequenties hoger dan 130 kHz gaat de staaf dispersief 
gedrag vertonen en zal een golf gaandeweg van vorm gaan veranderen. Voor de 
perspex staaf met c,=1672 m/s en v=0,365 is dit een frequentie van 41 kHz, wat 
overeenkomt met een golflengte van 0,W m. 

Reflectie 

Evenals in de optica, waarin lichtstralen bij een grensvlak gedeeltelijk gereflecteerd en 
gedeeltelijk getransmitteerd en gebroken wordt, treedt bij golven die de fysische 
begrenzing van het voorwerp (materiaalovergang) bereiken, ook reflectie, transmissie 
en breking op. Bij de bespreking van reflectie van golven wordt alleen de reflectie van 
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vlakke golven besproken. Bij sterk verschillende materiaaleigenschappen van de aan 
elkaar grenzende voorwerpen, kan de reflectie onder een aantal aannamen vaak sterk 
vereenvoudigd worden. Voor enkele karakteristieke gevailen worden de eigenschappen 
van reflectie hieronder kort besproken. Een uitgebreidere behandeling is te vinden in 
[Hoof 19941. 

Reflectie bij vrije uiteinden 
Als een materiaai met een bepaalde soortelijke massiì wordt begrensd dam een 
materiaal met een verwaarloosbare soortefijke massa, dan is sprake van een wij 
uiteinde. De vlakke golf wordt, zonder energie-overdracht, volledig gereflecteerd door 
een parallel aan de golf georiënteerde begrenzing. In dit geval geldt dat de spanning in 
het grensoppervlak loodrecht op dit vlak gelijk aan nul moet zijn. Onder deze rand- 
voorwaarde zal een golf bij het bereiken van het grensoppervlak qua amplitude en 
voortplantingsrichting van teken wisselen. Hierdoor wordt een positieve golf gereflec- 
teerd als negatieve golf (figuur B2.4). Een andere randvoorwaarde is dat de schuifspan- 
ning in het grensoppervlak gelijk aan nul moet zijn. Onder de twee genoemde voor- 
waarden, is af te leiden dat als een vlakke longitudinale golf het grensvlak bereikt, er 
zowel een longitudinale als een bansversale golf gereflecteerd zal worden. Hetzelfde 
geldt voor een vlakke transversale golf. In het algemene geval nadert een longitudinale 
golf, een transversale golf of een combinatie hiervan in een vaste stof een grensvlak. 
Om aan bovenstaande randvoorwaarden te voldoen zal zowel een longitudinale als een 
transversale golf gereflecteerd worden. 

- 
Figuur B2.4: reflectie van spannings- Figuur B2.5: reflectie van spannings- 

golf bij los uiteinde golf bij vast uiteinde 

Reflectie bij vaste uiteinden 
Een vast uiteinde wordt opgevat als een uiteinde dat wordt begrensd door een oneindig 
star voorwerp met een oneindige massa. Hierdoor ondervindt het grensvlak geen 
verplaatsing. De golf wordt volledig gereflecteerd, waarbij de spanningsgolven niet van 
teken wisselen (figuur B2.5). Evenals bij vrije uiteinden ontstaat bij de reflectie van 
een golf een longitudinale- en een transversale golf. 

Reflectie op de begrenzing van twee materialen 
Bij de beschouwing van twee aan elkaar grenzende media, zal bij aankomen van een 
willekeurige golf vier golven gevormd worden, nl. een gereflecteerde longitudinale- en 
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een transversale golf en een getransmitteerde longitudinale- en een transversale golf. Er 
bestaat een kritische invalshoek, net als in de optica, en als de invalshoek groter is dan 
deze waarde, wordt de golf volledig gereflecteerd Kolsky 19631. 

B2.4 Trillingsvormen van de elastische staaf 

Als gevolg van een excitatie kan de staaf op verschillende manieren gaan bewegen. Op 
welke manier dit gebeurt, wordt onder andere bepaald door ae manier van exciteren en 
de ophanging. In dit deel ur~rsfea YQQF de longitudinale- en de eranisveïsde golven de 
eigenfrequenties van de slanke staaf gegeven. 

Verplaatsingen bìj longitudinule excitatie en îrüüng als star lichaam 

Voor kleine longitudinale verplaatsingen wordt de staaf niet gehinderd door de 
ophanging (figuur B2.6) en worden de uiteinden van de staaf als vrij beschouwd. 

/ 

Figuur B2.6: trapvormige verplaatsing van uiteinden A en B als functie van de tijd 
en na verloop van tijd verplaatsing als star lichaam 

Wordt de staaf bijvoorbeeld aan een stapvormige excitatie onderworpen, dan zal de 
verplaatsing van verschillende punten in de staaf als functie van de tijd een trapvom 
hebben (figuur B2.6). Geruime tijd na het aanbrengen van de excitatie zal door de 
lichte demping in het materiaal de heen- en weer reizende trapvorm geleidelijk 
verdwijnen en blijft een slingering van de staaf als star lichaam over. in geval van 
relatief kleine uitwijkingen is dit een harmonische trilling aan een slinger met lengte 1 
met frequentie 
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Longitudinale golven 

De verplaatsing als functie van de tijd en de axiale positie kan als volgt geschreven 
worden ais het produkt van een tijdsafhankelijke verplaatsing en een plaatsafhankelijke 
verplaatsing 

(B2.18) 

waarbij U,(z) de ~ i n g s v o m e n  voorstellen van de eigenfrequentie (e;,. Voor de twee 
vrije uiteinden van een staaf geldt als randvoorwaarden 

scheiden van variabelen in de homogene golfvergelijking (B2.12) geeft 

uff + p2u = 0 
w2 met : p2 = - 
c,2 

en 

u = c sinpz + D cospz 

worden hierin de randvoorwaarden (B2.21) ingevuld, dan geldt dat C = O en 

sinpl = O, p l  = nn; (a = o, 1, 2 ,....) 
dit geeft voor de eigenfrequenties 

(n = O, 1, 2 , 4  "n - 'CO fn=z-z 
Voor n=O geldt dat U,(z)=O. Dit is de beweging 

n-3 Txwf=x<j 
.-* .-_-- 

Figuur B2.7: trillingsvomen 

(B2.19) 

(B2.2Q) 

(B2.21) 

(B2.22) 

(B2.23) 

van de staaf als star lichaam. 

van een slanke staaf n=1,2 en 3. 
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De axiale verplaatsing van de materiële punten in de staaf u zijn hier verticaal uitgezet 
voor triilingsvormen n=l, n=2 en n=3 in figuur B2.7. Voor n=l bedraagt de golfiengte 
2 maal de staaflengte, voor n=2 is de golfiengte gelijk aan de staaf lengte en voor n=3 
is de golflengte gelijk aan 1,5 maal de staaflengte. 

Transversale golven 
Wordt aangenomen dat vlakke doorsneden die zich loodrecht op hartlijn van de staaf 
bevinden vlak en loodrecht blijven, dan kunnen de verschillende trillingsvormen voor 
de staaf met vrije uiteinden bepaald worden. De bewegingsvergeiijking is 

(B2.24) 

Deze vergelijking heeft niet de algemene vorm van de golfvergelijkingen zoals die 
voor longitudinale golven geldt. Voor de natuurlijke frequenties bij transversale golven 
in een staaf met vrije uiteinden geldt [Graff 19731 

waarbij voor P,l in geval van vrije uiteinden geldt 

=(PO C o w P o  = 1 

(B2.25) 

(B2.26) 

en voor de eerste drie wortels van vergelijking (B2.33) 

= O, pil = 4,73 , p21 = 7,853 , p31 = 10,996 , p41 = 14,137 (B2.27) 

De trillingsvormen zien er voor transversale golven voor de eerste 3 trillingsvonnen uit 
als in figuur B2.7. In dit geval stelt u de transversale verplaatsing voor. 
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Bijlage 3 

Longitudinale botsing van de stalen kogel tegen de 
aluminium staaf 

Voor de studie van golfvoortplanting bij botsing kan gebruik gemaakt worden van de 
theorie van Hertz voor contacten. Naast elementaire theorie zoals die hiervoor al 
beschreven werd, worden vergelijkingen gebruikt die opgesteld zijn met benulp van 
qirmi-statischs beschouwingen. Hieme beschouwen we de volgende situatie (figaw 
B3.1). - 

% 02 

VO - 
. ,--- ,.----._ 
'\ ' , ,I 

I 

I 

, 
I $ 8  

1 
.*' :--- --_-.- *\ 

Pi ++ 
U@A 

Figuur €33.1: configuratie contact bal met staaf 

De beweging van de staaf wordt beschreven door 

U,(Z,t)  = flc,t - z) (B3.1) 

en is voor aUe materiële punten in een dwarsdoorsnede gelijk (uniforme rek- en 
spanningsverdeling over doorsnede). 

De verplaatsing van het contactvlak van de staaf is de som van de verplaatsing ul(O,t) 
en de lokale deformatie pl. De verplaatsing van het contactoppervlak van de kogel 
wordt gegeven door de verplaatsing van het hart u2(t) min de lokale indrukking p2. Uit 
heE impulsmoment volgt 

m2V0 - /F(r)dt = m2U2 (B3.2) 

waarbij de contactkracht op de staaf wordt gegeven door 

F(t) = -EAf'(cot) (B3.39 

de toenadering a wordt gedefinieerd als 

waarbij de twee lichamen in contact blijven. Als vergelijking (B3.4) twee maal gediffe- 
rentieerd wordt, resteert de volgende vergelijking 

CO 1 

m.2 EA s - --F(t) + -F(t) = 0 
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Voor de relatie tussen de contactkracht en de plaatselijke deformatie geldt volgens 
Hertz 

3 - 
F = -Ka2 

(B3.6) 

In geval van een sferische oppervlak in contact met een vlak oppervlak geldt voor K 
1 

4 R' (B3.7) 
3~ kl + k, 

K=-- 

Hierin is R de straal van de kogel en 
2 1 - v1 

kl = n;E, 

Na i n d e n  in vergelijking (B3.5) resteert 

Als initiele voorwaarden geldt op t=O dat 

a(0) = o 
&(O) = v, 

(B3.8) 

(B3.9) 

(B3.10) 

(B3.11) 

Figuur B3.2: rekpuls berekend uit verschillende botsingssnelheden: 
v=O,5 , O,75 , 1 , 1,25 en 1,5 m/s naar toenemende amplitude 
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Met deze voorwaarden kan vergelijking (B3.10) numeriek opgelost worden. Met 
behulp van vergelijking (B3.6) kan uit a de kracht F(c,t-z) bepaald worden. 

Voor de spanning (op voorwaarde van uniforme spanningsverdeling over de doorsnede) 
geldt 

- 4 
= A (B3.12) 

Voor de aluminum staaf em de stalen kogel zijn vmï veïschd.Iende kogelsnelheden de 
d.v. opgelost. De resultaten zijn weergegeven in figuur B3.2. 
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Bijlage 4 

Beschrijving van het dynamische gedrag van visco- 
elastische materialen 
In deze bijlage wordt een kort overzicht gegeven van de beschrijving van het dynami- 
sche gedrag van visco-elastische materialen [whorlow 19921. 

B4.1 Gedrag van visco-elastische materialen bij harmonische longi- 
tudinale excitatie 

Visco-elastische materialen gedragen zich frequentie-afhankelijk. Wordt een visco- 
elastisch materiaal longitudinaal geëxciteerd met een harmonische spanning van de 
vorm 
u = o. cos ut (B4.1) 

dan veroorzaakt dit in het materiaal een rek 
c = Eo wS(ot - 8 )  (B4.2) 

De fase-achterstand 6 en de verhouding tussen yo en o, kunnen in lineaire situaties ais 
materiaalparameters beschouwd worden, maar variëren meestal met de fiequentie. 
Vergelijking (B4.2) kan ook geschreven worden als 

E = uo(D’ cos o t  + D f f  sin a t )  

met: 
Eo cos 6 

Dl  = = opslagcompliantie 
QO 

E o  sin 6 
D” = = verliescompliantie 

Voor de complexe rek compliantie geldt dan 

(B4.3) 

(B4.4) 

Hierbij is D’ het reële deel van de complexe rek compliantie en is een maat voor de 
elastische energie die in het materiaal is opgeslagen en weer vrij kan komen. - j D  is 
het imaginaire deel van de complexe rek compliantie en is een maat voor de gedissi- 
peerde energie. Voor een elastisch materiaal is &O, D”=O en is D’=D* gelijk aan 1/E 
(waarin E de elasticiteitsmodulus voorstelt). 
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Voor de complexe modulus geldt 
1 E* = E' + j E" = - 

D *  
(B4.5) 

met: 
E' = opslagmodulus 
E'' = verliesmodulus 

Eungiiiidinale golfvoortplanting in slanke viJcG-elastiJche staven 

Voor de eendimensionale golfvoortplantingssnelheid in een visco-elastisch materiaal 
met complexe rek modulus E*=E'+jE geldt bij benadering [ Whorlow 19921 

(B4.6) 

Dispersie als gevolg van geomeu?e en materiaalgedrag 
Voor kleine waarden van WA, met straal R en golflengte A, heeft Rayleigh afgeleid dat 
geldt 

(B4.7) 

Deze formule geeft aan dat de golfvoortplantingssnelheid afhankelijk is van de 
golflengte en dus de frequentie. De golfvoortplantingssnelheid is in dit geval afhanke- 
lijk van de golflengte A. De staaf gedraagt zich voor deze golflengten dispersief. 
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Bijlage 5 

Gegeneraliseerd Maxwell model voor de beschrijving 
van het dynamische gedrag van perspex 
In deze bijlage wordt ingegaan op het gegeneraliseerde Kelvin model dat Sogabe en 
Tsuzuki [Sogabe en Tsuzuki 19861 vonden na het fitten op metingen van golfvoort- 
planting in een perspex staaf, longitudinaal geëxciteerd door een kogel, en hoe zij 
hieme gekozen zijn. Vervdgem worden de parmeters van het, door Sogabe ea 
Tsumki gevonden gegeneraliseerde Kelvin model (met één demper en twee veren) 
omgerekend naar de parameters van een gegeneraliseerd Maxwell model, dat ingevoerd 
kan worden in het eindige elementen pakket MARC. 

B5.1 Gegeneraliseerd Kelvin model voor perspex volgens Sogabe en 
Tsuzuki 

Sogabe en Tsuzuki [Sogabe en Tsuzuki 19861 hebben onderzoek verricht aan de 
golfvoortplanting in een perspex staaf. De perspex staaf die zij gebruikten had een 
lengte van 2 m. Van& het get3xciteerde uiteinde zezien, waren op onderlinge afstanden 
van 20 cm rekstrookjes aangebracht waarmee de axiale rek werd gemeten. De excitatie 
geschiedde door een projectiel tegen het uiteinde van de staaf te schieten met een 
drukpistool. Zij hebben uit metingen van de golfvoortplanting voor de perspex staaf de 
complexe rek compliantie D* bepaald. Op deze experimenteel bepaalde compliantie 
werd vervolgens de compliantie van een gegeneraliseerd Kelvin model gefit. Hoe dit 
gedaan is wordt in het volgende geschetst. 

Beschrijving van visco-elastisch materiaalgedrag 

Uitgegaan wordt van de bewegingsvergelijking in de vorm 
- -  $E(ZYt) $dGt) - P -  

dZ2 at2 
(B5.1) 

Visco-elastische golfvoortplanting 

Voor een lineair visco-elastische half oneindige staaf werd vervolgens de volgende 
oplossing van de bewegingsvergelijking gevonden 

Waarbij cc en f functies zijn van w en het volgende verband bestaat met D'(w) en D"(o) 
E(W) = E(O,O) e -(a +j#z (B5.2) 

p - u* = po2 D'(0) 
2clf = po2 D q w )  

(B5.3) 

Uit vergelijking B5.2 en B5.3 volgt dat in een lineair visco-elastische staaf de compo- 
nenten van het fourierspectrum exponentieel uitdempen en dat deze demping frequen- 
tie-afhankelijk is. 
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Lineair visco-elastisch model 

Ais eerste moet de complexe rek compliantie D*=D'-jD" bepaald worden. Van de 
rekpulsen Ej(t)=E(zj,t) op verschillende axiale posities zj (j=1,2,..,n: z,=û) kunnen de 
Fourier getransformeerden bepaald worden met behulp van FFï. In geval van lineair 
visco-elastisch materiaalgedrag geldt in het frequentiedomein voor vergelijking B5.2 

(B5.4) €&o) = €,(U) e -(a +&j 

De variabelen 01 en f hmen berekend wordein dooï de kleinste lwadratemethode toe 
te passen op vergelijking B5.4. Substitutie in vergelijking B5.3 levert D'(o) en D"(o). 
Uit metingen bleek een bij benadering lineair verband te bestaan tussen de logaritmi- 
sche demping en de rekpulsamplitude concludeerden zij dat perspex zich lineair 
gedraagt tot een rekpulsamplitude van circa 2,5*10-3. 

Lineair visco-elastisch materiaalmodel: Gegeneraliseerd Kelvin model 

De componenten van de complexe compliantie kunnen grafisch weergegeven worden 
ais functie van de frequentie. Op de experimenteel bepaalde complexe compliantie van 
de perspex staaf werd vervolgens de complexe compliantie van een gegeneraliseerd 
Kelvin model (figuur B5.1) gefit. 

Voor de opslagcompliantie D'(o) en de verliescompliantie D"(w) geldt 

1 El D'(o) = - + 
Eo ES + ( ~ q ~ ) ~  

E 

E1 

(B5.5) 

Figuur B5.1: gegeneraliseerd Kelvin model 
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De waarden die Sogabe en Tsumki vonden voor E,,, E, en q i j n  weergegeven in tabel 
5.1. 

parameter 

q=% kelv 1' kek 

waarde 

5,25*109 N/m2 

16,9*109 N/m2 

q=qkeIv 

Tabel 5.1: parameters van het gegeneraliseerde Kelvin model 

2,13* 1Q6 N/m2s 

De statische elasticiteitsmodulus E bedraagt 4.01*lQ9 N/m2 en wordt gegeven door 

(B5.6) 

Deze waarde wijkt nogal af van de waarde Ek3.22*109 N/m2 die algemeen in de 
literatuur gevonden kan worden voor perspex. Met de initiële elasticiteitsmodulus E,, 
komt de golfvoortplantingssnelheid op d(EJp)=2106 m/s, wat dicht in de buurt ligt 
van de gemeten snelheid van c=214Q m/s. 

B5.2 Gegeneraliseerd Maxwell model 

In het eindige elementen pakket MARC ..an lineair visco-elastisch materiaalgedrag 
ingevoerd worden in de vorm van de parameters van een gegeneraliseerd Maxwellmo- 
del. Het is mogelijk met een gegeneraliseerd Maxwell model, bestaande uit twee veren 
en één demper, hetzelfde materiaalgedrag te modelleren als met een gegeneraliseerd 
Kelvin model dat eveneens bestaat uit twee veren en één demper. Dit gegeneraliseerde 
Maxwell model wordt ook wel een standaard-lineair 3 parametermodel genoemd 
(figuur B5.2). 

Figuur B5.2: standaard lineair 3 garametermodel 

Met behulp van de volgende vergelijkingen kunnen de parameters van het Kelvin 
model omgerekend worden naar die van het standaard lineaire 3 parametermodel (tabel 
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5.2). 

parameter 

EL, maxw 

Eimaxw 

rlmaxw 

(B5.7) 

waarde 

4,O 1 * lo9 N/m2 

1,24*109 N/m2 

0,12*106 N/m% 

Tabel 5.2: parameters van het standaard lineair 3 parametermodel (gegeneraliseerd 
Maxwell model) 

Voor het invoeren van het visco-elastische materiaal met de parameters van tabel 5.2, 
moeten in de invoerfile voor de simulatie verschillende parameters ingevoerd worden. 
Dit wordt gedaan door het materiaalgedrag in MARC op te splitsen in twee delen: 

ISOTROPIC: 
Hierin moeten de elasticiteitsmodulus E, de dwarscontractiecoëficiënt v en de 
soortelijke massa p opgegeven worden. 
E =  €?+E, = 5.25" lo9 N/m2 

0.365 - - V 
P - - 1183 kg/m3 

VISCELPROP: 
hierin moeten de glijdingsmodulus G, en de tijdconstante z=q/E, van het 
maxwell model opgegeven worden. 
G,=E, / (2(l+v)) = 4.542*109 N/m2 
%=WE' - - 9.677*10-' sec-' 
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