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Samenvattinq 

Binnen het onderzoeksprogramma "Vitale functies" speelt het mechanisch 
gedrag van zachte biologische materialen een belangrijke rol. Een van 
de recente ontwikkelingen is de beschrijving van dit gedrag m.b.v. 
mengselmodellen. 
In de eerste mengselmodellen wordt zacht weefsel opgevat als een po- 
reuze vaste stof met een vloeistof erin. Essentieel in dit model is 
dat beide fasen niet chemisch reageren. In dit werk is onderzocht hoe 
de theorie verandert als chemische reacties mogelijk zijn. Daar- 
naast wordt een uitwerking van het numerieke oplosproces gegeven voor 
dit geval. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Binnen het onderzoeksprogramma " Vitale funkties " speelt het mecha- 
nisch gedrag van zachte biologische materialen een belangrijke rol. 
Zachte weefsels gedragen zich op een aantal punten essentieel anders 
dan de gangbare technische materialen. Zo is er zelden sprake van lin- 
eair elastisch gedrag. Bovendien treden er grote reversibele vervormin- 
gen op die gepaard gaan met hysterese. Isotropie is eerder uitzondering 
dan regel en tijdsafhankelijke effecten, zoals kruip en relaxatie, zijn 
gemeengoed. 

De eerste modellen voor zachte weefsels zijn vrijwel allemaal geba- 
seerd op deze waarnemingen. Het weefsel wordt gezien als black-box met 
als in- of uitgangen verplaatsingen, rekken, krachten en koppels. Zo 
ontstonden niet-lineair elastische, niet-lineaire en lineaire visco- 
elastische modellen. Sinds het begin van de tachtiger jaren is er een 
nieuwe stroming aan het ontstaan. Men kijkt nu in de black-box en be- 
trekt de struktuur van het weefsel in het model. Wet weefsel is opge- 
bouwd uit levende cellen omringd door intercellulair materiaal o£ tus- 
sencelstof. Voor het mechanisch gedrag is vooral het intercellulaire 
materiaal van belang. De tussencelstof is opgebouwd uit grootmolekulai- 
re stoffen die bestaan uit polymeren van suikers en eiwitten. Van groot 
belang voor het gedrag van de steun- en bindweefsels zijn Ret proteo- 
glycan, een suiker-eiwit polymeer, en het hyaluronzuur, een suiker po- 
lymeer. Zij vormen een ruimtelijk grootmolekulair netwerk dat zich 
sterk hydrofiel manifesteert. Het netwerk wordt nog eens vezelversterkt 
door de eiwit polymeren elastine en collageen. Het proteoglycan kan tot 
50 maal zijn eigen massa aan water vasthouden. Een deel van het water 
blijft echter vrij beweeglijk. Bij gewrichtskraakbeen is dit 70% tot 
100%. Een model dat rekening houdt met deze strukturele opbouw is: een 
mengsel van een vaste stof met een vloeistof die met elkaar thermodyna- 
misch reageren. Zo'n model wordt gebruikt door Mow (1980 en 1984)  voor 
de beschrijving van kraakbeen, door Oomens (1985)  voor de beschrijving 
van huid en door Huyghe (1985) voor de beschrijving van de hartspier. 

Het tijdsafhankelijke gedrag in een mengselmodel wordt veroorzaakt 
door de vloeistofstroming. Een probleem hierbij is de hoeveelheid water 
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die in totaal kan gaan stromen, Een gedeelte is namelijk initieel ge- 
bonden aan de vaste stof. Echter onder invloed van externe faktoren kan 
dit gedeelte ook gaan stromen, en dit zal leiden tot een massa uitwis- 
seling van vaste stof naar vloeistof. Het is deze massa uitwisseling 
die door de eerder genoemde onderzoekers niet meegenomen wordt in hun 
beschouwingen. Aan de beschrijving van dit fenomeen zal, zowel theore- 
tisch als numeriek, aandacht geschonken worden in dit afstudeerverslag. 

Uitgaande van een algemene thermodynamische mengseltheorie; de 
massa-, de impuls-, impulsmoment-, energie- en entropiebalans, zal in 
hoofdstuk 2 het mechanisch gedrag beschreven worden. Essentieel hierbij 
is de veronderstelling dat zachte weefsels geschematiseerd kunnen wor- 
den tot een isotherm mengsel van een intrinsiek incompressibele elasti- 
sche vaste stof en intrinsiek incompressibele barotrope vloeistof. 
Massa- en impulsoverdracht tussen beide componenten blijft echter 
mogelijk d.m.v. ingevoerde interaktietermen. Uiteindelijk blijkt het 
mechanisch gedrag beschreven te kunnen worden m.b.v. twee gekoppelde 
differentiaal vergelijkingen, die ontstaan door sommatie van resp. de 
massa- en impulsbalans van de beide componenten 

De oplossing van de differentiaal vergelijkingen is het onderwerp 
van hoofdstuk 3 .  Om voor een willekeurige geometrie met willekeurige 
randvoorwaarden een oplossing te vinden wordt er gebruik gemaakt van 
een numerieke oplostechniek. Hier is gekozen voor de eindige elementen 
methode. Fysische- en geometrische niet-lineariteiten worden meegeno- 
men. De gevolgde oplosstrategie levert, uitgaande van de gewogen resi- 
duen vergelijking en de methode van Galerkin, bij benadering een symme- 
trische stijfheidsmatrix op. De ontwikkelde elementen worden gedemon- 
streerd aan de hand van drie testproblemen zonder massa uitwisseling, 
Verder wordt ingegaan op de numerieke instabiliteiten rond t=O. 

In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de massa uitwisseling. In de 
literatuur is hierover weinig of niks bekend. Om toch enig inzicht te 
krijgen in processen o f  experimenten waarbij massa uitwisseling zou 
kunnen optreden, wordt op strukturele gronden een mogelijk model gepre- 
senteerd. De massaproduktie wordt verondersteld te ontstaan door het 
meezuigende karakter van een vloeistofstroom. Dit model wordt getoest 
aan een voorbeeld. 
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Geëindigd wordt in hoofdstuk 5 met konklusies en eventuele sugges- 

ties voor verder onderzoek. 



- 2 . 1  - 

Hoofdstuk 2 Mengseltheorie toegepast op biologisch weefsel 

2 . 1  Inleiding 

a 

b 

C 

d 

De mengseltheorie is gefundeerd op de volgende vier basisaannames: 
De eigenschappen van het mengsel worden bepaald door de eigen- 
schappen van de samenstellende componenten. 
De beweging van een komponent mag geïsoleerd worden van de bewe- 
ging van het mengsel. Elke component wordt beschouwd als een con- 
tinuum, dat is uitgesmeerd over het gehele mengselvolume. 
Aan de balanswetten die het mechanisch gedrag van componenten be- 
schrijven worden interactietermen toegevoegd die de invloed van 
de aanwezigheid van de andere componenten in rekening brengen. 
De vergelijkingen die de beweging van het mengsel beschrijven 
moeten 
riaal. 

dezelfde gedaante hebben als die van een enkelfasig mate- 

Deze vier principes kunnen vertaald worden naar kinematische relaties 
en balanswetten. 

2.2 Kinematika 

Een direct gevolg van de basisgedachten is het feit dat op elke po- 
sitie in het mengsel alle komponenten vertegenwoordigd moeten zijn. Men 
kan basisgedachte b realiseren door invoering van een middelingsproce- 
dure. Rond ieder punt in de ruimte wordt een elementair volume FT, gede- 
finieerd. Voor het bulk-volume gemiddelde van een willekeurige fysische 

G 

( 2 . 2 . 1 )  

grootheid y geldt nu: 
1 

<y>" = - .f ya dV 
vE v; 

Omdat deze grootheden in elk punt van het mengsel gedefinieerd zijn, 
kunnen de componenten uitgesmeerd worden tot een continuum. In dit ver- 
slag zullen, tenzij anders vermeld wordt, alle gebruikte fysische 
grootheden beschouwd worden als bulk-volume gemiddelden. De < ) zullen 
dan ook weggelaten worden. 
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Bij de definitie van de materiele tijdsafgelei.de is het van belang 
component men volgt. Ze kunnen echter eenvoudig in elkaar worden welke 

overgevoerd. Wordt component a gevolgd dan geldt: 

Wordt de fJ component gevolgd dan geldt: 

Aftrekken van (2.2.2) en (2.2.3) leidt- tot.: 

(2.2.2) 

(2.2.3) 

(2.2.4) 

2.3 Balanswetten 

De balanswetten kunnen zowel per komponent als op mengselnivo opge- 
s te ld  worden. In de lokale vorm hebben ze volgende gedaante: 

per component 
- * - 9  

' a  massa p + p a v . V U  = ca 

impuls e" va = v" . 5 + ea g" + w 
i -t -9 

a Cu 

(2.3.1) 

(2.3.2) 
(2.3.3) 

(2.3.4) 

(Y impulsmoment 5 = ( 

energie e E = u : VV" - v . J~ + Ea ra + ga 
di) - t *  

a u  a 

Op mengselnivo geldt: 

* - +  massa i i g v . v = û  (2.3.51 

impuls p v = v . Q + q (2.3.6) 
(2.3.7) 
(2.3.8) 

4 - 9  -+ 

c impulsmoment o = ( a )  
d-9 -b energie e E = a : V V -  V .  3 +  e r 

In de bovenstaande relaties (2.3.1) - ( 2 . 3 . 4 )  zijn al een aantal 
vereenvoudigingen aangebracht. Zo geldt (2.3.3) alleen als de impulsma- 
mentinteraktieterm nul is. Bovendien geldt er dat de snelheid en de 

http://tijdsafgelei.de
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specifieke inwendige energie van een nieuw gevormd deeltje gelijk is 
aan die van zijn omgeving. 

Door de balanswetten van de fasen te sommeren en het resultaat te 
toetsen aan basisaanname c ,  kunnen de mengselgrootheden uitgedrukt wor- 
den in de komponentgrootheden. Deze koppeling is niet een-eenduidig, 
omdat uit &&n gesommeerde vergelijking verscheidene definities voor 
verschillende mengeselgrootheden gedestilleerd kunnen worden 
(Bowen,l975 en Atkin en Craine, 1975 en Muller, 1973 en 1985 ) ,  Echter 
zal steeds op fysische gronden moeten gelden dat: 

E c " = O  (2.3.9) 
a - +  -P -P 

E T a  -F ca va = o 
a 
r g a + c a ( E a t ; v ~ . V  a ) + n  a . v a = o  
a 

(2.3. IO) 

(2.3.11) 
+ - +  3 +  

2.4 Biologische weefsels als mengsels 

Voor de beschrijving van zachte biologische weefsels kunnen een aan- 
tal vereenvoudigingen ingevoerd worden. Zo zal de temperatuur geen rol 
van betekenis spelen. Hierdoor zullen de wa~mtestroomdic~~theden niet 
van belang zijn. Ook kunnen massatraagheidseffecten, de volume belas- 
ting en de bronterm verwaarloosd worden. 

Beperking tot een mengsel van een intrinsiek incompressibele vaste 
stof en een intrinsiek incompressibele vloeistof levert een aanzienlij- 
ke vereenvoudiging op. Met intrinsiek incompressibel wordt bedoeld dat 
de echte dichtheid konstant is. De bulk-volume gemiddelde soortelijke 
massa van zo'n stof hangt af van de echte soortelijke massa ra volgens: 

= ra  na na = - ra = konstant (2.4.1) 
vE 

De grootheid na is de volumefraktie van component a. De som van de vo- 
lume frakties is gelijk aan l .  Hiervan gebruik makend vinden we na som- 
matie van de massabehoudswetten ( 2 . 3 . 1 )  voor de vaste- en de vloeistof- 
fase de massabalans van het mengsel: 

(2.4.21 
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rs- rf 
rs rf 

met = - 
Deze relatie zal in het vervolg een belangrijke rol spelen. 

Het resterende stelsel van vergelijkingen is ondanks de vereenvoudi- 
gingen 
f s  

C r  E I  

2 -B 
S X I  X .  
ties. De 

niet oplosbaar zolang de secundaire onbekenden as, af , ;', T*, 
E €  niet bekend zijn als funktie van de primaire onbekenden ns, 

De ontbrekende funkties vormen de set van constitutieve rela- 
constitutieve theorie is zeer uitgebreid en is zeker m.b.t. de 

mengseltheorie niet vrij van onenigheid. Met name m.b.t. de entropieba- 
lans voor het mengsel bestaat nog veel discussie in de literatuur. Voor 
relatief eenvoudige mengsels leidt dit niet tot verschillende resulta- 
ten ( A t k i n  en Craine, 1 9 3 6 ) .  Hier wordt gebruik gemaakt van de formule- 
ring volgens Muller (1973 en 4985) .  Per fase geldt dan: 

4 t  

pa qa -t. v . E)" = Sa  ( 2 . 4 . 3 )  

De grootheid Za is de totale entropie produktieterm, terwijl Qff de to- 
tale entropieflux is. De entropieproduktietermem hoeven afzonderlijk 
niet groter of gelijk aan nul te zijn. Hun som, die iets zegt over het 
mengel, echtex wel. De entrapiefluxen zijn door de al eerder ingevoerde 
vereenvoudigingen nul. 

( 2 . 4 . 4 )  

Het is gebruikelijk om in plaats van de entropie q gebruik te maken van 
de Helmholz vrije energie A = E - T q. Dit biedt bovendien de mogelijk- 
heid om de energiebalans en de entropiebalans te kombineren. Heeft ie- 
dere fase dezelfde konstante temperatuur, en wordt gebruik gemaakt van 
de energiebalans ( 2 . 3 . 9 ) '  en de drie nevenvoorwaarden ( 2 . 3 . 9 ) - ( 2 . 3 . 1 1 ) ,  

dan kan de entropiebalans herschreven worden tot: 

+€ -B s *f 4 s 
€ 3  i - cf ( E - E ) - 3 ( B - T ) . (  v - v ) > / O  ( 2 . 4 . 5 )  

De drie balanswetten zijn als nevenvoorwaarden bij ( 2 . 4 . 5 )  te beschou- 
wen. Echter aan de impulsbalans en de energiebalans is ten alle tijden 
m.b.v. een bronterm te voldoen. Bij de massabalans is dit niet het ge- 
val en dus blijft deze als enige nevenvoorwaarde over. Men kan deze 
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nevenvoorwaarde in rekening brengen m.b.v. een Lagrange-multiplikator 
A :  

+-?f -es As -e A ‘f + os : vvs + of : vv 
f s  1 -+f- s - c f b  - E  ) + ; ( r  r ) . f v  

-b-+ 

d -b 

L 

f -? -$ d - b  + A { ~ . [ n ~ ( ; ~ - v ~ ) ] + v . v  S - T c  1 bO(2.4.6) 
Aan bovenstaande relatie dient ten alle tijden en op elke positie vol- 
daan te worden bij elk willekeurig thermodynamisch proces. Voor de 
verdere uitwerking van ( 2 . 4 . 6 )  is het noodzakelijk om een keuze te doen 
voor een set van onafhankelijke parameters waarvan de constitutieve 
relaties een funktie zijn. Zo‘n keuze wordt gedeeltelijk beinvloed door 
een aantal constitutieve principes, zoals het bepaaldheids-, en het ob- 
jectiviteitsprincipe en het principe van de lokale werking. Verder 
speelt kennis m.b.t. het gedrag uit inleidende experimenten een rol. 
Ook kan een keuze gebaseerd zijn op vermoedens omtrent het gedrag op 
basis van strukturele kenmerken van het materiaal. Wij nemen aan dat de 
vaste stof zich gedraagt als een zuiver elastisch lichaam. Verder doen 

f we alsof de vloeistof zich niet viskeus gedraagt, zodat hier allen Q 

(hier dus ns) nog een rol speelt. Verder vermoeden we dat Ons en v - v 
een rol spelen bij de impulsuitwisseling. Een willekeurig thermodyna- 
misch proces kan beschreven worden m.b.v. deze set van parameters. Het 
equipresentieprincipe eist nu dat alle secundaire onbekenden een funk- 
tie zijn van deze set van parameters. 

-? -)f s 
”) 

-b -+ d 

As = As( Es, ns, vns, vf - vs 

(2.4.7) 

-b 
s +f s 

-b c f = c ( ~ s , n , v n , v  f s - v  I 

We substitueren (2.4.7) in de gemodificeerde entropie ongelijkheid 

(2.4.6). Er onstaat dan een vergelijking waarin de termen: n , 

(VVn’), Y , v , ( Vn 1 ,  V v , V v als lineaire combinatie voorkomen. 
De coefficienten van die lineaire combinatie zijn uitsluitend een 
funktie van de onafhankelijke parameters. Omdat deze vergelijking moet 
gelden voor elke willekeurige variatie van de set van parameters moeten 

‘S 

- b +  
-4 +f 5 

+-? d 4 *f .s S 
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de coefficienten van de bovengenoemde termen nul zijn. Dit leidt tot de 
volgende constitutieve restricties: 

s aAs f aAf  
@ -f (a) e - = - 

ans an 

( 2 . 4 . 8 )  

f 3Af 
-3 = - e  -3 

aas 
-)f 3(v - VS) +f arv - vS) 

(e) es 

3 A f  
-3 

FC - ns A I - E 
S S 

3Ë -)f -)s 
(f) o: = e  F .  

acv - v ) 

aAs 
-b 

f f (4) o: = -A n I - Q 
3(v -)f - VS) -+ 

De resterende entropie ongelijkheid luidt: 

( 2 . 4 . 9 )  

ç +  

Wordt dit verder vereenvoudigd tot A = A ( nS) en AS = AS ( nsr 
dan 

-b 

Biijyoaar is A- Ç = A-( F nsr -)F v-- vs j en = A i ns8 -c E" , v* - v' j .  

E" 3 
f f  

blijken de gevonden relaties voor os en of gelnterpreteerd te kun- 
nen worden. 
De grootheid CJ , is de bulk volume gemiddelde Cauchy-spanningstensor 
van de vloeistof. Als deze erg weinig varieert binnen het elementaire 
volume VE dan volgt: 

f 

f 
o = -  € 1 if T f dV :: 'E - Tf .= n f f  T 

'E VE vE 
( 2 . 4 . 1 0 )  
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Vergelijking van dit resultaat met (2.4.8g) levert: 
Tf = -A I (2.4.11) 

Blijkbaar is A de hydrodynamische druk in de vloeistof. In de vaste 
stof ontstaan spanningen t.g.v. het kontakt tussen vaste stofdeeltjes 
en de hydrodynamische druk in de vloeistof. 

s f  TS dV f n T (2.4.12) 

De eerste term in het rechtexlid van (2.4.11) noemt men in de grondme- 
Blijkbaar geldt volgens (2.4.8f): eff * chanica de effectieve spanning IJ 

(2.4.13) 

De ingevoerde vereenvoudigingen hebben het constitutieve gedrag van de 
vloeistof gereduceerd tot die van een ideale vloeistof. Dit heeft twee 
belangrijke consequenties. Op de eerste plaats zijn de viskeuze effec- 
ten van de vloeistof verwaarloosd. Dit is in principe een niet toelaat- 
bare versimpeling. Neumann (1975) is er in geslaagd om uitgaande van de 
Navier-Stokes vergelijkingen op micronivo en door toepassing van de 
middelinyspxocedure de experimenteel zeer vaak getoetste wet van Darcy 
af te leiden: 

-? + f +f s f n ( V  - v  ) = - K ( n,g) - V A  (2.4.14) 
De wet van Darcy is dus blijkbaar niets anders dan de impulsbalans van 
de vloeistof. Er zal hier getracht worden om uitgaande van die impuls- 
balans de wet van Darcy af te leiden. Om dat te kunnen moet er een con- 

-9 

stitutieve relatie zijn voor nf. Nemen we hiervoor een lineaire combi- 
-? 

- ) €  -)f s natie van twee van de onafhankelijke parameters, namelijk vn en v - v 
-)f dan geldt er voor IT : 

-? + -?f + f  n = ~ . v n  + B .  ( v f - v s )  (2.4 = 15) 
De eerste term wordt de buoyancy-force genoemd. Deze wordt veroorzaakt 
doordat de vloeistof een wisselende doorstroom mogelijkheid heeft. Be 
tweede term is de Stokes drag. Rekening houdend met het constitutieve 
gedrag van de vloeistof volgt er voor de impulsbalans van de vloeistof: 

-n f-' V A . I + ( A - h I ) . V n  + f  t B . ( v  -'f - v  -)S ) = O  (2.4.16) 
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f 2  -1 Wordt nu A = A I  en K = -n B verondersteld dan volgt uit bovenstaande 
de wet van Darcy volgens (2.4.14). Via de toepassing van de interaktie- 
termen kunnen dus alsnog enige viskeuze effecten worden meegenomen. 

Op de tweede plaats vereenvoudigt de overgebleven entropieongelijkheid 
verder. Voor een intrinsiek incompressibele barotrope vloeistof geldt 

namelijk: e -= = A f 8Af 

-B 

f s  1 4f s *f f 
* anL 

- cf ( E - E + 3 ( TT - TT l.( v - vs) - h f c > / O  (2.4.17) 
Indien er geen massa uitwissling optreedt is ten alle tijden aan 
(2.4.17) voldaan. 

2.5 Conclusies en samenvatting van de belangrijkste relaties 

Uitgaande van de algemene constitutieve theorie zijn na vereenvoudi- 
gingen resultaten verkregen die verklaard kunnen worden. Kijken we naar 
de praktische toepasbaarheid van die resulaten dan blijken die tegen te 
vallen. Zo is er geen bruikbare beschrijving van het constitutieve ge- 
drag van de vaste stof, de permeabiliteitstensos K en de massa-uitwis- 
selingsternn c . In de literatuur zijn echter relaties voor oeff en K te 
vinden. Voor de massa-uitwisselingsterm geldt dit niet. Er zal dan ook 
op basis van veronderstelde processen in biologische weefsels iets 
gepsobeerd moeten worden. 

f 

Nassabalans van het mengsel: 

Impulsbalans van de vloeistof en de vaste stof 

4 *-€ V . o f + +  = o  
v . o s + l r  S = o  

4 

* t 4 

(2.6.1) 

(2.6.2) 

(2.6.3) 

(2.4.2) 

4 4 + 4 :f+Ws+cf ( 2 - v  S ) = O  
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Constitutieve relaties 
u = - n  A I  f f 

S S - n  A I  ezf u = o  

+f n = h v n f - n  f2 K -1 

(2.6.4) 
(2.6.5) 

(2.6.6) 

Wet van Darcy 

.+ -* 

(2.4.14) n f ( v  +€ - v  s ) = - K ( n , p ) .  f 'Oh 

Substitutie van de wet van Darcy in de massabalans van het mengsel 
levert : 

(2.6.7) S f V . V  - V . [ X . V A I = ~ C  
Substitutie 
kend 

van de impulsbalansen in de nevenvoorwaarde en gebruik ma- 
van de wet van Darcy en de constitutieve relaties VOOP us en u f 

levert: 
4 

v . 0  eff = ( I - V ) . $ A  ( 2 . 6 . 8 )  
met: 

4 

(2.6.9) 
nL K en c f dan 

eff i Indien uit de literatuur relaties genomen worden voor ct 

vormen (2 .6 .7 )  en (2.6.81 een stelsel differentiaal vergelijkingen dak 
oplosbaar is. In het vervolg zullen ueff en A vervangen worden resp. 
door u en p. 
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Hoofdstuk 3 Numerieke oplostechniek 

3 . 1  Strategie 

De vergelijkingen ( 2 . 6 . 3 )  en (2.6.4) die het probleem beschrijven 
zijn twee gekoppelde differentiaalvergelijkingen. Om deze op te lossen 
voor een willekeurige geometrie met willekeurige randvoorwaarden wordt 
gebruik gemaakt van de eindige elementen methode. 

De differentiaalvergelijkingen worden m.b.v. de gewogen residuen 
methode herschreven tot een integraal formulering. Overgang op de zwak- 
ke formulering door toepassing van de stelling van Gauss en de methode 
van Galerkin levert op elementnivo (zie Appendix A): 

i** *i * -4 -b -4 

J ( a .Si- p Jiit Jii V . Vp ) dV = f,( Ji t - Ji p ) dA ( 3 . 1 . 1 )  

ve Ae 

'e 
( 3 . 1 . 2 )  

r e e De grootheden $i en cp zijn resp de i en.de r vormfunktie van het 

verplaatsings- en drukveld. De vektoren Ji en rp zijn resp. de gra- 

dientvektoren in de momentane toestand behorende bij de ie en de re 
vormfunktie. De gesterde grootheden zijn alleen op de rand gedefini- 
eerd. 

Op de buitenrand A kunnen dan zowel verplaatsingen u als spanningen 

31 -4r 

* * 

-b* ** * 
t voorgeschreven zijn. Worden de voor te schrijven grootheden t en p 

en q nul verondersteld dan hoeft er geen aandacht geschonken te worden 
aan de rechterleden van ( 3 . 1 . 1 1  en ( 3 . 1 . 2 ) .  Wordt de vaste stof als een 
isotroop permeabel materiaal beschouwd (K=kI) dan zal V<<I zijn. Hier- 

door kan JiiV.$p verwaarloosd worden t.o.v. u .  Ji -pJi in relatie ( 3 .  I .  1 ) .  

Na overgang op het referentievolume wordt ( 3 .  I. 1 )  naar de tijd ge- 
differentieerd. Op dit punt aangekomen is het noodzakelijk OIR een keuze 
te doen voor het materiaalgedrag van de vaste stof. In navolging van 

* 

-4i -4i 



- 3.2 - 

Oomens (1985)  wordt gekozen voor een verband tussen de tweede Piola- 
Kirchhoffspanningstensorn en de Green-Lagrange rektensor: 

s = 4 L : E  ( 3 . 1 . 3 )  
Omdat de massa niet konstant hoeft te zijn, maar de werkelijke 

dichtheid rs wel konstant verondersteld wordt, kunnen we hier een min- 
der gebruikelijke vorm van S hanteren, die ontstaat door wegdeling van 
rs : 

n 
S = det(F) F-'. a . F-' = n -O F-'. 0 . F-' (3 .1 .4 )  

Gebruik makend van de massabalans van de vaste stof om n te elimine- 
ren, volgt uit ( 3 . 1 . 1 )  na enig rekenwerk (zie Appendix A): 

i 

I: K:'. u:+ 1 Re 
S t 

=j it it = Mi 3 

e e 

met : 

is I + Pa" is is He = Ee + ore 

4 -  4 c rc c IC IC L = ( F . [ F . (  L . F )  . F ]  1 

e 

-B 4 
it i %  Re = - s  9 cp dV 

'e 

( 3 . 1 . 5 )  

( 3 . 1 . 6 )  

( 3 . 1 . 7 )  

( 3 . 1 . 8 )  

(3.1.9) 

(3.1.10) 

(3 .1 .11 )  

( 3 . 1  12)  
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De uitwerking van (3.1.2) levert minder problemen op (zie Appendix A) : 

+ 4 
S rt t r 

I: Ves . v + i Qe pe = Fe 
S e t  

met: 

rs = cpr Jis dV 
ve v 'e 

4 4 

QZt = J cpr . K . (pt dV 
v 
' e  

r f Fe = J (pr r c dV 
v 

(3.1.13) 

(3.1.14) 

(3.1.15) 

(3.1.16) 

'e 
De op te lossen vergelijkingen (3.1.5) en (3.1.13) vormen nog steeds 

een niet-lineair stelsel. Bovendien moeten ze in de tijd gexntegreerd 
worden. Bier wordt gekozen voor een expliciete eenstaps tijdsintegra- 
tie. Deze wordt opgedeeld in n tijdstappen o f  incrementen. Om beter aan 
de evenwichtsvoorwaarden te voldoen zal tijdens het increment een 
iteratief oplosproces nodig zijn. 
Als predictor wordt opgelost (de tijdsintegratie): 

(3.1.17) 

(3.1.181 

De 
sen 0.5 en 1.0 

term Q i s  een integratieparameter, die vrij gekozen kan worden tus- 

Als korrektor wordt opgelost: 
* * 

* * 
-i + * 

r = Me t i ve rs . ( -aue S lint i- i At0 QZt ( 6Pe lint 
S t 

(3.1.19) 

(3.1.20) 
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De gesterde grootheden zijn hier: de meest recente schattingen voor die 
grootheden op het tijdstip tl. De rechterleden van (3.1.191 en 

* 
+i (3.1.20) zijn de residuele knooppuntskracht Fe en de residuele knoop- 

*r puntsflow Me 

* * *  * *  
3 -b -t i i = j u . $  - p $  dV 

* 
ve 

(3.1.21 ) 

* * * *  * 
f 

3 + +  -b 

= JtJ tpr V . v -k tp . K . Qp - vr f c dV d~ 

* *  
(3.1.22) 

Bovenstaande relaties gelden op elementnivo. Zij moeten nog geassem- 
bleerd worden. In het geassembleerde stelsel kunnen randkrachten en 
flows als lokale knooppuntskrachten en knooppuntsflow's ingevoerd wor- 
den. 

Wordt bovenstaande oplosstrategie toegepast op alleen de evenwichts- 
vergelijking van een enkelvoudig materiaal met als constitutieve rela- 
tie (3.1.3) dan leidt dit tot een stelsel zoals afgeleid wordt met be- 
hulp van de methode zoals beschreven staat in Veldpaus (19152). 

Na de keuze van een basis kunnen de relaties ([3.1.17)-(3.1.20)) 
uitgewerkt worden. Ze leiden tot een stelsel van algebraische vergelij- 
kingen. Om tot een efficient oplosalgoritme te komen is het van belang 

") -b -b rs T t t dat Rit = - (V ) = -VSr. Wordt nu -6pe in plaats van 6pe opgelost dan 

leidt dit tot een symmetrische stijfheidsmatrix. Zo'n stelsel kan effe- 
T cient m.b.v een Cholesky- of LDL -decompositie gedecomponeerd worden. 

Wordt V niet verwaarloosd dan geldt dit in het algemeen niet, 
Eovenstaand oplosproces is geldig voor het algemene 3-D geval. Voor 

praktische toepassing is gekozen voor de klasse van vlakke-rek proble- 
men. Bij de numerieke uitwerking heeft het voordelen om steeds naar 
hetzelfde tijdstip (t=O) te refereren. Men spreekt dan van de Total- 
Lagrange beschrijvingswijze. 

Er is gekozen voor een serie van iso- en superparametrische recht- 
hoekige elementen. Het verschil wordt veroorzaakt door de wijze van 
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interpolatie van het druk- en verplaatsingsveld. Zo zijn er  lineair- 
lineaire,lineair-parabolische en parabolisch-parabolische interpolatie 
voor resp. het druk- en verplaatsingsveld toegepast. Tenzij anders ver- 
meld, wordt in de volgende testproblemen gebruik gemaakt van het 
lineair-lineaire element. 
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3 ,2  Testproblenen zonder massauitwisseling. 

Aan testproblemen zijn verschillende eisen te stellen. Zo moeten ze 
een afspiegeling zijn van, al dan niet delen van, complexere problemen. 
Bovendien moet er een analytische oplossing of experimentele gegevens 
voorhanden zijn. Voor een vaste stof-vloeistof mengsel is geen analyti- 
sche oplossing voorhanden als geometrisch niet-lineaire effecten meege- 
nomen moeten worden. De geometrische niet-lineariteit zal dan ook ge- 
test worden aan de hand van een enkel fasig probleem. Dit kan eenvoudig 
gerealiseerd worden door overal een druk gelijk aan nul voor te schrij- 
ven. Er is hier gekozen voor een zogenaamde "simple shear" test. 

In het geval van mengsels zijn geometrisch lineaire oplossingen be- 
kend voor de "confined-compression" test en een oneindig halfvlak onder 
een lokale verdeelde belasting. 

In alle drie de gevallen is de vaste s tof  lineair elastisch en de  

permeabiliteit konstant, terwijl de integratie konstante Q gelijk aan 1 

gekozen wordt. 

3.2.1 Simple shear 

Zoals uit fig 3 . 2 . 1  blijkt kan de gehele homogene deformatie be- 
schreven worden m.b.v. de hoekverdraaiing 4 .  Hierdoor kunnen op vrij 
eenvoudige wijze de Cauchy spanningen berekend worden. 

t ---- 

fig. 3 . 2 . 1  

"Simple shear test 

Fl 
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Het numerieke model bestaat uit 9 gelijke elementen. Over de hele 
rand zijn alle verplaatsingen voorgeschreven. Alleen van het middelste 
element moeten alle verplaatsingen bepaald worden. In fig., 3 . 2 . 2  zijn 
de berekende spanningen in het zwaartepunt van dat element weergegeven. 

- u- 
6 2.5 

2.0 

1.5 

1 .o 

0.5 

.2 .4 .8 1 .o 

-Y 
fig. 3 . 2 . 2  

Cauchyspanningen als funktie van ~p 

De verkregen resultat.en zijn goed te noemen. Ook voor nog grotere 
deformaties blijven de resultaten goed. 

3.2 .2  Confined compression 

Bij de confined compression proef wordt een proefstukje opgesloten 
tussen vier starre wanden, een poreus filter en een stempel. De bewe- 
ging langs de wand is wrijvingsloos en de permeabiliteit van het filter 
is vele malen groter dan die van het proefstukje. De belasting F wordt 
op t=O stapvormig aangebracht. Door de ingevoerde randvoorwaarden is 

het onafhankelijk geworden van de coordinaat in de e - rich- 
ting 

probleem 1 



- 3.8 - 

fig 3 . 2 . 3  

"Confined compression" test 

Voor dit een-dimensionale probleem kan uitgaande van de impulsverge- 

lijking in de e2 -richting, de massabalans en het constitutieve gedrag 

van de vaste stof de volgende d.v., van het diffusie type, afgeleid 
worden : 

-B 

( 3 . 2 . 1 )  

en de bijbehorende beginkonditie en randvoorwaarden: 
p=O t<O O\<Y\<i 
p=O t Z O  y=û vrije uitstroming 

al?=, t>,O y=l geen uitstroming 
ay 

Na het dimensieloos maken is de d.v. met de bijbehorende r.v.w. en 
beginconditie m.b.v. separatie van variabelen op te bossen. 

In het numerieke model zijn 15 elementen gebruikt. Bij y=O is een 
meshverfijning gebruikt i.v.m. de te verwachtte hoge drukgradient in de 
buurt van t = O .  
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1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 

U T=.OOI 
0 T=.06 
v T=.l 
+ T=.l8 

T=35 
0 T=.5 
x Tz.8 

Y=Y\L 
T=kHt\ L' 
P=A p\ F 

fig. 3.2.4 
Druk P als funktie van de positie Y 

en de tyd T 

Be numerieke resultaten stemmen goed overeen met de analytische. Er is 
een toenemende afwijking bij voortschrijding van de tijdsintegratie. 
Door de eenstaps integratiemethode blijven fouten doorwerken in latere 
tijdstappen. 

3 . 2 . 3  Lokale uniform verdeelde belasting op oneindig halfvlak. 

Dit is een essentieel 2-D probleem bestaande uit een oneindig half- 
vlak met lokaal een homogeen verdeelde belasting. Alleen aan het boven- 
oppervlak kan de vloeistof vrij uitstromen. Schiffman (1969)  heeft voor 
dit probleem een analytische oplossing gevonden. 
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In het numerieke model is een eindig gebied genomen dat onderver- 
is in 288 elernenten. De rand Td is de symmetrielijn. Voor de ge- deeld 

bruikte T.V.W. zie fig. 3 .2 .5 .  

u 
7.5 a 

4 

fig. 3.2 .5  

numeriek model voor oneindig halfvlak 
belast met uniform verdeelde belasting 

u = u  = o  
X Y  

geen uitstroming 

u = o  
X 

geen uitstroming 

p = Q  

uitstroming 

u = o  
X 

geen uitstroming 

De analytische oplossing wordt in twee punten vergeleken met de nume- 
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rieke oplossing. Punt A ligt 0.5a onder het oppervlak en op de symme- 

trielijn. 
de symmetrielijn. 

Punt B ligt 0.5a onder het oppervlak en 0.5a verschoven 

10 

P 
X 4 a  

+ 1 =o.o p - 

van 

4 

3 

2 

1 

1 
T 

fig. 3.2.6 
Drukoplossing als funktie van de tijd 

De oplossing voor v=O.O is essentieel beter dan die voor v=0.2. 
Blijkbaar i s  voor v=0.2 de invloed van vooral de rand rb te groot. 
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3.3 Instabiliteiten rond t=O 

Beide fasen zijn intrinsiek incompressibel. Dit heeft tot gevolg dat 
vaste stof pas kan deformeren als er vloeistof weggeperst is. Hier- 

de belasting direct na aanbrenging gedragen door de vloei- 
de 
door wordt 
stofdruk. Deze vertoont dus vaak een stapvormige responsie. 

Voor de beschrijving van een stapvormige responsie is het noodzake- 
lijk dat de eerste tijdstap klein is. De tijdstap kan echter niet wil- 
lekeurig klein gekozen worden i.v.m. de expliciete tijdsintegratie. Bij 
een kleine tijdstap treden er namelijk oscillaties op in de oplos- 
sing. Het een en ander zal toegelicht worden aan de hand van een voor- 
beeld. 

te 

Hier is weer gekozen voor het confined compression probleem. In sec- 
tie 3.2.2 treden deze oscillaties niet op. Verkleining van h e t  aantal 
elementen tot vijf en een eerste tijdstap van IE-3, levert zoals in 
fig.3.3.7 te zien is, oscillaties. 

In de literatuur worden twee oplossingen gegeven voor dit probleem. 
Van de eerste is in sectie 3 . 2 . 2  gebruik gemaakt: meshverfijning. A l s  

tweede oplossing wordt een lagere interpolatie van de druk t . o . v .  de 
verplaatsingsinterpolatie gebruikt. 

I "5 
1.0 

0.5 

0.2 0,4 0.6 0.8 1.0 
___s_ 

fig. 3.2.7 
oscillaties rond t=O 
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3.3.1 Neshverfijning 

De beschrijvende d.v. voor het confined compression probleem wordt 
gegeven door (3.2.1). Deze differentiaalvergelijking wordt m.b.v. de 
gewogen residuen methode herschreven tot een integraal formulering. 
Overgang op de zwakke formulering en toepassing van de stelling van 
Gauss en de methode van Galerkin en de tijdsintegratie zoals beschreven 
in 3.1 levert op elementnivo: 

I e 
Het te analyseren gebied ( O < y < l )  wordt 

elementen. Als r.v.w. worden nu gebruikt p=O 
wijl als beginconditie p=O op Odydl geldt. 

= o  (3.3.1) 

Onderverdeeld in n gelijke 
op y=O en p=l op y=l, ter- 
De n-1 vergelijking levert 

voor resp. een lineaire en parabolische interpolatie van de druk: 

( 3  3 . 3 )  

h 8t 

met t=Q Atinc en h de elementgrootte 

Er treden geen oscillaties op als pNel>0 en pNe2)0 . Dit heeft tot ye- 

volg dat: 

h2 > 6- 
@ Atinc lineair 

(3.3.3) 

parabolisch 

er geen directe link is  met de ontwikkelde elementen in sec- 
tie 3.1 blijkt duidelijk dat er een verband is tussen de tijdstap en de 
elementgrootte. Over het lineair-parabolische element kan hier geen 
uitspraak gedaan worden. 

Q Atanc ) h2 @j 

Hoewel 

Wordt numeriek, door een steeds kleinere tijdstap te proberen, de 
stabiliteitsgrens bepaald dan blijkt die te liggen op: 
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O Atinc= 1.OE-2 lineair-lineaire element 

Q Atinc= 6.2E-3 lineair-parabolische element 

Atinc = 2.5e-3 parabolisch-parabolische element 
- 

Volgens (3.3.3) zou dit resp. zijn 6.667E-3,?,4.0E-3. 

3.3.2 Drukinterpolatie 

Wordt bij de oplossing van ket confined compression probleem ket 
type element en de eerste tijdctap gevarieerd dan kan het resultaat 
samengevat worden in fig 3.3.2 

fig 3.2.8 
Instabiliteiten rond t=û per element 
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Afhankelijk van de eerste tijdstap treden bij alle elementen oscil- 
laties op. Bij het lineair-parabolisch worden deze niet groter door de 
tijdstap nog verder te verkleinen. Bij de overige twee i s  dit wel het 
geval. Bij het parabolisch-parabolisch element dempen vanaf T=5.OE-4 de 
oscillaties sneller uit dan bij het lineair-parabolisch element. 
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Hoofdstuk 4 Massa uitwisseling 

4 . 1  Inleiding 

Bij zachte biologische weefsels is een gedeelte van de aanwezige 
interstitiële vloeistof initieel gebonden aan de vaste stof. Het is 
waarschijnlijk dat deze vloeistof kan losraken en gaan meestromen met 
de initieel ongebonden vloeistof. Dit leidt dus tat een schijnbare mas- 
saproduktie van vloeistof. Dit proces zal het mechanisch gedrag sterk 
beïnvloeden. Een vergelijkbaar verschijnsel treedt op in de grondmecha- 
nica hij het gedrag van vochtige klei (Verruyt, 1985) .  Een hypothese 
is: "De watermantel die de kleideeltjes omgeeft kan onder invloed van 
een vergevorderde consolidatie losraken". In de literatuur wordt dit 
fenomeen wel onderkend maar de beschrijving ervan blijft achterwege. 
Dit wordt mede veroorzaakt door de moeilijke experimentele verificatie 
van zo'n model. In hoofdstuk 3 is een numeriek oplosproces beschreven, 
waarin rekening gehouden wordt met massa uitwisseling. Deze methode kan 
gebruikt worden om na te gaan hoe verschillende modellen voor de massa 
uitwisseling het resultaat van experimenten belnvloeden. Wellicht kan 
dit leiden tot nieuwe ideeën voor zulke experimenten. 

Op strukturele gronden wordt in 4 . 2  een mogelijk model, geïnspireerd 
op de werking van een waterstraalpomp, geformuleerd. In sectie 4.3 zal 
dit model gedemonstreerd worden aan de hand van een voorbeeld. Het 
voorbeeld is een testprobleem waarin het "waterzuigeffect" duidelijk 
aanwezig is. 

4 . 2  Massa uitwisseling m.b.v. het "waterzuigeffect" 

Een model voor de massa uitwisseling moet natuurlijk in te passen 
zijn in het constitutieve kader zoals dat beschreven is in hoofdstuk 2. 
Met de gebruikte keuze van de onafhankelijke variabelen kan de massa- 
produktie een funktie zijn van n, Vn, E, v - v . Het hier gepresenteer- 
de model voldoet hieraan. Het idee is geïnspireerd op de werking van 
een waterstraalpomp. Een stromende vloeistof in een buis veroorzaakt 
een onderdruk in een tweede buis als de hoek tussen die tweede buis en 

-B +f +s 
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de stroomrichting kleiner is dan 90'. Door de aldus ontstane onderdruk 
ontstaat ook in die tweede buis een vloeistofstroming. Met andere WOOK- 
den een vloeistofstroom kan onder bepaalde omstandigheden deeltjes, die 
primair niet bewogen, meesleuren. Bij biologische weefsels, die hier 
beschouwd worden, ligt de geometrie van het buizenstelsel, de porosi- 
teit, niet zo duidelijk vast. Hier wordt echter verondersteld dat: een 
initieel gebonden vloeistofdeeltje kan losgesleurd worden als  in de 
richting waarin de vloeistof stroomt het doorstroomoppervlak groter 
wordt. Het tegenovergestelde geldt ook: a l s  de vloeistof door een ver- 
nauwing moet stromen zal er vloeistof in de vaste stof geperst worden. 

v f  -f v 

Cf> 
fig. 4 . 1  

Massaproduktie t.g.v. 
" waterzuigeffect" 

Binnen het gekozen constitutieve model is de massaproduktie alleen af- 
hankelijk gesteld van On en v - v . In formulevorm geldt er: -tf +s 

-t f -t +€ s c = - a V n .  v - v  ( 2 . 4 . 1 )  
Be grootneiä a is een àimensieioze groöthëid. 
Deze relatie kan gebruikt worden om na te gaan o f  voor een bepaald pro- 

ces voldaan wordt aan de entropiebalans (2 .4 .17 ) .  Bij toepassing ervan 
op de nu volgende testproblemen bleek echter dat alleen door grof af- 
schatten uitspraken gedaan konden worden over bijv. de grootte van a.  
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Testprobleem met massa uitwisseling 

Het vooryestelde model voor de massa uitwisseling wordt getoetst aan 
een voorbeeld. De vaste stof wordt lineair-elastisch verondersteld en 
de permeabiliteit wordt berekend volgens Kozenzy-Karman (Meyer, 1985) :  

1-92 (I-n f(n 
k=ko ( 4 . 3 . 1 1  

(l-no)(ñ--- 1-n0)2 
O 

met ko de permeabiliteit voor de aanvangsporositeit no. 
De belasting wordt zodanig hoog gekozen dat de vervormingen en de rota- 
ties niet klein zijn. Er wordt dus geometrisch niet-lineair gerekend. 
Als afbreekkriterium wordt gebruikt: het quotient van de grootste resi- 
dukracht en residuflow met resp. de grootste reactiekracht en reactie- 
flow. 

4 . 3 . 1  Voorbeeld 1 

In dit voorbeeld wordt getracht een zodanige vervorming aan te bren- 
dat in het gehele proefstukje massaproduktie optreedt. Dat kan ZQ- gen 

als in fig. 4.2 te zien is op vrij eenvoudige wijze gebeuren. 

F 
- 
F 

fig. 4 . 2  

Testprobleem voor ket massa 
uitwisselingsmodel 

Op y=û 
in de e2-richting. 
(p=O). 

is de gehele rand ingeklemd. Op y=L~ is de gehele rand opgelegd 
bij y=O is een vrije uitstroming mogelijk 

belasting wordt in 10 tijdstappen van 0.1 sec. aangebracht. 

3 
Alleen 

De 
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wordt dan nog gedurende 15 tijdstappen van weer 0.1 sec. konstant ge- 
houden. Vanwege de symmetrie hoeft in het numerieke model slechts de 
helft van de geometrie gemodelleerd te worden. Bet gebied wordt onder- 
verdeeld in 25 gelijke elementen. Voor de gebruikte materiaal konstan- 
ten zie tab 4.1. A l s  afbreekfout wordt E-4 gebruikt. 

d kO 

1008 O 1.5E-6 .33E6 IE-3 0.5 1 

Nmm 2 1 - 1 kymm-3 I mm 3 kg -1  /mm 4 M -1 s -1 

tab. 4.1 
Materiaalparameters 

mm - 

In fig 4.3 zijn enige resultaten m.b.t. de drukoplossing op diverse 
tijdstippen en voor verschillende waarden van a weergegeven. Vertikaal 
staat uitgezet: het quotient van de druk voor af0 en a=O. Horizontaal 
staat y uitgezet: het quotient van de hoogte in ket proefstukje y en L. 
Het fenomeen massa uitwisseling is, zoals te verwachten is, duidelijk 
aanwezig. t=O is de drukstijging het grootst in de buurt van de 
uitstroomopening. Hier is de snelheid van de vloeistof het grootst. Op 
$=1 treedt de grootste verdichting op. Na verloop van tijd gaat ook 
hier de vloeistof stromen en wordt aldaar de invloed van de massa uit- 
wisseling groter. Door de drukstijging wordt het deformatiepsoces van 
de vaste stof uitgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de massa uitwisse- 
ling langer door blijft gaan en er dus een toenemende afwijking op- 
treedt bij voortschrijding van de tijd. Opvallend is de onevenredig 
sterke toename van de drukafwijking bij toenemende a. Het lijkt alsof 
het proces voor toenemende a "op hol slaat". 

Vanaf 



- 4 . 5  - 

4 .O 

h 

P 

1 

2.5 

1.0 

5.0 
- Y  

h 

t=1.9 s. P 

3.0 

- Y  

y- - - - - L 1.0 ! 1.0 i,,,, .2 .6 
- 

1 .o 
A h 

.6 

- Y  - Y  

fig. 4 .3  

TEV~OPC!  van de massaproauktie OP de 
drukoplossing voor diverse tijdstippen 
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Hoofdstuk 5 Slotwoord 

Door de strukturele opbouw van zacht biologisch weefsel ligt het voor 
de hand om het mechanisch gedrag te beschrijven m.b.v. een model waar- 
in hiermee rekening gehouden wordt. Zo'n model wordt gevonden in de 
mengseltheorie. In deze theorie wordt het gedrag van de componenten 
onder invoering van interaktie effecten ontkoppeld. In eerste instan- 
tie wordt zacht biologisch weefsel opgevat als een mengsel van een 
vaste stof en een vloeistof. Massa, impuls, energie en entropie uit- 
wisseling tussen beide fasen wordt meegenomen. De impulsmoment inter- 
aktie wordt niet meegenomen. Een nieuw gevormd deeltje wordt geacht 
thermodynamisch in evenwicht te zijn met zijn directe omgeving. Dit 
heeft tot gevolg dat de processen die te beschrijven zijn een zekere 
"gladheid" hebben. Voor zachte biologische weefsels lijkt dit geen 
bezwaar te zijn. De belangrijkste aannames worden gedaan bij het uit- 
werken van de entropiebalans. In de literatuur is veel discussie gaan- 
de over de juiste gedaante ervan bij mengsels. Hier wordt gekozen voor 
een formulering volgens Muller (1985). Voor de uitwerking van de en- 
tropiebalans is het noodzakelijk om een keuze te doen voor een set van 
onafhankelijke parameters waarvan de ontbrekende constitutieve rela- 
ties een funktie zijn. Op basis van inleidende experimenten of plausi- 
bele aannames wordt vaak een keuze gedaan voor deze parameters. Vooral 
aan experimentele gegevens m.b.t. de interaktietermen is een groot 
gebrek. Hierdoor berust de keuze voor de parameters die hun gedrag 
beschrijven geheel op, al dan niet plausibele, veronderstellingen. 
Indien eenmaal een keuze gedaan is, dan beperk je fe tot een bepaalde 
klasse van materialen waarbinnen een oplossing gezocht wordt. Het an- 
dere woorden een juiste en zo volledig mogelijke keuze is essentieel. 
De beperking die hier opgelegd wordt, is drastisch. Zo is de vaste 
stof lineair-elastisch en de vloeistof in eerste instantie niet vis- 
keus. De interaktietermen worden afhankelijk gesteld van dichtheids- 
verschillen en het snelheidsverschil tussen vaste en vloeibare fase, 
De mogelijkheid om hiermee massa uitwisseling te beschrijven zijn mis- 

5 f schien te beperkt. De gevonden constitutieve relaties voor u en CI 

kunnen fysisch geïnterpreteerd worden. Echter direct bruikbare rela- 
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ties, bijv. een spannings-rek relatie voor de vaste stof o f  beschrij- 
ving van de massa uitwisseling, worden niet gevonden. De veronderstel- 
ling dat de vloeistof niet-viskeus is wordt als een te ernstige beper- 
king ervaren. Het is mogelijk om toch, onder bepaalde aannames, m.b.v. 
de impulsbalans van de vloeistof en de impulsinteraktie enige viskeuze 
effecten mee te nemen. Indien er geen massa uitwisseling plaatsvindt 
is ten alle tijden aan de entropie ongelijkheid voldaan. Binnen de 
opgezette constitutieve theorie blijkt het mechanisch gedrag van bio- 
logische weefsels beschreven te kunnen worden m.b.v. twee gekoppelde 
differentiaal vergelijkingen. 
Om deze differentiaal vergelijkingen op te lossen voor een willekeuri- 
ge geometrie met willekeurige r.v.w. wordt gebruik gemaakt van de ein- 
dige elementen methode. Uitgaande van de gewogen residuen vergelijking 
en overgang op de zwakke formulering en toepassing van de methode 
van Galerkin ontstaat er een stelsel dat het krachten- en floweven- 
wicht in de construktieknooppunten representeert. De materiële tijds- 
af geleide de 2e Piola-Kirchhof f spanningstensor wordt m. b. v. een 
4-orde materiaal tensor gekoppeld aan de materiële tijdsafgeleide van 
de Green-Lagrange rektensor. Om dit spannings-rek verband in te passen 
wordt het krachtenevenwicht naar de tijd gedifferentieerd. Er ontstaat 
aldus niet-lineair stelsel dat in de tijd geïntegreerd moet wor- 
den. Voor deze tijdsintegratie wordt een expliciete eenstapsmethode 
gebruikt. Het gehtegreerde stelsel moet nog eens iteratief opgelost 
worden om beter aan de evenwichtsrelaties te voldoen. Wordt de vaste 
stof isotroop permeabel verondersteld dan leidt dit oplosproces tot 
een symmetrische stijfheidsmatrix. Voor praktische toepassing zijn een 
drietal vlakke-rek elementen ontwikkeld. Ze verschillen onderling door 
de wijze waarop het druk- en verplaatsingsveld geïnterpoleerd wordt. 
Uit een drietal testproblemen zonder massa uitwisseling, waarbij de 
analytische en de numerieke oplossing met elkaar vergeleken worden, 
blijkt dat de ontwikkelde elementen voldoen. Problemen ontstaan als 
willekeurig dicht bij t=O een oplossing bepaald moet worden. Er treden 
dan instabiliteiten op, die veroorzaakt worden door de expliciete 
tijdsintegratie. Voor dit probleem zijn een tweetal oplossingen (bin- 
nen het gekozen integratieschema): meshverfijning en verhoging van de 
interpolatie van de verplaatsing t.o.v. die van de druk. Beide hebben 

na 

van 

een 
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a ls  nadeel dat ze leiden tot een drastische uitbreiding van het aantal 
onbekenden. methode gekozen moet worden is niet op voorhand te 
zeggen. Verlaging van de drukinterpolatie levert wel de meest stabiele 
oscillaties op bij voldoende kleine tijdstap. Bij het parabolisch-pa- 
rabolische element dempen de instabiliteiten eerder uit, Een essen- 
tieel andere en betere oplossing is: starten met een impliciete tijds- 
integratie en na verloop van tijd overschakelen op een mengvorm van 
het impliciete en expliciete schema. 
De beschrijving van een model voor massa uitwisseling wordt in ernsti- 
ge mate gehinderd door het ontbreken van experimentele gegevens. Om 
toch enig gevoel te krijgen voor de invloed van massa uitwisseling op 

experimenten wordt op vermeende gronden een mogelijk model geponeerd. 

Welke 

Er komt vloeistof vrij als  in de richting waarin de vloeistof stroomt 
het doorstroomoppervlak groter wordt. De initieel gebonden vloeistof 
wordt als het ware losgezogen. Toetsing aan een eenvoudig voorbeeld 
levert goede resultaten. 

Be1angri"jkste conclusies 

Geheel gebaseerd op thermodynamische principes en strukturele gron- 
den, kan een model voor het mechanisch gedrag van biologisch zachte 
materialen afgeleid worden. Het aldus ontstane model kan numeriek uit- 
gewerkt worden. Om echt verder te komen in de beschrijving van zachte 
biologische weefsels is het doen van experimenten noodzakelijk. Niet 
alleen experimenten om materiaalparameters te vinden maar ook kwafita- 
tief onderzoek naar mogelijke mechanismen voor de interaktieeffecten. 

I 

, 

Suggesties voor verder onderzoek 

Om meer experimentele situaties te kunnen simuleren zou gestart 
kunnen worden met de ontwikkeling van bijv. rotatiesymmetriche en 3-D 
elementen. Verder kan de tijdsintegratie verbeterd worden. Met het 
bestaande model voor de massa uitwisseling zou getracht kunnen worden 
de resultaten van bestaande experimenten beter te begrijpen. Verder is 
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het van belang dat er meer modellen voor de massa uitwisseling bedacht 
worden. is uitermate belangrijk dat er in de toekomst experimen- 
teel onderzoek gedaan wordt. 

Het 

I 

I 
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