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IZVLEČEK
Osrednja tema diplomske naloge je inverzna analiza hiperelastičnih snovnih modelov in
numerična simulacija enoosnega nateznega preizkusa izbranega viskoelastičnega materiala
po metodi končnih elementov. V prvem delu diplomske naloge so predstavljene teoretične
osnove hiperelastičnih snovnih modelov, metode končnih elementov ter Newtonove in
Kvazi-Newtonove metode minimizacije. V drugem delu naloge so opisani koraki inverzne
analize. Definirani so eksperimentalni podatki obravnavanega materiala, analitični in
numerični model ter namenska funkcija, ki meri odstopanje med teoretičnim in
eksperimentalnim odzivom materiala. Za definicijo gradienta in Hessove matrike se poleg
direktne analize izvede tudi analizo občutljivosti modela na snovne parametre. Optimalni
snovni parametri se uporabijo za kalibracijo modelov, s kalibriranimi modeli se izvede
simulacija enoosnega nateznega preizkusa po metodi končnih elementov. V zadnjem delu
naloge so predstavljeni rezultati minimizacijskih algoritmov in ujemanje izbranih
hiperelastičnih snovnih modelov z eksperimentalnimi podatki. Za konec so predstavljeni še
rezultati numerične simulacije nateznega preizkusa. Inverzna analiza in simulacija
nateznega preizkusa se izvedeta v programu Mathematica in programskem paketu AceFEM.

Ključne besede: inverzna analiza, občutljivostna analiza, hiperelastični snovni modeli,
minimizacijske metode, metoda končnih elementov
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ABSTRACT
The diploma thesis focuses on the inverse analysis of hyperelastic material models and the
finite element simulation of a uniaxial tension test for a chosen viscoelastic material. In the
first part of the diploma thesis the theoretical background of hyperelastic material models,
the finite element method and the Newton and Quasi-Newton minimization metods are
presented. In the second part of the thesis the inverse analysis steps are described. Material
experimental data, the analytical and numerical model, and the objective function, which
measures the fit between the theoretical and experimental response of the material, are
defined. In addition to direct analysis, sensitivity analysis of the model is performed for the
definition of the gradient and Hessian matrix. Optimal material parameters are used for
model calibration, with the calibrated models a finite element simulation of a uniaxial
tension test is carried out. In the final part of the thesis the results of the minimization
algorithms and the fit between the chosen hyperelastic material models and the
experimental data are presented. Finally, the results of the uniaxial tension test simulation
are presented. The inverse analysis and finite element simulation of the tension test are
carried out in Mathematica and the AceFEM software package.

Key words: inverse analysis, sensitivity analysis, hyperelastic material models,
minimization methods, finite element method
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1 Uvod
Inverzna analiza je postopek, s katerim poiščemo snovne parametre, ki določajo odziv
materiala na zunanjo obremenitev. Analiza je sestavljena iz eksperimenta, s katerim
izmerimo odziv materiala na zunanjo obremenitev, in numeričnega modela, ki je sestavljen
iz podatkov o geometriji, robnih pogojev in snovnega modela, tj. enačb, ki opisujejo
teoretični odnos med napetostjo in deformacijo. Geometrija in robni pogoji numeričnega
modela so skladni z eksperimentom, snovni model pa vsebuje neznane parametre, ki jih
določimo za posamezni material in stanje obremenitve na podlagi eksperimentalnih
podatkov. Rezultate modela iterativno primerjamo z rezultati eksperimenta, dokler ne
najdemo parametrov, pri katerih je odstopanje med eksperimentalnim in teoretičnim
odzivom najmanjše. Za minimizacijo odstopanja uporabljamo različne algoritme, na primer
Newtonovo in Kvazi-Newtonovo metodo, ki uporabljata gradient in Hessovo matriko
namenske funkcije. Za izračun gradienta in Hessove matrike moramo v vsakem koraku
minimizacije poleg direktne izvesti tudi občutljivostno analizo, saj moramo poznati vpliv
posameznih parametrov na rešitev nelinearnega sistema. S parametri, pri katerih je
odstopanje med eksperimentalnim in teoretičnim odzivom materiala najmanjše, kalibriramo
snovni model, ki ga lahko sedaj uporabimo za računalniške eksperimente, tj. numerične
simulacije obravnavanega materiala. Inverzno analizo izvedemo za različne snovne modele
in med njimi poiščemo tisti kalibriran model, ki se najbolje ujema z realnim odzivom
materiala.
V zadnjih desetletjih je razvoj računalniške mehanike omogočil, da je tri-dimenzionalna
analiza končnih deformacij postala sestavni del inženirskih procesov. Numerične metode,
kot je metoda končnih elementov, omogočajo reševanje navadnih in parcialnih
diferencialnih enačb na netrivialnih geometrijskih domenah, tj. problemov, ki jih ni mogoče
rešiti s tradicionalnimi analitičnimi pristopi. Razvoj numeričnih metod in orodij pa je
sprožil nadaljni razvoj snovnih modelov, ki so ključni za to, da numerična simulacija
natančno opiše odnos med napetostjo in deformacijo.
Namen diplomske naloge je napisati računalniški program, ki omogoča izračun optimalnih
parametrov različnih hiperelastičnih snovnih modelov za izbran viskoelastični material.
Program sprejme eksperimentalne podatke o mehanskem odzivu materiala in za izbran
snovni model z uporabo izbranega minimizacijskega algoritma izračuna parametre, pri
katerih model kar najbolje opiše realni odziv materiala. Program uporabimo za inverzno
analizo treh hiperelastičnih snovnih modelov. Na podlagi rezultatov analize določimo
snovni model, ki je najbližje eksperimentalnemu odnosu med napetostjo in deformacijo in
ga uporabimo za simulacijo nateznega preizkusa po metodi končnih elementov (MKE).
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Slika 1.1 prikazuje shemo osnovnih korakov inverzne analize in numerične simulacije
nateznega preizkusa, ki jih izvedemo kot del diplomske naloge. Osnove in izpeljava enačb
hiperelastičnih snovnih modelov so opisane v poglavju 2. Osnove metode končnih
elementov ter Newtonove in Kvazi-Newtonove minimizacijske metode so opisane v
poglavju 3 oz. 4. V poglavju 5 so opisani koraki inverzne analize in funkcije, ki sestavljajo
program za izračun optimalnih parametrov. Simulacija nateznega preizkusa je opisana v
poglavju 6.

Slika 1.1. Shema osnovnih korakov inverzne analize in numerične simulacije nateznega preizkusa.

Inverzno analizo izvedemo v programu Mathematica in programskem paketu AceFEM.
Minimizacijski algoritmi se izvajajo v Mathematici, AceFEM pa omogoča numerično
analizo direktnega problema po metodi končnih elementov ter grafično obdelavo podatkov
numerične analize.
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2 SNOVNI MODELI
Snovni modeli so matematični približki realnega fizičnega odziva materiala. Večino
materialov lahko pri majhnih deformacijah opišemo s Hookeovim zakonom:
(2.1)
Ta določa linearno elastični odnos med napetostjo in deformacijo, v praksi pa materiali od
Hookeovega zakona odstopajo na različne načine.

2.1 Viskoelastičnost
Viskoelastični materiali izkazujejo tako elastične kot viskozne lastnosti. Lakes [1]
viskoelastične materiale deli na: polimere, kovine, keramične materiale, biološke kompozite
in sintetične kompozite. Pri viskoelastičnih materialih je odnos med napetostjo in
deformacijo odvisen od časa; nekatere izmed glavnih lastnosti so [1]:


histereza: pri ciklični obremenitvi nastopi fazni zamik (Slika 2.1);



relaksacija: pri konstantni deformaciji se napetost s časom zmanjšuje;



lezenje: pri konstantni napetosti se deformacija s časom povečuje.

Elastičen material se pri obremenitvi deformira in se po razbremenitvi po isti poti povrne v
prvotno obliko (Slika 2.1 a in c), pri viskoelastičnem materialu pa se razmerje med
napetostjo in deformacijo razlikuje glede na to, ali material obremenjujemo ali
razbremenjujemo (Slika 2.1 b). Če to lastnost zanemarimo, lahko potek krivulje napetostdeformacija viskoelastičnega materiala modeliramo s hiperelastičnimi snovnimi modeli, ki
zanemarijo viskozni odziv, a so učinkoviti pri predvidevanju nelinearnih lastnosti
materialov. Primere modeliranja viskoelastičnih materialov s hiperelastičnimi snovnimi
modeli lahko najdemo v številnih virih, naprimer: [2], [3], [4], [5] in [6].

2.2 Hiperelastičnost
Hiperelastični material izkazuje nelinearno elastičen odnos med napetostjo in deformacijo,
kot prikazuje Slika 2.1 c. Potek krivulje napetost-deformacija hiperelastičnega materiala je
odvisen samo od trenutne deformacije in ne od njene zgodovine, vendar pa za razliko od
linearno elastičnih materialov odnos med napetostjo in deformacijo ne temelji na
konstantnem faktorju; konstitutivni zakoni hiperelastičnih materialov temeljijo na ustreznih
funkcijah deformacijske energije [2], [7], [5].
Hiperelastičnost je zaradi svoje preprostosti še posebej priročna konstitutivna enačba in je
temelj bolj zapletenih snovnih modelov, kot so elastoplastičnost, viskoplastičnost in
viskoelastičnost [7].
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Slika 2.1. Krivulje napetost-deformacija pri konstantni hitrosti deformacije za a) linearno elastičen
material, b) viskoelastičen material in c) hiperelastičen material.

2.2.1 Osnove nelinearne mehanike materialov
Za lažje razumevanje izpeljave hiperelastičnih konstitutivnih odnosov iz pripadajočih
funkcij deformacijske energije najprej predstavimo nekatere osnove nelinearne mehanike
materialov. Definicije oz. enačbe, ki so navedene v podpoglavjih 2.2.1.1 in 2.2.1.2, so
povzete po viru [7].
2.2.1.1 Teorija končnih deformacij
Materiali z nelinearnimi mehanskimi lastnostmi, kot so viskoelastični materiali, so pogosto
podvrženi velikim deformacijam, zato njihovi snovni modeli temeljijo na teoriji, ki
obravnava arbitrarno velike deformacije in rotacije telesa.
Pri analizi deformacij opišemo gibanje telesa v odvisnosti od časa z uporabo Lagrangevih
materialnih koordinat ali Eulerjevih prostorskih koordinat. V primeru, da se točka z lego
z deformacijo telesa pomakne v
, lahko Lagrangev vektor
pomika (enačba (2.2) a) in Eulerjev vektor pomika točke (enačba (2.2) b) zapišemo kot:
a)
b)
Prostorske koordinate v odvisnosti od materialnih določa deformacijski gradient:

(2.2)

(2.3)
Lagrange-Greenov tenzor končnih deformacij (enačba (2.4) a) določa mero deformiranosti v
materialnih koordinatah, Euler-Almensijev tenzor končnih deformacij (enačba (2.4) b) pa
določa mero deformiranosti v prostorskih koordinatah:
a)

b)

(2.4)

je desni Cauchy-Greenov deformacijski tenzor:
(2.5)
Invariante desnega Cauchy-Greenovega tenzorja pogosto zasledimo v izrazih za funkcije
deformacijske energije.
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2.2.1.2 Teorija napetosti
Če v deformabilnem telesu na površino
vektor zapišemo kot:

z normalo

deluje sila

, lahko napetostni

(2.6)
Napetostni vektor

s pripadajočim normalnim vektorjem

povezuje Cauchyjev napetostni tenzor :
(2.7)
ki je definiran kot:
(2.8)
Komponente Cauchyjevega tenzorja prikazuje Slika 2.2;

,

in

so normalne

napetosti, ostale komponente so strižne napetosti.

Slika 2.2. Komponente Cauchyjevega napetostnega tenzorja.

Cauchyjev napetostni tenzor podaja trenutno silo na enoto površine v deformirani
konfiguraciji, zato se pogosto imenuje tudi prava napetost. Prvi Piola-Kirchhoffov
napetostni tenzor povezuje sile v deformirani konfiguraciji s površinami v izhodiščni
konfiguraciji. Definiran je kot:
(2.9)
kjer je
razmerje med trenutnim in začetnim volumnom. Drugi Piola-Kirchhoffov
napetostni tenzor pa podaja enačba:
(2.10)
2.2.2 Hiperelastični snovni modeli
Funkcija deformacijske energije W je merilo energije, ki se shrani v materialu kot posledica
deformacije. W je skalarna funkcija deformacijskega gradienta F; odvisna je samo od
začetnega in končnega stanja, zato lahko odnos med napetostjo in deformacijo
hiperelastičnega materiala zapišemo kot [7]:
(2.11)
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Funkcija deformacijske energije mora biti invariantna, tj. neodvisna od koordinatnega
sistema; pogoj je avtomatično izpolnjen, če lahko deformacijsko energijo zapišemo v
odvisnosti od desnega Cauchy-Greenovega tenzorja [8]. Odnos med napetostjo in
deformacijo lahko torej definiramo kot [7]:
(2.12)
2.2.2.1 Izotropija in nestisljivost
V nadaljevanju privzamemo, da je material, ki ga obravnavamo, izotropen, tj. njegove
lastnosti so neodvisne od smeri. Sledi, da je odnos med W in neodvisen od smeri in je
funkcija deformacijske energije izotropnega materiala odvisna samo od invariant [7]:
.
Invariante desnega Cauchy-Greenovega tenzorja so definirane kot:

(2.13)

(2.14)

so lastne vrednosti deformacijskega gradienta oz. glavni raztezki.
V nedeformiranem stanju je
in glede na enačbe (2.14) je
Če privzamemo še nestisljivost materiala, tj.
, je v deformiranem
stanju
in
. Splošno formulo za funkcijo deformacijske energije
nestisljivega hiperelastičnega materiala lahko torej zapišemo kot [5]:
(2.15)

Čeprav izbrani material obravnavamo kot nestisljiv, v nadaljevanju pri definiciji
posameznih snovnih modelov navajamo tudi energijske funkcije za stisljiv material.
Skorajšnja nestisljivost je namreč orodje, s katerim se pri simulacijah po metodi končnih
elementov pogosto lažje zagotovi pogoj nestisljivosti, saj numerična obravnava nestisljivih
materialov povzroči tudi manjšo stopnjo volumske deformacije [7]. Obliko energijske
funkcije za stisljiv material dobimo tako, da funkciji za nestisljiv material prištejemo
komponento volumske energije [7]:
(2.16)
Pogoju nestisljivosti se približujemo z večanjem vrednosti modula stisljivosti,

.
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2.2.2.2

Enoosno natezno napetostno stanje

V nadaljevanju izvedemo inverzno analizo različnih snovnih modelov na podlagi
eksperimentalnih podatkov enoosnega nateznega preizkusa, zato je potrebno izbrane snovne
modele definirati za enoosno napetostno stanje. Enoosni natezni preizkus je najpogostejša
metoda za določanje krivulje napetost-deformacija. Oblika preizkušanca zagotavlja skoraj
povsem enotno enoosno napetostno in deformacijsko stanje v osrednjem merilnem
območju.
Pri enoosnem napetostnem stanju deluje napetost vzdolž smeri zunanje sile, ostali glavni
napetosti sta enaki nič, deformacijsko stanje pa je trioosno, kot prikazuje Slika 2.3.

Slika 2.3. Enoosno natezno napetostno stanje.

Če kocko na Slika 2.3 raztegnemo vzdolž osi x za

, kjer je

začetna dolžina in

končna dolžina, in predpostavimo nestisljivost materiala
, potem je deformacijski
gradient za hiperelastični material pod vplivom enoosne natezne napetosti enak [2]:

(2.17)

Iz enačb (2.5) in (2.14) sledi definicija desnega Cauchy-Greenovega tenzorja:
(2.18)
in njegovih invariant za enoosno napetostno stanje:
(2.19)
Cauchyjeva napetost za enoosno napetostno stanje je v odvisnosti od prve in druge
invariante definirana kot [5]:
(2.20)
Cauchyjeva napetost podaja silo na enoto trenutnega preseka in inženirska napetost silo na
enoto začetnega preseka , zato lahko z upoštevanjem povezave:
7

(2.21)
kjer je e inženirska deformacija, inženirsko napetost izračunamo po enačbi:
(2.22)
2.2.2.3 Neo–Hookeov snovni model
Neo-Hookeova funkcija deformacijske energije za nestistljiv material je najpreprostejša
oblika enačbe (2.15). Zapišemo jo lahko kot [2]:
(2.23)
Energijska funkcija za stisljiv material je torej z upoštevanjem enačbe (2.16) enaka:
(2.24)
Cauchyjevo napetost za enoosno napetostno stanje izpeljemo na podlagi enačbe (2.20):
(2.25)
Konstanta

podaja vrednost strižnega modula:
(2.26)

2.2.2.4 Mooney–Rivlinov snovni model
Mooney-Rivlinov model je prav tako preprosta oblika enačbe (2.15), ki pa je odvisna tudi
od druge invariante. Funkcijo deformacijske energije za nestisljiv material zapišemo kot [2]:
(2.27)
Energijska funkcija za stisljiv material je torej na podlagi enačbe (2.16) enaka:
(2.28)
Za izpeljavo Cauchyjeve napetosti uporabimo enačbo (2.20):
(2.29)
Snovna parametra

in

podajata vrednost strižnega modula na podlagi zveze [6]:

(2.30)
Čeprav je lahko eden izmed parametrov manjši od nič, mora biti vrednost strižnega modula
pozitivna [5].
2.2.2.5 Yeohov snovni model
Yeoh [9] je na podlagi enačbe (2.15) razvil model, ki je odvisen samo od prve invariante.
Funkcija deformacijske energije za nestisljiv material je enaka [5]:

8

(2.31)
kjer parametri
opisujejo strižni modul. Čeprav je model neodvisen od druge
invariante, z zadostno natančnostjo opiše nelinearno povečanje strižnega modula pri velikih
deformacijah s kubičnim členom prve invariante [5]. Drugo invarianto model zanemari, ker
je odvisnost deformacijske energije večine elastomerov od druge invariante veliko šibkejša
kot odvisnost od prve invariante [3]. Cauchyjevo napetost tudi v tem primeru izpeljemo iz
enačbe (2.20):
(2.32)
Energijska funkcija za stisljiv material je na podlagi enačbe (2.16) enaka:
(2.33)
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3 METODA KONČNIH ELEMENTOV
Metoda končnih elementov (MKE) je numerično orodje, ki omogoča direktno analizo
zapletenih geometrij in napetostnih stanj, tj. problemov, ki jih ni mogoče rešiti z
analitičnimi metodami. Metoda končnih elementov se danes na široko uporablja tako v
akademskih kot industrijskih okoljih.

3.1 Močna oblika problema
Fizikalni problem lahko v splošnem opišemo s sistemom diferencialnih enačb:
(3.1)
na območju Ω z robnimi pogoji:
(3.2)
na robu Γ. Rešitev sistema je neznana funkcija u. Robne pogoje definiramo tako, da na robu
območja Ω predpišemo vrednost rešitve u oziroma vrednost njenega odvoda. Sistem
diferencialnih enačb za opis deformacije trdnega telesa je določen z ravnovesnimi
mehanskimi enačbami in konstitutivnimi zakoni materiala.
Enačbi (3.1) in (3.2) sta t. i. močna oblika (ang. strong form) problema. Sistema
diferencialnih enačb za realne zapletene geometrije večinoma ne moremo rešiti s klasičnimi
analitičnimi metodami, zato poiščemo približno rešitev z numeričnimi metodami, kot je
metoda končnih elementov. Nekatere osnove metode končnih elementov so predstavljene v
podpoglavjih 3.2, 3.3 in 3.4 in so povzete po virih [10], [11] in [12].

3.2 Končni elementi
Po metodi končnih elementov območje Ω razdelimo na podobmočja, t. i. končne elemente,
ki jih povezujejo vozlišča, kar omogoči izračun približne rešitve problema. V vozliščih
izračunamo diskretne vrednosti neznane funkcije in z interpolacijo vrednosti poiščemo
približek rešitve u. Slika 3.1 prikazuje interpolacijske funkcije eno-dimenzionalnega
elementa z dvema, tremi in štirimi vozlišči, tj. linearne, kvadratne in kubične funkcije.
Interpolacijska funkcija je definirana tako, da ima v svojem vozlišču vrednost 1, v vseh
ostalih vozliščih pa vrednost 0. Natančnost rešitve se povečuje z gostoto mreže končnih
elementov in z večjim številom vozlišč končnega elementa.
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1

1

1

1
1

1

a)

b)

c)

Slika 3.1. a) Linearne, b) kvadratne in c) kubične elementarne interpolacijske funkcije.

Pri izoparametričnih končnih elementih koordinate točk znotraj končnega elementa
definiramo z istimi elementarnimi funkcijami, ki jih uporabimo za interpolacijo rešitve.
Koordinate točk znotraj tri-dimenzionalnega elementa so definirane kot:
(3.3)
kjer so
elementarne interpolacijske funkcije izražene v lokalnih
koordinatah; ,
in
so koordinate vozlišč elementa, n je število vozlišč elementa.
Parcialne odvode elementarnih interpolacijskih funkcij lahko zapišemo kot:

(3.4)

kjer je Jacobijeva matrika. Preslikavo iz lokalnega v globalni koordinatni sistem torej
izvedemo na podlagi enačbe:

(3.5)

Slika 3.2 prikazuje lokalno in globalno topologijo linearnega šeststranega elementa, ki ga v
nadaljevanju uporabimo pri inverzni in direktni analizi po metodi končnih elementov.

Slika 3.2: Lokalna in globalna topologija linearnega šeststranega elementa z osmimi vozlišči.
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Izoparametrično interpolacijsko funkcijo elementa v vozlišču i podaja enačba:
(3.6)

3.3 Šibka oblika problema za analizo deformabilnih teles
Ravnotežne enačbe elementarnega volumna v splošnem tridimenzionalnem kontinuumu
lahko zapišemo s komponentami simetričnega napetostnega tenzorja:

(3.7)

kjer je
volumska gostota zunanjih sil. Komponente napetostnega tenzorja
s komponentami deformacijskega tenzorja
povezuje ustrezna konstitutivna enačba.
Komponente deformacijskega tenzorja izračunamo iz vektorja pomikov:
(3.8)
Močno obliko problema (3.7) prevedemo v integralno oz. šibko obliko (ang. weak form) po
principu virtualnega dela. Uvedemo poljubno utežno funkcijo:
kjer je
Ω, sledi:

(3.9)
vektor virtualnih pomikov. Ker mora enačba (3.7) veljati v vsaki točki območja

(3.10)
Z integracijo po delih dobimo šibko obliko problema:
(3.11)
kjer je
površinska gostota sil, ki delujejo na površino telesa ,
so
virtualne deformacije, b je volumska gostota sil, ki deluje na volumen telesa . Rešitev
sistema je stanje telesa, ki izpolnjuje enačbo (3.11) za poljubne virtualne pomike.

3.4 Globalni sistem enačb
Po Galerkinovi metodi približek neznane funkcije (rešitev problema) in približke utežnih
funkcij definiramo z istimi interpolacijskimi funkcijami. Približek neznanih pomikov in
približek neznanih deformacij sta torej:
a)

b)

(3.12)
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ter vektor virtualnih pomikov
a)

in vektor virtualnih deformacij

:

b)

(3.13)

kjer je matrika interpolacijskih funkcij, je matrika odvodov interpolacijskih funkcij in
je vektor pomikov v vozlišču i, n je število vozlišč mreže končnih elementov. Z
upoštevanjem enačb (3.12) in (3.13) lahko enačbo (3.11) zapišemo kot:
(3.14)
oziroma, ker mora enačba veljati za poljubni virtualni pomik kot:
(3.15)
Zgornja enačba velja za katerikoli odnos med napetostjo in deformacijo.

3.5 Reševanje nelinearnih problemov
Pri reševanju nelinearnih problemov dobimo sistem algebrajskih enačb, ki pa so v splošnem
nelinearne. Nelinearni sistem diskretnih enačb:
(3.16)
lahko ima več možnih rešitev. Nelinearne sisteme zato rešujemo z iterativnimi postopki, kot
je Newton-Raphsonova iterativna metoda. Iteracijski postopek reševanja je sledeč [13]:
(3.17)
(3.18)
kjer je

vektor ostankov oz. vektor neuravnoteženih sil v iterativnem koraku i in

tangencialni operator oz. tangencialna togostna matrika.
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4 MINIMIZACIJA
Minimizacijski algoritem išče minimum po načelu, da je vrednost funkcije v vsaki naslednji
izbrani točki manjša kot v predhodnem približku. Program Mathematica med drugim
omogoča uporabo Newtonovega in Kvazi-Newtonovega algoritma, ki pri minimizaciji
funkcije uporabljata njen prvi (gradient) in drugi (Hessova matrika) odvod.

4.1 Newtonova metoda
Newtonova metoda v eni dimenziji temelji na kvadratnem približku funkcije

[14]:
(4.1)

kjer je
začetni približek točke, v kateri se nahaja minimum
. Točko, v kateri ima
kvadratni približek
ekstrem, vzamemo za nov približek in postopek iterativno
ponavljamo, dokler ne najdemo minimuma
. Newtonovo metodo v več dimenzijah
izrazimo analogno, le da namesto prvega in drugega odvoda funkcije uporabimo njen
gradient
in Hessovo matriko
[14]:
(4.2)
kjer je trenutni približek točke, v kateri se nahaja minimum. Če enačbo (4.2) parcialno
odvajamo in enačimo z nič, lahko izračunamo naslednji približek
po enačbi [14]:
(4.3)
Newtonova metoda ima v splošnem težave s konvergenco k lokalnemu minimumu iz
arbitrarno izbrane točke. Temu problemu se pri simulacijah pogosto izognemo zaradi
lastnosti sistema, ki zagotavljajo konvergenco v lokalni minimum, ali zato, ker lahko kot
začetni približek izberemo točko, ki je arbitrarno blizu rešitve [13]. Druga težava
Newtonove metode je uporaba Hessove matrike. Če je determinanta enaka nič, Hessova
matrika nima inverza in sistem ni rešljiv.

4.2 Kvazi-Newtonove metode
Kvazi-Newtonove metode danes veljajo za ene izmed najučinkovitejših metod reševanja
nelinearnih sistemov. Kvazi-Newtonove metode namesto Hessove matrike uporabljajo njen
simetrični približek, ki se izračuna v vsaki iteraciji iz najnovejših podatkov, in vpeljejo še
dodatni parameter, ki določa dolžino koraka; v primeru, da najdemo primerno simetrično
matriko, se izognemo računanju inverza Hessove matrike in reševanju sistema enačb [13].
Približek Hessove matrike lahko izračunamo z različnimi algoritmi, kot sta metoda DFP in
BFGS, ki jo uporablja Mathematica.
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5 INVERZNA ANALIZA HIPERELASTIČNIH SNOVNIH MODELOV
Inverzna analiza je postopek, pri katerem primerjamo eksperimentalni in teoretični odziv
materiala ter z uporabo minimizacijskega algoritma poiščemo tiste parametre snovnega
modela, pri katerih je odstopanje med realnim in teoretičnim odzivom sistema najmanjše.
Za minimizacijo odstopanja uporabimo Newtonovo in Kvazi-Newtonovo metodo, ki
uporabljata gradient in Hessovo matriko namenske funkcije. Za izračun gradienta in
Hessove matrike moramo v vsakem koraku minimizacije poleg direktne izvesti tudi
občutljivostno analizo, saj moramo poznati občutljivost sistema na spremembo snovnih
parametrov.
Glavni koraki inverzne analize numeričnega modela so prikazani na Slika 5.1. Program za
izračun optimalnih snovnih parametrov sprejme eksperimentalne podatke, začetne približke
parametrov in izvede direktno ter občutljivostno analizo analitičnega oz. numeričnega
modela. Z izbranim minimizacijskim algoritmom program izračuna nove približke
parametrov in postopek ponavlja, dokler ne najde lokalnega minimuma funkcije. Za izvedbo
inverzne analize moramo definirati:
1. eksperimentalne podatke
2. analitični oz. numerični (MKE) model,
3. namensko funkcijo,
4. funkcijo za izračun gradienta,
5. funkcijo za izračun Hessove matrike in
6. minimizacijski algoritem.
Inverzno analizo izvajamo v programu Mathematica 1 [15] in programskem paketu
AceFEM 2 [16]. Minimizacija se izvaja v Mathematici, programsko okolje AceFEM pa
omogoča numerično analizo direktnega problema po metodi končnih elementov (MKE) ter
grafično obdelavo podatkov numerične analize. AceFEM vsebuje tudi AceGen, tj.
programski paket za simbolno generacijo končnih elementov, in knjižnico končnih
elementov AceShare.
V nadaljevanju je opisan analitični in MKE postopek inverzne analize. Inverzno analizo
izvedemo za tri hiperelastične snovne modele:

1

www.wolfram.com/mathematica

2

symech.fgg.uni-lj.si
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Neo–Hookeov,



Mooney–Rivlinov in



Yeohov snovni model.

Slika 5.1. Koraki inverzne analize.

5.1 Eksperimentalni podatki
Prvi korak inverzne analize je izbira in ustrezna definicija eksperimentalnih podatkov. Za
analitični postopek definiramo eksperimentalne podatke v obliki inženirska napetostinženirska deformacija (Slika 5.2 a), za postopek po metodi končnih elementov definiramo
eksperimentalne podatke v obliki sila-pomik (Slika 5.2 b).
Različni snovni modeli za kalibracijo potrebujejo različne tipe eksperimentalnih podatkov.
Hiperelastični modeli potrebujejo podatke o obremenitvi materiala do končnih deformacij
za najmanj eno obremenitveno stanje [3]. Za ilustracijo inverzne analize viskoelastičnega
materiala uporabimo Treloarjeve [17] podatke enoosnega nateznega preizkusa vulkanizirane
gume. Treloarjevi podatki so zgodovinskega pomena in veljajo za prototip izrazito
nelinearnega odziva materiala.

Slika 5.2: Krivulja a) inženirska napetost-inženirska deformacija in b) sila-pomik enoosnega
nateznega preizkusa vulkanizirane gume [17].
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5.2 Analitični model
Analitični model je preprosto enak hiperelastični snovni enačbi, ki opisuje odnos med
napetostjo in deformacijo. Pri tem smo pozorni, da enačbe (2.25), (2.29) in (2.32), ki
podajajo Cauchyjevo napetost v odvisnosti od raztezka, po enačbah (2.21) in (2.22)
pretvorimo v obliko, ki podaja inženirsko napetost v odvisnosti od inženirske deformacije.
5.2.1 Direktna analiza
Ko definiramo analitične modele, lahko izvedemo direktno analizo za naključno izbrane
snovne parametre, kot prikazuje Slika 5.3.

Slika 5.3: Snovni modeli za naključno izbrane snovne parametre.

5.3 Numerični model
Kot prikazuje Slika 5.1, moramo za definicijo numeričnega modela določiti njegovo
geometrijo, robne pogoje in snovni model. Numerični model definiramo v programskem
okolju AceFEM, ki omogoča direktno in občutljivostno analizo modela po metodi končnih
elementov.
5.3.1 Končni element
Za modeliranje je uporabljen hiperelastični šeststrani element z osmimi vozlišči, ki je
dostopen preko knjižnice končnih elementov AceShare. Osnovne lastnosti elementa so
opisane v poglavju 3.2. Slika 5.4 prikazuje ukazno vrstico v AceGen kodi za definicijo
interpolacijskih funkcij elementa (enačba (3.6)), ki je že vključena v končnem elementu.

Slika 5.4: Ukazna vrstica za definicijo interpolacijskih funkcij.

AceGen koda vključuje ukazne vrstice za definicijo snovnega modela. Kodo prilagodimo
posameznemu modelu tako, da definiramo ustrezno funkcijo deformacijske energije in
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snovne parametre glede na enačbe (2.24), (2.28) in (2.33). Slika 5.5 prikazuje ukazne
vrstice za Yeohov hiperelastični snovni model.

Slika 5.5: Ukazne vrstice za definicijo Yeohovega hiperelastičnega snovnega modela.

Ko generiramo končne elemente za izbrane snovne modele, lahko definiramo domeno
problema. Domeni pripišemo ime, končni element in vrednosti snovnih parametrov. V
primeru inverzne analize snovne parametre definiramo kot spremenljivke funkcije za
direktno in občutljivostno analizo problema.
5.3.2 Mreža končnih elementov
Sedaj lahko določimo dimenzije mreže in gostoto mreže končnih elementov. Dimenzije
mreže določimo v skladu s podatki o začetni merilni dolžini in preseku preizkušanca, ki je
bil uporabljen za pridobitev eksperimentalnih podatkov z enoosnim nateznim preizkusom.
Dimenzije so navedene v viru [17].
5.3.3 Robni pogoji
Robne pogoje določimo tako, da na koncih mreže predpišemo pomike. Na enem koncu
mreže predpišemo podpore v vseh treh smereh (x, y, z) na drugem koncu predpišemo
pomike. Podpora pomeni predpisan pomik nič.
5.3.4 Direktna in občutljivostna analiza
Sedaj lahko definiramo funkcijo, ki izračuna silo in občutljivost sile na parametre modela
pri predpisanem pomiku in podanih snovnih parametrih. Hiperelastični snovni odnosi so
nelinearni, zato za izračun uporabimo Newton-Raphsonovo iterativno metodo, ki je opisana
v poglavju 3.5. Z občutljivostno analizo ocenimo vpliv posameznih parametrov na rešitev
nelinearnega sistema. Z analizo prvega reda poiščemo prve odvode sil po snovnih
parametrih, z analizo drugega reda poiščemo druge odvode sil po snovnih parametrih.
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Občutljivostna analiza se izvede na koncu vsakega koraka direktne analize. Občutljivost
izračunamo z dodatnim taskom, ki je del AceGen kode končnega elementa. Slika 5.6
prikazuje ukazne vrstice funkcije za direktno in občutljivostno analizo numeričnega modela.
Rezultat direktne analize so sile pri predpisanih pomikih in podanih snovnih parametrih,
rezultat občutljivostne analize so prvi in drugi odvodi sil po snovnih parametrih modela.

Slika 5.6: Ukazne vrstice za direktno in občutljivostno analizo numeričnega modela.

5.4 Namenska funkcija
Če želimo poiskati vrednosti parametrov, pri katerih je odstopanje med eksperimentalnim
odzivom in teoretičnim odzivom analitičnega oz. numeričnega modela najmanjše, moramo
definirati statistično merilo odstopanja, tj. namensko funkcijo, in poiskati njen minimum.
Če kot merilo odstopanja uporabimo povprečje kvadratov razlik, ima namenska funkcija
obliko:
(5.1)

19

kjer je
teoretična vrednost odziva in
je eksperimentalno izmerjena vrednost odziva pri
meritvi i. N je število meritev. Ukazne vrstice za izračun namenske funkcije na podlagi
enačbe (5.1) so prikazane na Slika 5.7. Funkcija je globalna, deluje za izračun namenskih
funkcij vseh analitičnih in numeričnih modelov. Namenske funkcije Neo-Hookeovega,
Mooney-Rivlinovega in Yeohovega snovnega modela so prikazane na Slika 5.8 a, b in c.
Yeohova namenska funkcija (Slika 5.8 c) je prikazana samo za dva od treh parametrov
modela.

Slika 5.7: Ukazne vrstice za izračun namenske funkcije.
fnamen
9
6
3
0

0.15

0.3

a)

0.45

0.6

c1

b)

c)

Slika 5.8. Namenska funkcija a) Neo-Hookeovega, b) Mooney-Rivlinovega in c) Yeohovega
snovnega modela.

5.5 Gradient in Hessova matrika
Občutljivostno analizo izvedemo zato, ker za minimizacijo namenske funkcije uporabimo
Newtonovo in Kvazi-Newtonovo metodo, ki za iskanje minimuma uporabljata njen gradient
oz. Hessovo matriko. Gradient je vektor prvih odvodov namenske funkcije, Hessova
matrika je matrika drugih odvodov namenske funkcije po snovnih parametrih. Za izračun
prvega in drugega odvoda namenske funkcije, kot je razvidno iz enačb (5.3) in (5.4),
potrebujemo prve in druge odvode odziva (napetost oz. sila) po snovnih parametrih. Z
upoštevanjem enačbe (5.1) je vrednost namenske funkcije v eni točki enaka:
(5.2)
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kjer je vektor snovnih parametrov. Gradient namenske funkcije v eni točki je torej
definiran kot:
(5.3)
in Hessova matrika namenske funkcije v eni točki kot:

(5.4)

V primeru da so drugi odvodi napetosti enaki nič, dobi Hessova matrika obliko:

(5.5)

Slika 5.9 prikazuje ukazne vrstice za izračun gradienta namenske funkcij, Slika 5.10
prikazuje ukazne vrstive za izračun Hessove matrike namenske funkcije. Funkciji sta
globalni, delujeta za izračun gradientov vseh analitičnih in numeričnih modelov.

Slika 5.9: Ukazne vrstice funkcije za izračun gradienta namenske funkcije.
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Slika 5.10: Ukazne vrstice funkcije za izračun Hessove matrike namenske funkcije.

5.6 Minimizacija namenske funkcije
Matematica vsebuje nabor ukazov za minimizacijo brez omejitev, ki iskanje minimuma v
splošnem izvedejo po istem načelu; izberejo začetno točko minimizacije in po korakih
zmanjšujejo vrednost namenske funkcije. Eden izmed ukazov, ki jih ponuja Mathematica je
FindMinimum[]. FindMinimum[] med drugim uporablja Newtonovo in Kvazi-Newtonovo
iteracijsko metodo za iskanje lokalnega minimuma.
Ko definiramo analitične in numerične modele, namenske funkcije in funkciji za izračun
gradienta in Hessove matrike, definiramo še funkcijo za izračun minimuma. Funkcija je
definirana tako, da lahko določimo metodo minimizacije, začetne približke snovnih
parametrov in ali naj izbrani algoritem gradient in Hessovo matriko izračuna sam po metodi
končnih razlik ali naj uporabi točen gradient oz. Hessovo matriko (Slika 5.9 in Slika 5.10).
Ukazne vrstice za izračun minimuma namenske funkcije so prikazane na Slika 5.11.
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Slika 5.11: Ukazne vrstice za izračun minimuma namenske funkcije.

6 Numerično modeliranje enoosnega nateznega preizkusa
S parametri, pri katerih je odstopanje med eksperimentalnim in teoretičnim odzivom
materiala najmanjše, kalibriramo snovni model, ki ga lahko sedaj uporabimo za numerične
simulacije po metodi končnih elementov. Kot že omenjeno, moramo za definicijo
numeričnega modela določiti dimenzije in gostoto mreže končnih elementov, robne pogoje
in kalibriran snovni model.
Dimenzije mreže končnih elementov določimo v skladu s standardom ASTM D412 [18].
Preizkušanec je trikrat zrcalno simetričen, zato mrežo določimo tako, da predstavlja samo
osmino preizkušanca in s tem skrajšamo čas numerične analize (Slika 6.1). Na enem koncu
mreže predpišemo podpore v vseh treh smereh, na drugem koncu predpišemo pomike. Za
izračun uporabimo Newton-Raphsonovo iterativno metodo, ki je opisana v poglavju 3.5.
Rezultate numeričnega eksperimenta prikažemo v obliki krivulje inženirska napetostinženirska deformacija ter s slikami deformiranega preizkušanca z vrisanim napetostnim in
deformacijskim poljem.

Slika 6.1. Osmina preizkušanca za modeliranje enoosnega nateznega preizkusa.
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7 Rezultati in razprava
Izvedli smo analitično in numerično inverzno analizo treh snovnih modelov: NeoHookeovega, Mooney-Rivlinovega in Yeohovega snovnega modela. Primerjali smo
učinkovitost različnih minimizacijskih algoritmov in izračunali optimalne snovne parametre
za vse analitične in numerične modele. Izračunane optimalne parametre smo uporabili za
kalibracijo snovnih modelov. S kalibriranimi numeričnimi modeli smo izvedli simulacijo
enoosnega nateznega preizkusa. V poglavju 7.1 so prikazani rezultati inverzne analize
analitičnih modelov, v poglavju 7.2 so prikazani rezultati inverzne analize numeričnih
modelov in v poglavju 7.3 so prikazani rezultati simulacije enoosnega nateznega preizkusa.

7.1 Rezultati inverzne analize analitičnih modelov
Pri inverzni analizi analitičnih modelov nas je zanimala učinkovitost različnih
minimizacijskih algoritmov pri iskanju optimalnih snovnih parametrov modela ter kako
dobro se kalibrirani modeli ujemajo z eksperimentalnimi podatki enoosnega nateznega
napetostnega stanja.
7.1.1 Minimizacijski algoritmi
Primerjali smo dve metodi minimizacije brez omejitev, ki za iskanje minimuma uporabljata
gradient in Hessovo matriko namenske funkcije: Newtonovo in Kvazi-Newtonovo metodo.
Poleg tega nas je zanimalo, kako učinkoviti sta metodi, če gradient oz. Hessovo matriko
izračuna algoritem sam z metodo končnih razlik oz. če algoritmu podamo točen gradient oz.
Hessovo matriko3.
Algoritmi, ki smo jih primerjali, so opisani v Tabela 7.1. Pri nadaljni predstavitvi rezultatov
posameznih algoritmov zaradi preglednosti uporabljamo njihove oznake. Algoritmi, ki
uporabljajo podan gradient oz. Hessovo matriko so v Tabela 7.1 v ustreznem stolpcu
označeni z »Da«.

3

Mathematica sicer poskusi izračunati gradient in Hessovo matriko v simbolni obliki, tudi če ti nista podani, zato smo
argumente funkcije omejili na numerične vrednosti.
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Tabela 7.1. Minimizacijski algoritmi
Oznaka algoritma

Metoda

Gradient

Hessova matrika

KN1

Kvazi-Newton

Ne

/

KN2

Kvazi-Newton

Da

/

N1

Newton

Ne

Ne

N2

Newton

Da

Ne

N3

Newton

Da

Da

Merilo, s katerim ocenimo učinkovitost algoritma, je število korakov, ocen namenske
funkcije, ocen gradienta in ocen Hessove matrike (Tabela 7.2) ter najdeni minimum
nameske funkcije (Tabela 7.3). Oznake, ki so uporabljene v Tabela 7.2, označujejo:
s ... število korakov,
e ... število ocen namenske funkcije,
g ... število ocen gradienta,
h ... število ocen Hessove matrike.
Kvazi-Newtonova metoda izračuna minimum Neo-Hookeove namenske funkcije v dveh
korakih, Newtonova v enem koraku, kot prikazuje Tabela 7.2. Če algoritmu podamo
funkcijo za izračun gradienta, se število ocen funkcije pričakovano zmanjša; pri KvaziNewtonovi metodi iz 12 na 4, pri Newtonovi metodi iz 14 na 2. Če pa Newtonovi metodi
podamo še funkcijo za izračun Hessove matrike, se število ocen gradienta zmanjša s 6 na 2.
Število ocen funkcije in gradienta je manjše, ker niso potrebne dodatne ocene za izračun
približkov gradienta in Hessove matrike. Vse metode najdejo isti minimum pri enakih
začetnih približkih, kot prikazuje Tabela 7.3. Kljub temu, da vsi algoritmi uspešno najdejo
isti minimum funkcije, pa ne moremo s popolno gotovostjo trditi, da je to globalni
minimum; tako Newtonova kot Kvazi-Newtonova metoda namreč iskanje zaključita, ko
najdeta katerikoli lokalni minimum.
Newtonova metoda izračuna minimum Mooney-Rivlinove namenske funkcije v dveh oz.
enem koraku, Kvazi-Newtonova metoda pa v štirih, kot prikazuje Tabela 7.2. Število
korakov je pri Kvazi-Newtonovi metodi večje, saj namesto Hessove matrike uporablja njen
približek, ki je na začetku iskanja pogosto precej nenatančen. Enako kot pri NeoHookeovem modelu, se potrebno število ocen funkcije in gradienta zmanjša, če algoritmu
podamo točen gradient oz. Hessovo matriko. Tako Kvazi-Newtonova kot Newtonova
metoda najdeta isti minimum znotraj predpisane natančnosti, kot prikazuje Tabela 7.3.
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Pri Yeohovem modelu je razlika v številu korakov, ki so potrebni za izračun minimuma, še
bolj izrazita; Newtonova metoda izračuna minimum namenske funkcije v enem koraku,
Kvazi-Newtonova metoda pa v sedmih korakih, kot prikazuje Tabela 7.2. Kot že omenjeno,
je število korakov pri Kvazi-Newtonovi metodi večje, saj namesto Hessove matrike
uporablja njen približek. Vsi algoritmi najdejo isti minimum (Tabela 7.3), manjša
odstopanja so posledica dejstva, da minimum namenske funkcije ni gladek. Najmanjši
minimum najdeta Newtonova algoritma, ki uporabljata točen gradient oz. točen gradient in
Hessovo matriko.
Tabela 7.2. Primerjava algoritmov pri minimizaciji analitičnih modelov
Neo-Hooke

Mooney-Rivlin

Yeoh

Začetni približki parametrov
Algoritem
c1 = 0,3

c1 = 0,4; c2 = 0

c1 = 0,3; c2 = 0,0; c3 = 0,0

s

e

g

h

s

e

g

h

s

e

g

h

KN1

2

12

4

/

4

28

7

/

7

60

12

/

KN2

2

4

4

/

4

7

7

/

7

13

13

/

N1

1

14

6

2

2

39

12

3

1

42

10

2

N2

1

2

6

2

1

2

8

2

1

2

10

2

N3

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

Tabela 7.3: Minimumi namenskih funkcij analitičnih modelov
Neo-Hooke

Mooney-Rivlin

Yeoh

Začetni približki parametrov
Algoritem
c1 = 0,3

c1 = 0,4; c2 = 0

c1 = 0,3; c2 = 0,0; c3 = 0,0

Minimum namenske funkcije
KN1

0,494181

0,299084

0,00681592

KN2

0,494181

0,299084

0,00679568

N1

0,494181

0,299084

0,00681591

N2

0,494181

0,299084

0,00679568

N3

0,494181

0,299084

0,00679568
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V splošnem je algoritem, ki uporabi točen gradient oz. Hessovo matriko, najboljša izbira.
Metoda najde najmanjše odstopanje med eksperimentalnimi in teoretičnimi rezultati za vse
snovne modele in potrebuje najmanjše število korakov, ocen funkcije in gradienta za
izračun minimuma. To je seveda pričakovano, saj se v tem primeru pri izračunu gradienta in
Hessove matrike ne pojavljajo numerične napake in za izračun gradienta oz. Hessove
matrike niso potrebne dodatne ocene funkcije oz. gradienta. Težav s konvergenco v našem
primeru pri Newtonovi metodi nismo zasledili, saj so bili izbrani začetni približki v
konvergenčnem radiju rešitve. Če pa minimizacijski algoritem pri določenem približku ne
konvergira, smo minimizacijsko funkcijo definirali tako, da lahko postopek ponovimo z
drugo metodo s spremembo argumentov method_, gradientQ_ in hessianQ_ (Slika 5.11).
7.1.2 Optimalni snovni parametri
Optimalni snovni parametri posameznih modelov in merilo ujemanja modela (minimum
namenske funkcije) s Treloarjevimi [17] eksperimentalnimi podatki so prikazani v Tabela
7.4. Podatki v Tabela 7.4 so rezultati minimizacije z algoritmom N3. Kalibrirane snovne
modele prikazuje Slika 7.1.
Tabela 7.4: Optimalni snovni parametri analitičnih modelov
Snovni model

Minimum namenske funkcije

Neo-Hooke

0,494181

Mooney-Rivlin

0,299084

Yeoh

0,00679568

Optimalni snovni parametri
c1

0,27368

c1

0,384422

c2

-0,660537

c1

0,172215

c2

-0,00142581

c3

0,0000406287

Iz Tabela 7.4 je razvidno, da Neo-Hookeov model nudi precej slabo ujemanje z
eksperimentalnimi podatki; minimum namenske funkcije je 0,494181. Ugotovitev potrjuje
krivulja napetost-deformacija (Slika 7.1). Neo-Hookeov model je preprosta linearna
funkcija prve invariante, zato ne uspe opisati značilne spremembe ukrivljenosti
eksperimentalne krivulje pri večjih deformacijah. Model ne uspe opisati nelinearnega
odziva obravnavanega materiala pri velikih deformacijah, ker ne upošteva dejstva, da je
razteg molekulskih vezi pri velikih deformacijah omejen [3].
Mooney-Rivlinov model v primerjavi z Neo-Hookeovim nudi boljše ujemanje, a še vedno
opazno odstopa od eksperimentalnih podatkov; minimum namenske funkcije je 0,299084.
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Izračunani optimalni snovni parametri (Tabela 7.4) so problematični; vrednost drugega
parametra je sicer lahko negativna, vendar pa mora biti vrednost strižnega modula (enačba
(2.30)) pozitivna, da je model stabilen za dano napetostno stanje. Vrednost strižnega
modula je pri optimalnih parametrih v Tabela 7.4 enaka µ = -0,55223. Dejstvo, da
izračunani parametri niso ustrezni, potrjuje krivulja napetost-deformacija (Slika 7.1).
Negativna vrednost drugega parametra povzroči, da Mooney-Rivlinov model predvidi
negativne vrednosti napetosti pri inženirskih deformacijah od 0,0 do 0,7. (Slika 7.2). To je
seveda nemogoče; Mooney-Rivlinov model se pri vrednostih parametrov podanih v Tabela
7.4 izkaže za neuporabnega za modeliranje enoosnega nateznega napetostnega stanja.
Mooney-Rivlinov model se verjetno neuspešno kalibrira zato, ker je odvisen od prve in
druge invariante, zato so za uspešno kalibracijo potrebni eksperimentalni podatki najmanj
dve napetostnih stanj [3]; mi smo za kalibracijo uporabili samo natezni preizkus.
Kalibracijo bi morda izboljšala izbira druge namenske funkcije; izbrana namenska funkcija
namreč pripiše večjo težo višjim vrednostim napetosti. Značilna strma ukrivljenost
eksperimentalne krivulje pri večjih deformacijah verjetno povzroči, da model poskuša
slediti temu naklonu in ne naklonu pri majhnih deformacijah.
Na podlagi minimuma namenske funkcije Yeohovega modela (Tabela 7.4) lahko sklepamo,
da se Yeohov snovni model pri izračunanih optimalnih parametrih dobro ujema s
Treloarjevimi [17] eksperimentalnimi podatki. Krivulja napetost-deformacija na Slika 7.1
potrjuje dobro ujemanje ter stabilnost modela pri izračunanih parametrih. Yeohov model je
tako kot Neo-Hookeov odvisen samo od prve invariante, a vključuje člene višjega reda, kar
zadostuje, da lahko opiše spremembo ukrivljenosti pri večjih deformacijah. Ker model ne
upošteva druge invariante, se ob tem izogne še nekaterim nestabilnostim MooneyRivlinovega modela [5].

Slika 7.1. Krivulje napetost-deformacija kalibriranih analitičnih snovnih modelov.
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Slika 7.2. Povečava krivulj napetost-deformacija kalibriranih analitičnih snovnih modelov.

Z minimizacijo brez omejitev (funkcija FindMinimum[]) nismo uspeli poiskati parametrov,
pri katerih bi bil Mooney-Rivlinov model stabilen za enoosno natezno napetostno stanje,
zato parametre poiščemo z minimizacijo z omejitvami. Uporabimo funkcijo NMinimize[] in
algoritem omejimo tako, da predpišemo pozitivno vrednost strižnega modula, ki se izračuna
na podlagi enačbe (2.30). Rezultati minimizacije so prikazani v Tabela 7.5.
Tabela 7.5. Rezultati minimizacije brez omejitev in minimizacije z omejitvami za MooneyRivlinov snovni model
Snovni model

Minimizacijski algoritem

Koraki

Minimum

Brez omejitev
(FindMinimum[])

1

0,299084

Z omejitvami
(NMinimize[])

80

Mooney-Rivlin
0,347983

Optimalni parametri
c1

0,38442

c2

-0,660537

c1

0,330889

c2

-0,33089

Minimizacija z omejitvami uporabi izrazito večje število korakov za izračun minimuma; kar
80 v primerjavi z 1 korakom minimizacije brez omejitev. NMinimize[] uporablja numerične
metode za iskanje globalnega minimuma, zato mora opraviti veliko več dela kot
FindMinimum[] in vzame več časa. Minimizacija z omejitvami poišče parametre, pri katerih
je strižni modul pozitiven, optimalni prvi parameter je tudi v tem primeru pozitiven, drugi
parameter pa negativen. Krivulja napetost-deformacija na Slika 7.3 kaže, da je model pri teh
parametrih kljub negativni vrednosti drugega parametra stabilen za enoosno natezno
napetostno stanje. Negativni drugi parameter lahko sicer izboljša ujemanje modela za eno
napetostno stanje, vendar je načeloma nezaželjen, saj lahko povzroči nestabilnost pri drugih
napetostnih stanjih [3]. Tako kalibriran Neo-Hookeov kot Yeohov snovni model, naprimer,
pri negativnih deformacijah predvidita negativno napetost, kalibriran Mooney-Rivlinov
model pa pri negativnih deformacijah predvidi pozitivne napetosti, kot prikazuje Slika 7.4.
Kombinacije polinomnih členov v funkcijah deformacijske energije namreč zahtevajo

29

pozitivne vrednosti snovnih parametrov, da se lahko zagotovi polikonveksnost funkcije.
Čeprav negativni parametri c1i v enačbi (2.15) ne pomenijo vedno izgube polikonveksnosti,
pa je potrebno posvetiti posebno pozornost vrednostim parametrov teh funkcij deformacijske
energije pri numeričnih aplikacijah [6].
Če na pozitivne vrednosti omejimo tako prvi kot drugi parameter, se najdeni minimum
ujema z minimumom Neo-Hookeovega modela; minimum namenske funkcije je 0,494181,
c1 = 0,27368 in c2 = 1.96549 10-7. Pri c2 = 0 je člen funkcije deformacijske energije z drugo
invarianto enak nič in funkcija postane enaka Neo-Hookovemu modelu (enačba (2.23) in
(2.27)).

Slika 7.3: Krivulja napetost-deformacija kalibriranega Mooney-Rivlinovega snovnega modela.

Slika 7.4. Krivulje napetost-deformacija kalibriranih modelov pri negativnih vrednostih
deformacije.

7.2 Rezultati inverzne analize numeričnih modelov
Pri inverzni analizi numeričnih modelov smo primerjali algoritme KN2, N2 in N3, ki v
vsakem koraku minimizacije izvedejo direktno in občutljivostno analizo prvega oz. drugega
reda. Geometrija modela je skladna z začetno merilno dolžino in presekom preizkušanca, s
katerim so bili pridobljeni eksperimentalni podatki [17]. Gostota mreže končnih elementov
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je 10 x 3 x 1 element. Na podlagi rezultatov inverzne analize smo določili snovni model, ki
nudi najboljše ujemanje z realnim odzivom materiala.
7.2.1 Minimizacijski algoritmi
Primerjali smo minimizacijo z algoritmi, ki uporabljajo točen gradient oz. Hessovo matriko,
ker so se pri minimizaciji analitičnih modelov izkazali za najhitrejše: KN2, N2 in N3.
Tabela 7.6 prikazuje čas in število korakov, ki jih algoritem potrebuje za izračun minimuma
namenske funkcije.
Tabela 7.6: Primerjava algoritmov pri minimizaciji numeričnih modelov
Neo-Hooke

Mooney-Rivlin

Yeoh

Začetni približki parametrov
Algoritem
c1 = 0,3

c1 = 0,4; c2 = 0,0

c1 = 0,3; c2 = 0,0; c3 = 0,0

Čas (s)

Koraki

Čas (s)

Koraki

Čas (s)

Koraki

KN2

27

2

58

4

394

45

N2

35

2

54

2

113

3

N3

28

2

43

2

82

3

Kot pričakovano je najhitrejši pri izračunu minimuma algoritem N3, ki uporabi točen
gradient in Hessovo matriko, saj numerične napake, ki se pojavljajo pri izračunu približkov
gradienta in Hessove matrike, upočasnjujejo iskanje. Algoritem KN2 za izračun minimuma
Yeohove funkcije uporabi kar 45 korakov v primerjav s tremi koraki algoritma N3. Vsi trije
algoritmi najdejo isti minimum pri enakih začetnih približkih, kot prikazuje Tabela 7.7.
Tabela 7.7: Minimumi namenskih funkcij numeričnih modelov
Neo-Hooke

Mooney-Rivlin

Yeoh

Začetni približki parametrov
Algoritem
c1 = 0,3

c1 = 0,4; c2 = 0,0

c1 = 0,3; c2 = 0,0; c3 = 0,0

Minimum namenske funkcije
KN2

2,87933

1,74522

0,0414073

N2

2,87933

1,74522

0,0414073

N3

2,87933

1,74522

0,0414073
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7.2.2 Optimalni snovni parametri
Optimalni snovni parametri modelov in merilo ujemanja modela (minimum namenske
funkcije) s Treloarjevimi [17] eksperimentalnimi podatki so prikazani v Tabela 7.8.
Kalibrirane snovne modele prikazuje Slika 7.5. Optimalni snovni parametri zaradi
numeričnih napak in dejstva, da numerični modeli temeljijo na funkcijah deformacijske
energije za stisljive materiale, kažejo manjše odstopanje od parametrov, ki smo jih poiskali
z inverzno analizo analitičnih modelov (Tabela 7.4). Kljub odstopanju primerjava
optimalnih parametrov analitičnih in numeričnih modelov potrjuje, da so končni elementi
definirani pravilno. Minimum namenske funkcije je najmanjši pri Yeohovem snovnem
modelu, sledita mu Mooney-Rivlinov in Neo-Hookeov model. Minimumi namenskih
funkcij analitičnih (Tabela 7.4) in numeričnih (Tabela 7.8) modelov se razlikujejo zato, ker
so eksperimentalni podatki definirani v različnih količinah.
Tabela 7.8. Optimalni snovni parametri numeričnih modelov
Snovni model

Minimum namenske funkcije

Neo-Hooke

2,87933

Mooney-Rivlin

1,74522

Yeoh

0,0593562

Optimalni parametri
c1

0,274882

c1

0,387105

c2

-0,666582

c1

0,173473

c2

-0,00152291

c3

0,0000426057

Iz krivulje napetost-deformacija na Slika 7.5 je razvidno, da je tudi v tem primeru
kalibracija Mooney-Rivlinovega modela s parametri, ki smo jih poiskali z minimizacijo
brez omejitev (Tabela 7.8), neuspešna. Model je nestabilen pri deformacijah od 0,0 do 0,7
(Slika 7.6), saj pri natezni obremenitvi predvidi negativno napetost.

Slika 7.5. Krivulje napetost-deformacija kalibriranih numeričnih snovnih modelov.
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Slika 7.6. Povečava krivulj napetost-deformacija kalibriranih numeričnih snovnih modelov.

Za uspešno kalibracijo Mooney-Rivlinovega numeričnega modela bi morali tako prvi kot
drugi parameter omejiti na pozitivne vrednosti, da se izognemo nestabilnostim pri
numerični simulaciji nateznega preizkusa. Izračun optimalnih snovnih parametrov
analitičnega modela je seveda natančnejši od izračuna numeričnega modela, vendar pa v
primeru bolj zapletenih geometrij in napetostnih stanj ni mogoč; v tem primeru lahko
inverzno analizo izvedemo samo z uporabo numeričnih modelov.

7.3 Modeliranje nateznega preizkusa
MKE simulacijo enoosnega nateznega preizkusa smo izvedli s kalibriranim Yeohovim
snovnim modelov, ker smo z inverzno analizo ugotovili, da najbolje opiše realni odziv
izbranega materiala. Neo-Hookeov model najbolj izrazito odstopa od eksperimentalnega
odziva, Mooney-Rivlinov model pa je neuporaben za simulacijo, saj negativni drugi
parameter povzroči, da je sistem nestabilen. Za kalibracijo smo uporabili parametre, ki smo
jih poiskali z inverzno analizo numeričnega modela. Slika 7.7 prikazuje krivuljo inženirska
napetost-inženirska deformacija za Yeohov model.

Slika 7.7. Krivulja inženirska napetost-inženirska deformacija numerične simulacije za Yeohov
snovni model.

Slika 7.8 prikazuje napetostno polje v deformiranem preizkušancu. Rdeče obarvano
območje je področje, kjer so v preizkušancu prisotne največje von Misesove napetosti. Iz
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slike je razvidno, kako značilna oblika nateznega preizkušanca omogoči, da se v osrednjem
merilnem območju vzpostavi skoraj povsem enakomerno enoosno napetostno stanje.
Slika 7.9, Slika 7.10 in Slika 7.11 prikazujejo deformacijsko polje v preizkušancu. Rdeče
obarvano območje na Slika 7.9 je področje največjega raztega preizkušanca vzdolž smeri
delovanja zunanje obremenitve (v smeri osi x). Modro obarvani območji na Slika 7.10 in
Slika 7.11 pa predstavljata področje, kjer je preizkušanec podvržen največjemu skrčku
prečno na smer delovanja zunanje obremenitve (v smeri osi y oz. z).

Slika 7.8. Napetostno polje v deformiranem preizkušancu.

Slika 7.9. Deformacijsko polje v deformiranem preizkušancu: deformacija v smeri osi x.

Slika 7.10. Deformacijsko polje v deformiranem preizkušancu: deformacija v smeri osi y.
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Slika 7.11. Deformacijsko polje v deformiranem preizkušancu: deformacija v smeri osi z.
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8 Zaključek
V diplomski nalogi smo izvedli inverzno analizo treh hiperelastičnih snovnih modelov. V
programu Mathematica in programskem paketu AceFEM smo napisali program, ki izračuna
minimum namenske funkcije modela in optimalne snovne parametre. Funkcija sprejme
podatke o analitičnem oz. numeričnem modelu, minimizacijskem algoritmu, začetnih
približkih in eksperimentalnih podatkih ter vrne minimum in optimalne snovne parametre
modela. Koda torej omogoča, da izračunamo snovne parametre za poljuben viskoelastičen
material, da primerjamo učinkovitost različnih minimizacijskih algoritmov ter da določimo
snovni model, ki se najbolje ujema z eksperimentalnimi podatki.
Primerjali smo učinkovitost Newtonove in Kvazi-Newtonove metode, ki za iskanje
minimuma uporabljata gradient in Hessovo matriko oz. njene približke. Pri preizkušenih
približkih vsi algoritmi najdejo isti minimum določenega analitičnega modela, za katerega
pa ne moremo z gotovostjo trditi, da je globalni minimum. Če algoritmu podamo funkcijo
za izračun gradienta, pričakovano zmanjšamo število ocen funkcije, saj v tem primeru niso
potrebne dodatne ocene za izračun gradienta po metodi končnih razlik. Če algoritmu
podamo še funkcijo za izračun Hessove matrike, zmanjšamo še število ocen gradienta.
Primerjava algoritmov pri minimizaciji numeričnih modelov je potrdila, da je Newtonova
metoda s podanim gradientom in Hessovo matriko najhitrejša pri izračunu minimuma
namenske funkcije.
Primerjava kalibriranih snovnih modelov je pokazala, da je najnatančnejši model za
numerično modeliranje izbranega viskoelastičnega materiala Yeohov snovni model.
Odstopanje med eksperimentalnim in teoretičnim odzivom materiala je najmanjše, krivulja
napetost-deformacija kalibriranega Yeohovega modela pa je pokazala, da je ta edini izmed
preizkušenih modelov, ki lahko opiše značilno spremembo ukrivljenosti eksperimentalne
krivulje pri velikih deformacijah.
Neo-Hookeov snovni model se je izkazal za slab približek realnemu odzivu materiala. Če bi
za inverzno analizo izbrali uteženo namensko funkcijo, bi najverjetneje lahko dosegli dobro
ujemanje Neo-Hookeovega modela pri majhnih deformacijah. Z uporabo neuteženega
povprečja kvadratov razlik pa model tudi pri majhnih deformacijah hitro preceni velikost
napetosti. Izbrana namenska funkcija namreč pripiše večjo težo višjim napetostim, kar
poveča naklon krivulje in jo s tem odmakne od eksperimentalnih podatkov tudi v področju
majhnih deformacij.
Kalibracija Mooney-Rivlinovega modela je z zastavljeno metodo neuspešna. Z inverzno
analizo izračunamo negativni drugi parameter, pri katerem je model nestabilen v območju
majhnih deformacij. Negativni drugi parameter izračunamo tudi, če pri minimizaciji strižni
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modul omejimo na pozitivne vrednosti. V tem primeru je model, kljub negativni vrednosti
drugega parametra, navidezno stabilen za enoosno natezno napetostno stanje, vendar pa
negativni parameter pri numeričnem modeliranju nateznega preizkusa povzroči nestabilnost
sistema. Morda bi tudi v tem primeru izračun optimalnih snovnih parametrov izboljšala
drugačna izbira namenske funkcije oz. bi morali za uspešno kalibracijo modela upoštevati
eksperimentalne podatke dodatnega obremenitvenega stanja; snovni modeli, ki so odvisni
od prve in druge invariante za uspešno kalibracijo načeloma potrebujejo eksperimentalne
podatke najmanj dveh obremenitvenih stanj.
Primerjava optimalnih snovnih parametrov analitičnih in numeričnih modelov potrjuje, da
so končni elementi definirani pravilno in se lahko uporabijo za nadaljne numerične
simulacije. Manjše odstopanje med parametri analitičnih in numeričnih modelov je
posledica numeričnih napak in dejstva, da numerični modeli temeljijo na funkcijah
deformacijske energije za stisljive materiale, medtem ko analitični modeli temeljijo na
funkcijah deformacijske energije za nestisljive materiale. Za simulacijo enoosnega
nateznega preizkusa izbranega viskoelastičnega materiala smo uporabili kalibriran Yeohov
snovni model. Standardni preizkušanec se med numeričnim eksperimentom deformira do
končnih deformacij, pri tem se v osrednjem delu preizkušanca vzpostavi skoraj povsem
enotno napetostno in deformacijsko polje.
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