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SAMENVATTING 

In de vakgroep WFW van de faculteit werktuigbouwkunde is een identificatiemetho- 
de (Hendrik, 1991) ontwikkelt voor de karakterisering van materialen. Deze 
methode dient experimenteel te worden getest, bij voorkeur op een 'moeilijk' 
materiaal uit de praktijk met een grote anisotropieverhouding (composiet). We 
hebben geen idee welke problemen we hier experimenteel me krijgen en willen 
daar graag meer inzicht in. 

Voorafgaande aan het experiment zijn een aantal simulaties uitgevoerd om 
de proefstukvorm te bepalen. Uiteindelijk is gekozen voor een trapeziumvormig 
proefstuk. Vervolgefis zijn een aantal simulaties uitgevoerd om de invloed van een 
meetruis op de karakterisering van het materiaal te bepalen. 

Met deze simulaties in gedachten is een experiment opgezet en uitgevoerd, 
waarna met de meetwaarden van dit experiment geprobeerd is om het composiet 
te karakteriseren. Ondanks de minder goede experimentele data zijn toch een 
aantal feiten naar voren gekomen. 

Het trapezium voldoet als proefstukvorm. De vezelrichting waaronder belast 
wordt mag echter niet te groot worden, omdat de breukrek dan teveel afneemt en 
de op te leggen rekken te klein worden OPPP meetbaar te zijn. Wet is in dit verband 
zinvol om een materiaal met een grotere breukrek te nemen als het composiet dat 
in deze stage is gebruikt. 

De residunorm is geen indicatie voor de juistheid van de schatting. De 
identificatiemethode tracht deze norm namelijk altijd omlaag te brengen en slaagt 
daar vrij goed in, ondanks dat de geschatte parameters niet convergeren en ook 
geen reële waarden aannemen. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Er  is binnen de vakgroep WFW een identificatiemethode ontwikkeld 
(Hendriks, 1991), voor de karakterisering van materialen. Er is nog weinig 
experimentele toetsing met deze methode gedaan. Hieruit ontstond de wens om de 
indentificatiemethode uit te testen op praktische materialen. In het verleden is de 
methode getest voor een membraam. Als vervolg hierop is de doelstelling om 
stijvere materialen, uit de praktijk, te gaan onderzoeken. Het liefst een 'moeilijk' 
materiaal met een grote anisotropieverhoudkg. Materialen die aan deze eisen 
voldoen zijn composieten. De keuze is gemaakt om met een glasvezelcomposiet, 
Fibredux 913G-E, dat geleverd kan worden door de industrie, de experimenten en 
simulaties uit te voeren. Vanwege de grote bestelhoeveelheid en de lange levertijd 
van Fibredux, is besloten de testen uit te voeren op een glasvezel/polyester 
composiet, gemaakt in het polymerenlaboratorium van de vakgroep WFW. Hierbij 
is geprobeerd om zoveel mogelijk de sterkte van het materiaal Fibredux te 
benaderen. Zodat de resultaten van de uitgevoerde simulaties bruikbaar zijn om, 
een opzet van het experiment te bepalen. 

In eerste instantie was het de vraag of de meetopstelling het rekveld van het 
composiet kon meten. Omdat de verplaatsingen opgelegd aan het composiet veel 
kleiner zijn als die van het membraam. Uit simulaties is naar voren gekomen dat 
de meetopsteling geen beperkende factor is voor de uit te voeren experimenten. 
Tijdens verdere simulaties is gezocht naar een optimale vezelhoek van de glasvezels 
ten opzichte van de trekrichting bij het latere experiment. In tweede instantie is 
naar een optimale vorm van het materiaal gekeken. Nadat deze bepaald waren, is, 
bij een volgende reeks simulaties, een meetruis bij de meetdata opgeteld. Hiervan 
is de invloed op de bepaling van materiaalparameters onderzocht. 

Met de informatie uit hoofdstuk 2 en 3 van dit verslag is een proefopzet 
gemaakt voor het experiment dat in hoofdstuk 3 beschreven wordt. De hieruit 
verzamelde meetwaarden zijn gebruikt om enkele parameterschattingen uit te 
voeren. Een additionele proef is uitgevoerd om E,, te kunnen bepalen. Via deze 
waarde en verhoudingen uit de schattingssommen kunnen zo alle materiaalparame- 
ters van het composiet bepaald worden. 

In het laatste hoofdstuk komen een aantal conclusies en aanbevelingen voor 
volgende experimenten ter sprake. 
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Hoofdstuk 2: Proefstukbepaling met betrekking tot 
materiaal en vorm 

Fibredux 913G-E (E-type glasvezel) 

. Ell 42 GN/m2 

E,, 15 GN/m2 

, GI2 4 GN/m2 

breuksterkte,, 1310 MN/m2 

br euks t erkt e22 73 MN/m2 

breuksterkte,, 67 MN/m2 

12 0.227 

-- 

2.6 InIelding 

De identificatiemethode van Hendriks (bijlage 1) bepaalt, aan de hand van 
de gemeten verplaatsingen van markers op een proefstuk, de materiaalparameters 
van dat proefstuk. A l s  eerste is naar een proefshkmateriaal- en vorm gezocht. In 
een simulatie is naar de optredende verplaatsingen, bij een trekproef, en vezel- 
richting van het composiet gekeken. Voor de simulatie is gebruik gemaakt van de 
materiaalparameters uit tabel 1. 

tabel I 

2.2 Materiaalkeuze 

De doelstelling is om met een materiaal uit de praktijk, de identificatieme- 
thode te testen. Bij voorkeur een sterk anisotroop materiaal, om eventuele 
beperkingen te kunnen localiseren. Een composiet voldoet aan deze beide eisen. 

Een hierbij naar voren komend probleem is of de optredende rekken 
meetbaar zijn met het beschikbare meetsysteem. Voor de identificatiemethode 
worden de verplaatsingen van markers op het proefstuk optisch gemeten. Het 
oplossend vermogen van het meetsysteem is 2.5 pixels (ratingen, 1990), het beeldvlak 
heeft een afmeting van 32786x32786 pixels. In mm levert dit, bij een beeld van 
135x135 mm, een oplossend vermogen van 0.1 mm op. Uit simulaties aan een 
trekstaafje (lOOx20xl mm) blijkt dat de optredende verplaatsingen voldoende groot 
zijn om door het meetsysteem gedetecteerd te worden. 
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2.3 De vezelhoek 

De breukrek in 11 richting (zie fig. 1) is 3,11%. Bij de simulatie had het 
proefstuk de afmetingen 1OOx2Ox1 m. Er werd een deformatie van 2% opgelegd 
aan het proefstuk, de vezelhoek is in een aantal sommen gevarieerd van O tot 90 
graden. Een tweetal variabelen zijn daarbij gecontroleerd nl. de grootste dwarsver- 
plaatsing in het proefstuk en de benodigde kracht voor de deformatie. Tevens is de 
stijfheid in de verschillende vezelrichtingen berekend. Uit deze gegevens blijkt dat 
de rekken meetbaar zijn voor vezelrichtingen van O to 90 graden bij een rek van 2% 
en dat het meetsysteem dus geen beperkende factor is bij de bepaling van de vezel- 
richting van het proefstuk. 

Het probleem is om voldoende informatie uit de verplaatsingen te krijgen 
om behalve de moduli en poisson-ratio ook de afschuivingsmodulus te bepalen. Een 
manier om te controleren of deze laatste modulus bij een experiment aangesproken 
wordt is het kijken naar de verhouding tussen de spanning en de breukspanning 
voor de diverse moduli-richtingen (Chamis, Sinclair, 1977). De verhouding voor de 
afschuiving wordt daarbij op 1 genormeerd. Vervolgens wordt gekeken naar deze 
verhouding in de 11 en 22 richting. De resultaten staan in tabel 2 en figuur 2.Uit 
figuur 2 blijkt dat tussen 10 en 20 graden de verhouding tussen de ïatis’s va2 de 
afschuhhgsmoddus en de beide andere moduli het grootste is. In dit gebied zal de 
afschuiving dus een relatief grote bijdrage leveren aan de vervormingen. 

f k r  
directbn J 

Y- 

tbl tlsmnl s i rose i .  

figuur 1 I 
om 

Daarna is gekeken naar de gevoeligheid van rekken en spanningen voor 
fouten in de bepaling van de vezelhoek 9. Uit figuur 3 blijkt dat e12 rond 9 is 20 
graden niet erg gevoelig is voor fouten in 9. Tevens zijn ell en klein en ook niet 
erg gevoelig voor fouten in 9. De spanning is in de diverse richtingen echter wel 
zeer gevoelig voor kleine variaties in 9. Een variatie in 9 van 1 graad heeft een 
verandering van 4% in o12 tot gevolg (zie figuur 3). 

Voor een materiaal met de eigenschappen uit tabel 1 zit de meeste infor- 
matie betreffende o12 in een rekverdeling van een proefstuk met een vezelrichting 
van 20 graden. Omdat wij de rekverdeling meten, en deze met een kleine fout in 
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tabel 2: spanaiingsverhoudingen / vezelrichting 

figuur 2: spanningsverhmdingen / vezelrichtingen 

@ slechts weinig varieert, zullen onze uitkomsten voor de parameterschatting niet 
erg gevoelig zijn voor fouten in Q. 

2.4 De proefstukvorm 

Na de bepaling van de vezelhoek, zijn er een aantal gesimuleerde 
trekproeven uitgevoerd met verschillende proefstukvormen. De opzet was om een 
inhomogeen rekveld te krijgen, waarop de identificatiemethode getest kan worden. 
In eerste instantie is gekeken naar het effect van een gedeeltelijke inklemming op 
een van de uiteinden en het rekveld dat dat oplevert. Omdat hierbij grote 
spanningsconcentraties ontstaan bij de inklemming is daar al snel vanaf gestapt. 
Hierna is een trapeziumvordg proefstuk beschouwd. Dit levert een inhomogeen 
rekveld op (bijlage 2), zowel in richting als in grootte van de rekken. De spannings- 
concentraties bij de inklemming zijn in dit geval veel kleiner en leveren waarschijn- 
lijk minder problemen op. 

Uitgaande van de sterkte van Fibredux is daarna de grootte van het 
proefstuk bepaald in relatie met de trekbanksterkte en de benodigde verplaatsingen 
voor het optisch meetsysteem. 
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figuur 3: genormeerde rek 
vezelrichting 

2.5 De modellering 

.b -- 

loa3anyla 6 dcq 

figuur 4: genormeerde spanning 
vezelrichting 

Na de bepaling van de proefstukvorm en -grootte, is van dit proefstuk een 
eindige elementen model gemaakt. Er is gekozen voor %hoops vlakspanningselem- 
neten. In het proefstuk bestaat tijdens de trekproef ook een vlakspadgssituatie. 
De dikte van het proefstuk is verwaarloosbaar ten opzichte vam de andere 
richtingen in het proefstuk. Het anisotrope materiaalgedrag kan via dit element in 
de simulaties/schattingen ingebracht worden, door een verschillende E,, en Ez2 te 
definiëren bij de materiaalcondities van het element. Het is tevens mogelijk om de 
E,, en Ez2 een richting mee te geven. Op deze wijze wordt een vezelrichting in het 
proefstuk gedefinieerd. 

figuur 5: Eindige Elementen Model van het proefstuk met submesh 
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Hoofdstuk 3: De simulaties 

EllP22 

E12IE22 

v21 

hoekindicatie 

3.1 Inleiding 

2.8 

0.267 

0.08 1 
0.34 

Van het in het vorige hoofdstuk bepaalde proefstuk is een eindige 
elementenmodel gemaakt, om hier een aantal schattingssommen mee te maken. 
Omdat de informatie voor het bepalen van materiaalparameters in ieder deel van 
het proefstuk zit, hebben we een deel uit het midden van het proefstuk geisoleerd 
(Hendriks, 1991). Met dit deel hebben we verder de schattingssommen gemaakt. 

Uit de mesh van figuur 5 is een submesh van 6x6 geisoleerd. De identificatie- 
methode staat dit toe. Dit heeft als gevolg dat we in de uit te voeren schattingssom- 
men maar 16 markers, namelijk alleen de binnenste knooppunten van de submesh, 
kunnen gebruiken. De overige knooppunten zijn de randvoorwaarden, in dit geval 
zijn dat opgelegde verplaatsingen voor de rand van de submesh. Hierdoor ontstaat 
er een beperking voor de bepaling van de materiaalparameters. Het is nu niet meer 
mogelijk om de absolute waarde van de materiaalparameters te bepalen. Alleen 
hun onderlinge verhouding is dan nog te achterhalen. De vezelrichting van het 
materiaal blijft wel eenduidig bepaald. De diverse verhoudingen voor Fibredux 
staan in tabel 3. 

tabel 3 

Uit de gesimuleerde trekproef worden de verplaatsingen van de knooppunten van 
de mesh gehaald. Deze worden vervolgens in de schattingssommen gebruikt om de 
verplaatsingen van de knooppunten en markers van de submesh in te voeren. Met 
deze verplaatsingen zijn de volgende schattingssommen uitgevoerd. 

3.2 Resultaten van de simulaties 

3.2.1 Simulatie 1 
Bij de eerste twee parameterschattingen is er niets aan de data veranderd. 

Als beginschatting zijn de waarden uit tabel 4 genomen. Voor beide beginschattin- 
gen zijn de opeenvolgende waarden voor de parameterverhoudingen grafisch 
uitgezet in figuur 6,  7,  8 en 9. Het blijkt uit deze figuren dat na 7 à 8 iteraties de 
parameters vrijwel op hun uiteindelijke waarde zitten. Het is zichtbaar dat de 
methode numeriek stabiel is ten opzichte van zijn beginschatting. De betrouwbaar- 
heid die aan de beginwaarde wordt gehecht is in beide sommen nogal verschillend. 
Bij de eerste schatting is deze betrouwbaarheid groter verondersteld als bij de 
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Waarden simulatie A 
beginschattingen 

simulatie B 

0.5 

o. 1 ! 0.06 ll I 
o. 1 

11 hoekindicatie I 0.0 0.6 II 

tweede schatting. Dit heeft een duidelijk gevolg voor de manier waarop de 
iteratiemethode nadert naar zijn uiteindelijke waarde. In het eerste geval is de 
sturing geringer en dientengevolge de nadering ook, in het tweede geval slingeren 
de waarden van de te bepalen parameterverhoudingen om de eindwaarden heen en 
is de sturing veel groter. De eindwaarden worden sneller of net zo snel bereikt. 

I I I 

O 2 4 6 8 10 2 4 6 8 i o  O [  

iteraties iteraties 

iteraties iteraties 

figuur 6,7,8 en 9: Verloop schattingen zonder meetruis 
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3.2.2 Simulatie 2 

De volgende schattingen zijn uitgevoerd nadat een ruis bij de verplaatsingen 
van de markers en randknooppunten is opgeteld. Deze ruis was normaal verdeeld 
met een standaarddeviatie van 1'lO"mm. Met deze ruis is een meetfout gesimu- 
leerd op de knooppuntverplaatsingen. De uitkomsten van deze sommen zijn 
weergegeven in de figuren 10, 11, 12 en 13. Het blijkt dat ook nu de schattingen 
convergeren naar een eindwaarde en dat de iteratiemethode numeriek stabiel is ten 
opzichte van de beginschattingen. De eindwaarden zijn echter niet ongevoelig voor 
de ruis die op de markers is gezet. Het blijkt dat de convergentie langzamer 
verloopt als bij de eerste twee sommen en dat de eindwaarden ook verschillen met 
de waarden gevonden bij de schattingssomen met markers zonder een daarbij 
opgetelde m i s .  

5 

I I I 

5 10 15 

1 

0.5 

I t I 
5 10 15 

iteraties iteraties 

iteraties iteraties 

figuur 10,11,12 en 13: Verloop schattingen met meetruis 

3.2.3 Simulatie 3 

Een volgende schatting is uitgevoerd met alleen een ruis op de markers en 
niet op de randvoorwaarden. Dit is eigenlijk een niet reëele situatie, in werkelijk- 
heid zal een ruis altijd voorkomen op de markers van zowel de randvoorwaarden 
als de inwendige verplaatsingen. Ook bij deze schatting treed een goede convergen- 
tie op. Het blijkt dat de eindwaarden van deze som vrijwel gelijk zijn aan de 
eindwaarden bij de som met ruis op de rand en op de markers. Zie figuur 14, 15 
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16 en 17. 

iteraties 

, I I 
2 4 6 8 10 

iteraties 

- 2 4 6 8 10 

iteraties 

iteraties 

figuur 14,15,16 en 17: Verloop schattingen met alleen meetruis op de 
inwendige markers 

3.2.4 De residuën nader bekeken 

Een ander soort variabele die gevolgd kan worden is de residunorm, 

11 

Het blijkt dat er twee groepen te onderscheiden zijn. In figuur 18 zijn zij 
logaritmisch uitgezet tegen het aantal iteraties. Er  is een verschil waarneembaar 
tussen de residuën van de opgaven zonder een gesommeerde meetruis en die met 
meetruis. De residuën van de sommen met meetruis dalen tot eenzelfde ordegrootte 
als de nauwkeurigheid van meetdata. De beide sommen van de eerste simulatie 
leveren geen eindwaarde voor hun residu op na 10 iteraties. De drie andere 
gedraaide simulaties komen alledrie op eenzelfde eindwaarde uit na 10 of 15 
iteraties. Deze waarde ligt in dezelfde ordegrootte als de meetfout die op de 
markerverplaatsingen gesommeerd is. 

Een tweede interessant detail is, dat in het plaatje van het residu van 
simulatie 2a, te zien is dat het vertrouwen in de bepaalde parameters na vijf 
iteraties is aangepast. Het residu daalt na zo’n aanpassing verder. Na de tweede 
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aanpassing verandert het residu echter niet meer. Het heeft nu zijn laagste waarde 
bereikt, die in dezelfde grootteorde ligt als de meetruis. De identificatiemethode 
kan niet nauwkeuriger zijn als de meetnauwkeurigheid van de data die het 
aangeleverd krijgt. 

\ 

lo4 
!- 

iteraties 

figuur 18 : Residuën van de simulaties 
-- : simulatie la  + : simulatie 2b 
- : simulatie lb  * : simulatie 3 
O : simulatie 2a 
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4.1 

4.2 

4.2.1 

Hoofdstuk 4: Het Experiment 

Inleiding 

Aan de hand van simulaties beschreven in het vorige hoofdstuk is er een 
experiment uitgevoerd. Dit bestond uit het uitvoeren van een trekproef aan een 
glasvezel/polyester composiet gemaakt door het polymerenlab. van de vakgroep 
WFW. Met de verkregen data zijn vervolgens diverse schattingssommen gemaakt 
met de indentificatiemethode. In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van het 
experiment en de gemaakte schattingen. 

Het experiment 

De opstelling 

Voor de experimenten is gebruik gemaakt van een Zwick 10 kN trekbank, 
om de verplaatsingen aan de proefstukken op te leggen. Er is geen gebruik gemaakt 
van verplaatsingsopnemers behorende bij de trekopstelling, alle metingen aan het 
proefstuk zijn visueel gedaan met een Hentschel-Hmamatsu csrrnercn-systeem. Voor 
de bepaling van E,, is de opgelegde verplaatsing en kracht afgelezen van de 
trekbank. Zie figuur 19 voor een overzicht van de opstelling. 

Op de proefstukken zijn retro-reflecterende markers aangebracht met een 
diameter van 1 mm. De camera is niet loodrecht naar de proefstukken opgesteld, 
omdat het composiet zelf ook het licht reflecteert. Bij een lichte scheefstelling 
vallen deze reflecties weg en zijn de markers goed te onderscheiden. 

camera 

figuur 19: opstelling van het experiment 
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4.2.2 De meetwaarden 

In eerste instantie is een experiment gedaan om de E-modulus in 11-richting 
te bepalen. Dit is gedaan met een eenvoudig rechthoekig proefstuk 
99.05~19.85~0.65, met de vezels evenwijdig aan de trekrichting georienteerd in het 
proefstuk. Dit is een verplaatsing van 0.99 mm opgelegd, hiervoor was een kracht 
van 3520 N nodig. 

A = 19.85 x 0.65 = 12.90 mm2 

o,% = 3520 / 12.90 = 251.9 N / m 2  

E , ,  = 0.99 / 99.05 = 0.01 

E,, = 251.9 / 0.01 = 25.202 N / m 2  

Voor E,, vinden we de waarde van 25 MPa. Dit is duidelijk lager als de getallen 
gebruikt in de voorafgaande simulaties. Omdat in het experiment verplaatsingen en 
geen krachten opgelegd worden heeft dit geen consequenties, met betrekking tot 
de uitvoering, voor de voigende trekproeven. 

4.2.3 Trekproef aan het trapezium 

Het tweede experiment betreft een trapeziumvormig proefstuk, met daarop 
36 markers. Dit proefstuk is een deformatie van 1% opgelegd. Onder deze belasting 
bezweek het proefstuk en de metingen waren niet bruikbaar om verdere schattingen 
mee te doen. 

A l s  reaktie hierop is het tweede proefstuk een ander belastingspatroon 
opgelegd. Dit proefstuk werd in negen stappen een rek van 0.1% per stap opgelegd. 
De verplaatsingen zijn na iedere stap gemeten. Na stap vijf was het geluid van 
knappende vezels constant te horen en onstonden er zichtbaar scheuren in het 
materiaal. Voor de schattingssommen is gebruik gemaakt van de verplaatsingen tot 
en met stap vier, om problemen met betrekking tot vezelbreuk en scheurvorming 
in de schattingen te vermijden. Voor de statistische gegevens van de gemeten 
verplaatsingen zie bijlage 3. 

4.3 De schattingen 

4.3.1 Proefstuk model 

Bij de schattingen hebben we een mesh gegenereerd met de markers aan de 
buitenzijde op de rand, dit levert een EEM model op met 25 elementen. Doordat 
hiervoor 20 markers nodig zijn blijven er nog 16 over om werkelijk als data te 
gebruiken. De verplaatsingen van de eerste 20 worden in de indentificatiemethode 
gebruikt om de verplaatsingen aan de rand van de mesh op te leggen. Dit komt 
overeen met de simulatie in hoofdstuk twee, waar zowel op de rand als op markers 
een ruis gesommeerd i s h  eerste instantie is verder niets met de mesh of de 
markers gedaan, maar is gekeken of de parameters hiermee geschat konden 
worden. 
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4.3.2 schattingen 1 

Het blijkt dat de indentificatiemethode niet met de data die verzameld zijn 
tot een convergerende parameterschatting kan komen. Dit komt overeen met de 
verwachting die gewekt was door de verdeling van de verplaatsingen in figuur 20a. 
Zoals uit de figuur blijkt zijn er twee duidelijk van elkaar te onderscheiden 
gebieden met betrekking tot de markerverplaatsingen. In het linkse gebied (gebied 
1) ondergaan de markers een zijdelingse verplaatsing, tenvijl in het rechtse deel van 
het proefstuk de verplaatsingen schuin naar rechtsboven zijn georienteerd. Ook 
macroscopisch is aan het proefstuk duidelijk te zien dat er twee delen zijn ontstaan. 
De data waar de identificatiemethode mee rekent zijn echter data, waarbij er nog 
geen zichtbare scheurvorming was opgetreden in het proefstuk, en waarbij er nûg 
weinig tot geen hoorbare vezelbreuk was opgetreden. 

4.3.3 schattingen 2 

In tweede instantie zijn de markers in twee groepen ingedeeld. Groep 1, met 
12 markers, is de linkse groep, groep 2, met 4 markers is gelegen in het rechtse deel 
van het proefstuk. De keuze is gebaseerd op het rekveld zoals te zien is in figuur 
20b. Tussen beide gebieden is ips het begin vafi de proef een diiseactinaiaiteit mtstaan, 
of aanwezig geweest. De kracht is daarom vooral doorgeleid door het rechtse deel 
van het proefstuk. Aan dit deel wordt dan ook de meeste waarde gehecht met 
betrekking tot de pararneterschatting. Om deze rede zijn enkele dubieuze 
markerverplaatsingen, bij gebied 1 getrokken. Bij het opstarten van de schattings- 
som zijn aan beide gebieden dezelfde beginwaarden voor de markers toegekend, 
als in de eerste schatting met 1 gebied. 

Ook nu blijkt dat de parametenvaarden niet convergeren naar een bepaalde 
uitkomst, zie bijlage 4. Beide gebieden leveren geen eindwaarden op. De 
standaarddeviatie van de berekende verplaatsingen van de markers is echter zeer 
gering, uiteindelijk bereikt deze de waarde van 20 pixels. Dit afgezet tegen een 
meetruis op verzamelde data van ongeveer 10 pixels is zeer goed. Het residu loopt 
ook langzaam terug tot een waarde van 125 pixels gemiddeld per marker. In figuur 
21a is het residu per marker uitgezet. Het blijkt dat de waarde van het residu 
voornamelijk door een drietal markers wordt bepaald. Met deze informatie hebben 
we nog een schattingssom gedraaid. 



figuur 20a: Gemeten rekveld en de figuur 20b: gebiedsafbakening voor 
daarmee geconstrueerde de 
mesh schattingen 

\\ gebied 1 
XX gebied 2 

4.3.4 schattingen 3 

Deze keer zijn de markers die het grote residu veroorzaakten weggelaten. 
Het blijkt na bestudering van het proefstuk dat deze markers in de zone liggen waar 
de scheur ontstaan is. Om deze rede is een vierde marker ook weggehaald, die 
eveneens in deze zone ligt. Deze laatste marker valt in het gemeten rekveld van 
figuur 20 op door zijn verplaatsing, die buiten het patroon van de beide eerder 
beschreven groepen valt. De overige invoer is exact hetzelfde gelaten als de invoer 
bij de vorige schattingssom. 

Het blijkt dat de parameterschatting nu minder goed gaat, als bij de schat- 
tingssom met de 4 markers nog bij gebied 1. Zowel het residu als de standaardde- 
viatie blijven op een beduidend hogere waarden steken, terwijl er geen enkele 
convergentie waarneembaar is voor de pararnetenvaarden. Dit alles evemals bij 
schatting 2 na 15 iteraties (figuur 21b). 



figuur 21a: residuën bij schatting figuur 21b: residuën bij schatting 
met 16 markers \ met 12 markers 
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Hoofdstuk 5: Discussie en Conclusies 

5.1 Discussie 

Tijdens de uitvoering van de experimenten omtstonden er scheurtjes in het 
proefstuk, wat waarneembaar was door de hoge tonen die akoestisch een 
vezelbreuk aangeven. In een later stadium was dit ook met het blote oog te zien. 
Uit de rekplaatjes vanaf stap 1 is op te maken dat deze scheurtjes al in het eerste 
begin van het experiment aanwezig zijn of ontstaan. Het blijkt dat een groot deel 
van het proefstuk niet belast wordt. In figuur 20 is duidelijk te zien dat de 
samenhang van het materiaal verloren is. De verplaatsingen van markers in het 
linkerdeei van het proefstuk zijn duidelijk anders als deze inn het rechterdeel. 

Een hierbij aansluitend punt is dat het aantal markers ten opzichte van het 
gebied dat bekeken werd waarschijnlijk te gering is. Deze markers zijn uiteindelijk 
ook nog in twee groepen ingedeeld, met slechts 4 markers voor het meest relevante 
gebied (figuur 20b). 

Ondanks deze slechte meetdata is toch geprobeerd of de identificatiemetho- 
de parameters kan schatten. Dit is vooral gedaan om de methode uit te proberen 
en niet zozeer om de parameters van het composiet te bepalen. De voorgaande 
schattingen moeten ook In dat licht benaderd worden. 

5.2 Conclusies 

Naar aanleiding van de gedane simulaties zoals beschreven in hoofdstuk 2 
en de schattingssommen in hoofdstuk 3, zijn er enkele conclusies te trekken. Verder 
volgen uit het geheel een aantal aanbevelingen voor toekomstig experimenten ten 
behoeve van parameterbepalingen met deze identificatiemethode. 

Het trapezium zoals bepaalt in hoofdstuk 1 als proefstukvorm levert een zeer 
inhomogeen rekveld op, met daarin veel informatie betreffende de materiaalpara- 
meters. Deze proefstukvorm is volgens de simulaties goed bruikbaar om in 
vervolgproeven te gebruiken. 

De materiaalhoek, met een trekrichting van 20 graden ten opzichte van de 
vezelrichting, bevat weliswaar veel informatie over de afschuivingsmodulus, maar 
is tevens een zeer gevoelig gebied van het materiaal wat betreft falen onder 
belasting. Het lijkt daarom verstandiger om het proefstuk een volgende keer niet 
op deze kritische vezelhoek te belasten, maar om tussen deze hoek en de O graden 
richting in te gaan zitten. Er  vindt dan nog steeds afschuiving plaats, alleen de 
breukrek is dan groter, zodat het materiaal minder scheurgevoelig is. 

Uit de beoordeling van het residu blijkt dat identificatiemethode bij de 
schattingen na het experiment heel duidelijk probeert om de residunorm omlaag te 
brengen. Wat ook naar voren komt is dat dit ook lukt, maar de waarden voor de 
parameters zijn duidelijk niet betrouwbaar (bijlage 4). Dit geeft aan dat bij een 
kleine residunorm de parametenvaarden niet de juiste hoeven te zijn. Er  dient 
convergentie opgetreden te zijn gedurende het schattingsproces met betrekking tot 
de parameterwaarden. Ook moet gecontroleerd worden of de waarden stabiel zijn 
met betrekking tot de beginschatting van het identificatieproces. De betrouwbaar- 
heid van de uitkomsten van de schattingen kan niet met één variabele gecontro- 
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leerd worden, maar moet gecontroleerd worden aan de hand van een aantal 
variabelen en verschijnselen. De residunorm moet in dezelfde grootteorde liggen 
als de meetfout, er moet convergentie optreden en de uitkomsten moeten 
onafhankelijk van de beginwaarden zijn. 

Het is in het vervolg ook raadzaam om meer markers te gebruiken. Deze 
zullen dan in een fijnmaziger netwerk over het proefstuk verdeeld kunnen worden. 
De markergrootte zal hieraan aangepast moeten worden, bijvoorbeeld markers met 
een diameter van 0.5 mm. 

Bij een volgend experiment is verstandig om een materiaal met een grotere 
breukrek te nemen. De-op te leggen rekkern mogen dan wat groter zijn. Het 
belangrijkste is echter dat de samenhang in het materiaal niet verloren gaat. Dit 
levert met het modeleren van het proefstuk ten behoeve van de schattingssommen 
grote problemen op, en in deze fase gaat de aandacht in eerste instantie nog uit 
naar het schatten van parameters, niet naar het modelleren van proefstukken met 
een eindig elementen model. 
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Bijlage 1: Een korte omschrijving van de identificatiemethode ontwikkelt door 
M. Hendriks 

L 

Met de identificatiemethode is het mogelijk om materialen te karakteriseren. 

- Het meten van de rekverdeling van een deel van het proefstuk 
- Het modelleren met de eindige elementen methode 
- Een regelsysteem om de parameters in het eindige elementen model 

aan te passen door middel van het vergelijken van de experimentele 
data met de uitkomsten van het eindige elementen model 

De rekverdeling van het proefstuk wordt, in deze stage, gemeten met een 
optisch meetsysteem, een HentscheijHanamatsu random acess camem. Deze 
camera volgt een aantal retro-reflecterende markers die, op het proefstuk zijn 
aangebracht. De markerverplaatsingen die gemeten worden, worden later ingevoerd 
in de identificatiemethode. 

Eerst wordt een eindige elementen model van dat deel van het proefstuk 
gemaakt dat met de camera gevolgd is. Aan dit model worden kinematische rand- 
voorwaarden opgelegd. Met de beginschatting voor de parameterwaarden die 
ingevoerd zijn berekent een eindige elementen pakket dan de verplaatsingen van 
markers onder deze voorwaarden. 

Deze verplaatsingen worden dan vergeleken met de verplaatsingen gemeten 
in het experiment. Aan de hand van de verschillen die dan gevonden worden tussen 
de berekende en de gemeten verplaatsingen worden de parametenvaarden 
aangepast. Met deze nieuwe parameters wordt weer een eindige elementensom 
gemaakt om de markerverplaatsingen onder de nieuwe voorwaarden te berekenen. 
Dit hele proces gaat een aantal iteraties door tot het resultaat bevredigend is. 

Deze methode is gebaseerd op de combinatie van drie elementen: 

parameter 
ad Just ment 

1 experiment i measured 
strain data 

model data < 
corre tat ion error 

mathematical 
aigorr thm 

I I 

Schema van de identificatiemethode 
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Bijlage 3a: statistische gegevens beginsituatie 

marker- standaard- 
nummer deviatie 

x-coördinaat 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

10.54 
10.75 
9.26 
9.74 

10.15 
10.84 
10.26 
9.46 
9.81 
9.84 

10.53 
9.50 
9.90 
9.71 

10.27 
9.50 

10.48 
9.27 
8.66 
8.42 

10.55 
9.62 
9.17 
9.97 
9.19 
7.55 
8.68 

10.09 
8.85 

10.30 
10.66 
9.55 

10.64 
10.08 
11.95 
10.11 

95 % betrouw- standaard- 
baarheids deviatie 
interval y-coördinaat 

.97 

.99 

.85 

.90 

.94 
1.00 
.95 
.87 
.90 
.91 
.97 
.88 
.9 1 
.90 
.95 
.88 
.97 
.85 
.80 
.78 
.97 
.89 
.85 
.92 
.85 
.70 
.80 
.93 
.82 
.95 
.98 
.88 
.98 
.93 

1.10 
.93 

13.24 
9.51 
9.82 
7.90 
8.82 
8.74 

10.45 
9.48 
8.26 
9.84 
9.60 
8.74 
9.15 
9.5 1 

17.20 
9.50 
8.58 
9.06 
9.30 
8.38 
8.99 
9.34 
9.60 

11.58 
11.56 
8.17 
9.43 
9.52 
9.12 

12.30 
9.82 

10.5 1 
10.05 
10.44 
11.79 
10.34 

95% betrouw- 
baarheids 
interval 

1.22 
.88 
.91 
.73 
.t11 
.8 1 
.96 
.87 
.76 
.9 1 
.88 
.8 1 
.84 
.88 

1.59 
$8 
.79 
.84 
.86 
.77 
.83 
.86 
.89 

1.07 
1.07 
.75 
.87 
.88 
.84 

1.13 
.91 
.97 
.93 
.96 

1.09 
.95 
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bijlage 3b: statistische gegevens na verplaatsing van de markers 

marker- standaard- 
nummer deviatie 

x-coördinaat 

1 
2 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

2 
4 

11.99 
10.65 
11.17 
12.23 
12.39 
12.81 
11.58 
12.12 
12.44 
11.32 
11.93 
14.18 
11.05 
11.73 
11.66 
10.96 
11.77 
12.61 
10.40 
10.13 
12.49 
10.72 
10.82 
11.71 
11.91 
10.09 
11.24 
11.46 
10.83 
12.15 
12.28 
11.76 
13.59 
11.63 
14.42 
11.51 

1.11 
.98 

1.03 
1.13 
1.14 
1.18 
1.07 
1.12 
1.15 
1.04 
1.10 
1.3 1 
1.02 
1.08 
1.07 
1.01 
1.09 
1.16 
.96 
.93 

1.15 
.99 

1.00 
1.08 
1.10 
.93 

1.84 
1.06 
1.00 
1.12 
1.13 
1.08 
1.25 
1.07 
1.33 
1.06 

standaard- 
deviatie 
y-coördinaat 

13.72 
10.38 
9.62 
8.08 
9.5 1 
9.28 

10.57 
10.46 
8.85 

10.11 
10.15 
10.04 
18.03 
10.76 
17.15 
9.23 
9.11 

10.29 
9.46 
9.09 

10.18 
11.52 
9.42 

12.78 
12.85 
9.04 

10.37 
10.41 
9.76 

12.55 
9.84 

11.04 
10.06 
11.47 
11.16 
10.42 

1.26 
.96 
.89 
.75 
.88 
.86 
.97 
.96 
.82 
.93 
.94 
.93 
.92 
.99 

1.58 
.85 
.84 
.95 
.87 
.84 
.94 

1.06 
.87 

1.18 
1.18 
.83 
.96 
.96 
.90 

1.16 
.91 

1.02 
.93 

1.06 
1.03 
.96 
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Bijlage 4: Verloop van de schattingsparameters tegen het aantal 
iteraties bij het experiment 

i w ,  I I I A-' " 

100 

50 

- 

- 
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O0 5 10 

iteraties 

0.3 r , I 
I I 

c 
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vi 
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I I I I 

5 18 15 20 

iteraties 

parameterverloop tegen iteraties bij gebied 1 

iteraties ' 
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* parameterverloop tegen iteraties voor gebied 2 
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