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I n l e i d  ing 

De laatste decennia is veel onderzoek gedaan naar het ont- 
wikkelen van polymeren met maximale waarden voor de modulus en 
de sterkte. Thans richt de aandacht zich meer op polymeren met 
een maximale slagvastheid. Gezien het feit dat de meeste 
amorfe glasachtige polymere materialen vrijwel dezelfde elas- 
ticitzit5mcd~lus bezitten (40-80 Gpa), wordt de siagvastheid 
voornamelijk bepaald door de maximale rek bij breuk. Onderzoek 
richt zich dan ook op het behalen van deze maximale rek bij 
breuk in praktijksituaties en het opstellen van constitutieve 
modellen. 
Aangetoond kan worden dat polystyreen een theoretisch maxima- 
le breukrek heeft van 320 procent. De praktijk wijst echter 
uit dat polystyreen een bros materiaal is met een maximale rek 
bij breuk van slechts 5 procent. Het blijkt dat op microsco- 
pisch niveau lokaal wel de maximale breukrek van enkele hon- 
derden procenten worden gehaald. 
Om macroscopisch ook deze hoge breukrekken te realiseren is 
het noodzakelijk dat microscopisch geïnitieerde deformaties 
worden opgevangen door de omgeving opdat lokale scheurinitia- 
tie wordt voorkomen. 
Experimenten, uitgevoerd op een polystyreenmatrix met inge- 
bedde non-adhesieve rubberdeeltjes van constante diameter door 
Van der Sanden et al., leveren resultaten waarbij polystyreen 
een macroscopische breukrek haalt van 200 procent. Door Van 
der Sanden et al. is hiervan een model vervaardigd. Karak- 
teristieke afmetingen van het model liggen in de orde grootte 
van tienden van micrometers. Omdat de rubberbolletjes niet 
hechten aan de polystyreen matrix, is het geoorloofd om deze 
rubberbolletjes als gaten te modelleren (Zie figuur 1). 

Figuur 1: model van polystyreenmatrix met ingebedde rubberdeeltjes 
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Uit experimenten blijkt dat bij verhoging van het gewichts- 
percentage rubberbolletjes, hetgeen gelijk staat aan het 
verhogen van het aantal gaten per oppervlakte-eenheid, een 
scherpe overgang plaatsvindt van de reeds bekende lage breuk- 
rek van circa 5 %  naar een veel hogere waarde van circa 200%, 
zie figuur 2. Uit de waarde van het bij deze overgang behoren- 
de gewichtspercentage berekenen van der Sanden et al. de 
kritische dikte, uitgaande van een symmetrische stapeling van 
de rubberbolletjes in de polystyreenmatrix. Het blijkt dat 
boven bedoelde kritisch dikte de breukrek laag is. Beneden 
deze dikte ligt de breukrek veel hoger, maar blijft constant 
als de dikte verder afneemt. 
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Figuur 2: breukrek als funktie van de rubberconcentratie voor verschillend 
matrixcomposities 

Teneinde het inzicht in dit fenomeen te vergroten wordt van 
bovenstaand model, met behulp van de eindige elementen metho- 
de, een analyse uitgevoerd. Dit rapport doet verslag van een 
verkenning naar de mogelijkheden daartoe. 
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A c h t e r  gronden 

In dit hoofdstuk wordt de benodigde achtergrond informatie 
gegeven teneinde de resultaten, die in dit verslag besproken 
worden, in een behoorlijk perspectief te kunnen plaatsen. Het 
hierna volgende beoogt niet de lezer bekend te maken met de 
verschillende theorieën achter het beschreven model. Het moet 
eerder worden gezien als verkenning van de openstaande vragen 
op het nonent van schri+ven, d 

Uitgegaan wordt van het door Van der Sanden et al. gecreëerde 
model van een polystyreenmatrix met dispers gemengde non- 
adhesieve rubberdeeltjes van constante diameter. 

7 
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I 

Figuur 3: ontstaan insnoering bij representatief volume element 

Het blijkt dat wanneer de belasting op een representatief 
volume element (figuur 3 )  wordt opgevoerd, er op een gegeven 
moment ten gevolge van spanningsconcentratie lokaal een in- 
snoering ontstaat. Door deze lokalisatie van de deformatie, 
zal bij verdergaande deformatie het overige deel van het 
representatief volume element vrijwel niet verder deformeren, 
maar zal de deformatie zich concentreren in de insnoering. Van 
der Sanden et al. stellen dat de elastische energie, opge- 
slagen in een cirkelvormig gebied, verantwoordelijk is voor de 
levering van de benodigde energie voor het vormen van een 
scheur (Zie figuur 4 ) .  De spanning elders in het materiaal 
wordt ten opzichte van deze bijdrage verwaarloosbaar klein 
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geacht. Gezien het feit dat het materiaal "ver" verwijderd van 
de insnoering vrijwel niet meer deformeert, lijkt dit een 
geoorloofde aanname. Een dan opkomende vraag is in hoeverre en 
in welke mate het juist is om uit te gaan van deze aanname van 
een cirkelvormig gebied, waarbinnen de vloeispanning heerst. 
De keuze van een cirkelvormig gebied rond de insnoering is een 
volledig arbitraire keuze en zou eenvoudig kunnen worden 
vervangen door de keuze voor bijvoorbeeld een ellipsvormig ge- 

- 
D1 

Figuur 4: cirkelvormige gebied waarbinnem vloeispanning heerst 

Indien de belasting verder wordt opgevoerd zal de insnoering 
verder uitrekken en als gevolg van massabehoud dunner worden 
tot het moment, waarop de beschikbare elastische energie in 
het materiaal gelijk is aan de benodigde scheurenergie van de 
lokalisatie. Dit is het moment waarop volgens het Griffith- 
scheurcriterium het materiaal scheurt. De maximale rek bij 
breuk wordt bepaald door de lengte van de insnoering vlak voor 
breuk. De maximale lengte voor breuk van de insnoering blijkt 
sterk afhankelijk te zijn van de netwerkdichtheid van de 
polystyreenmatrix (Zie figuur 5 ) .  Bij toenemende netwerkdicht- 
heid zal de lengte van de insnoering afnemen met als gevolg 
een lagere maximale rek bij breuk. Dit fenomeen is inzichte- 
lijk te maken door zich de polymeermoleculen voor te stellen 
als een kluwen, dat op willekeurige plaatsen is verstrikt. 
Indien er sprake is van een lage vernettingsgraad, oftewel een 
hoge Me, zal de kans dat men de kluwen ver kan uitrekken groter 
zijn dan bij een hoge vernettingsgraad. De theoretische 
maximale waarde van de verstrekgraad bedraagt in formulevorm: 
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Experimenteel zijn 1, en 1, niet te bepalen, met behulp van 
volumeinvariantie kan aI, worden uitgedrukt als funktie van de 
bekende d, en d,. Uit formule 1 blijkt dat bij toenemende 
"molecular weight between etanglements" of "molecular weight 
between crosslinks" afhankelijk van het matrixmateriaal, de 
maximale verstrekgraad afneemt, hetgeen zich uit in figuur 5 
door het minder uitgerekt zijn van de insnoering ten opzichte 
van polystyreen met een lagere Me (Mc). Doordat de insnoering 
echter minder uitrekt, zal de doorsnede van de insnoering 
relatief greet blij?7en, Er z a l  derhalve meer elastische ener- 
gie beschikbaar moeten zijn om het materiaal te laten door- 
scheuren. Dit uit zich in het model door een grotere diameter 
van het cirkelvormige gebied, waarbinnen de vloeispanning 
heerst. Omdat de netwerkdichtheid.zich niet laat vertalen naar 
een macroscopische parameter is deze dichtheid in de onderha- 
vige stage niet meegenomen als parameter. Zij wordt in het 
vervolg van het verslag dan ook buiten beschouwing gelaten. 

Figuur 5 : netwerkafhankeli jkheid van de lokalisatie 

Teneinde in de praktijk de gaten in de polystyreenmatrix op 
microscopisch niveau te realiseren gebruikten Van der Sanden 
et al. non-adhesieve rubberbolletjes met een constante diame- 
ter (Zie figuur 6) . Omdat tijdens het fabricageproces het 
rubber sterker krimpt dan de matrix zelf, is het een geoor- 
loofde aanname te veronderstellen dat de non-adhesieve bol- 
letjes als gaten kunnen worden gemodelleerd. 
Indien echter rubberbollen aan de matrix worden toegevoegd 
die voor een perfecte hechting daarmee zorgen, zal de gehele 
spanningstoestand in het proefstuk sterk wijzigen. De span- 

7 



ningstoestand zal in het algemeen volledig driedimensionaal 
worden, zulks ten gevolge van de verschillende materiaaleigen- 
schappen van de bol en de matrix, Het is dan niet meer moge- 
lijk om met een eenvoudig tweedimensionaal eindige elementen 
model de deformatie in het materiaal te beschrijven. Een te 
beantwoorden vraag luidt dan ook of vanwege de perfecte hech- 
ting van de rubberbol aan de matrix nog wel een insnoering 
ontstaat. Het is zeer goed mogelijk dat in dit geval door de 
veranderde spanningstoestand, insnoering wordt voorkomen. De 
defomatie zal dan niet lokaal worden gedragen maar over een 
veel groter gebied worden verspreid en zo voorkomen dat er 
concentratie van deformatie optreedt. De rubberbol zal in 
zekere mate, afhankelijk van de elasticiteitsmodulus van het 
rubbermateriaal, ook bijdragen aan het opslaan van elastische 
energie, die later kan worden gebruikt voor het vormen van een 
scheur. Of deze bijdrage significant is voor de scheurgroei in 
het representatieve volume element is nog onbekend. Een en 
ander lijkt afhankelijk te zijn van het gebruikte vulrubber. 
Als er een insnoering optreedt die scheurt onder invloed van 
de toenemende belasting, dan zal door de aanwezigheid van de 
adhesieve rubberboï een veel groter gebied rond de insnoering 
worden ontlast en dus een bijdrage leveren aan het vormen van 
de scheur. Het beschouwen van een enkel representatief volume 
element, zoals hier boven beschreven, zal dan ook niet meer 
afdoende zijn voor het verkrijgen van bruikbare resultaten in 
deze situatie. In de beschouwing zullen dan meerdere rubber- 
bollen met omringend matrixmateriaal moeten worden meegenomen. 

Figuur 6: polystyseematrix met rubberbollen 
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Nog gecompliceerder wordt de situatie wanneer de rubberbollen 
niet perfect hechten aan de polystyreenmatrix, maar delamina- 
tie kunnen vertonen boven een bepaalde spanning. Waarschijn- 
lijk geeft deze situatie tijdelijk meer elastisch opgeslagen 
energie, omdat vlak voor delaminatie de spanning tijdelijk 
toeneemt (Zie figuur 7 ) .  Echter, de delaminatie zal ook ener- 
gie dissiperen en dit kan het effect van een tijdelijk ver- 
hoogde beschikbare elastische energie teniet doen. 

i i 

Figuur 7: deiaminatie van rubberbolletjes 

In de eerder beschreven beschouwing inzake non-adhesieve 
bollen ontstaat bij hoge rekken de situatie waarbij de randen 
van het gat tegen de bol gaan drukken. Indien de stijfheid van 
de bol hoog is ten opzichte van de stijfheid van het matrix- 
materiaal, ontstaat een totaal andere spanningsverdeling dan 
werd aangenomen. Dit fenomeen wordt niet verdisconteerd in het 
model van Van der Sanden et al., hoewel het waarschijnlijk wel 
optreedt bij de hoge rekken die dienen te worden bereikt (Zie 
figuur 8 ) . 

rubberde 
/ 

- matrix 

Figuur 8: inklemming rubberbolletjes 

9 



Model 

G e o m e t r i s c h  m o d e l  

Van der Sanden et al. modelleerden de polystyreenmatrix met 
non-adhesieve rubberdeeltjes op microschaal met behulp van een 
symïetrische bolstapeling ( Z i e  figciir 9). &uqenomen wordt dat 
slechts het materiaal in de directe omgeving van het beschouw- 
de ligament van invloed is op het deformatieproces. De karak- 
teristieke afmetingen van het model bedragen enkele tienden 
van micrometers. De diameter van de gaten wordt constant 
genomen door bij iedere proefneming dezelfde rubberdeeltjes 
met een constante diameter te gebruiken. De ligamentdikte 
wordt gevarieerd door de onderlinge afstand tussen de rubber- 
deeltjes te variëren. Dit kan in de praktijk worden geeffec- 
tueerd door het variëren van de rubberconcentratie in de poly- 
styseematsix e 

figuur 9: geometrische model. 

Uitgaande van symmetrie-eigenschappen kunnen de mechanische 
eigenschappen van het bovenstaande model worden gekarakteri- 
seerd door onderstaand representatief volume element. De 
symmetrie-eisen houden in dat rechte randen van het repre- 
sentatieve volume element recht dienen te blijven tijdens 
deformatie. 
Het representatieve volume element wordt met behulp van de 
eindige elementen methode numeriek geanalyseerd. De element- 
verdeling is aangemaakt met de meshgenerator van het eindige 
elementen pakket DIANA van TNO (Zie figuur IO). 
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EPRESENTATIEF VOLUME ELEMENT 

Figuur 10: representatief volume element met bijbehorende elementverdeling 

Van de diverse aangemaakte elementverdelingen valdoet boven- 
staande het beste aan de eis, dat een zo groot mogelijk rek 
bereikt moet worden voordat, als gevolg van de grote (lokale) 
deformatie van de mesh, numerieke instabiliteiten ontstaan. De 
grote lokale deformaties ontstaan op de plaats waar de insnoe- 
ring optreedt. Vanwege de relatief grove elementverdeling is 
het niet mogelijk de insnoering te realiseren. Een vervolg- 
onderzoek, waarbij een veel fijnere mesh wordt gebruikt, zal 
in de nabije toekomst worden uitgevoerd. 

Mat eriaalmodel 

Het gebruikte materiaalmodel is relatief eenvoudig omdat rek- 
snelheids- en temperatuursafhankelijkheid niet worden meege- 
nomen. De invloed van het molgewicht tussen entanglements is 
ook niet meegenomen, omdat deze niet is uit te drukken in een 
macroscopische parameter die in het model kan worden inge- 
voerd. Er wordt een spanning-rek verband gebruikt dat zou 
optreden bij het uitvoeren van een trekproef bij bescheiden 
reksnelheid (Zie figuur li). 
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Rek 

Figuur 11: spanning-rek verband polystyreen 

De spanning zal eerst lineair elastisch toenemen tot een 
bepaalde waarde, waarma de spanning slechts weinig toeneemt 
over een groot bereik van de rek, Vlak voordat het materiaal 
breekt zal de spanning nog even oplopem, alvorens af te nemen 
tot nul. 

Voor het lineair elastische gebied geeft Atkins et al. [8] de 
volgende waarden voor de parameters: 

Elasticiteitsmodulus . 3 , 0*109 [Nm-’1 
Dwarskontraktiecoefficiënt 0.21 [-I 
Vloeispanning 4 .0*107 [Nm-’1 
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Rekenprocedur 'e 

In eerste instantie is er gewerkt met het eindige elementen 
pakket DIANA 5.1 van TNO. Inleidend werd er geometrisch niet 
lineair met een lineair elastisch materiaalmodel gerekend. Dit 
gaf niet de gewenste resultaten en in eerste instantie werd 
binnen DIANA de overstap naar plasticiteit gemaakt. Het bleek 
dat DIAEA z i c h  ììiet leende VGGT het doorrekenen van plastische 
geometrisch niet lineaire modellen met grote rekken, waarna de 
overstap naar het bilineair elastische materiaalmodel is 
gemaakt . 
Het toepassen van het bilineaire elastische materiaalmodel is 
in het hier beschreven geval geoorloofd. Dit omdat het materi- 
aal niet wordt ontlast en het in rekening brengen van elas- 
tisch herstel overbodig is. Wederom bleek dat het in DIANA 
niet mogelijk was het gewenste model door te rekenen. Bij het 
bereiken van een bepaalde grenswaarde van de spanning bleek 
het niet mogelijk de materiaalparameters in dat punt aan te 
passen. Uiteindelijk is de overstap naar Matlab gemaakt, 
waarin het gewenste model eenvoudig kon worden geïmplemen- 
teerd . 
Vanwege de geometrische niet-lineariteit van het te berekenen 
probleem, wordt gebruik gemaakt van een iteratief oplosproces. 
Er is gerekend met vijf belastingincrementen. Na ieder incre- 
ment wordt voor ieder integratiepunt nagegaan of de equivalen- 
te spanning in dat punt hoger ligt dan de vloeispanning. 
Wanneer dit het geval is, wordt voor dit integratiepunt de 
elasticiteitsmodulus aangepast. Vervolgens wordt het increment 
opnieuw berekend met de gewijzigde materiaalparameters en 
wordt bovenstaande procedure herhaald. 

Berekening elastische- en scheurenergie. 

Er is gebruik gemaakt van een globaal energiecriterium gefor- 
muleerd door Griffith: "Scheurvoortplanting zal alleen optre- 
den als er voldoende energie beschikbaar is om het nieuwe 
scheuroppervlak te genereren". De energie die nodig is om een 
nieuw oppervlak te creëren bedraagt: 

In bovenstaande uitdrukking staat y voor de oppervlakte ener- 
gie per oppervlakte eenheid. 
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De uitdrukking voor de beschikbare elastische energie luidt: 

De hier gevolgde procedure is niet geheel in overeenstemming 
met hetgeen Van der Sanden et al. hebben toegepast. 
Van der Sanden et al. bekijken de elastische energie die be- 
schikbaar is in een cirkelvormig gebied rond de insnoering. De 
in deze stage gevolgde procedure is gebaseerd op het meenemen 
van de elastische energie in het gehele representatieve valuxe 
element bij het berekenen van het scheurcriterium. Dit is het 
directe gevolg van de relatief grove elementverdeling waarmee 
is gerekend. 

Rekenmethode 

Zoals eerder gesteld is uitgegaan van de veronderstelling van 
bilineair elastisch materiaalgedrag. De vervorming is geome- 
trisch niet-lineair, omdat wordt getracht de experimenteel 
behaalde grote breukrekken te simuleren met behulp van de 
eindige elementen methode. Er is uitgegaan van een vlakke rek 
vervorming. Het implementeren van het bilineaire materlaal- 
model in Matlab betekende, dat er slechts kleine veranderingen 
dienden te worden doorgevoerd aan de oorspronkelijke source- 
code. Toegevoegd werden een subroutine voor het verdisconteren 
van de tyings en een subroutine die de elasticiteitsmodulus 
aanpast bij het passeren van de vloeispanning in een knoop- 
punt. De resultaten staan vermeld in de bijlage. Figuur 12 
toont zowel de vervormde als de onvervormde mesh. 

Figuur 12: onvervormde en vervormde mesh 
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Parameters model 

Diameter rubberdeeltje 
Oppervlakte energie 
Aantal elementen 
Dikte elementen 
Aantal incrementen 
Maximaal aantal iteraties 

2*10-7 cm1 

72 [-I 
1 [ml 
5 c-3 
5 [-I 

1 . 7*102 [ Jm-'] 

De situatie waarin de beschikbare elastische energie gelijk 
is aan de benodigde breukenergie wordt, op een enkele uitzon- 
dering, niet gehaald. Zulks als gevolg van numerieke instabi- 
liteiten welke ontstaan, daar waar de insnoering zou moeten 
ontstaan. Deze numerieke instabiliteiten zijn het gevolg van 
de grote (lokale) deformaties van het rekennetwerk. Dit heeft 
tot gevolg dat diverse matrices, die worden berekend, vrijwel 
singulier worden, met desastreuze gevolgen voor de nauwkeurig- 
heid van de oplossing. 
Van de resultaten vermeld in de bijlage zijn fits gemaakt, 
die vervolgens geëxtrapoleerd zijn naar grotere rekken, zodat 
de waarschijnlijke breukrek kan worden bepaald (tabel 1). 

Tabel 1: waarschijnlijke breukrek na extrapolatie fit. 

Ligamentdikte (um) Breukrek ( % )  

0.75 

0.65 

0.55 

0.45 

0.35 

0.25 

0.20 

0.15 

0.10 

0.05 

0.025 

48 

49 

52 

51 

57 

61 

63 

67 

67 

70 

78 

15 



I o  

7- 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ligamentdikte [m] x10-7 

Figuur 13: weergave resultaten tabel  2;  o = berekend, - = 2" orde f i t .  

Opgemerkt zij dat het gewichtspercentage rubberbolletjes in 
de polystyreenmatrix evenredig is met de reciproque waarde van 
de ligmentdikte. Uit de figuur 13 blijkt duidelijk dat de 
breukrek bij toenemend gewichtspercentage rubberdeeltjes 
conform de verwachtingen oploopt. De scherpe transitie van 
bros naar taai breukgedrag wordt echter niet gevonden. Dit zal 
mede een oorzaak vinden in het feit dat met deze elementver- 
deling de lokale insnoering niet kon worden bereikt, zulks als 
gevolg van het optreden van numerieke instabiliteiten. Zoals 
eerder vermeld, zijn deze resultaten niet helemaal te verge- 
lijken met de resultaten van Van der Sanden et al.. Reden 
daarvoor is dat bij bovenstaande berekeningen de elastische 
energie in het gehele representatieve volume element wordt be- 
schouwd. Dit in tegenstelling tot Van der Sanden et al. die 
een cirkelvormig gebied beschouwden. 
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Conclusie en aanbevelingen 

Als kwantitatieve verkenning van de mogelijkheden van een 
eindige elementenanalyse zijn de resultaten bevredigend. 
Hoewel er sprake is van een niet ideale elementverdeling, kan 
de trend van een stijgende breukrek bij oplopende rubbercon- 
centratie worden waargenomen. 
voorts kan worden geconcludeerd dat het thans Beschikbare 
eindige elementen pakket DIANA voor dit soort analyses niet 
voldoet. Zulks vanwege de beperking tot relatief lage rekken 
bij de implementatie van plastische materiaalgedrag. 
Om tot betere resultaten te komen wordt aanbevolen te rekenen 
met een lokaal vele malen fijnere mesh. Hierbij zal echter de 
rekentijd in het oog moeten worden gehouden. 
Om numeriek stabiel te kunnen blijven rekenen tot hogere rek- 
ken, is het inbouwen van adaptieve mesh routines het overwegen 
waard opdat de lokale hoge gradiënten worden opgevangen door 
lokale meshverfijningen. 
Voor wat betreft het beter benaderen van de werkelijkheid, 
zal een materiaalmodel moeten worden geïmplementeerd dat de 
breukrek als functie van de netwerkdichtheid van de matrix wel 
verdisconteert. Het in rekening brengen van de interface 
condities tussen de rubberbolletjes en de matrix zal ook zeker 
een bijdrage leveren aan een meer natuurgetrouwe benadering 
van de werkelijkheid. 
Teneinde de werkelijke scheurgroei van het materiaal te 
kunnen modelleren, zal gebruik moeten worden gemaakt van 
speciale scheurtip-elementen. De aanname dat de scheur een- 
voudig dwars door de insnoering loopt is waarschijnlijk te 
eenvoudig, omdat tijdens ket groeien van een scheur bepaalde 
gedeelten van het materiaal ontlasten. Een ander scheurcrite- 
rium dan het hier gebruikte eenvoudige Griffith-criterium zal 
eveneens bijdragen aan een beter model van de werkelijkheid. 
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B i j  lage 

Resultaten eindige elementen berekening met behulp van Matlab. 

Iteraties 

Dikte 
Kracht 

Step 

1 

2 

3 

4 

5 

Elastisch Breuk Rek I Dwarsrek 

Dikte 
Kracht 

Step 

1 
2 

3 

4 

5 

Iteraties ElastLsch Breuk Rek Dwarsrek 

0.05 urn 
21,O N 
Iteraties Rek Dwarsrek 

3 i .. 2*10-7 1. 6*10-5 1 0  -3 

3 4 . 8*10-7 1. 5*10-5 1 9  -7 

3 1 1*10-6 1 .4*10-5 28  -13 

3 1. 9*10-6 1.3*10-5 39 -21 

5 3. 3*10-6 1 . 0*10-5 52 -39 

Dikte 0.1 urn 
Kracht 3 6 , 4  N 
Step 

1 9  



Dikte 
Kracht 

S tep  

1 

2 

3 

4 

5 

Iteraties E l a s t i s c h  Rek Dwarsrek 

Dikte 0.2  urn 

Kracht 6 6 , 5  N 

Iteraties E l a s t i s c h  Breuk Rek Dwarsrek 

3 6 o 7*10-7 6 ,4*10-5 9 -2 

3 2 . 7*10-6 6 . 3*10-5 1 7  -5 

3 6 . 0*10-6 6.  0*10-5 2 5  -8 

3 1 . 1*10-~ 5 . 7*10-5 34 -13 

5 1 . 8*10-5 5 0*10-5 44 -24 

Dikte 0.25 urn 
Kracht 

S tep  

1 

2 

3 

4 

5 

Dikte 0.35 urn 
Kracht 

S tep  

105,O N 

3 1 .5*10-6 1 M O - 4  8 -2 

3 5. 9*10m6 1 . M O - 4  1 6  -5 

3 2 4*10-5 1 . 0*10-4 32 -12 

3 1 .3*10-5 1 0*10-4 24 -8 

5 3 . 8*10-5 9 5*10-5 40 -18 
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Rek 

Dikte 0.55 urn 

Dwarsrek 

Kracht 
Step 

5. 7*10-6 1. 8*10-4 1 0  -3 

Step I 

i! 5 

Iteraties I E l a s t i s c h  I Breuk Rek Dwarsrek 

3 7 . 6*10-6 2.0*10-4 1 0  -3 

3 3 . 0*10-5 2 . 0*10-4 2 1  -7 

3 6 . 9*10-’ 1 . 9*10-4 31 -12 

4 1 . 2*10-4 1.7*10-4 43  -19 

5 2 w o - 4  1 .5*10-4 58 -32 

Kracht 

Step 

1 

5 

numerieke osci l lat ie  

2 1  


	Voorblad
	Inhoud
	Inleiding
	Achtergronden
	Model
	Rekenprocedure
	Conclusie en aanbevelingen
	Literatuur
	Bijlage

