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1 .  inleidinq. 

Binnen de vakgroep WFW wordt o.a. aandacht besteed aan het beschrijven 
van het gedrag van (vezelversterkte) kunststoffen en biologische weef- 

sels .  Me% name wordt getracht deze materialen %n. fysische en mathema- 
tische modellen te vangen om zodoende met numerieke procedures IE.E.M.1 
de gedragingen van deze materialen in de verschillende toepassingen te 
kunnen analyseren en voorspellen. 

In zijn afstudeerwerk heeft L .  Douven ( 7 )  een tweedimensionaal mem- 
braanelement ontwikkeld voor het analyseren van vezelversterkte 
materialen. Het in dit element geîmplementeerde constitutief model voor 
transversaal isotroop, lineair, eindig visco-elastisch materiaal is 
gebaseerd op veronderstellingen t,a.v. de inwendige geometrie volgens 
een structureel model van Hashin & Rosen. Dit houdt in, dat voor het 
bepalen van de materiaalgrootheden van het vezelversterkte materiaal 
gebruik wordt gemaakt van de materiaalgrootheden van de afzonderlijke 
componenten (vezel en bulk). 
Het structurele model is afgeleid voor infinitesimale rekken en 
elastisch materiaalgedrag. De vraag is nu o f  het model ook geldigheid 
bezit voor eindise rekken en visco-elastisch materiaalgedrag. 

De stage-opdracht bestond uit het verifieren van numerieke oplossingen 
d.m.v.  experimenten. 
Daartoe zijn eerst metingen gedaan aan de afzonderlijke componenten van 
een vezelversterkte kunststof (gevulcaniseerd natuur-rubber versterkt 
met polyester naaigaren), ter bepaling van de afzonderlijke materiaal- 
eigenschappen. Daarna zijn met deze gegevens proeven, welke aan het 
vezelversterkte materiaal a l s  geheel zijn uitgevoerd, nagerekend. 
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: relaxatiemodulus van het bulkmateriaal. 
: dwarscontractieco~ffici~nt van het bulkmateriaal. 
: relaxatiemodulus van het vezelmateriaal. 
: dwarscontractieco~ffici~n~ van het vezelmateriaal. 

(5):  volumefractie van het vezelmateriaal (bulkmateriaal). 

Voor de globale materiaalparameters uit [2.4] kan dan geschreven 
worden : 

Voor de precieze afhankelij~heid zie ( 1 ) .  

Een aantal zeer belangrijke veronderstellingen bij het gebruik van dit 
structureel model zijn: 
- het vezelversterkte materiaal bestaat uit twee componenten; de bulk 
en de vezel, 

- e r  is een hechte binding tussen vezel en bulk, 
- er is geen verschil in materiaalgedrag onder trek- en drukbelasting, 
- de vezel en bulk gedragen zich beide isotroop (Waardoor elk van hen 
door de twee materiaalgrootheden en beschreven wordt). 

De numerieke procedure en met name de elementformulering welke in dit 
onderzoek d.m.v. experimenten i s  geverifieerd, is gebaseerd op de 
relaxatieformulering [2.3], [2,4] en C2.53 in combinatie met een vlak- 
spanningstoestand (membraanelement). 
Voor meer informatie wordt verwezen naar ( 1 ) .  



3 .  Materiaal keuze. 

Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, levert het theoretisch model een 
beschrijving voor transversaal isotrope, vezelversterkte materialen in 
een vlakspanningstoestand (= membranen met in &én richting georign- 
teerde lanye vezels). Daarbij kunnen de bulk en/of de vezel (lineair) 
visco-elastisch gedrag vertonen. 
Omdat voor de karakterisering van het materiaal de eigenschappen van de 
afzonderlijke componenten bekend moeten zijn, is het wenselijk dat deze 
componenten ook afzonderlijk beschikbaar zijn in een hanteerbare en te 
beproeven vorm. Op grond hiervan is niet gekozen voor een industrieel 
produkt, maar voor een binnen de vakgroep WFW zelf te maken vezelver- 
sterkte kunststof nl.: polyester vezel (HEW naaigaren) ingebed in een 
membraan van latex (gevulcaniseerd natuur-rubber; VULJEX type L5). 
De vezel (gewoon naaigaren) en het latex (in membraan vorm) zijn apart 
beschikbaar. 
Zowel de vezel a l s  de bulk vertonen in dit geval visco-elastisch 
gedrag. 

Er wordt op voorhand op gewezen dat het materiaal niet geheel voldoet 
aan de veronderstellingen van het structurele model. 
De vezel (garen) is nl. niet isotroop; het bestaat op zichzelf weer uit 
nog dunnere ir! elkaar gedraaide draadjes. Bij een belasting van de 

vezel in dwarsrichting worden deze draadjes uit elkaar getrokken en 
wordt de vezel in feite uitgerafeld. De stijfheid van de vezel in 
dwarsrichting is dan ook nagenoeg nihil. 
Verder is niet bekend hoe goed de binding tussen vezel en bulk is. 
Tevens is het materiaalgedrag onder trek en druk verschillend (vezel!). 
Dit laatste is echter niet zo van belang, daar het vezelversterkte 
materiaal (een membraan) alleen op trek belast kan worden. 
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4. MeetoPstellins en test-procedure. 

4 . 1  Inleidina. 

Voor hek karakteriseren van de vezel- en bulkeigenschappen moet een 
relaxatiemodulus M ( t )  worden bepaald. Daartoe zijn B&ndimensj.onale 
relaxatiemetingen uitgevoerd in het lineaire visco-elasticiteits gebied 
van beide materialen. 
M.b.v. een constitutief model (hoofdstuk 5) kunnen dan uit de metingen 
parameters worden geschat die een modelbeschrijving geven van de 
relaxatiemodulus. Daarbij dient de relaxatiemeting een zodanige 
tijdsduur te hebben, dat het materiaal volledig uitgerelaxeerd is. Dit 
omdat de materiaal karakterisering bij een kortere duur geen goede 
beschrijving levert voor het langeduur gedrag (2 ) .  

Aan het composiet (= vezelversterkte) materiaal zijn naast relaxatie- 
proeven ook trekproeven gedaan, waarbij cyclisch is belast en ontlast. 
Deze metingen zijn numeriek gesimuleerd. 

4 . 2  Meetopstxllinu. 

Alle experimenten zijn uitgevoerd op een Zwick-trekbank (WFW-lab.). De 
kracht is gemeten m.b.v. een buigbalk (H.B.M.), de verlenging met: een 
inductieve verlengingsopnemer (Zwick). 
Vooi het registreren van het kracht- en verlengingssignaal is gebruik 
gemaakt van het PCMIS meetsysteem: een recent ontwikkeld data-aquisitie- 
systeem. 
Dit systeem bestaat uit een P.C., een interface en een 4 kanaals 
meeteenheid. Met dit systeem is het: mogelijk om 4 analoge sj.gnalen 
simultaan te meteni waarna ze sequentieel worden gedigitaliseerd en 
opgeslagen op een hard-disk. Het systeem kan met een instelbare 
frequentie een instelbaar aantal samples innemen, waarbij de meting 
gestart kan worden m.b.v een externe trigger. Voor meer informatie over 
PCMS wordt verwezen naar ( 3 )  en (41, 

Het kracht- en verlengingssignaal zijn nu als volgt geregistreerd ( 2  

kanalen simultaan): d.m.v. een externe trigger worden met een 
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Zoals eerder vermeld zijn aan de vezel en bulk relaxatieproeven gedaan, 
waarbij een stapvosmig rek-/verlengingsverloop wordt voorgeschreven. 
Voor het composiet materiaal zijn daarnaast nog cyclische trekproeven 
gedaan, waarbij wordt belast tussen een voorgeschreven reklverlenging 
en kracht nul. 
Bij de metingen i s  er verder voor gezorgd dat het rekniveau (net) onder 
hei; maximale preconditionerings-rekniveau blijft. ùe metingen zijn 
uitgevoer4 bij kamertemperatuur. 
Enige aspecten m.b.t. de meetnauwkeurigheid zijn vermeld an bijlage 2. 



5 .  Het bepalen van de materiaaleisenschapPen van vezel en bulk. 

5 . 1  Inleidinq. 

Zoals blijkt uit hoofdstuk 2 is in het theoretisch model gewerkt met 
tweede Piola Kirchoff spanningen en Green Lagrange rekken. Bij het 
nierna te presenteren constitutieve model voor de vezel en bulk zal 
deze werkwijze worden voortgezet. Daar bij de metingen echter met 
krachten en verlengingen ( "gewone" rekken) wordt gewerkt zijn in 
bijlage 3 enige relaties opgenomen die de verbanden tusen de 
verschillende spannings- en rekgrootheden weergeven. 

5.2 Constitutief model voor vezel en bulk. 

Voor het beschrijven van het lineair visco-elastisch materiaalgedrag 
van vezel en bulk, kan gebruik worden gemaakt van &&ndimensionale 
modellen die zijn opgebouwd uit lineaire veren (elastisch gedrag) en 
lineaire dempers (visceus gedrag). 
Op basis van eerdere onderzoekingen aan mechanische eigenschappen van 
kunststoffen en de beschrijving van relaxatiegedrag, ( 2 )  en (51 ,  wordt 
gekozen voor een gegeneraliseerd Piaxwell model met drie tijdconstanten, 
f i g .  5 . f .  - 

= ti jcìconstante = 
P = 2e Piola Rirchoff spanning 
E = Green Lagrange rek 

F i g .  5 . 1  : Gegeneraliseerd Maxwell model. 

Voor de relaxatiemodulus van dit model geldt: 
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Opm.: In het rekenprogramma wordt voor de relaxatiemodulus van vezel en 
bulk dezelfde formulering als [5.1] gehanteerd, waarbij echter 
vier tijdconstanten kunnen worden meegenomen ; n=4. 

Een relaxatiemodulus is in feite de respons op een wiskundige stap In 
de rek. Bij experimenten is echter voor he t  aanbrengen van de rek een 
zeker tijdsinterval T nodig. Derhalve zal bij het direkt fitten van de 
relaxatiemodulus r5.11 op de metingen een fout worden gemaakt (met name 
voor de in de meting niet zichtbare snelle relaxatie verschijnselen in 
het tijdsinterval T). 

Voor de relaxatieproeven geldt (zie ook fig. 5.2): 

* E = v = constant 
E = Eo= constant c5.21 

Fig. 5.2 : Rekverloop bij relaxatieproeven. 

Voor de spanningsrespons hierop van het Maxwell model kan een 
analytische oplossing worden bepaald, (2) en ( 5 ) .  Deze luidt: 

* In werkelijkheid geldt: i =V=constant. Door het gebruik van E 
wordt echter maar en kleine fout gemaakt. Voor het verband 
tussen & en E zie bijlage 3. 
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Voor het fitten van de metingen is gebruik gemaakt van een numerieke 
procedure uit de NAG-bibliotheek; MAG EO4FDF. Deze routine bepaald 
d.m.v. een niet-lineaire kleinste kwadraten methode de best passende 
fit tussen de metingen en het model. Daarbij is gebruik gemaakt van 50 
meetpunten welke zodanig zijn verdeeld in de tijd, dat het 
relaxatiegedrag goed wordt beschreven. 
Voor de modelbeschrijving wordt gebruik gemaakt van relatie [5 ,5] .  

Tevens wordt er, hoewel niet helemaal juist, direkt met relatie f5.11 
een fit bepaald. Dit om te zien of er bij de numerieke simulaties 
waarneembare veschillen optreden. 
De fit bepaald met relatie C5.51 wordt in het vervolg aangedui.d met 
"Maxwell fit", de fit met relatie C5.11 inet " 3  e-machten fit". 

Opm.: Om uit de grote hoeveelheid data een beperkt aantal meetwaarden 
te kunnen selekteren, is een data-reductie programma geschreven. 
Uit programma genereert tevens de bij de meetwaarden behorende 
tijdstippen en converteert de werkelijk geregistreerde grootheid 
(volts) naar een gewenste mechanische grootheid (kracht, 
spanning, rek). Daar ook dit geen standaard procedure is in het 
PCNIS systeem, is dit programma opgenomen in bijlage 5. In 
bijlage 6 is tevens het zelf geschreven fit-programma opgenoinen. 

5.4 Resultaten. 

5 . 4 . 1  De lineaire visco-elasticiteitsqrens voor vezel en bulk. 

De isochronen van het latex (bulk) en het polyester (vezel) zijn 
weergegeven in fig. 5.4 en 5.5. 
Bij de verschillende rekniveau's is steeds &&n meting gedaan, waarbij 
niet voor elke meting een nieuw proefstuk is gebruikt (hersteltijd 20 

min.). Voor beide materialen zijn 2 isochronen weergegeven. Be 

isochroon voor t=3 resp. t=S sec. zijn metingen op het tijdstip T dat 
de rek volledig is aangebracht (zie ook fig. 5.2). I.v.m. evt .  
dynamische verschijnselen op dit tijdstip (uitschakelen trekbank), is 
voor beide materialen nog een tweede isochroon voor t=5 min. bepaald. 
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Fig. 5.4 : Isochroon latex. Pig. 5 . 5  : Isochroon polyester, 

I.v.m. het doel van dit onderzoek (verificatie van de element 
formulesing bij eindiqe rekken) wordt gekeken naar het globale gedrag 
van vezel en bulk over het hele bestreken rekgebied ( 7 % ) .  U i t  de 
figuren blijkt dan dat er geen duidelijk eenzijdige afwijkingen t.o.v. 
lineair gedrag aanwezig zijn, Derhalwe mogen bulk en vezel worden 
beschouwd als lineair wisco-elastische materialen, tot een rek van 
(minimaal) 7%. 

5.4.2 De modelparameters voor vezel i3n bulk. 

Zoals is vermeld in par. 4.1  dienen de relaxatieproeven een zodanige 
tijdsduur te hebben, dat het, materiaal volledig uitgerelaxeerd is. Uit 
twee lange-duur proeven aan het latex en polyester (resp. 16 en 18 

uur), is gebleken dat voor de relaxatieduur t 

polyester: t, 6 uur 
latex : tms 4 uur 

Ter bepaling van de relaxatiemoduli zijn aan beide materialen twee 
metingen met verschillende proefstukken gedaan. Voor deze metingen 
geldt: 



18 

tijdstap voor de rek: T = 3 sec. 
tijdsduur meting : t = 4 resp. 6 uur 
r ekniveau : Eo= 4 % 

De resultaten zij weergegeven in fig. 5 . 6  en 5 . 7 ;  hierin is uitgezet 
a ( t )=P( t ) lEo  tegen de tijd t voor 

LkTEX RïE lm 

Fig. 5 . 6  : relaxatie latex. 

t 2 T. 

VIFW\TUE 

?x i31  

?xi32 

!am. Ta5 1b2 

Fig. 5.7 : relaxatie polyester 

Opm.: In het vervolg van dit verslag zal het verschil tussen en gemeten 
of berekende grootheid G en een bepaalde referentie R worden aan- 
gegeven d.m.v. en relatieve procentuele afwijking 
volgt is gedefinieerd: 

Uit fig 5 . 6  blijkt dat de metingen voor latex dicht bij elkaar liggen 
(gemiddelde afwijking Asemvan +1.2% resp. -1 .2% t.o.v. de gemiddelde 
meetwaarden). De spreiding bij het polyester, fig. 5 . 7 ,  is groter 
@gCiri= -4.4% resp. +4 .4%)  hetgeen duidt op minder goed reproduceerbare 
eigenschappen. Tevens blijkt dat de vezel vele malen stijver is dan het 
latex. 
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Voor het fitten van het Maxwell model z i j n  twee strategieen gevolgd; 
1.  Per component wordt het aemiddelde van de twee metinsen gefit met 

relatie C5.51 en E5.11. Het resultaat wordt aangeduid met "Maxwell 
f i t "  resp. " 3  e-machten f i t " .  

2. Per component worden de afzonderlijke metinaen gefit met C5.51 en 
t 5 . 1 1 .  Per type fit worden daarna de parameters (Ti en&,) 
gemiddeld. Het resultaat wordt aangeduid met "gemiddelde Maxwell 
fit" resp. "gemiddelde 3 e-machten fit". 
(Deze strategie is ook in (2) toegepast.) 

De fit-resultaten zijn samen met de gemiddelde meetwaarden weergegeven 
in de fig. 5.8 en 5.9.  In tabel 1 zijn voos alle fits de maximale (pas. 
en neg. 1 en gemiddelde afwijkingen 

L4TU W. i t 2  

I ='IhZ 

Fig. 5 . 8  :Fit-,resultaten latex. 

~FW\TUE 

Fig. 5.9 :Fit-resultaten polyester. 
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Tabel 1 : Afwijking van de fits t.o.v. de meetwaarden. 

In zijn algemeenheid kan uit bovenstaande gegevens en de figuren worden 
geconludeerd, dat het Maxwell model met 3 tijdconstanten het materiaal- 
gedrag van zowel vezel als bulk zeer goed beschrijft (voor t 2 TI. 
Verder blijkt uit tabel 1 dat de fits bepaald met strategie 1 iets 
nauwkeuriger zijn dan met strategie 2 en dat het latex in alle gevallen 
iets beter wordt beschreven dan het polyester. 
Er wordt hier nogmaals op gewezen, dat de 3 e-machten fits, bepaald met 
relatie [ S . l ] ,  strikt genomen geen juiste karakterisering van het 
materiaalgedrag zijn (par. 5.2). 

Bij de numerieke simulaties is gebruik gemaakt van de fit-resultaten 
uit. le strategie. De bij deze fits behorende modelparameters zijn 
weergegeven in tabel 2 .  

5.4.3 Dwarscontractiecoëfficiënten en volumefracties. 

Bet meten van de dwarscontracties van de vezel en bulk is geen 
eenvoudige zaak gezien de afmetingen (vezel) en de aard (latex) van de 
materialen. Derhalve zijn op basis van algemene gegevens van 
kunststoffen waarden voor de dwarscontractiecoëfficiënten gesteld. 
Voor rubbers geldt: =O. 5 .  Bij het hanteren van exact =O. 5 kunnen in 
de rekenprocedure problemen ontstaan (nul-delingen). Voor het latex is 
daarom gesteld 3 =O. 48 
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Voor kunststoffen geldt in zijn algemeenheid dat de dwarscontracties 
liggen tussen de 0.3 en 0.45 ( 6 ) .  Op basis hiervan is, min of meer 
willekeurig, voor het polyester gesteld: 9 =0,4 

De volumefractie van de vezel (bulk) kan worden bepaald d.m.v. de 
proefstukafmetingen ( f i g .  4.3). Voor het composiet materiaal geldt 
daarbij, dat er 10 vezels in een proefstuk aanwezig zijn. Voor de 
volumefractie van de vezel volgt dan: 

Alle gegevens van de bulk-en de vezel die nodig zijn voor de 
karakterisering van hetvezelversterktemateriaal volgens het model van 
Nashin Ei  Rosen zijn nu bekend. M.b.v. deze gegevens kunnen de numerieke 
simulaties van het composiet gedrag worden uitgevoerd. 

LATEX FIT 

I .345 
O. 157 
O. 135 
o. 192 
5.465 
220.4 
6666 

3 E-PIACHTEM 

1.345 
O ,  189 
O. 136 
o. :92 
5.465 
220.4 
6666 

POLYESTER FIT 

5181 
1377 
503 1 0 
428.8 
2.259 
88.23 
6697 

3 E-MACHTEN 

5263 
3708 
521.8 
400.8 
1.822 
59.45 
S846 

Tabel 2 : Model-parameters. 
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geheel in overeenstemming met de verwachting (par. 5 . 2 ) .  Verder blijkt 
dat de Maxwell berekening het relaxatieaedraq goed beschrijft, echter 
in zijn geheel op een te hoog kracht-niveau ( ~ 6 % ) .  

De resultaten van de experimenten en berekeningen bij een rekniveau van 
6% (composiet C2)  en 2% (composiet C3) zijn weergegeven in de fig. 6.4 
en 6.5 resp. 6.6 en 6.7. Bij deze berekeningen is alleen gebruik 
gemaakt van de materiaal parameters bepaald met de Naxwell fit. 

Zoals uit de figuren blijkt treden hier dezelfde effecten op als bij 
composiet C1; de berekeningen blijven het belastingsverloop uit de le 
cyclus goed beschrijven, er is minder hysterese en het relaxatiegedrag 
wordt goed beschreven echter op een te hoog kracht-niveau. 
Zoals verwacht levert de beschrijving van het materiaalgedrag bij 
andere rekken dan die waarbij de afzonderlijke materiaaleigenschappen 
zijn bepaald, even goede resultaten als bij 4% rek. Wel blijkt er bij 
composiet C 3  een wat grotere afwijking bij het krachtmaximum in de 
cyclische proeven ( -17%) en bij de relaxatie proef. Gezien de 
meetresultaten bij 6% en 4% rekf lijkt in de buurt van 2% rek een wat 
afwijkend materiaalgedrag op te treden hetgeen verantwoordelijk is voor 
de grotere afwijkingen. 
In tabel 3 zijn enige waarden weergegeven voor de relatieve afwijking 
bij de belastingsweg uit de le cycli en de relaxatie proeven. 

0.5  I 5 % 

Composiet C2 0 .5  + 10 % 

0.5 4 8 % 

Tabel 3 : Relatieve afwijking tussen meting en berekening. 
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7. Conclusies en aanbevelinaen. 

Bij het bepalen van de vezel- en bulkeigenschappen is gebleken dat de 
vezel zeer veel stijver is dan het bulkmateriaal. Indien het 
vezelversterkte materiaal beproefd wordt mek de vezels parallel aan de 
trekrichting, zorgen naast het bulkmateriaal ook de vezels voor een 
rechtstreekse krachtdoorleiding en wordt de materiaalstij fheid 
voornamelijk door de vezels bepaa1.d. Dit heeft tot gevolg dat de 
wisselwerking tussen vezel en bulk, hetgeen juist d.m.v. het 
structurele model wordt beschreven, niet zo zeer van belang is. 
Hierdoor wordt het effect van het structurele model enerzijds en de 
modellering van de componenteigenschappen anderzijds enigzins 
gescheiden. Derhalve geven de proeven met de vezels in trekrichting 
(composiet C1, C2 en C 3 )  met name inzicht in de nauwkeurigheid waarmee 
de c~mponenteigenschappen zijn bepaald en worden beschreven. 
Uit de resultaten kan dan geconcludeerd worden dat voor het composiet 
met de vezels in trekrichting het lineair vico-elastisch gedrag, met 
uitzondering van het hysterese gedrag, goed wordt beschreven (A 010%). 

Daarbij kan nog het; volgende worden opgemerkt: 
-In het ielaxatiegedrag van de vezel is qua kracht-niveau bij eenzelfde 
rek een variatie van +/- 4% waargenomen t.o.v. het gedrag dat  is 
gebruikt voor de modellering van de eigenschappen. Voor: het; composiet 
materiaal. , bestaande uit 10 vezels , kan dit (theoretisch) een variatie 
van +/-  40% t.o.v. de berekening geven. 
-De dwarscontractieco~ffici~nten van vezel en bulk zijn niet bekend. 
Hiervoor zijn waarden aangenomen. 
-Afhankelijk van de beschrijvingswijze van de componenteigenschappen, 
kan het hysterese-gedrag iets beter worden beschreven ( 3  e-machten 
fitfber.). Dit gaat echter ten koste van de nauwkeurigheid in de 
beschrijving van de snelle tijdseffecten. 

De wisselwerking tussen vezel en bulk wordt wel van belang indien de 
vezels niet meer parallel aan de belastingsrichting liggen. 
Uit de resultaten van composiet C4 (vezels onder IO'), is gebleken dat 
de berekening een te stijf materiaalgedrag te zien geeft. Dit betekent, 
dat in het structurele model de vezeleigenschappen een te grote rol. 
spelen. Daarbij wordt nogmaals vermeld dat de vezel in werkelijkheid 
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niet isotroop is en dat de binding tussen vezel en bulk niet 100% zal 
zijn. Hierdoor kan in het materiaal een extra stijfheidsverlaging 
optreden welke groter zal worden indien de vezels onder grotere hoeken 
liggen (de vezels liggen dan meer in dwarsrichting, gaan uitrafelen en 
kunnen geen belasting meer opnemen). 
Echter, gezien de kleine hoek waaronder de vezels liggen, kunnen deze 
effecten niet geheel verantwoordelijk zijn voor de zeer grote 
afwijkingen tussen berekening en meting. 
Er zijn derhalve aanwijzinsen dat het structurele model creen geldigheid 
bezit. Het ontwikkelen van een driedimensionaal membraanelement, 
gebaseerd op het structurele model, wordt dan ook vooralsnog niet 
zinvol geacht. 

Het verdient aanbeveling om in eerste instantie verder onderzoek te 
plegen (zowel experimenteel als numeriek), waarbij met name gekeken ZQU 
kunnen warden naar de effecten indien de vezels onder steeds grotere 
hoeken met de belastingsrichting staan. Daarbij zou gezocht kunnen 
worden naar een meer isotrope vezel waarmee het latex versterkt kan 
worden. Tevens zou dan ook het in dit onderzoek gebruikte materiaal 
verder onderzocht kunnen worden op de invloed van de niet isotrope 
vezel. 

Wet hier voorgestelde vervolgonderzoek zou uiteindelijk kunnen leiden 
tot een duidelijker uitspraak omtrent het structurele model, op basis 
waarvan het model aangepast of een nieuw model gekozen zou kunnen 
worden. 
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Biilacie 1 : Meetowtellins en sebruikte  apparatuur. 

Foto 1 : Overzicht meetopstelling. 

In de foto's 2 t/m 4 zijn detail opnamen van de meetopstelling te zien. 
De nummers in de bijbehorende tekeningen verwijzen naar de l i j s t  van 
gebruikte apparatuur aan het einde van de bijlage. 

Foto  2 . Tek. 2 ,  
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Lijst gebruikte apparatuur. 

1. 

2. 
3. 

4. 
5 .  

6. 

7. 

8. 

9 .  

Hewlett packard, 12.5 MHz. electronische teller, model: 5216A, 

Krohn-Hike, oscillator, model: 4100, serie: 347. 
Philips, puls-generator, model: PM 5716, type: P# 5716/00, 
NC: 9446 057 16001, Nr: SM 6 1030. 

Mikac, Personal Computer, 512 Kb RAN, 20 Mb Winchester hard-disk, 
360 Kb floppy-disk, 8087 numerieke coprocessor. 
Zwick, besturingskast, model: 0-7900, type: 1400.302/00, werk Nr: 
68.958 . 
Zwick, verlengingsopnemer, model: D-7900, type: 1400.670.1, 
werk Nr: 69.935 . 
H.B.M., krachtopnemer, instelbereik 0.1/0.2/0.5/1/2/5 N, type 01, 

748-01882 

T.U.E., 4 kanaals %eeteenheid, PCM2 m22Ssysteem: 

Fnr: 94792 . 
H.B.M., krachtopnemer, instelbereik 1/2/5/10/20/50 N, type Z6-4, 

B.B.M., krachtopnemer, instelbereik 2/5/10/20/50/100 N, type Z6, 
Fnr: 032381 . 

Fnr: 55401 . 
Zwick, spindelkast, model: D-7900, type: 1434.100/02, 
werk Nr: 66.096 

IO. T.U.E., proefstukklemmen. 

Opm. : 
Zowel voor de 3 typen krachtopnemers als voor de verlengingsopnemer 
geldt, dat de meetfout aan het maximum van: 
- +I% van de betreffende meetwaarde resp. 
- +0.2% van het ingestelde bereik. 
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Biilacre 2 : Enige aspecten m.b.t. de meetnauwkeurisheid. 

Bij de trekproeven liggen de signaalwaarden van de kracht- en 
verlengingsopnemers tussen de 0 en 'i0 volt (positieve kracht en 

verlenging) I M. b .  v. de gain van de opnemer (-schaal factor in 
volts/Newton o f  voltslmm) i s  dan de kracht resp. de verlenging te 
bepalen. In het PCMS meetsysteem wordt echter gewerkt met een 12 bits 
analoog-digitaal conversie in de range van -5 V tot t 5  V ;  
-j i j  G -2948 

4-5 v i? +SO48 

M.b.v.  de o fEse t  regeling van het meetkastje is het mogelijk om het 
ingangssignaal aan te passen aan de conversie range. Tevens is het 
nogelijk om het ingangssignaal met een instelbare factor t e  vermenig- 

nog 
deze is 

vuldigen ( =  gain van meetkastje).In het meetsysteem wordt ook 

rekening gehouden met een evt. offset van het ingangsgisnaal 
op de Zwick-trekbank met de hand weg te regelen). 
Voor de omrekening van de meetwaarde (volts) naar mechanische 
grootheden (kracht, verlenging) wordt dan gebruik gemaakt van 
volgende formule: 

de 

met M = meetwaarde in mechanische grootheden [M of mm] 
m = gedigitaliseerde meetwaarde in de range -2048 f 4-2048 

off = totale offset [volts] 
of f f -  offset van het meetkastje [volts] 
offo= offset van het ingangssignaal (opnemer) [volts] 

g = totale versterking [volts/mech. unit] 
gf= gain van het meetkastje [-I 

= gain van het ingangssignaal (opnemer) [volts/mech. unit] go 
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Uit [ 3 2 . 1 3 ]  volgt dan: 

[32. IS] 

Er wordt nogmaals op gewezen, dat het PCM2 systeem in werkelijkheid 
nauwkeuriger is dan aangenomen. Dit houdt in dat de meetfout lB2.141 
als een overschatting moet worden beschouwd. 
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$STORAGE:2 
$NOFLOATCALLS 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C 
C 

10 

20 

1 O0 

C 
C 
C 
C 

110 

c 
c 
C 
C 

115 

C 
C 
C 
c 
C 

120 

C 
C 
C 
C 
C 

PROGRAPMA OM PER PERIODE TE MIDDELEN, VOOR SMALL-FILES 
GEGENEREERD MET PCM2 

DECLARATIE VAN VARIABELEN 

COMMON/MID 1 / IDATA ( 25 ) , CDATA ( 320) , RDATA ( 64 1 DDATA ( 224 
C O M M O N / M X D 2 / ~ D A T A ( 3 2 8 0 0 ) , G D A T A ( 3 2 8 ~ ~ )  ,SIGMA(3280) 

CHBRACTER*I CDATA 
REAL"4 RDATA 
CHARACTER"12 NANE 
LOGICAL FILEXS 

IMTEGER*2 IDATAfSDATAfDDATA,GDATA,CIGMA 

INVOER FILE VRAGEN EN OPENEN, SPECIFICATIES LEZEN. 

WRITE(*,IO) 
FORMAT(/,' ENTER INPUT FILE : ' , \ I  
READ(*,'(A)')NAME 

IF ( FXLEXS ) GOT0 100 
WRITE(*,20) 
FORMAT(/,' FILE DOES NOT EXIST ! ! ' I  
GOT0 9999 
OPEN(1,FILE=NAME,STATUS='OLD~~FORM='BINARY'~ 

IN~U~~E(~Ir,E~NAME,EX~sT=FILEXS) 

READ(I)TDATA,CUATA,KDATA,DDATA 

UITVOER FILE VOOR DE GEMIDDELDE WAARDEN VRAGEN. 

WRITE(*,110) 
FORMAT(/, ' ENTER OUTPUT FILE FOR AVERAGE VALUES: ' , \ I  
READ(*,'(A)')NAME 
OPE~(2}FILE=~AMErSTATUS='N~W',FOR~='BINAR~') 

UITVOER FILE VOOR BE STANDAARD AFW. VRAGEN. 

WRITE(*,ll5) 
FORMAT(/,' ENTER OUTPUT FILE FOR DEVIATION VALUES: I f \ )  

READ(*,'(A)')NAWE 
OPEN(3,FILE=NAME,STATUS='NEW',FORM='BïNARY') 

TRIGGER FREQUENTIE WAARMEE DE METINGEN ZIJN 
GESTART INVOEREN. 

WRITE(*,'l20) 

KEAD(*,*)FTR 
FORMAT(/,' ENTER TRIGGER FREQUENCY (Hz) : I r \ )  

INVOER SPEC. VERANDEREN EN WEGSCHRIJVEN 
EH WORDT GEBRUIK GEMAAKT VAN EEN SUBROUTINE 
UIT HET PCM2 SYSTEEM. 
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C 
VALUE=FLOAT(IDATA(I9))*0.25E4/FTR 
CALL XXEXMA(VALUE,IDATA(20) ,IDATA(21)) 
NPER=IDATA(24) 
NSAMP=IDATA(25) 
IDATA(25)=NPER 
IDATA(24)=1 
WRITE(2)IDATA,CDATArRDATA,DDATA 
WRITE(3)IDATA,CDATArRDATA,DDATA 

DATA MIDDELEN EM STANDAARD AFWIJKING BEREKENEN 
DE RESULTATEN WEGSCHRIJVEN (BINAIR! ! )  

DO 500 L=I,MPER 
SOM=O . 
SOMR=O * 
READ(1) (SDATA(I),ï=l,NSAMP) 
DO 300 1=1 , NSAMP 
SOM=SOMtFLOAT(SDATA(I)) 
SONK=SOMKtfFLOAT(SDATA(I)))**2 

300 CONTINUE 
GDATA(L)=NINT(S~M/NS~MP) 
SOMRw=AsS(SOMx-(SOM*SOM)/~SAM~) 
SI~MA(L)=NINT(S~RT(S~MKW/(NSA~P-I)~) 

WKITE(2)GDATA 
WRITE(3)SIGM& 

500 CONTINUE 

C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

SUBROUTINE TO DETERMINE MANTISSA IMAMT END EXPONENT IEXP OF 
REAL YALUE>=I.O SUCH THAT VALUE = IMANT*IO**IEXP ( APART FROM 
ROUNDING ERRORS DUE TO CONVERSION TO INTEGER"2 ) 

PARAMETERS 

VALUE (INPUT R*4) 
IWANT (OUTPUT 1"s) 
IEXP (OUTPUT I*2) 

---------- 

METHOD 
------ 



C LOCAL DATA 
C 

REAL*4 DUM 
C 

IF ( VALUE .LT. 1.0 )VALUE=I.O 
DUM=VALUE 
IEXP=O 

DU&=DUM/IO. 
IEXP=IEXP+I 
GOTO 'i 

---------- 

I IF ( DUM .LT. 32767.0 )GOTO 2 

2 IMANT=INT(DUM) 
C 

RETURN 
END 
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$STORAGE:2 
$NOFLOATCALLS * 
* DECLARATIE VARIABELEN (NIET GEDECLAREERDE VARIABELEN 
* VOLGENS STANDAARD CONVENTIE) * 

REAL*8 CONDAT(500),TIJD(32800~,CONT(500~ 
REAL*8 LAMB,NU,E,A,L,0FFI,0FF2fAMPlfAMP2~OFFSET~AMPL 
REAL*8 SOM,SOMK,SOMKW,GEMDAT,CIGMA * 

* 

* 

* 

10 

20 

50 

REAL*4 RDATA(64) 

INTEGER"2 IDATA(25),DDATA(224),SDATA(32800) 
INTEGER"2 IAANT( 10) , ISTAP( 10) , XEIND( 10) , FMAX 

CHARACTER*I2 NAME 
CHARACTER*l CDATA(320) 

LOGICAL FTLEXS 

INVOER FILE VRAGEN EN OPENEN, SPECIFICATIES LEZEN 

WRITE(*,IO) 
FORMAT(/,' ENTER INDUT-FILE : ' , \ I  
READ(*,'(A)') NAME 
INQUIRE(FILE=NAME,EXIST=FILEXS) 
IF (FILEXS) GOTO 50 
WRITE (*,20) 
FORMAT(/,' FILE DOES NOT EXIST ! !  ' )  
GOTO 998 
OPEN(1,F1LE=NA~~,STATUS='~LD',FOR~='B~NARY'~ 
KEAD(1) IUATA,CDATA,RDATA,DDATA 

UITVOER-FILE VRAGEN EN OPENEN 

* 
* 
* 
* 
* 

WRITE(*,100) 

READ(*, '(A)') NAME 
100 FORMAT(/,' ENTER OUTPUT FILE (ASCI )  : ' , \ I  

OPEN(2,FILE=NAME,STATUS='NEW') 

* 
* 
* 

SPECIFICATIES NODIG OM TE CONVERTEREN 

ICHAN=IDATA(4) 
FTR=FL~AT(IDATA(l~))*0.25E4/(FLOAT(IDATA(2O))*lO**~DATA(21)) 
OFFl=UBLE(RDATA(ltICHAN)) 
AMPl=DBLE(RDATA(17tICHAN)) 
OFF2=DBLE(RPATA(33+1CHAN)) 
AMP2=DBLE(RDATA(49tïCHAN)) 
OFFSET=OFF2+AMP2*OFFî 
AMPL=AMPl*AMPS 

TIJDSTIPPEN GENEREREN EN TIJDSTIP Fmax BEPALEN 



* 
* 

120 * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

READ(1) (SDATA(I),I=l,IDATA(25)) 
FMAX=SDATA(I) 
DO 120 I=I,ïDATA(25) 
TIJD(I)=aBLE(I-l)/FTK 
IF (SDATA(1) .GT. FMAX) THEN 
FMAX=SDATA(I.) 
IMBX=I 
END I F 
CONTINUE 

BEPALING VAN HET TIJDSNULPUNT. HIERVOOR MOET DE NETING 
EERDER GESTART ZIJN DAN DE TREKBANK, ZODAT EEN NULNIVEAU 
BEPAALD KAN WORDEN. HET AANTAL MEETWAARDEN DAT DAARVOOR 
GEBRUIKT WORDT, KAN OPGEGEVEN WORDEN D.M.V. 'INAX'. VOOR 

DAN AUTOMATISCH INGESTELD OP EEN GOEDE WAARDE. 
EEN RELAXATIEPROEF KAN IMAX=O WORDEN INGEVOERD. IMAX WORDT 

121 
WRITE(*,121) 
FORMAT(/,' ENTER IMAX : I , \ )  

READ ( * , * I  IN 
IF (IN .NE. O) IMAX=IM 
IVARIA=INAX-5 
DO 130 I=I,IMAX 
CONDAT(I~=(DBLE~S~ATA(1))/40~.6-OFFSET)/A~PL 

130 CONTINUE 
140 CONTINUE 

IF (ïVARIA .LE. O) THEN 
WRITE(*,*) 'NULPUNT NIET BEPAALD' 
GOTO 998 
ENDIF * 
SOM=O . 
SOMK=O . 

DO 150 I=I,IVARIA 
SOM=SOM+CONDAT(I) 
SOMK=SOMKtCONDAT(I)**2 

150 CONTINUE 
GENDAT=SOM/IVARIA 
SOMKW=ABS(SOMK-(SOM*SOM)/IVARIA) 
SIGMA=DSQRT(SOMKW/(IVARIA-l)) * 

200 

* 
250 * 
* 
* 
* 
* 
* 

DO 200 I=I,IMAX 
IF (ABS(CONDAT(1)-GEMDAT) .LE. 2*SIGMA) THEN 
INUL=I 
ENDIF 
CONTINUE 
IF (INUL .GT. IVARIAtI) GOTO 250 
I VAR IA=I VAR 1: A - 5 
GOTO 140 

CONTINUE 

AANTAL TIJDSINTERVALLEN EN PUNTEN VRAGEN (=DATA REDUCTIE) 
DE MECH. UNITS (KRACHTEN OF VERLENGINGEN) EN DE BIJBEHORENDE 
TIJDSTIPPEN WORDEN BEPAALD. 
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* 
WRITE(*,300) 

READ(*,*) ITIJD 
IEIND(I)=INUL 
K= 1 

300 FORMAT(/, ' AANTAL TIJDSINTERVALLEN ( (9 1 : ' , \ I  

DO 350 ï=l,ïTIJD 
305 WRITE(*,310) I,TIJD(IDATA(25)) 
310 FORMAT(/,' EINDPUNT INTERVAL ',Il,' ( <=',F8.1, 

& ' SEC. 1 : ' , \ I  
READ(*,*) TEIND 
WRITE(*,320) 1 

READ(*,*) IAANTII) 
ISTAP(I)=(INT(TEIND*FTR)-IEIND(I))/IAANT(I) 
IEIND(ït1)=l~STAP(~)*IAANT(I)+IEIND(I) 

320 FORMAT(/, ' AANTAL PUNTEN IN INTERVAL ' r I I , '  : ' a \ )  

IF [PsTAP(Ij .ME. Uj GôTû 323 
WRITE(*,*) ' STAPGKOOTTE =O ! ! !  ! '  
GOTO 305 

325 K=K- 1 
DO 330 J=IEIND(I),IEIND(I+l),ISTAP(I) 
K=K+ 1 
CONDAT (K) = (DBLE (SDATA( J) 1 /409.6-0FFSET) /AWPL-GEMDAT 

330 
350 * 
* 
* 
* 
* 
* 

400 

4 40 

460 

465 
470 

* 
* 
* 
475 

500 

* 
* 
* 
510 

CONT(K)=TIJD(J)-T'EJD(INUL) 
CONTINUE 

CONT INUE 

DE MECH. UNITS CONVERTEREN NAAR RELAXATIE WAARDEN 
GK.L. REK), CAUCHY SPANNINGEN ,REKKEN OF GEWOON ZO 

WRITE(*,400) 
FORMAT ( / , ' CONVERT TO CAUCHY ( 1 ) , RELAX. ( 2 ) , MECH!. U 3 

READ(*,*) IDUM 
WRITE(*,440) 
FORMAT(/,' ENTER DWARSCONTRACTIE MU : I t \ )  

READ(*,*) NU 
WRITE(*,460) 
FûRPíATf/ , ' ENTER AREA A (mm21 : ' , \ )  

GOTO (465,465,465,610) IDUM 

& ' STRAIN(4) : ' , \ I  

READ(*,*) A 

WRITE(*,470) 
FORMAT( /, ' ENTER STRAIN E : ' , \ )  
READ(*,*) E 
LAMB=l. +E 
GOTO (475,510,630) IDUM 

PIOLA SP./ 
LATEN. 

OR ' ,  

CAUCHY SPANNINGEN BEREKENEN 

DO 500 I=I,K 

CONTINUE 
CONDAT(I)=CONDAT(I)/A/(1-NU*(LAMB*L~B-l)) 

GOTO 630 

RELAXATïE WAAREN BEREKENEN 

DO 600 I=I,K 
COMDAT(ï)=CONDAT(ï)/A/LAMB/(E+0.5*E*E) 



600 CONTINUE 
GOT0 630 * 

* 
* 
610 
615 

620 

* 
6 30 * 
* 
* 
* 
* 
* 

650 

660 

670 

680 

690 * 

REKKEN BEREKENEN (GREEN-LAGRANGE) 

WRITE(*,615) 
FORMAT(/,' ENTER INITIAL LENGTH L : I f \ )  

READ(*,*) L 
DO 620 I=I,K 

CONTINUE 
E=Q . 
CONDAT(r)=CONDAT(I)*(I~t0,5*CO~DAT(I)/L)/L 

CONTINUE 

DE UTTEINDELIJHE L EET WAARDE^ EN DE TIJD WEGSCHRIJVEN. 
TEVENS WORDEN EEN AANTAL SPEC. W.B.T. DE DATA 
REDUCTIE WEGGESCHREVEN. 

WRITE(2,'(2Xt13)') K 
WRITE(2,650) (CONT(1) , X=1 ,KI 
WRITE(2,650) (CONDAT(1) ,I=I,K) 
FoXHAT(4(2X,E14,7,2X)) 

FORMAT(' NU=',E14.7,' E=',E14.7,' A=',E14.7) 
WRITE(2,670) INUL,I~AX~IVARIA~IDU~ 
FORMAT(' INUL=',I3,' IMAX=',I3,' IVARfA=',I3,' KEUZE=',I3) 
WRITE(2,680) TIJD(INUL),TIJD(IDATA(25)) 
FORHAT(' TNUL=',E14.7,' TEIND=',EI4.7) 
WRITE(2,690) TIJD(IWX),SIGMA 

WRITE(2r660) NU,E,A 

FORMAT(' TNAX=',E14.7,' SIGMA=',EI4.7) 

CLOSE(I,STATUS='KEEP') 
CLOSE(2,STATUS='KEEP1) * 

998 STOP 
END 
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PROGRAM FIT 
PARAMETER (IN=l,TOUT=I) 

C 
C 
C 

VARIABELEN DECLAREREN 

REAL"8 Y(5OO),T(500),X(7),FSUMSQaTT,X22rX44,X66 
REAL*8 NU,E,A,TNUL,TMAX,TEfND,SIGMA 
INTEGER"2 IFAIL,M,N,LIW,IW(l),LW,W(37500~ 
INTEGER"2 INUL,IMAX,IVARIA,IDUNfTEL 
CHARACTER OUTFILE"40 

C 
COMMON /INPUTI/YfT,M,X,FSUMSQ+TT,IFAIL 
COMMON /INPUT2/NU,E,A,INUL,INAX~T~UL~TMAX,TEINDrIVA~I~,S~GMAf1D~M 
COMMON /INPUT3/0UTFILE 
CONMON /fNPUT4/X22,X44,X66 

C 
C 

CALL INVOER 
C 
C 

WRITE (IOUT,*) 'UITVOERFILE : '  
READ (IN,'(A40)') OUTFILE 

C 
C 
C 
C STARTWAARDEN 
C 

x ( 1 ) =Y (N) 
WRITE(IOUT,*) 'GEEF SCHATTING VOOR HlrM2,N3' 
READ(IN,*) X22,X44,X66 
WRITE(IOUT,*) 'GEEF SCHATTING VOOR TAUIfTAU2,TAU3' 
READ(INf*) X(3),X(5)rX(7) 

C 

C 

X(S)=X22"X(3) 
X(4)=X44*X(5) 
X(6)=X66*X(7) 

C 
C BENODIGD VOOR NAG-ROUTINE 
C 

N = 7  
LIW = 1 
LW = 7*Nt~*Nt2*N*Mi3*MtN*(N-l)/2 
TEL=O 

C 
C ZIE E04FDF-INFO 
C 
5 CONTINUE 

IFAIL= I 
TEL=TEL+ 1 

CALL E 0 4 F D F ~ M ~ N ~ X ~ F S U M S Q ~ ~ W , L I W ~ W ~ L W ~ ~ F A I L )  

c 

10 

15 

WRITE (IOUT,IO) IFAIL 
FORMAT ( / , I  IFAIL =',I31 
WRITE (IOUT,15) FSUMSQ 
FORMAT ( / , I  ON EXIT, THE SUM OF SQUARES IS',F12.4) 



WRITE(IOUT,*) X(I),X22,X44,X66 
WRITE(IOUT,*) X(3),X(5),X(7) 

C 
IF((IFA1L .EQ. 2) .AND. (TEL .NE. 5 ) )  GOT0 5 
CALL UITVR 

EN13 
CALI, EXIT 

c------------------------------------------------------- 
C 

SUBROUTINE INVOER 
PARAMETER (IN=I,IOUT=I) 

REAL"8 Y(500),T(500),X(7),FSUMSQ,TT 
REAL"8 NUfE,AfTNULrTMAXfTEINDfSIG~A 

CHARACTER INFILE*40 

COMRON /INPUTl/Y,T,~,X,FSUMSQ,TT,IFAIL 
COMMON /INPUT2/NU,E,A,ZNUL,IMAX,TNUL,T~AXfTEI~D~IVARIAf~IGMA~IDUM 

WRITE (IOUT,*) 'INVOERFILE : ' 
KEAD (IN,'(A40)') INFILE 

OPEN (UNIT=1O,FïLE=INFILE,STATUS='OLD',ERR=99~~ 

C 

INTEGER"2 IFAIL,N~INUL,IMAX~IVARIA~IDUM 

C 

C 

C 

C 
C HET AANTAL MEETWAARDEN, DE TIJD EN DE MEETW~RDEN ZELF 
C WORDEN INGELEZEN. TEVENS WORDEN DE SPEC. VAN DE DATA 
C REDUCTIE INGELEZEN OM DEZE NIET KWIJT TE RAKEN. 
C 

READ (10,*,ERR=999) M 
KEAD (10,*,ERR=999) (T(I),I=l,M) 
READ (10,*,ERR=999) (Y(I),I=I,M) 
READ (IO, '(4X,E14.7,3X,E14.7,3XfE14.7)',ERR=999) NU,E,A 
READ (10,'(6X~I3,6X,I3,8X,I3,7X,13)',ERR=999) INUL,IMAX,IVARIA, 

& PDUM 
READ (10,'(6X,E14.7,7X,E14.7)',ERR=999) TNUL,TEIND 
READ (10,'(6X,E14.7,7X,E14.7)',ERR=999) TMAX,SIGMA 

TT=T( 1) 

CLOSE (UNIT=IOI 
WRITE (IOUT,*) 'DATA SUCCESVOL INGELEZEN' 
RETURN 

RETURN 
END 

SUBROUTINE LSFUNI(DUMMY,N,XC,FVECC) 

REAL*8 Y(500) ,T(500) ,X(7) ,FSUMSQ,TT,XC(7) ,FVECC(500) 
INTEGER"2 N,N,IFAIL,DUMMY,I 

COMMON /INPUTl/Y,T,M,X,FSUMSQ,TT,IFAIL 

HIER WORDT DE MODEL FUNCTIE VAN DE MAXWELL FIT 

C 

C 

999 WRITE (IOUT,") 'ER GING IETS MIS BIJ HET INLEZEN' 

C---------------------------------------------------- 

C 

C 

C 
C 
C INGEVOERD. 
C 

DO 300 I=I,M 
FVECC(I)=XC(l)t 

& (XC(2)*DEXP(-IDOXT(I)/XC(3))*(DEXP(TT/XC(3))-IDO)t 



57 

300 

c--- 

C 

& XC(4)*DEXP(-IDO*T(I)/XC(5))*(DEXP(TT/XC(5))-lDO)+ 
& XC(6)*DEXP(-IUO*T(I)/XC(7))*(DEXP(TT/XC(7))-lDO))/TT- 
& Y ( I )  
CONTINUE 
RETURN 
END 

REAL*8 Y (500) , T (500) , X( 7) FSUMSQ, TT, YFIT ( 500) , DELTA( 500) GEMDEL 

INTEGER*2 IFAIL,~,I,INUL,IQIIAX,IVARIA,IDU~ 
CHARACTER OUTFILE*4O 

REAL*8 NU~E~A;TNUL~TMAX~TEIND~SIGMArX22rX44rX66 

C 
COMNON /INPUTl/Y,T,W,X,FSUNSQ~TT,IFAIL 

COMMON /INPUT3/OUTFILE 
COMMON /INPUT4/X22,X44,X66 

COWON / I N P U T % / N U , E , A , I N U L , I M A X ~ T N U L , T M A ~ ~ T E I N D ~ I V A R I ~ ~ ~ ~ G M ~ ~ ~ ~ ~ ~  

C 
C 
C 
c 

DE RELATIEVE AFWIJKING TUSSEN METING EN FIT WORDT 
BEPAALD. ALLE GEGEVENS WORDEN WEGGESCHREVEN. 

C 
OPEN ~UNIT=llrF~.LE=OU~FILE~STATUS~'N~W',ERR~999~ 

C 
c 

400 

C 

450 

1210 

415 

420 

430 

460 

470 

480 

490 

GEMDEL=O . 
DO 400 I=l,M 
YFIT(I)=X(I)+ 

Sr (X(2)*DEXP(-lDO*T(I)/X(3))kfDEXP(TT/X(3))-lDO)+ 
& X( 4 )  *DEXP( - IDO*T( I) /X( 5 )  ) * (DEXP(TT/X( 5) ) -IDO)+ 
Sr X( 6 )  "DEXP (-IDO*T ( I) /X( 7) ) * (DEXP (TT/X( 7) ) - IDO) ) /TT 

DELTA(I)=((YFIT(I)-Y(L))/Y(I))*l~OD~ 
GEMDEL=GEMDEL+DELTA(I) 
CONTINUE 
GEMDEL=~EMD~L/M 

WRITE(11,'(2X,I3)',ERR=998) M 
WRITE(11,45O,ERR=998) (T(I~,~=I,@i) 
WRITE(1l,45OfERR=998) (Y(I),I=ItM) 
WRITE(I1,450,ERR=998) (YFTT(I),i=I,M) 
WRITE(11,450,ERR=998) (DELTA(I),I=I,M) 

WRITE (11,410tERR=998) X(l),X22 
FORMAT(/,' M(O)=',E14.7, ' M(l)=',E14.7) 
WRITE(11,415,ERR=998) X44,X66 
FORMAT(' M(S)=',E14s7,' M(3)=',E14.7) 
WRITE (11,42O,ERR=998) X(3),X(5),X(7) 
FORMAT( ' TAU(I)=',E14.7, ' TAU(S)=',E14.7, ' TAU(3)=',E14.7) 
WRITE (11,430rERR=998) IFAIL,FSUMSQ,GEMDEL 
FOKMAT(/,' IFAIL=',I2,' FSUMSQ=',EI5.8,' DELTA GEM.=',E14.7) 
WRITE(11,46OrERR=998) NU,E,A 
FORMAT(/,' NU=',El4.7,' E=',El4.7,' A=',E14.7) 
WRITE(1If470,ERR=998) INUL,IMAX,IVARIA,IDUM 
FORMAT(' JNUL=',TS,' ïMAX=',I3,' IVARTA=',I3,' KEUZE=',T3) 

FORMAT(' TNUL=',E14.7,' TEIND=',E14.7) 

FORMAT(' TMAX=',E14.7,' SIGlufB=',E14.7) 

FORMAT(4(2X,EI4.7,%X)) 

WRITE(l1,48O,ERR=998) TNULrTEIND 

WRXTE(11,49OrERR=998) TMAX,SIGNA 
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C 
CLOSE (UNIT=I I ) 
RETURN 

KETUKN 

RETURN 
END 

998 WRITE(IOUT,*) 'ER GING IETS MIS BIJ HET WEGSCHRIJVEN' 

999 WRITE (IOUT,") 'ER GING IETS NIS BIJ HET OPENEN V/D FILE' 
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Biilase 7 : Voorbeeld inputdeck voor het E.E.M.-prosramma "HEEMP". 

Het hier weergegeven inputdeck i s  dat van de relaxatieberekening aan 

Composiet C4 waarbij gebruik is gemaakt van de Maxwell f i t .  
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BEREKEN OP TIJDSTIPPEN 
1.25 
NAXINAAL 'I0 ITERATIES 
CONVERGENTIECRLTEXIUM 0,0001 
BEREREN MET TOTAL-LAGRANGE 
START BEREKENING 
WIS XINEMATISCHE XVW 
5 2  
6 2  
KINENATTSCHE RVY 
5 2 o. 
6 2 0 .  
BEREKEN OP TIJDSTIPPEN 
2. 
3. 
4. 
5.  
6. 
7 .  
8.  
9. 
10 * 
14.  
1 8 .  
22. 
30. 
3 8 .  
54. 
70, 
100. 
:30.  
'I 60. 
190. 
220. 
296. 
~ A ~ I M ~ A ~  10 ITERATIES 
UITVOER PER ITERATIE 
C0NVEXG"NTIECRITERIU~ 0.0001 
BEREKEN WET TOTAL-LAGX~NGE 
EINDE IMVOEX 


