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Samenvatting 

In kleuren-TV’s en computer monitoren bevindt zich een kleurscheidend element dat er voor 
zorgt dat de juiste elektronen op de juiste kleurpositie het beeldscherm raken. Dit kleurschei- 
dend element is het zogenaamde schaduwmasker. Het schaduwmasker is een dunne metalen 
plaat met duizenden kleine gaten. Om een beter inzicht in het deformatie-gedrag tijdens de pro- 
duktîe van het schaduwmasker te  krijgen wordt het deformatie-gedrag gesimuleerd. Voor deze 
simulatie wordt het schaduwmasker gemodelleerd als een ongeperforeerde plaat met effectieve 
eigenschappen, welke overeenkomen met het geperforeerde masker. De vraag is of de effectieve 
”in-vlak” eigenschappen ook zijn te gebruiken voor buiging. In dit rapport wordt alleen het 
schaduwmasker van de computer monitor beschouwd, het CMT schaduwmasker. 

Omdat de geometrie van de gaten van het CMT schaduwmasker complex is, wordt het masker 
vereenvoudigd tot een geperforeerde plaat met cylindrische gaten in een driehoekig perforatiepa- 
troon. Aan de hand van deze plaat wordt uitgezocht of de effectieve ”in-vlak” eigenschappen 
ook zijn te gebruiken voor buiging. De effectieve materiaaleigenschappen worden opgesplitst in 
zowel membraan- als buigeigenschappen. Beide effectieve materiaaleigenschappen worden zowel 
numeriek als experimenteel bepaald. 

Uit de vergelijking van de effectieve materiaaleigenschappen voor ”in-vlak” deformatie en buig- 
ing blijkt dat deze eigenschappen niet aan elkaar gelijk zijn. De effectieve membraan- en 
buigeigenschappen kunnen in één model worden ondergebracht door middel van een combi- 
natie van membraan- en shell-elementen, waarbij het shell-element verantwoordelijk is voor de 
effectieve buigeigenschappen en de combinatie membraan- en shell-element voor de effectieve 
membraaneigenschappen. 

Uit numerieke simulaties is gebleken dat de combinatie membraan- en shell-element goede re- 
sultaten geeft als alleen ”in-vlak” deformatie of alleen buiging wordt beschouwd. Voor een 
gecombineerde deformatie wordt het model geacht ook te  werken, bij elastische vervorming. 
Er dienen nog wel simulaties te worden uitgevoerd om dit te controleren. Verder is er een 
aanzet gemaakt om de invloed van de 3-D gatvorm op de effectieve materiaaleigenschappen te 
bestuderen. Verder onderzoek hiernaar is noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 1 

0 P =  Inleiaing 

Over de gehele wereld zijn tot op de dag van vandaag meer dan een miljard beeldbuizen en 
monitoren gefabriceerd, en daar zullen er nog vele bijkomen. De beeldbuis bestaat in hoofdzaak 
uit een glazen ballon met aan de voorzijde een beeldscherm en aan de achterzijde een elektro- 
nenkanon en afbuigspoel, zie figuur 1.1. Op het beeldscherm is aan de binnenzijde een licht- 
gevoelige fosforlaag in rode, groene en blauwe stippen of strepen aangebracht. Met deze drie 
primaire kleuren rood, groen en blauw is het mogelijk alle andere kleuren te maken. Aan de 
achterzijde van de glazen ballon bevindt zich een elektronenkanon met drie kathodes voor de drie 
verschillende kleuren. Uit deze kathodes worden elektronen naar het beeldscherm geschoten. De 
afbuigspoel zorgt ervoor dat de elektronen worden afgebogen naar verschaende plaatsen OP het 
beeldscherm. De elektronen komen vervolgens tegen de fosforlaag van de bijbehorende kleur 
aan, waardoor deze oplicht. 

Oin ervoor te zorgen dat de elektronen welke door de drie afzonderlijke kathodes worden afgegeven 
de fosforlaag op de juiste plaats raken, is er op ongeveer 10 mm voor de fosforlaag een schaduw- 
masker geplaatst. Het schaduwmasker is een dunne plaat van Invar- of Acoka-materiaal en 
bevat duizenden kleine gaatjes in een regelmatig patroon. Elk gat correspondeert met een fosfor 
triplet. De gaten in het schaduwmasker hebben een zodanige vorm en zijn zo gepositioneerd dat 
de elektronen van een bepaalde kathode maar één fosforkleur raken, zie figuur 1.2. De gaten 
hebben een ronde vorm voor monitoren (Color Monitor Tube, CMT) en zijn sleufvormig voor 
kleurenbeeldbuizen (Television Tube, TVT) . 

\ diaDiragm 

Figuur 1.1: Overzicht van de belangrijkste onderdelen uan een beeldbuis 
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phosphor tPi-pplet 

Figuur 1.2: Werking schaduwmasker 

De dimensies van de schaduwmaskers hebben een grote invloed op de kwaliteit van het beeld. 
Als eerste moet de kromming van het schaduwmasker het beeldscherm volgen binnen een kleine 
marge. Verplaatsing van het schaduwmasker in de richting van het beeldscherm of er vanaf heeft 
invloed op de positie waar de elektronen het schaduwmasker raken. Als tweede moet de vorm 
en grootte van het gat afgestemd worden op het fosfor triplet. Als het gat te klein is zal niet het 
gehele fosfor triplet worden geraakt, zodat de helderheid onvoldoende is. Als het gat te groot 
is zal een afzonderlijke elektronenbundel meer dan één fosfor raken waardoor niet de gewenste 
kleur wordt gegenereerd. 

De hoge eisen die aan het schaduwmasker gesteld worden maken van de productie van schaduw- 
maskers een moeilijk proces. De gaten in het schaduwmasker worden gemaakt door een chemisch 
etsproces. Het etsproces vindt plaats aan zowel de onderkant als de bovenkant van de plaat. 
De gaten die door het etsproces ontstaan zijn niet cylindrisch voor CMT maskers, maar hebben 
een 3-dimensionaal getapte vorm. De vorm van de gaten is verder nog afhankelijk van de plaats 
in het masker. Ook voor de TVT-maskers geldt dat de gaten plaatsafhankelijk zijn en een 3- 
dimensionale vorm hebben. Na het etsen wordt de plaat getrokken over een dubbel gekromd 
stempel zodat het masker dezelfde vorm als het beeldscherm heeft. 

Het trekproces van het schaduwmasker wordt beïnvloed door verschillende parameters zoals 
plaatdikte, plaatmateriaal, gatvorm, gatgrootte, temperatuur, etc. De invloed van deze para- 
meters op de vervorming van de plaat en van de gaten is niet exact bekend. Het maken van een 
stempel voor het trekproces gebeurt op basis van ervaring van de ontwerpers. Het ontwerpen 
van schaduwmaskers is dan ook een tijdrovend en kostbaar proces. Om een beter inzicht in 
de invloed van de parameters op het trekproces te krijgen, wordt er een computer programma 
ontwikkeld dat het trekproces simuleert. Dit programma is gebaseerd op de eindige elementen 
methode (FEM). 
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1.1 Doel van het rapport 

Voor de simulatie van het trekproces is het onmogelijk om ieder gat van het schaduwmasker 
afzonderlijk te  modelleren omdat dit te veel geheugenruimte en rekentijd kost. De geperforeerde 
plaat zal daarom worden gemodelleerd als een homogene plaat met de effectieve materiaaleigen- 
schappen van de geperforeerde plaat. De effectieve materiaaleigenschappen zijn zo gedefinieerd 
dat de globale deformatie van de geperforeerde plaat en de ongeperforeerde plaat aan elkaar 
gelijk zijn onder dezelfde belasting. Deze effectieve eigenschappen zijn geen materiaalgegevens, 
maar zijn naast de materiaaiparameters van het bulkmateriaal tevens afhankelijk van de gegeven 
geometrie van de gaten en de verdeling van de gaten over het masker. 

In dit rapport wordt alleen het CMT-masker behandeld en valt het TVT schaduwmasker buiten 
de beschouwing. Zoals reeds eerder in dit rapport is vermeld zijn de gaten in een CMT schaduw- 
masker niet cylindrisch, doch hebben een 3-dimensionale vorm die in het midden van het masker 
anders is dan aan de rand. Het CMT schaduwmasker wordt in dit rapport beschouwd als een 
geperforeerde plaat met cylindrische gaten in een driehoekig perforatie-patroon. Door deze 
vereenvoudiging worden 3-D effecten ten gevolge van de tapsheid van de gaten en geometrische 
plaatsafhankelijkheid buiten beschouwing gelaten. Voor de geperforeerde plaat wordt een plaat 
genomen die commercieel verkrijgbaar is. De plaatdikte wordt zo gekozen dat de experimenten 
goed uitgevoerd kunnen worden met de bestaande testapparatuur. Dit in tegenstelling tot een 
echt schaduwmasker dat hiervoor in het algemeen te  dun is. 

In figuur 1.3 is een geperforeerde plaat met ronde perforatie in driehoeksverdeling weergegeven. 
Steken Ah en A, zijn de afstanden tussen de centra van twee gaten in respectievelijk horizontale 
en verticale richting. De straal van de gaten wordt genoteerd met r. De steken Ah en A, en de 
straal r zijn constant over het volledige plaatoppervlak. 
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Figuur 1.3: Geperforeerde plaat met ronde perforatie in driehoeksverdeling 

In de literatuur zijn eerder studies uitgevoerd naar het effectieve materiaalgedrag van geper- 
foreerde platen. Het meeste werk dat is verschenen heeft betrekking op geperforeerde platen 
gebruikt in warmte wisselaars. Voor deze geperforeerde platen worden naast de effectieve ma- 
teriaaleigenschappen ook de spanningsconcentraties rond de gaten bepaald. In dit rapport zijn 
we alleen geïnteresseerd in de effectieve constanten en worden de spanningsconcentraties buiten 
beschouwing gelaten. 

3 



Zo hebben Meijers [7] en Slot [li] beiden de effectieve elastische constanten bepaald voor geper- 
foreerde platen in zowel vierhoekig als driehoekig perforatie patroon. In beide publicaties zijn 
de effectieve elastische constanten bepaald voor "in-vlak" belasting voor zowel dunne als dikke 
platen. De effectieve elastische constanten voor dunne platen onder "in-vlak" belasting worden 
bepaald door een vlakspanningssituatie aan te nemen. Voor dikke platen is een gegeneraliseerde 
vlakke rek situatie verondersteld. 

Meijers [7] heeft tevens de effectieve elastische constanten voor dunne geperforeerde platen onder 
buiging en torsie bepaald. De constanten zijn niet gelijk aan de constanten welke zijn bepaald 
voor dunne platen onder "in-vlak" belasting. De effectieve elastische constanten voor dikke 
geperforeerde platen onder buiging zijn bepaald door Slot [li]. Voor de dikke plaat geldt dat de 
effectieve elastische constanten zowel voor buiging als voor "in-vlak" deformatie praktisch gelijk 
zijn aan elkaar en vergelijkbaar zijn met die voor de gegeneraliseerde vlakke rek situatie. Als de 
dikte van de plaat meer dan twee keer zo groot is als de minimale steek van de gaten, dan zijn 
de effectieve materiaaleigenschappen voor buiging min of meer onafhankelijk van de dikte. 

De uit bovengenoemde studies bepaalde effectieve materiaaleigenschappen zijn voor een beperkt 
aantal perforatiepatronen voor dunne en dikke plaat weergegeven in grafieken en tabellen, voor 
zowel "in-vlak" deformatie als voor buiging. Doordat het schaduwmasker niet extreem dun of 
dik is, moet interpolatie worden toegepast om een benadering voor de effectieve materiaaleigen- 
schappen te  vinden. Omdat voor het schaduwmasker geldt dat het perforatie patroon niet 
regelmatig is en de gaten 3-D effecten vertonen zijn de grafieken en tabellen uit de literatuur 
niet bruikbaar. Om deze effecten toch mee te nemen, wordt er in dit rapport een methodiek on- 
twikkeld waarmee de effectieve eigenschappen numeriek bepaald kunnen worden. De resultaten 
uit de literatuur dienen hierbij als verificatie op de numerieke berekeningen. 

Bij de bepaling van de effectieve materiaaleigenschappen van een CMT schaduwmasker is alleen 
nog maar het "in-vlak" gedrag beschouwd, zie Overdijk [S] en Van Rens [lo]. Tijdens het 
trekproces treden echter niet alleen "in-vlak" deformaties op, maar is er ook sprake van buiging. 
Door het gebruik van de elementen formulering is het "uit-vlak" gedrag impliciet vastgelegd door 
de "in-vlak" parameters. Uit numerieke experimenten is echter gebleken dat deze effectieve "uit- 
vlak" eigenschappen niet overeenkomen met het werkelijke "uit-vlak" gedrag van geperforeerde 
platen. 

In dit rapport wordt zowel het "in-vlak" als het "uit-vlak" gedrag van CMT-schaduwmaskers 
bepaald. Het "uit-vlak'' gedrag is beperkt tot alleen buiging. De bepadde effectieve biiigeigen- 
schappen worden samen met de effectieve "in-vlak" eigenschappen samengevoegd in één model 
dat hetzelfde gedrag vertoont als de geperforeerde plaat voor zowel "in-vlak" deformatie als 
buiging. 

1.2 Rapport overzicht 

In figuur 1.4 is een schematische weergave gegeven van de opbouw van dit rapport. Voor het 
bepalen van de effectieve materiaaleigenschappen van de geperforeerde plaat wordt onderscheid 
gemaakt in "in-vlak" deformatie en buiging. Dit onderscheid wordt ook gemaakt in dit rapport. 
Eerst zal de "in-vlak" deformatie worden beschouwd. In hoofdstuk 2 wordt het membraangedrag 
van platen behandeld, waarbij eerst wordt ingegaan op de spannings-rek relaties van platen. Ver- 
volgens worden de trekproeven beschreven waarmee de membraaneigenschappen zijn bepaald. 
N a  de algemene beschrijving van het membraangedrag worden in hoofdstuk 3 de effectieve mem- 
braaneigenschappen bepaald, zowel experimenteel als numeriek. Voor de numerieke simulaties 
worden als eigenschappen van het bulkmateriaal de waarden afkomstig van de trekexperimenten 
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met het bulkmateriaal genomen. Verder worden de resultaten van numerieke simulaties en 
experimenten met elkaar vergeleken. 

Vervolgens wordt het buiggedrag van platen beschouwd. In hoofdstuk 4 wordt eerst de buiging 
van platen in het algemeen beschouwd gevolgd door een beschrijving van de buigbank waarmee 
de buigexperimenten zijn uitgevoerd. In hoofdstuk 5 worden de buigexperimenten met het bulk- 
materiaal behandeld en worden de resultaten vergeleken met de trekexperimenten met bulkmate- 
riaal. In hoofdstuk 6 worden de buigexperimenten met geperforeerde plaat beschreven en worden 
de resultaten vergeleken met het trekexperiment met geperforeerde plaat. Voor het bepalen van 
de effectieve buigeigenschappen zijn naast de buigexperimenten ook numerieke buigsimulaties 
uitgevoerd. Deze zijn beschreven in hoofdstuk 7, waarbij eerst de buiging van geperforeerde 
plaat wordt vergeleken met die van ongeperforeerde plaat voorzien van numeriek bepaalde ef- 
fectieve "in-vlak" eigenschappen van geperforeerde plaat. Vervolgens worden in dit hoofdstuk 
de effectieve buigeigenschappen bepaald, waarbij de eigenschappen van het bulkmateriaal ook 
nu afkomstig zijn van de trekexperimenten met bulkmateriaal. In hoofdstuk 8 worden de re- 
sultaten van de buigexperimenten vergeleken met die van de numerieke buigsimulatie voor de 
geperforeerde plaat. 

Tot nu toe is verondersteld dat het CMT-schaduwmasker is te beschouwen als een geperforeerde 
plaat met cylindrische gaten. Hoofdstuk 9 behandelt kort de buiging van een geperforeerde plaat 
met een 3-D gatvorm. 

Nu zowel de effectieve membraaneigenschappen als de buigeigenschappen voor de geperforeerde 
plaat zijn bepaald, wordt in hoofdstuk 10 de methode behandeld waarmee de effectieve mem- 
braaneigenschappen kunnen worden gecombineerd met de effectieve buigeigenschappen in één 
model. Ook worden in dit hoofdstuk enkele numerieke simulaties uitgevoerd om het model te  
valideren. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 11 conclusies getrokken en suggesties voor verder onderzoek 
gegeven. 

5 



Combinatie effectieve 

Numerieke simulatie 
plaat met effectieve 



Hoofdstuk 2 

Membraangedrag van platen 

Het doel van dit rapport is het CMT-schaduwmasker te modelleren als een ongeperforeerde 
plaat met de effectieve eigenschappen voor zowel "in-vlak" deformatie als buiging, waarbij 
het schaduwmasker is vereenvoudigd tot een geperforeerde plaat met cylindrische gaten in een 
driehoeksverdeling. Voordat de combinatie effectieve membraan- en buigeigenschappen wordt 
beschouwd, worden eerst beiden afzonderlijk behandeld, waarbij wordt begonnen met het effec- 
tieve membraangedrag. Voordat in het volgende hoofdtuk de effectieve membraaneigenschappen 
worden bepaald, zal in dit hoofdstuk eerst worden ingegaan op de spannings-rek relaties voor 
platen. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de uniaxiale trekexperimenten beschreven waarmee 
de membraaneigenschappen worden bepaald. 

2.1 Materiaalgedrag van platen 

Aangenomen wordt dat de vervormingen zo klein zijn, dat na verwijdering van de belasting geen 
blijvende vervormingen optreden. Het materiaalgedrag is dus elastisch. Verondersteld wordt 
dat spanningsvector 0 en de lineaire rekvector (geometrische lineaire theorie) zijn gekoppeld 
volgens de wet van Hooke: 

- 0 = SE 

waarbij 0 een kolomvoorstelling is met 6 onafhankelijke spanningscomponenten, 011) 022 , 033, 
0 1 2 ,  023 en 031, g een kolomvoorstelling met de 6 bijbehorende onafhankelijke rekcomponen- 
ten en S de stijfheidsmatrix in de 3 hoofdrichtingen van anisotropie. Voor de richtingen van 
de spannings- en rekcomponenten geldt dat deze samenvallen met de 3 hoofdrichtingen van 
anisotropie. De 3 onafhankelijke rekcomponenten behorende bij de onafhankelijke spanningscom- 
ponenten 012, 023 en 031 zijn de afschuifhoeken voor de bijbehorende richtingen: 712, 7 2 3  en 731. 

De inverse relatie van 0 en E kan als volgt worden weergegeven : 

- E = cg 

waarbij C de compliantiematrix is. 

De stijfheidsmatrix en de compliantiematrix zijn beide symmetrisch, waardoor deze, in het al- 
gemene geval, 21 onafhankelijke materiaalparameters bevatten. Doordat de meeste materialen 
materiaalsymmetrie vertonen zal het aantal onafhankelijke materiaalparameters afnemen. Een 
materiaal vertoont materiaalsymmetrie wanneer er in elk punt van dat materiaal een of meerdere 



vlakken zijn aan te  geven ten opzichte waarvan de materiaaleigenschappen symmetrisch zijn. De 
materiaaleigenschappen zijn dan gelijk voor de twee richtingen die ten opzichte van zo’n sym- 
metrievlak gespiegeld zijn. Een materiaal zonder enige symmetrie wordt volledig anisotroop 
genoemd. Het aantal onafhankelijke materiaalparameters neemt af bij toename van materiaal- 
symmetrie. 

Verondersteld wordt dat het materiaalgedrag orthotroop is. Dit betekent dat er in elk mate- 
riaalpunt drie onderling loodrechte vlakken zijn ten opzichte waarvan de materiaaleigenschap- 
pen symmetrisch zijn. Een orthotroop materiaal beva.,t 9 onafi-ankefijke materiax!pzra=eters. 
Vergelijking 2.2 kan dan als volgt worden herschreven: 

O 
O 

O 
O 
O 
1 
GI2 

O 
O 

1 - 
G23 

O 

O 
O 
O 
O 
O 
1 
G13 

0 1  

0 2  

0 3  

T12 

723 

- T13 

waarbij ook nu de compliantiematrix symmetrisch is en de richtingen van de spannings- en 
rekcomponenten samenvallen met de 3 hoofdrichtingen van anisotropie. Voor een vlakspan- 
ningstoestand wordt het stelsel vergelijkingen vereenvoudigd tot 

waarbij in verband met de symmetrie geldt dat = E. Voor orthotroop materiaal blijven 
er dus 4 onafhankelijke materiaalparameters over. Wanneer alle materiaaleigenschappen gelijk 
zijn voor alle richtingen dan is het materiaal isotroop. In dat geval zijn er maar 2 onafhankelijke 
materiaalparameters, omdat dan geldt 

y 2  = v21 = v E 
= 2 (1 + v) 

In de volgende paragraaf wordt uitgelegd welke materiaaleigenschappen met de uniaxiale trekproef 
bepaald kunnen worden. 

2.2 Uniaxiale trekproeven 

Voor de bepaling van de effectieve membraaneigenschappen van de geperforeerde plaat worden 
experimenten uitgevoerd. De experimenten worden uitgevoerd op een Zwick 1474 trekbank. 
Met de trekbank is het mogelijk om de E-modulus, EZ, en de dwarscontractiecoëfficiënt, u,,, te 
bepalen, waarbij z de richting is waarin getrokken wordt en y hier loodrecht op staat. Door nu 
in verschillende richtingen, bijv. onder O, 45 en 90 graden, te trekken kan men de eigenschappen 
in de drie hoofdrichtingen van anisotropie bepalen ( E 1 7 E 2 , v 1 2 , G 1 2  en (Y, waarbij a> de hoek 
tussen de trekrichting en de 1-richting van anisotropie is), zie appendix A. 

Voor de trekproeven worden proefstukjes geklemd in de trekbank. Tijdens de trekproef wordt 
de lengte-verandering Al van de meetlengte I (gepositioneerd op het middelste gedeelte van het 
proefstukje) gemeten. Ook wordt de breedte-verandering Ab van dit gedeelte opgemeten. Door 
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nu ook de trekkracht F 
t iecoëfficiënt te  bepalen. 

F e l  E -  
= - -  b -  h .  Al 

te meten is het mogelijk de elasticiteitsmodulus en de dwarscontrac- 
Voor de elasticiteitsmodulus geldt 

en voor de dwarscontractiecoëfficiënt 

Ab. 1 
Al * b 

-- vxy = (2.7) 

waarbij h de dikte van de trekstaaf is en b de breedte. 

De elasticiteitsmodulus wordt bepaald voor twee elastische gebieden. Het eerste elastisch ge- 
bied waarover de elasticiteitsmodulus wordt bepaald, is het gebied van elastische rek dat op- 
treedt aan het begin van de trekproef als er nog geen plastische rek is opgetreden gedurende 
de trekproef. De elasticiteitsmodulus die over dit gebied gefit wordt, wordt genoteerd als Einit, 
dit is de elasticiteitsmodulus gefit over een initieel elastisch gebied op interval 20-100 N/mm2. 
De staaf wordt nadat het plastisch gebied wordt bereikt verder getrokken tot ongeveer 0.3 % 
plastische maatrek. Vervolgens wordt de staaf ontlast en weer belast tot er opnieuw plastische 
maatrek optreedt. Tijdens het ontlasten en weer belasten van de trekstaaf wordt opnieuw de 
elasticiteitsmodulus bepaald. De zo bepaalde elasticiteitsmodulus wordt genoteerd als EIuS en 
is de elasticiteitsmodulus gefit over de ont- en belastingslus bij ongeveer 0.3  % plastische rek. 
Over de ont- en belastingslus wordt ook de dwarscontractiecoëfficiënt I/'"' bepaald. 

In het volgende hoofdstuk zullen de effectieve membraaneigenschappen van geperforeerde plaat 
worden bepaald, waarbij gebruik wordt gemaakt van de hier beschreven trekproeven. 
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Hoofdstuk 

Plaat mat eriaal 
ongeperforeerd ST.12.03 DIN 1623 
ongeperforeerd ST.12.03 DIN 1623 
geperforeerd ST.12.03 DIN 1623 

3 

dikte diameter gat hartafstand 
1 mm 

1.5 mm 
1 mm 2 mm 3.5 mm 

Effectief membraangedrag van 
geperforeerde platen 

In dit hoofdstuk worden de effectieve membraaneigenschappen van een geperforeerde plaat 
bepaald, zowel experimenteel als numeriek. In paragraaf 3.1 worden de experimenten behandeld. 
De experimenten worden niet alleen uitgevoerd met een geperforeerde plaat, maar ook met een 
ongeperforeerde plaat voor het bepalen van de materiaaleigenschappen van het bulkmateriaal. 
De eigenschappen van het bulkmateriaal worden gebruikt als input data voor het materiaalge- 
drag van de numerieke simulatie voor het bepalen van de effectieve membraaneigenschappen in 
paragraaf 3.2. Tenslotte worden in paragraaf 3.3 de resultaten van de uniaxiale trekexperimenten 
en de numerieke simulatie voor de geperforeerde plaat met elkaar vergeleken. 

3.1 Experimentele trekproeven 

Voor de bepaling van de effectieve membraaneigenschappen worden trekproeven uitgevoerd. 
De trekexperimenten die hiervoor gebruikt worden staan beschreven in paragraaf 2.2. De 
trekproeven worden uitgevoerd met een geperforeerde plaat. Voor het bepalen van de eigen- 
schappen van het bulkmateriaal worden, zoals in de inleiding van dit hoofdstuk staat geschreven 
ook experimenten met een oxgeperforeerde plaat Uitgevoerd. Voor de experimenten worden de 
platen vermeld in tabel 3.1 gebruikt. De platen hebben een oorspronkelijke lengte van 2 m en 
een breedte van 1 m. De geperforeerde plaat wordt vervaardigd uit de ongeperforeerde plaat 
door het stansen van gaten. De gestanste plaat krijgt geen nabehandeling. De gaten zijn zo in 
de plaat gestanst dat de hartafstand A, van 3.5 mm (zie figuur 1.3) ligt in de oorspronkelijke 
lengterichting van de plaat. 

Tabel 3.1: Gebruikte platen voor experimenten 
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3.1 .I Trekproeven ongeperforeerde plaat 

oriëntatie 

O 
90 
45 

De eerste trekexperimenten die worden uitgevoerd zijn die met de ongeperforeerde platen. Uit 
deze proeven zullen de eigenschappen van het bulkmateriaal worden bepaald. Ook wordt nage- 
gaan of het materiaal isotroop is. De hier gevonden waarden worden verondersteld ook te gelden 
voor het materiaal van de geperforeerde platen. Om de invloed van de richting op de bulkeigen- 
schappen vast te stellen, zijn de proefstukjes uit de plaat gehaald onder O, 90 en 45 graden met 
de oorspronkelijke lengte-richting van de plaat. De resultaten voor de materiaaleigenschappen 
van het buikmateriaai worden genoteerd door Eb en Vb. 

Voor de 3 richtingen worden 2 soorten proefstukjes beproefd. Het eerste proefstukje is een stan- 
daard trekstaafje van 20 mm breed. Deze trekstaafjes krijgen een slijpbewerking na het knippen 
van de staven. Ook worden er rechthoekige proefstukken gebruikt van 60 mm breed en 400 
mm lang. Met deze proefstukken wordt nagegaan of het mogelijk is de materiaaleigenschappen 
ook te bepalen met bredere platen. Deze afmetingen kunnen dan ook gebruikt worden voor de 
geperforeerde platen. Bij de geperforeerde platen is het namelijk wenselijk dat de breedte van 
de plaat zo groot mogelijk wordt gehouden, om de invloed van randeffecten te  minimaliseren. 
De breedte van de staven wordt beperkt door de minimale verhouding lengte / breedte en de 
afstand tussen de klembekken van de trekbank. De verhouding lengte / breedte mag niet te 
klein zijn, omdat er anders in het middelste gedeelte van de trekstaaf geen sprake is van een 
uniforme rekverdeling. 

De trekproeven zijn uitgevoerd aan de twee ongeperforeerde platen uit tabel 3.1. Eerst worden 
de standaard trekstaven beproefd. Voor beide diktes van de plaat zijn er per oriëntatierichting 
twee metingen uitgevoerd. De resultaten van deze proeven staan in detail weergegeven in [6]. 
In tabel 3.2 staan de gemiddelde waarden voor de E-modulus gefit over het initieel elastisch 
gebied, E P ,  en de E-modulus gefit over de ont- en belastingslus bij ongeveer 0,3 % plastische 
rek, EP", weergegeven per oriëntatie, alsmede de range voor de E-moduli. 

gemiddelde E Y t  range Ebnit gemiddelde EP" range EP" 
KN/mm2 k N / m m 2  k N / m m 2  k N / m m 2  

181 172-187 183 182-183 
188 184-192 193 190-194 
202 195-208 199 196-203 

Tabel 3.2: Standaard trekproef ongeperforeerde plaat 20 mm breed 

Uit tabel 3.2 blijkt dat de spreiding in E? groter is dan in EP". Daarom wordt vanaf nu voor 
Eb uitgegaan van de waarden bepaald over de ont- en belastingslus. Uit tabel 3.2 blijkt ook dat 
de E-modulus afhankelijk is van de oriëntatierichting waarmee het proefstukje uit de plaat is 
gehaald. De E-modulus blijkt voor O graden het kleinst (183 k N / m m 2 )  en voor 45 graden het 
grootst te zijn (199 k N / m m 2 ) .  

Buiten de standaard trekproeven zijn ook trekproeven uitgevoerd aan staven van 60 mm breed en 
400 mm lang. Deze staven worden niet geslepen na het knippen, zoals dat bij de standaard trek- 
staven wel is gebeurd. Bij de trekstaven vcor de geperforeerde platen, die later worden beproefd 
is het ook niet mogelijk om de randen te slijpen. De rekmetingen zullen worden uitgevoerd op 
de middelste 100 mm van de staven. De resultaten van de proeven zijn in detail weergegeven 
in [6]. In tabel 3.3 zijn de gemiddelde waarden en range voor E P  en EP" weergegeven. Voor 
de bepaling van de dwarscontractiecoëfficiënt wordt alleen gebruik gemaakt van de 60 mm trek- 
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staaf, omdat deze staven groter zijn, waardoor de breedte-veranderingen beter meetbaar zijn. 
De dwarscontractiecoëfficiënt wordt verder alleen bepaald over de ont- en belastingslus. De 
gemiddelde waarden en de range voor ulUs per oriëntatierichting zijn weergegeven in tabel 3.4. 
Voor de volledige resultaten zie [6]. 

gemiddelde E P t  range E P  gemiddelde E P  
k N / m m 2  k N / m m 2  k N / m m 2  

Oriënt at ie r range EP" 
b N / m m 2  

U i 90 I 45 

i87 i79-i9U i 76 i72- i79 

Tabel 3.3: Trekproef ongeperforeerde plaat 60 mm breed 

0.337 
0.338 0.330-0.345 

45 0.290 0.268-0.305 

Tabel 3.4: 

Vergelijken we de 

Bepaling dwarscontractiemodulus ongeperforeerde plaat 60 mm breed 

waarden uit tabel 3.2 met de waarden uit tabel 3.3 dan blijken de E-moduli 
bepaald over het initieel elastisch gebied voor de 60 mm staaf groter te  zijn dan die voor de 20 
mm staaf, terwijl de E-moduli bepaald over de ont- en belastingslus voor de 60 mm staaf kleiner 
zijn dan die voor de 20 mm staaf. Uit tabel 3.3 blijkt weer dat de spreiding in E P t  groter 
is dan in EP", zodat verder wordt gerekend met EP". Ook blijkt uit tabel 3.3 de E-modulus 
richtingsafhankelijk te  zijn, minimaal voor O graden (176 b N / m m 2 )  en maximaal voor 45 graden 
(195 k N / m m 2 ) .  

Uit vergelijking van de bepaalde waarden voor E P  voor zowel de standaard 20 mm trekstaaf als 
de 60 mm trekstaaf blijkt dat de waarden voor de 60 mm staaf ongeveer 4 % kleiner zijn dan die 
voor de 20 mm staaf. Om na te gaan wat de invloed van de vorm van de niet gestandaardiseerde 
trekstaaf is op de resultaten van de trekproef, wordt deze trekproef numeriek gesimuleerd. De 
numerieke simulatie van de 60 mm trekproef staat weergegeven in appendix B. Uit appendix B 
blijkt dat deze trekproef dezelfde resultaten moet geven als de standaard trekproef. Het verschil 
in meetresultaten tussen de standaard trekproef en de 60 mm trekproef is dus geen gevolg van 
de verschillende vormen van de trekstaven. Een mogelijke reden voor het optredende verschil is 
het feit dat de 60 mm staaf niet is geslepen en de standaard 20 mm trekstaaf wel. 

Ondanks het feit dat er een verschil van 4 % in de bepaalde E-moduli is, wordt er toch van 
uitgegaan dat de dwarscontractiecoëfficiënt welke is bepaald voor de 60 mm staaf ook geldt voor 
de 20 mm staaf. Uit tabel 3.4 blijkt dat de waarden voor ulUs richtingsafhankelijk zijn en er 
een grote range is voor de bepaalde dwarscontractiecoëfficiënten. De bepaalde dwarscontrac- 
tiecoëfficiënten zijn dus niet erg nauwkeurig, mede door het gering aantal proeven per richting. 

Voor het vervolg van het onderzoek is het van belang een goede schatting voor de materiaaleigen- 
schappen van het bulkmateriaal te  maken. Met behulp van de vergelijkingen uit appendix A 
kunnen de de eigenschappen in de hoofdrichtingen worden bepaald. Voor het oplossen van het 
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stelsel niet-lineaire vergelijkingen wordt gebruik gemaakt van routine "fmins" uit MATLAB [5]. 
Het stelsel vergelijkingen bevat 5 onbekenden. Voor het oplossen van het stelsel vergelijkingen 
zijn 5 gemeten waarden nodig. Voor de gemeten waarden worden de gemiddelde waarden voor 
E P  voor de standaard trekstaaf per oriëntatierichting genomen en de gemiddelde waarde voor 
de dwarscontractiecoëfficiënt van de 60 mm staaf voor de oriëntatierichting O en 45 graden. 
Wordt het niet-lineaire stelsel door routine "fmins" en de hierboven weergegeven gemeten waar- 
den opgelost dan blijkt het stelsel niet tot reële waarden te convergeren. Het stelsel blijkt 
ondanks dat het al genormeerd is slecht geconditioneerd t e  zijn. 

In het vervolg van het onderzoek zal de aanwezige bulkmateriaal anisotropie, mede door het feit 
dat de in appendix A bepaalde vergelijkingen slecht geconditioneerd zijn, worden verwaarloosd 
en zal worden uitgegaan van isotrope materiaaleigenschappen. Voor de elasticiteitsmodulus van 
het bulkmateriaal, genoteerd als E b u l k ,  wordt de waarde liggend tussen de twee uiterste waarden 
voor de gemiddelde EP" voor de standaard trekstaven. Voor de dwarscontractiecoëfficiënt wordt, 
genoteerd als V b u l k ,  de gemiddelde waarde voor de 60 mm staaf genomen. Voor de eigenschappen 
van het bulkmateriaal geldt in het vervolg van het onderzoek: 

3.1.2 Trekproeven geperforeerde plaat 

Beschouwen we nog eens de uniaxiale trekexperimenten met de gestandaardiseerde 20 mm trek- 
staaf, dan blijkt dat de waarde voor Eb" ongeveer 4 % groter te  zijn dan dezelfde waarde voor 
de 60 mm trekstaaf. Ondanks het verschil van 4 % stellen we dat het met de 60 mm trekstaaf 
mogelijk is een goede benadering voor de materiaalparameters te geven. Uit de numerieke sim- 
ulatie van de uniaxiale trekproef met de 60 mm staaf is gebleken dat het verschil in resultaten 
geen gevolg is van verschillende vormen van de trekstaven. Voor de geperforeerde plaat worden 
alleen trekexperimenten uitgevoerd met trekstaven van ongeveer 60 mm. Voor de breedte van de 
proefstaafjes wordt, in verband met de verschillende ligging van de gaatjes per oriëntatierichting, 
voor iedere oriëntatierichting een verschillende slim gekozen waarde genomen. 

Met behulp van de trekproeven welke zijn beschreven in paragraaf 2.2 zijn de effectieve mem- 
braaneigenschappen voor de geperforeerde plaat bepaald. De effectieve membraaneigenschappen 
welke zijn bepaald door de trekbank, per oriëntatierichting, worden weergegeven door E en ü. 
De resultaten voor de trekproeven met de geperforeerde platen zijn in detail weergegeven in [6]. 

De trekproeven weergegeven in [6] zijn uitgevoerd voor een plaatdikte van 1 en 1.5 mm. 0- 
vereenkomstig Slot [ll] en Meijers [7] blijken de effectieve eigenschappen voor de dikkere plaat 
hoger te liggen dan voor de dunnere. In dit onderzoek beschouwen we alleen de geperforeerde 
plaat van 1 mm dik. In tabel 3.5 zijn de belangrijkste resultaten weergegeven voor een plaatdikte 
van 1 mm, waarbij opgemerkt dient te worden dat er per oriëntatierichting slechts 2 proeven 
zijn uitgevoerd. 
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80-84 77-77 
45 60 79-83 79-79 

0.316 0.290-0.341 
0.333 0.304-0.362 
0.277 O .219-0.334 

Tabel 3.5: Trekproeven geperforeerde plaat met dikte 1 mm 

Uit de resultaten van tabel 3.5 blijkt dat de bepaalde dwarscontractiecoëfficiënten onderhevig zijn 
aan een grote spreiding. Een reden hiervoor is het feit dat de meting van de breedteverandering 
wordt bemoeilijkt door de gaten die aan de randen aanwezig zijn. Uit tabel 3.5 blijkt ook nu 
weer dat de E-moduli welke zijn bepaald over het initieel elastisch gebied een grotere spreiding 
in de resultaten geven dan welke zijn bepaald over de ont- en belastingslus. Beschouwen we 
alleen Elus dan blijkt dat voor O graden de kleinste (76 k N / m m 2 )  en voor 45 graden de grootste 
(81 k N / m m 2 )  E-modulus te gelden. Deze resultaten komen overeen met de tendensen in tabel 
3.2 en 3.3. De oriëntatie-afhankelijkheid voor de geperforeerde plaat lijkt een gevolg te zijn 
van de oorspronkelijke anisotropie in het bulkmateriaal en niet te worden veroorzaakt door het 
perforatiepatroon. 

3.2 Numerieke trekproeven geperforeerde plaat 

De effectieve membraaneigenschappen worden ook numeriek bepaald. Voor de numerieke simu- 
laties maken we gebruik van het eindige elementen pakket MARC [3]. Voor de materiaaleigen- 
schappen van het bulkmateriaal van de geperforeerde plaat worden de waarden afkomstig van de 
uniaxiale trekexperimenten aan de ongeperforeerde plaat uit paragraaf 3.1.1 genomen. Omdat 
nu voor zowel de uniaxiale trekexperimenten met de geperforeerde plaat als voor de numerieke 
simulatie is verondersteld dat het materiaalgedrag van het bulkmateriaal gelijk is aan de ma- 
teriaaleigenschappen van de ongeperforeerde plaat, kunnen de resultaten van de experimenten 
en de numerieke simulatie voor de geperforeerde plaat met elkaar worden vergeleken. Voor de 
eigenschappen van het bulkmateriaal geldt: 

De geperforeerde plaat (gatdiameter 2 mm en hartafstand 3.5 mm) is vermaasd (inclusief gaten) 
met behulp van 4-knoops elementen. Het 4-knoops element dat voor de numerieke berekeningen 
wordt gebruikt is een thick-shell element (element 75 van MARC [4]). Voor dit element is gekozen 
omdat het ook gebruikt wordt in de simulatie van het trekproces van het schaduwmasker. Uit 
werk van Van Rens [lo] is gebleken dat het gebruik van lineaire plane stress elementen voor 
de bepaling van de effectieve membraaneigenschappen dezelfde resultaten geeft als 3D solid 
elementen. 
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Figuur 3.1: Elementverdeling voor N-3 

De numerieke berekeningen worden uitgevoerd met verschillende elementverdelingen. In figuur 
3.1 is een mogelijke elementverdeling weergegeven voor een klein gedeelte van de geperforeerde 
plaat. De elementverdeling voor de geperforeerde plaat wordt gemaakt in het eindige elementen 
pakket ANSYS en vervolgens omgezet naar MARC. De elementverdeling wordt in ANSYS 
gemaakt omdat in ANSYS een automatische mesh generator voor CMT schaduwmaskers reeds 
geschreven is. De grootte van de elementen wordt in ANSYS bepaald door parameter N, waar- 
bij N het aantal elementen langs de korte rechte zijde in figuur 3.1 is. In figuur 3.1 is de 
elementverdeling voor N=3 weergegeven. 

Voor de bepaling van de effectieve membraaneigenschappen worden verschillende numerieke 
simulaties uitgevoerd. Het materiaalgedrag van de geperforeerde platen wordt in eerste instantie 
verondersteld anisotroop te zijn. De te bepalen eigenschappen worden als volgt genoteerd: 

waarbij de spanningen loodrecht op het middenvlak van de plaat worden verwaarloosd. De 
simulaties die uitgevoerd zijn voor het bepalen van de effectieve eigenschappen st aan weergegeven 
in appendix C. Zoals uit appendix C blijkt zijn de afmetingen van de platen zo gekozen dat 
zowel de lengte als de breedte van de platen gelijk is aan een geheel aantal keren de steek in 
die richting. Verder lopen de rechte randen van de plaat door het midden van de gaten en wel 
zo dat spiegeling in de randen weer dezelfde plaat levert. De afmetingen van de platen zijn ook 
weergegeven in appendix C. 

De numerieke simulaties uit appendix C zijn uitgevoerd voor 3 verschillende elementverdelingen, 
N=2, 3 en 4. Voor de grootte van de elementen wordt de karakteristieke elementgrootte h’ 
ingevoerd, deze is gedefinieerd als h’=l/N. De resultaten van de berekeningen staan weergegeven 
in tabel 3.6. 
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materiaal I element verdeling I 

E X  

E, 
CXSy 

üyx 
G,,, 

" 
eigenschap I N=2, h'=0.5 I N=3, h'=0.33 I N=4. h'=0.25 I 

89.9 k N / m m 2  86.1 k N / m m 2  84.8 k N / m m 2  
89.4 k N / m m 2  85.8 k N / m m 2  84.7 k N / m m 2  

0.316 0.328 0.332 
0.314 0.327 0.332 

33.9 k N / m m 2  32.4 k N l m m 2  31.8 k N l m m 2  

$(?x0.25 - x0.33) 

83.1 k N / m m 2  
83.3 L N / m m 2  

0.337 
0.338 

31.0 k N / m m 2  

Tabe! 3.6: Numerieke eflectieve .nerr,braaneigen§c~~ppen voor N-2, 3 en 4 

;(:xO.X3 - 20.5)  

83.1 k N / m m 2  
82.9 k N / m m 2  

0.338 
0.337 

31.2 k N / m m 2  

Uit tabel 3.6 blijkt dat de berekende effectieve membraaneigenschappen enigszins afhangen 
van de grootte van de elementen. De berekende waarden zullen convergeren naar de echte 
waarden bij afnemende elementgrootte. Voor de bepaling van de convergerende waarde wordt 
verondersteld dat de afbreekfout een asymptotische ontwikkeling in h' heeft. De bepaling van 
de convergerende waarde bij het asymptotisch gedrag van de afbreekfout staat bekend als de 
Richardson extrapolatie, zie Wesseling [13]. In tabel 3.7 zijn de 3 vergelijkingen voor de bepaling 
van de convergerende waarden door middel van de Richardson extrapolatie gegeven voor N=2, 
3 en 4, waarbij 20.5  de bepaalde eigenschappen voor elementverdeling h'=1/2 aanduidt, 20.33 

de eigenschappen voor elementverdeling h'=1/3, enz.. Ook zijn in deze tabel de zo bepaalde 
convergerende waarden weergegeven. 

mat eriaal 
eigenschap 

EX 
E, 
üxy 
Cyx 

G x y  

Richardson extrapolatie 
i(420.25 - 20.5) 

83.1 k N / m m 2  
83.1 k N / m m 2  

0.337 
0.338 

31.1 k N l m m 2  

Tabel 3.7: Benadering convergerende waarden voor de efleectieve membraaneigenschappen 

Uit tabel 3.7 blijkt dat de 3 extrapolaties ongeveer dezelfde waarden geven. Om te  kijken wat 
de invloed van de elementgrootte is op de bepaling van de effectieve materiaaleigenschappen 
zijn er numerieke simulaties uitgevoerd met een fijnere elementverdeling voor een kleinere plaat. 
De numerieke simulaties staan weergegeven in appendix D, evenals de resultaten en de uit- 
gevoerde Richardson extrapolatie. Uit appendix D blijkt dat de hier bepaalde convergerende 
waarden met N=2, 3 en 4 nauwkeurig genoeg zijn. Voor de numeriek bepaalde effectieve mem- 
braaneigenschappen zijn de volgende waarden gevonden 

e ËX=Ëy=83.1 k N / m m 2  

5x,=Üyx=0.338 

e Gxy=31.1 k N / m m 2  

" " " Ex 
2(1+üx9) 

Het effectieve materiaalgedrag is isotroop want Ex = Ey, Üxy = Üyz en Gxy N 
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3.3 Vergelijking numerieke en experimentele resultaten 

De experimenteel bepaalde effectieve membraaneigenschappen zijn weergegeven in tabel 3.5, en 
de numeriek bepaalde in tabel 3.7. Uit beide tabellen blijkt het effectieve materiaalgedrag voor 
de geperforeerde plaat met het driehoeks-gatenpatroon geometrisch isotroop te zijn. De kleine 
anisotropie die bij de trekexperimenten is bepaald is een gevolg van de anisotropie welke aanwezig 
is in het bulkmateriaal. Vergelijking van de twee tabellen leert dat de numeriek bepaalde waarden 
ongeveer 5 % groter zijn dan de experimentele waarden. 

Ret verschil ir, waarden is van dezelfde orde vaI: grootte als het verschil ir, membraaneigenschap- 
pen tussen de standaard trekproef en de trekproef met de 60 mm brede staaf voor de homogene 
plaat. De trekproeven met de geperforeerde plaat zijn ook uitgevoerd met een 60 mm brede 
staaf. Om na te gaan of het beter is om de eigenschappen voor het bulkmateriaal afkomstig 
van de experimenten met de 60 mm staaf te nemen zijn de numerieke sommen nog een keer uit- 
gevoerd, alleen nu met de bulkeigenschappen van de 60 mm staaf. Het materiaalgedrag wordt 
weer isotroop verondersteld. Voor het bulkmateriaal geldt: Ebulk=186 k N / m m 2  en vbulk=0.321. 
Voor de numeriek bepaalde effectieve membraaneigenschappen, na Richardson extrapolatie, zijn 
de volgende waarden gevonden 

e Ë, = Ë, = 80.9 k N / m m 2  

Üx, = Ü,, = 0.338 

e GXy = 30.2 k N / m m 2  

Vergelijken we deze waarden met de trekexperimenten dan blijken deze resultaten beter overeen 
te komen, maar ook nu zijn de numeriek bepaalde effectieve membraaneigenschappen groter dan 
de experimenteel bepaalde. Het verschil in de resultaten zal waarschijnlijk van dezelfde aard 
zijn als het verschil tussen de trekproeven met de standaard 20 mm trekstaaf en die met de 60 
mm trekstaaf. 

Vergelijken we de in dit hoofdstuk numeriek bepaalde effectieve membraaneigenschappen met 
de waarden bepaald door Slot [li], dan blijken de hier gevonden waarden zeer goed overeen te 
komen met de door Slot gevonden waarden. Slot heeft echter alleen de waarden voor een dunne 
en dikke plaat weergegeven. De hier gevonden waarden liggen tussen de waarden van de dunne 
en dikke plaat in. De hier gevonden effectieve membraaneigenschappen komen goed overeen met 
de literatuur en de experimenten. 
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Hoofdstuk 4 

Theorie voor het buigen van platen 

Nu het membraangedrag is besproken komt het buiggedrag van platen aan de orde. In paragraaf 
4.1 wordt de buiging van platen in het algemeen behandeld. Voor een uitgebreidere uitleg zie 
Brekelmans [i] en Timoshenko [la]. In deze paragraaf wordt de evenwichtsvergelijking afgeleid 
die geldt voor buiging van platen in het algemeen. Vervolgens is in paragraaf 4.1.1 voor zuive- 
re buiging van een rechthoekige plaat een uitwerking van de plaattheorie beschreven op basis 
waarvan het mogelijk is om via numerieke simulatie de elasticiteitsmodulus en de dwarscontrac- 
tiecoëfficiënt t e  bepalen. De in deze paragraaf uitgewerkte plaattheorie zal pas in hoofdstuk 7 
worden toegepast. In paragraaf 4.2 wordt de theorie en werking van de buigbank waarmee 
de buigexperimenten zijn uitgevoerd beschreven. Met de buigbank is het niet mogelijk de 
elasticiteitsmodulus en de dwarscontractiecoëfficiënt afzonderlijk te bepalen, maar alleen een 
bepaalde combinatie van beide. De experimenten met de buigbank worden behandeld in hoofd- 
stuk 5 en 6. 

4.1 Buiging van platen 

Voor de buiging van platen met plaatdikte h worden de volgende veronderstellingen gemaakt: 

e verwaarlozing van het effect van afschuiving over de dikte van de plaat (Kirchhoff theorie) 

o fysisch lineair (elastisch materiaalgedrag) 

o geometrisch lineair (kleine verplaatsingen, rekken en rotaties) 

We nemen het zy vlak als het middenvlak van de plaat en de z as loodrecht op het middenvlak. 
De verplaatsingen en rotaties zijn gedefinieerd als in figuur 4.1. 
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Y 

' X 

Figuur 4.1: Definitie van verplaatsingen en rotaties 

Uit figuur 4.1 volgt 

= z'py = 

en voor de rekken geldt 

a V  a2 W 

a u  a v  a2 W -yxy = - + - = -22- 
a y  ax  axay (4.5) 

Om de theorie voor de buiging van platen zo algemeen mogelijk te houden wordt het materi- 
aalgedrag verondersteld anisotroop te zijn. Als er wordt aangenomen dat er sprake is van een 
vlakspanningssituatie, zijn er slechts 3 spanningscomponenten relevant. Voor het vervolg van de 
theorie voor de buiging van platen nemen we aan dat de hoofdassen van anisotropie samenvallen 
met het (x, y, z)-assenstelsel van figuur 4.1. In het vervolg van dit hoofdstuk worden de indices 
1 en 2 alleen gebruikt voor de materiaaleigenschappen in de hoofdrichtingen van anisotropie. 
Indices x en y worden gebruikt om de richting van de vervormingen, spanningen en rekken aan 
te geven. Voor de 3 relevante spanningscomponenten geldt: 

a2 W 
Txy = G12Yzy = -2zG123-& 
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Figuur 4.2: Snedegrootheden I 

In figuur 4.2 zijn de snedegrootheden gedefinieerd. In figuur 4.2 is ook de verdeelde belasting 
weergegeven. Deze werkt loodrecht op het middenvlak en de intensiteit van de verdeelde belas- 
ting wordt genoteerd met q (kracht per oppervlakte-eenheid). De snedegrootheden kunnen als 
volgt worden uitgedrukt in w (x, y) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

Voor de in vergelijking (4.9), (4.10), (4.11) en (4.12) uitgedrukte momenten geldt dat deze 
werken per lengte-eenheid. 

Beschouwd wordt een klein rechthoekig zuiltje van de plaat met hoogte h en afmetingen dx en 
dy. Op de randen werken de snedegrootheden die een functie van x en y zijn. Op het stukje 
plaat werkt naast de snedegrootheden ook verdeelde belasting q. Voor het stukje plaat gelden 
de volgende lokale evenwicht svergelijkingen 

dDx d D y  -+- + q = o  ax a y  

~ M W X  a h f b y  + - o +- Y -  ax ay 

D ,  = O +-- aMbx a M w y  

d X  a y  

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 
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Substitutie van vergelijking (4.14) en (4.15) in vergelijking (4.13) waardoor D, en D, worden 
geëlimineerd en vereenvoudiging door Mwx = -Adwy (volgt uit vergelijking (4.11) en (4.12)), 
levert de volgende evenwichtsvergelijking op 

(4.16) 

De zakking w kan worden opgelost door vergelijking (4.9), (4.10) en (4.11) in de evenwichtsver- 
gelijking (4.16) te substitueren en de juiste randvoorwaarden voor te schrijven. Voor de zuivere 
buiging van een rechthoekige plaat wordt in de volgende paragraaf de uitwerking gepresenteerd. 

4.1.1 Zuivere buiging rechthoekige plaat 

Figuur 4.3: Zuivere buiging van een rechthoekige plaat 

In figuur 4.3 is een speciaal geval van zuivere buiging weergegeven. De momenten in deze figuur 
zijn anders gedefinieerd dan in figuur 4.1 en 4.2. Ml is het buigend moment per eenheid lengte 
werkend op de randen parallel aan de y as en M2 het buigend moment per eenheid lengte werkend 
op de randen parallel aan de x-as. Voor verplaatsing w geldt de volgende algemene oplossing 
(voor de afleiding zie appendix E): 

(4.17) 

waarbij Ci, Cz en C, integratie constanten zijn. Wordt de verplaatsing als star lichaam onder- 
drukt , zodat de verplaatsing wordt gemeten vanuit de oorsprong en de hoekverdraaiingen voor 
de x-as in x-richting en voor de y-as in y-richting onderdrukt zijn, dan zijn de integratieconstan- 
ten Ci, C2 en C3 gelijk aan O .  We hebben nu een uitdrukking voor verplaatsing w die alleen 
afhankelijk is van de materiaalconstanten, de aangebrachte momenten en de positie in de plaat. 
Door nu de zakking op verschillende posities te "meten" is het mogelijk de materiaalparameters 
te bepalen. 

We beschouwen het geval waarbij M2 gelijk aan O is. Voor dit geval gelden de volgende rand- 
voorwaarden: 

Voor de x-as: p, = O 

e Voor de y-as: y, = O 
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Voor de zakking w geldt de volgende vergelijking 

( x 2  - V12Y2) 

El h3 
w = -6M1 (4.18) 

Door nu de zakking op verschillende plaatsen te berekenen is het mogelijk de materiaalparame- 
ters El en v12 te  bepalen. Voor het geval dat Ml=O en M2 # O geldt dezelfde soort vergelijking. 

4.2 De buigbank 

A 

Figuur 4.4: Het principe van de buigbank 

Op basis van de in de vorige paragraaf uitgewerkte plaattheorie is het via numerieke simulaties 
mogelijk de effectieve buigeigenschappen te berekenen. Deze simulaties worden uitgevoerd in 
hoofdstuk 7. Om de met de numerieke simulaties berekende effectieve buigeigenschappen exper- 
imenteel te verifiëren worden buigproeven uitgevoerd op de buigbank. Met de buigbank is het 
mogelijk een resulterend zuiver buigend moment op een proefplaatje aan te  brengen. Op het 
proefplaatje werkt alleen een moment en geen krachten. Voor het buigend moment dat op het 
proefplaatje wordt aangebracht geldt dat deze niet constant is over de breedte van het proef- 
plaatje, zoals in de vorige paragraaf. Voor de deformatie van het proefplaatje met de buigbank 
gaar, de formules uit de vorige paragraaf dan ook niet op. Hieronder volgt een korte beschrijving 
van de werking van de buigbank. Voor een uitgebreidere beschrijving zie Maas [2] en Perduijn 
[91. 
De buigbank bestaat uit 4 aan elkaar verbonden rollen van gelijke diameter, zoals afgebeeld in 
figuur 4.4. De buitenste twee rollen A en D kunnen vrij roteren, echter rol A zit aan het frame 
vast en kan daardoor geen translatie uitvoeren, de andere rollen wel. Het proefplaatje wordt 
door middel van een starre inklemming tussen rol B en C ingeklemd, zie figuur 4.5. Door aan rol 
D te trekken met kracht F ,  ontstaat in de over rol A en D geslagen trekbanden een trekkracht 
van F/2.  Door deze banden te bevestigen aan de rollen B en C worden de trekkrachten omgezet 
in twee gelijke, tegengesteld gerichte momenten, voor het krachtenspel zie figuur 4.6. Voor het 
buigend moment geldt : 
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Trekband 1 Trekbaad 2 
IKlemschroef d 

Figuur 4.5: Rollen B e n  C, de inklemming 

Figuur 4.6: Krachtenevenwicht rollen buigbank 

F 
2 

h f b =  - * d  (4.19) 

waarbij d de diameter van de rollen is. Door aan rol D te trekken zal deze rol een translatie 
u ondergaan. Door de trekbanden zal deze translatie worden omgezet in een rotatie a! van de 
rollen B en C. Tussen de translatie u en rotatie a! bestaat het volgende verband: 
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waarbij wordt verondersteld dat de trekbanden niet rekken. De rotatie van de rollen B en C 
hebben tot gevolg dat het proefplaatje wordt gebogen. Voor de kromtestraal van het proefplaatje 
geldt: 

(4.21) 

waarbij lo  de oorspronkelijke lengte van het plaatje tussen de inklembekken is. 

De grootte van het moment h'fb dat op het proefplaatje werkt wordt bepaald door de kracht F 
die door middel van een Kistler krachtcel tussen rol A en de vaste omgeving wordt gemeten. 
Buiten de kracht op rol A wordt ook de translatie u van rol D gemeten. Deze wordt door formule 
4.21 omgezet in de kromtestraal van het proefplaatje. 

Voor de buiging van de proefplaatjes wordt alleen de elastische buiging beschouwd, zodat de 
kromtestraal groot is in vergelijking met de dikte van de plaat. In dat geval is het gerechtvaardigd 
aan te nemen dat de spanning in z-richting te verwaarlozen is. Voor de buigbank wordt de 
z-as zo gekozen dat deze evenwijdig loopt aan de klembekken, de breedte-richting van het 
proefplaatje. De y-as loopt langs de lengte-richting van het proefplaatje. Ook nu wordt weer 
verondersteld dat het materiaalgedrag anisotroop is om de beschrijving zo uitgebreid mogelijk 
te houden. In het resterende deel van deze paragraaf wordt afgeleid welke eigenschappen er met 
de buigbank zijn te  bepalen. De eigenschappen die worden afgeleid gelden alleen voor het geval 
als er wordt gebogen in de richting van de hoofdassen van anisotropie. Voor de afleiding wordt 
dan ook verondersteld dat de x -  en y-as van de buigbank samenvallen met de hoofdassen van 
anisotropie. 

Het totale moment h ' f b  dat op het proefplaatje wordt aangebracht, wordt verondersteld gelijk 
te zijn aan het moment uit vergelijking (4.9) vermenigvuldigd met de breedte bo van het proef- 
plaatje. In tegenstelling tot de buigproeven beschreven in paragraaf 4.1.1 zijn er bij de buigbank 
wel 2 randen volledig ingeklemd. Door deze inklemming wordt verondersteld dat de kromming 
in y-richting is te verwaarlozen, zodat geldt: 

a2 W -- - o  

Voor het buigend moment geldt dan: 

(4.22) 

(4.23) 

Uit deze vergelijking volgt dat alleen de verhouding El/(1 - ~ 1 2 ~ 2 1 )  is te  bepalen voor de 
buigbank: 

(4.24) 

De hierboven afgeleide vergelijking voor de verhouding E l / ( l -  ~ 1 2 ~ 2 1 )  geldt alleen als er wordt 
gebogen in de hoofdrichtingen van anisotropie en de kromming in y-richting is te  verwaarlozen. 
In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van de buigproeven besproken, zowel de 
experimentele als de numerieke. 
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Hoofdstuk 5 

Buigbank-experiment en met 
ongeperforeerde plaat 

In het vorige hoofdstuk is de zuivere buiging van een rechthoekige plaat en de werking van de 
buigbank beschreven, waarmee het numeriek en experimenteel mogelijk is de effectieve buigeigen- 
schappen te bepalen. Voordat de buigeigenschappen numeriek worden bepaald, worden eerst de 
buigexperimenten beschouwd. In dit hoofdstuk komen de buigexperimenten met de ongeper- 
foreerde plaat aan bod. De buigproeven zijn uitgevoerd met hetzelfde materiaal als waarmee 
de trekproeven zijn uitgevoerd. De bedoeling van de buigexperimenten met de ongeperforeerde 
plaat is het bepalen van de bulkeigenschappen, op basis van buiging. In paragraaf 5.1 wor- 
den de buigexperimenten beschreven en de resultaten weergegeven. Deze resultaten worden in 
paragraaf 5.2 vergeleken met die voor trek. 

5.1 Buigexperimenten met ongeperforeerde plaat 

Hoe de buigexperimenten met de buigbank moeten worden uitgevoerd staat weergegeven in Maas 
[a]. Tijdens het uitvoeren van de buigexperimenten wordt kracht F en verplaatsing u gemeten. 
Kracht F kan worden uitgezet tegen verplaatsing u. Na enige inloop zal het verband tussen F 
en u proportioneel benaderd kiinnen worden, als alleen het elastisch gebied wordt beschouwd. 
Voor het proportionele gedeelte van de kracht-weg kromme geldt 

waarbij ktotaat de richtingscoëfficiënt (rc) van de kracht-weg kromme is. De totale stijfheid, 
-totaal,  van het systeem kan worden beschouwd als een serieschakeling van de stijfheid van de 
buigbank km en de buigstijfheid van het proefplaatje, die omgekeerd evenredig is met de lengte 
10 tussen de inklembekken. Voor de inverse van tk totaal  geldt 

waarbij kpl de specifieke stijfheid van het plaatmateriaal per lengte-eenheid is. 

In vergelijking (5.2) figureren 4 grootheden. Van deze grootheden worden er per meting 2 
gemeten, nl. k t o t a a l  en lo ,  en blijven er 2 onbekend, nl. b, en k , ~ .  Door voor verschillende lengtes 
van de proefplaatjes de totale stijfheid te meten is het mogelijk de 2 onbekende grootheden te 
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berekenen. Voor het berekenen van de 2 onbekende grootheden wordt gebruik gemaakt van de 
kleinste kwadraten methode. In appendix F is beschreven hoe de kleinste kwadraten oplossing 
wordt gebruikt en wat het bijbehorende stelsel vergelijkingen is. 

Beschouwen we nu alleen het proefplaatje, dan is het verband tussen kracht F en verplaatsing u 

L P l  

ZO 
F = - U  (5.3) 

S~butitutie  va^ vergeGjkir,g (V.V>, (4.29) er, (4.21) in vergeEjking (4.19) levert het volmenJn lj 

verband tussen het buigend moment er, kromtestraal vac de plaatjes 

In paragraaf 4.2 is het analytisch verband tussen het buigend moment en de kromtestraal 
afgeleid, vergelijking (4.23). Combinatie van vergelijking (4.23) met (5.4) levert het volgende 
verband voor de materiaaleigenschappen 

waarbij E* en I/* de effectieve materiaaleigenschappen zijn bij buiging. Er dient opgemerkt 
te worden dat vergelijking 5.5 geldt voor isotroop materiaalgedrag. Uit de uniaxiale trekex- 
perimenten met zowel de ongeperforeerde plaat als de geperforeerde plaat is gebleken dat het 
materiaalgedrag min of meer isotroop beschouwd kan worden. Voor de buigexperimenten met 
zowel de ongeperforeerde als de geperforeerde plaat wordt verondersteld dat het buiggedrag 
isotroop is. Uit de experimenten zal blijken of deze veronderstelling inderdaad juist is. 

De buigexperimenten voor de ongeperforeerde plaat zijn uitgevoerd voor dezelfde 3 richtingen 
als waarmee de trekproeven zijn uitgevoerd (O,  45 en 90 graden). De plaatjes die zijn beproefd 
zijn 100 mm breed en 1 mm dik. Voor het bepalen van k , ~  is gebruik gemaakt van proefplaatjes 
met verschillende lengtes, 80,100 en 120 mm. Per lengte zijn er 3 plaatjes beproefd, dus in totaal 
9 experimenten per oriëntatierichting. Om de proefplaatjes een vergelijkbare voorgeschiedenis 
te geven, zijn de plaatjes eerst een keer gebogen met een kleine plastische vervorming. De 
grootte van de plastische vervorming is niet bekend. Door de plastische vervormingen worden 
de invloeden van de voorgeschiedenis geminimaliseerd en wordt het elastisch gebied groter. 
De specifieke stijfheden van de proefplaatjes voor de 3 oriëntatierichtingen worden gelijktijdig 
opgelost met de in appendix F vermelde kleinste kwadraten methode, zodat voor alle 3 de 
richtingen de machinestijfheid hetzelfde is. 

De resultaten van de buigproeven voor de ongeperforeerde plaat zijn weergegeven in tabel 5.1. In 
deze tabel zijn per oriëntatierichting de gevonden waarden voor kpl en 1-y*2 E* weergegeven. Voor 
de nauwkeurigheid van de metingen geldt dat de maximale afwijking van de gemeten kracht met 
de proportionele fit over het meetgebied waarover is gefit ongeveer 6 % van de maximale kracht 
van het meetgebied bedraagt. De afwijking tussen de gemeten waarde en de fit is maximaal 6 
% van de maximale meetwaarde. 

5.2 Vergelijking trekproef met buigexperiment voor ongeper- 
foreerde plaat 

Uit de resultaten van de buigexperimenten met de ongeperforeerde plaat, tabel 5.1, blijkt dat 
ook voor de buigproeven de tendens waar te nemen is dat de stijfheid voor O graden oriëntatie het 
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oriëntatierichting k , ~  [ N ] 
O 1135 

90 1189 238 I 45 1 1217 1 243 

5 [ IcN/mm2 ] 
227 

Tabel 5.1: Resultaten buigexperiment homogene plaat 

kleinst en voor 45 graden oriëntatie het grootst is. De verschiilen in de gemeten stijfheden voor de 
verschillende oriëntatie-richtingen zijn zodanig dat ook voor buiging verondersteld kan worden 
dat het materiaalgedrag inderdaad isotroop is. Voor de waarde 6 wordt de gemiddelde 
waarde over de 3 oriëntatierichtingen genomen: 

I;i* 

=236 LN/mm2 5 g e m  

1 - vizm 

Op basis van de resultaten van de trekexperimenten met de ongeperforeerde plaat in paragraaf 
3.1.1 is ook voor de trekexperimenten de verhouding &- bepaald (ook hier is het materiaalge- 
drag isotroop verondersteld) : 

=213 kN/mm2 
191 

1 - 0.3212 
Eb - - 

1 - u: (5.7) 

De materiaalparameter & blijkt dus voor de buigexperimenten met de ongeperforeerde plaat 
ongeveer 10 % hoger te  liggen dan voor de trekexperimenten. 

Bij de afgeleide formules van de buigbank is er van uitgegaan dat de kromming van de plaat 
in y-richting niet aanwezig is zodat de plaat buigt in een cylindrische vorm. Tijdens het 
buigen van de ongeperforeerde plaat blijkt echter dat de buiging niet cylindrisch is, omdat er 
wel degelijk een kleine welving in breedte-richting (y-richting) plaats vindt. Door het feit dat 
de welving in breedte-richting wel degelijk optreedt, zal vergelijking 4.2 een onderschatting van 
materiaalparameter &- geven. Dit komt echter niet overeen met de gevonden resultaten. 

Voordat de metingen met de buigexperimenten starten, wordt de plaat eerst een keer gebogen 
met een kleine plastische vervorming. Gedurende deze plastische vervorming buigt de plaat 
niet alleen in een cylindrische vorm, maar ook hier treedt een kleine welving in breedte-richting 
op. Wordt het plaatje vervolgens ontlast, dan zal het niet meer vlak zijn, maar licht gewelfd 
in breedte-richting. Voor de buiging van een gekromd plaatje in breedte-richting geldt dat de 
stijfheid groter is dan bij buiging van een vlakke plaat. Deze tweede reden is een mogelijke 
verklaring voor het verschil in eigenschappen. Er dient nog wel rekening te  worden gehouden 
met de welving in breedte-richting gedurende de elastische vervorming. 
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Hoofdstuk 6 

Buigexperimenten met 
geperforeerde plaat 

In dit hoofdstuk worden de buigexperimenten met de geperforeerde plaat behandeld. In para- 
graaf 6.1 worden de resultaten van het experiment weergegeven, waarna deze in paragraaf 6.2 
worden vergeleken met de trekexperimenten met de geperforeerde plaat uit paragraaf 3.1.2. 

6.1 Buigexperimenten met geperforeerde plaat 

Met de buigbank zijn ook experimenten met de 1 mm dikke geperforeerde plaat uitgevoerd. 
De buigproeven zijn ook hier uitgevoerd voor de 3 oriëntatierichtingen. In verband met de 
verschillende ligging van de gaatjes per oriëntatierichting worden voor iedere oriëntatierichting 
de lengte en breedte van de plaatjes slim gekozen. Voor de breedte van de proefplaatjes geldt 
dat deze ongeveer gelijk is aan 100 mm. Voor het bepalen van de 2 onbekende grootheden uit 
vergelijking (5.2) worden ook nu experimenten uitgevoerd met proefplaatjes van verschillende 
lengtes, ongeveer 80, 100 en 120 mm. 

Voor de geperforeerde plaat geldt dat dezelfde methode is toegepast als voor de ongeperforeerde 
plaat. Ook bij de geperforeerde platen worden de plaatjes een klein beetje plastisch vervormd om 
de invloed van de voorgeschiedenis te verminderen. De specifieke stijfheden van de proefplaatjes 
voor de 3 oriëntatierichtingen worden gelijktijdig berekend door de in appendix F vermelde 
kleinste kwadraten methode. Zoals reeds in het vorige hoofdstuk is aangegeven, wordt voor de 
buigexperimenten met de geperforeerde plaat verondersteld dat het materiaalgedrag isotroop 
is. Deze veronderstelling lijkt rechtvaardig omdat uit zowel de uniaxiale trekexperimenten met 
de ongeperforeerde en geperforeerde plaat als uit het buigexperiment met de ongeperforeerde 
plaat is gebleken dat het materiaal inderdaad isotroop verondersteld kan worden. Voor de 
geperforeerde plaat worden de gevonden waarden voor de specifieke materiaalstijfheden per 
lengte-eenheid en de materiaaleigenschappen respectievelijk weergegeven als 

De resultaten voor buiging van de geperforeerde plaat met de buigbank zijn weergegeven in 
tabel 6.1. Voor de nauwkeurigheid van de metingen geldt dat de maximale afwijking van de 
gemeten kracht met de proportionele fit over het meetgebied waarover is gefit ongeveer 8 % van 
de maximale kracht van het meetgebied bedraagt. 

! 
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- 
oriëntatierichting kpl [ N ] 

O 532 
90 557 I 45 I 571 I 99.5 

- &= [ k N / m m 2  ] 
95.5 

Tabel 6.1: Resultaten buigexperimenten geperforeerde plaat 

6.2 Vergelijking uniaxide trekexperiment met buigexperiment 
voor geperforeerde plaat 

Uit tabel 6.1 blijkt weer dat de stijfheid voor O graden het kleinst (95.5 k N / m m 2 )  en voor 45 
graden het grootst (99.5 k N / m m 2 )  is. Deze tendens komt overeen met de resultaten van de trek- 
experimenten en de buigproeven met de ongeperforeerde plaat. De oriëntatie-afhankelijkheid van 
de geperforeerde plaat blijkt ook nu een gevolg te zijn van de oorspronkelijke anisotropie in het 
bulkmateriaal en niet een gevolg van het perforatie-patroon. Deze geperforeerde plaat lijkt voor 
buiging evenals voor "in-vlak" deformatie geometrisch isotroop te zijn. De verschillen in de mate- 
riaaleigenschappen zijn klein genoeg om te veronderstellen dat het effectieve buiggedrag voor de 
geperforeerde plaat inderdaad isotroop is. In het vervolg wordt voor de experimenteel bepaalde 
effectieve buigeigenschappen voor de geperforeerde plaat de gemiddelde waarde genomen: 

-* 
Egem = 9 8  k N / m m 2  

1 - < e m  

Op basis van de resultaten van de uniaxiale trekexperimenten met de geperforeerde plaat in 
paragraaf 3.1.2 is ook voor de trekexperimenten de verhouding & bepaald (ook hier is mate- 
riaalgedrag isotroop verondersteld): 

- 

= 8 5  k N / m m 2  %em - 77 
- 

1 - viem 1 - 0.312 

waarbij voor de elasticiteitsmodulus en voor de dwarscontractiecoëfficiënt de gemiddelde waarde 
voor het ont- en belastingsgebied is genomen. 

Vergelijken we deze waarde met die van de buigexperimenten dan blijkt dat de stijfheid voor de 
buigexperimenten 13 % hoger ligt dan voor de trekexperimenten. 

Voor de geperforeerde plaat treedt bij buiging het effect van welving in breedte-richting nauwe- 
lijks op. Door het nauwelijks optreden van de welving in breedte-richting zal de onderschatting 
van de materiaalparameters als gevolg van de welving in breedte-richting ook minimaal zijn. 
Voor de meting ondergaat het proefplaatje eerst een kleine plastische vervorming. Doordat 
er nauwelijks sprake is van welving in breedte-richting zal tijdens de plastische vervorming het 
plaatje vlak blijven in breedte-richting, waardoor de stijfheid van het plaatje niet is toegenomen. 
De welving in breedte-richting voor de geperforeerde plaat treedt nauwelijks op, omdat de geper- 
foreerde plaat kan worden beschouwd als een plaat bestaande uit een aantal kleine dammetjes die 
afzonderlijk worden gebogen. Door de aanwezigheid van de gaten wordt de welving onderbroken, 
en zal de totale welving minder zijn. 

Uit de literatuur [li] blijkt dat voor geperforeerde platen in driehoeks perforatiepatroon met 
H / p  > 2 ( H  is de dikte van de plaat en p de minimale steek) het effectieve "in-vlak"-gedrag niet 
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gelijk is aan het effectieve buiggedrag. Dit blijkt ook uit de buigexperimenten en het uniaxiale 
trekexperiment met de geperforeerde plaat. In het volgende hoofdstuk worden numerieke simu- 
laties uitgevoerd om te  kijken hoe groot het verschil tussen het effectieve "in-vlak"-gedrag en 
buiggedrag is. Ook worden de effectieve buigeigenschappen numeriek bepaald. 
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Hoofdstuk 7 

Numerieke buiging 

In de vorige hoofdstukken zijn de buigexperimenten behandeld. Uit de vergelijking van de 
buigexperimenten met de trekexperimenten voor de geperforeerde plaat is gebleken dat de ef- 
fectieve buigeigenschappen verschillen met de effectieve membraaneigenschappen. In dit hoofd- 
stuk worden de numerieke simulaties voor buiging beschouwd. Eerst worden in paragraaf 7.1 
buigsimulaties met een ongeperforeerde plaat uitgevoerd om na te gaan of het met deze simu- 
laties mogelijk is de ingevoerde materiaalparameters te bepalen. Vervolgens worden in para- 
graaf 7.2 simulaties uitgevoerd met de geperforeerde plaat en met een ongeperforeerde plaat 
met de effectieve membraaneigenschappen van de geperforeerde plaat , voor de effectieve mem- 
braaneigenschappen worden de numeriek bepaalde waarden uit paragraaf 3.2 gekozen. Voor de 
eigenschappen van het bulkmateriaal van de geperforeerde plaat worden de waarden afkomstig 
van de uniaxiale trekexperimenten met de geperforeerde plaat uit paragraaf 3.1.1 genomen. De 
simulaties voor de geperforeerde plaat en de ongeperforeerde plaat worden met elkaar vergeleken 
om na te gaan wat de fout is die men maakt als de geperforeerde plaat wordt gemodelleerd als 
een ongeperforeerde plaat met de effectieve membraaneigenschappen onder buiging. Kortom, 
er wordt gekeken wat het verschil in effectieve eigenschappen bij 77in77-vlak77 deformatie en bij 
buiging is. In paragraaf 7.3 worden vervolgens de effectieve buigeigenschappen voor de geper- 
foreerde plaat numeriek bepaald. In het volgende hoofdstuk worden deze numeriek bepaalde 
effectieve buigeigenschappen voor de geperforeerde plaat vergeleken met de buigexperiment en 
met de geperforeerde plaat. 

7.i Buigsimulatie onderzoek voor homogene plaat met effec- 
t ieve ’’ in-vlak” eigenschappen 

Voordat de buiging van de geperforeerde plaat wordt behandeld, zijn er buigsimulaties met 
ongeperforeerde platen uitgevoerd. Deze simulaties worden uitgevoerd om na te gaan of het met 
behulp van de buigsimulaties mogelijk is om de ingevoerde materiaaleigenschappen te bepalen 
en wat de daarbij behorende randvoorwaarden zijn. De simulaties die worden uitgevoerd zijn de 
zuivere buiging van een rechthoekige plaat beschreven in paragraaf 4.1.1, en de buigbankproef, 
beschreven in paragraaf 4.2. 

Voor de simulatie van zuivere buiging van een rechthoekige plaat wordt het speciale geval 
M2 = O beschouwd. Voor de zakking van een punt in de plaat geldt dat deze kan worden 
weergegeven door vergelijking (4.18). In appendix G . l  zijn de randvoorwaarden voor deze si- 
mulatie weergegeven en tevens is beschreven hoe de materiadeigenschappen bepaald kunnen 
worden. 
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De tweede numerieke buigsimulatie die wordt uitgevoerd betreft die van de buigbank. Voor 
de kromming van de plaat bij deze simulatie geldt dat deze kan worden weergegeven door 
vergelijking (4.23). De randvoorwaarden voor deze simulatie en hoe de materiaaleigenschappen 
uit deze simulatie bepaald worden is beschreven in appendix G . l .  

Voor de berekeningen van de buigsimulaties wordt ook nu gebruik gemaakt van shell-elementen. 
Uit eerder uitgevoerd buigsimulaties is gebleken dat shell-elementen het buiggedrag goed kunnen 
beschrijven. Voor het materiaal van de ongeperforeerde plaat worden de numeriek bepaalde 
effectieve membraaneigenschappen, uit paragraaf 3.2, genomen: E= 83.1 k N / m m 2  en Y= 0.328. 
Voor deze ongeperforeerde plaat geldt verder i/( 1 - V 2 ) =  93.8 bN/mm2. 

In tabel 7.1 zijn de resultaten van de numerieke simulaties weergegeven. Voor de zuivere buiging 
van de rechthoekige plaat zijn dat de berekende zakkingen in punt B en D van figuur G.1, en 
de bepaalde materiaaleigenschappen E en v. Voor de numerieke buigbanksimulatie zijn dat de 
berekende hoekverdraaiingen Y ~ , A D  en qY,gc, en de bepaalde verhouding E / (  1 - v2) .  

I Zuivere buininn M? = O 

Tabel 7.1: Numerieke simulatie ongeperforeerde plaat: zuivere buiging M2 = O en buigbankproef 

Uit tabel 7.1 blijkt dat de numerieke modellen goed zijn en dat de uitkomsten overeen komen 
met de ingevoerde materiaalparameters. Het is met de numerieke buigsimulaties mogelijk de 
ingevoerde materiaalparameters te bepalen. Voor de numerieke simulaties met de ongeper- 
foreerde plaat blijkt de grootte van de elementen geen invloed te hebben op de resultaten. Ieder 
willekeurige elementverdeling gaf exact dezelfde resultaten. 

7.2 Buiging geperforeerde plaat versus ongeperforeerde plaat 
met effectieve membraaneigenschappen 

Voor het beschrijven van het buiggedrag van schaduwmaskers worden de maskers gemodelleerd 
als een homogene plaat met de effectieve membraaneigenschappen. De vraag is echter of voor 
buiging van een geperforeerde plaat geldt dat de effectieve eigenschappen gelijk zijn aan de 
effectieve eigenschappen voor "in-vlak" deformatie. Voor het antwoord op deze vraag worden 
er numerieke buigsimulaties uitgevoerd met de geperforeerde plaat en met een ongeperforeerde 
plaat met de effectieve membraaneigenschappen. 

Voor de vergelijking worden 2 verschillende numerieke buigsimulaties uitgevoerd. De 2 buigsi- 
mulaties zijn de zuivere buiging van een rechthoekige plaat en de numerieke buigbankproef. Voor 
de effectieve membraaneigenschappen van de geperforeerde plaat worden de numeriek bepaalde 
waarden uit paragraaf 3.2 genomen. Voor de numeriek bepaalde effectieve membraaneigenschap- 
pen geldt: 

I? = 83.1 kN/mm2 

Ü = 0.338 
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De buigsimulaties voor de ongeperforeerde plaat zijn al eerder beschreven in paragraaf 7.1, 
evenals de resultaten. 

positie 
recht sonder B 
rechtsboven C 
linksboven D 

Voor de eigenschappen van het bulkmateriaal van de geperforeerde plaat worden de waar- 
den afkomstig van de uniaxiale trekexperimenten met de geperforeerde plaat uit paragraaf 
3.1.1 genomen. De randvoorwaarden voor de buigsimulaties met de geperforeerde plaat staan 
weergegeven in appendix G.2. De simulaties voor de geperforeerde plaat worden uitgevoerd 
voor elementverdeling N=2 en 3. Met de resultaten voor de 2 elementverdelingen wordt de 
Richardson extrapolatie, zie Wesseling [13], uitgevoerd om dk convergemde s.,.sarde te bepalen. 
Evenals voor de numerieke "in-vlak" simulaties is er ook voor buiging nagegaan of de bepaalde 
convergerende waarde met N=2 en 3 nauwkeurig genoeg is. Om dit na te gaan zijn er ook sim- 
ulaties uitgevoerd voor N=4, 5 en 6. Uit de berekeningen van de convergerende waarde voor de 
verschillende elementverdelingen blijkt dat de convergerende waarde voor N=2 en 3 nauwkeurig 
genoeg is. 

zakking zakking relatief 

0.1137 0.1365 20.1 
0.09213 0.09375 1.4 
-0.02164 -0 .O3492 11.7 

geperforeerde plaat [mm] homogene plaat [mm] verschil % 

Voor het bepalen van het verschil tussen de geperforeerde plaat en de ongeperforeerde plaat met 
de membraaneigenschappen wordt alleen het verschil in zakking op de verschillende plaatsen 
beschouwd. Het relatieve verschil wordt als volgt gedefinieerd 

positie 
midden 

'Wgeper f oreerde p laa t  - w h o m o g e n e  p l a a t .  

W m a x , g e p e r  f oreerde p l a a t  
relatief verschil = 

zakking zakking relatief 

-0.02568 -0.03022 17.7 
geperforeerde plaat [mm] homogene plaat [mm] verschil % 

Voor de zuivere buigproef Mz=O worden de hoeken rechtsonder, rechtsboven en linksboven 
(punten B, C en D in figuur G.3) met elkaar vergeleken en voor de numerieke buigbankproef 
de zakking in het midden. De resultaten voor de buigsimulaties met de geperforeerde plaat en 
de ongeperforeerde plaat staan weergegeven in tabel 7.2 en 7.3, waarbij voor de geperforeerde 
plaat de convergerende waarde is weergegeven. 

Tabel 7.2: Vergelijking geperforeerde plaat met ongeperforeerde plaat voor de numerieke simulatie 
buiging M 2 = U  

Tabel 7.3: Vergelijking geperforeerde plaat met homogene plaat voor buiging numerieke buig- 
bankproef 

Uit tabel 7.2 en 7.3 blijkt dat het verschil in buiging tussen de geperforeerde plaat en de ongeper- 
foreerde plaat met de effectieve membraaneigenschappen aanzienlijk is. Het is dus niet mogelijk 

i 
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om de geperforeerde plaat voor buiging te modelleren als een homogene plaat met de effectieve 
membraaneigenschappen. Het verschil tussen de geperforeerde plaat en de ongeperforeerde plaat 
blijkt ongeveer 20 % te  zijn voor de hier gebruikte verhouding H/p=0.285 (H is dikte plaat en p 
de minimale steek tussen de gaten). Om het buiggedrag van de geperforeerde plaat nauwkeurig 
te  beschrijven is het noodzakelijk om de effectieve buigeigenschappen voor deze verhouding H/p 
te  bepalen. De waarden voor de effectieve buigeigenschappen voor de geperforeerde plaat worden 
in de volgende paragraaf numeriek bepaald. 

u 

E; 
5;2 

7.3 Numerieke bepaling effectieve buigeigenschappen geper- 
foreerde plaat 

, -.-- -.-, 
105.1 k N / m m 2  102.0 k N / m m 2  99.5 k N / m m 2  

0.203 0.204 0.205 

Uit de berekeningen van de vorige paragraaf is gebleken dat het buiggedrag van een geper- 
foreerde plaat met deze verhouding H/p niet te  beschrijven is met een ongeperforeerde plaat 
met de effectieve membraaneigenschappen. Om het buiggedrag nauwkeurig te  beschrijven wor- 
den de effectieve buigeigenschappen bepaald. De effectieve buigeigenschappen worden bepaald 
met numerieke simulatie M2=0, omdat het met de simulatie mogelijk is de effectieve materi- 
aaleigenschappen afzonderlijk te bepalen. 

Voor de buiging M2 = O is een uitdrukking voor de zakking w als functie van de positie in de plaat 
weergegeven, vergelijking 4.18. Door op verschillende posities in de plaat de zakking w te bereke- 
nen, is het mogelijk om hiermee de effectieve buigeigenschappen voor de geperforeerde plaat te 
bepalen. Omdat we voor het materiaalgedrag van het bulkmateriaal hebben aangenomen dat 
het materiaalgedrag isotroop is, gaan we ook nu, evenals bij de effectieve membraaneigenschap- 
pen, uit van isotroop materiaalgedrag ( E l  = E2 en v12 = v21 en de hoofdassen van "anisotropie" 
samenvallen met het (x, y)-assenstelsel in figuur G.3). De effectieve buigeigenschappen zijn op 
de volgende manier bepaald: 

en 

waarbij indices B en D de posities aangegeven in figuur G.3 zijn. Door de zakking in punten B 
en D te berekenen is het mogelijk de effectieve buigeigenschappen te bepalen. 

De berekeningen voor de geperforeerde plaat worden uitgevoerd met element verdeling N=2 en 
3. In tabel 7.4 zijn de resultaten voor de 2 elementverdelingen weergegeven. Ook is in deze tabel 
de waarde voor de Richardson extrapolatie gegeven. 

I materiaal I element ver deling I Richardson extraDolatie I " I eieenschaD I N=2. h=0.5 I N=3. h=0.33 I ?CPX" 99 - X n L  I 

Tabel 7.4: Bepaling eflectieve buigeigenschappen met buigproef M2 = O 
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Met de buigbank, beschreven in paragraaf 4.2, is het niet mogelijk de materiaaleigenschappen 
afzonderlijk te  bepalen maar alleen de verhouding k,*/(l - 5;;). Deze verhouding volgt uit 
vergelijking (4.23) en (4.21) 

materiaal 

E5* 
1-y*z 

eigenschap 

Ë; 12Ml -- 
w * 2  - 

- I / i z  bh3($%,AD - (?y,BC) 

element ver deling Richardson extrapolatie 
4 9  N=2, h=0.5 N=3, h=Q.33 F( 420.33 - 20 .5 )  

110.2 k N / m m 2  116.0 k N / m m 2  112.8 k N / m m 2  

(7.4) 

waarbij V ~ , A D  - yy ,gC gelijk is aan a. De numerieke buigbankproef wordt uitgevoerd voor de 
de elementverdeling N=2 en 3. In tabel 7.5 zijn de resultaten voor de verhouding weergegeven. 
Ook wordt de convergerende waarde bepaald door de Richardson extrapolatie weergegeven. 

Tabel 7.5: Bepaling efleectieve buigeigenschappen met de numerieke buigbankproef 

Bereken we de waarde &/( 1 - 5;;) voor de buigproef M2 = O dan krijgen we 

E; 99.5 
-- = 103.9 k N / m m 2  
1 - 6;; - 1 - 0.2052 (7.5) 

Vergelijken we de simulatie zuivere buiging M2=0 met de simulatie van de buigbankproef dan 
blijkt de materiaaleigenschap &/( 1 - 5;;) voor de simulatie van de buigbankproef ongeveer 6 
% hoger te liggen dan voor de zuivere buiging M2=0, terwijl deze gelijk aan elkaar behoren te 
zijn. 

Een verklaring voor het verschil tussen beide verhoudingen is de randvoorwaarde vx = yz=O 
voor alle nodes. Voor de geperforeerde plaat zal bij buiging een kleine vervorming tussen de 
gaten optreden waardoor de randvoorwaarde cpx = pz=O voor alle nodes voor de geperforeerde 
plaat niet geldt. De geperforeerde plaat wordt door deze randvoorwaarde stijver waardoor de 
verhouding E,*/( 1 - 5;;) hoger komt te liggen. 

Om de gevonden waarden bij de buiging M2 = 0 te  verifiëren wordt er een derde numerieke 
buigsimulatie uitgevoerd. De derde numerieke buigsimulatie is bijna gelijk aan de simulatie van 
de buigbankproef. Het verschil tussen beide simulaties is dat de randvoorwaarde qIG = yz=Q voor 
alle nodes voor de derde numerieke simulatie is vervallen. De derde numerieke simulatie wordt 
in het vervolg aangeduid met simulatie buigproef3. De randvoorwaarden aan de randen van de 
plaat zijn voor simulatie buigproef3 gelijk aan de simulatie van de buigbankproef. Buigproef3 
zal worden uitgevoerd met een geperforeerde plaat en met een ongeperforeerde plaat met de 
effectieve buigeigenschappen afkomstig uit buigproef M2 = O. Voor beide platen wordt de 
hoekverdraaiing aan de rand bepaald die konstant is over de volle breedte. 

De proef wordt voor de geperforeerde plaat uitgevoerd met elementverdeling N=2 en 3. De 
resultaten zijn weergegeven in tabel 7.6. 
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element verdeling I Richardson extrapolatie 1 

hoekverdraaiing [rad] 

" 
ij( 4 9  420.33 - 20.5) N=2, h=0.5 N=3, hz0.33 

0.005776 0.005951 0.006091 

Tabel 7.6: Bepaling hoekverdraaiing voor de geperforeerde plaat bij buigproef3 

B~igproef3 VODï de c;ngeI;erforeerde p!aat wordt uit geveerd xvr==r 2 &mentTjerdeEngen. Rij 
de eerste elementverdeling ( N = l ,  h=l )  zijn de breedte en lengte va3 een element gelijk aan 
respectievelijk A,/2 en Ah/2, voor de definitie van A, en Ah zie figuur 1.3. Bij de tweede ele- 
mentverdeling (N=2, h=0.5) zijn de breedte en lengte van een element gelijk aan respectievelijk 
A,/4 en Ah/4. De resultaten voor de homogene plaat zijn weergegeven in tabel 7.7. 

element verdeling I Richardson extraDolatie I 
I " I N = l .  h = l  I N=2. h=0.5 I 1/4zn 5 - 2 1  I 1 -  I - I  pi-- - , -  ! "." 

hoekverdraaiing [rad] I 0.006092 I 0.006096 I 0.006097 

Tabel 7.7: Bepaling hoelcverdraaiing voor homogene plaat bij buigproef3 

Vergelijken we de resultaten uit tabel 7.6 en 7.7 met elkaar dan blijkt dat de gevonden waarden 
voor de hoekverdraaiing aan de randen goed met elkaar overeen komen. De met de numerieke 
simulatie van de zuivere buiging M2 = O bepaalde effectieve buigeigenschappen blijken ook voor 
de simulatie buigproef3 te gelden. 

Om te verifiëren of het materiaalgedrag inderdaad isotroop is, is de numerieke simulatie van het 
speciale geval van zuivere buiging uit paragraaf 4.1.1, voor het geval Ml = O uitgevoerd. De 
randvoorwaarden voor deze simulatie en de vergelijking voor de zakking w zijn haast identiek 
aan die van de simulatie Mz=O. Met de simulatie M1=0 worden de waarden voor E2 en v21 
bepaald. Vergelijken we de convergerende waarden bepaald door elementverdeling N=2 en 3 
voor Ml = O met die van M2 = O, dan blijkt het effectieve buiggedrag inderdaad isotroop te 
zijn. Voor de numeriek bepaalde effectieve buigeigenschapper, gelden de volgende waarden: 

Ë*=99.5  kN/mm2 

Ü* = 0.205 

De effectieve membraaneigenschappen kunnen numeriek worden bepaald door de simulatie M2 =O 
en Ml # O of de simulatie M1=0 en Mz # O. 
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Hoofdstuk 8 

Vergelijking resultaten 
buigexperimenten met 
buigsimulat ies voor geperforeerde 
plaat 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de effectieve buigeigenschappen voor de geperforeerde plaat 
bepaald, experimenteel en numeriek. In dit hoofdstuk worden de buigexperimenten vergeleken 
met de numerieke buigsimulaties voor de geperforeerde plaat. De effectieve buigeigenschappen 
voor de geperforeerde plaat zijn numeriek berekend met de buigsimulatie = O voor een 
rechthoekige plaat. Voor de numerieke buigsimulatie geldt: 

-- - 103.9 k N / m m 2  E* 
1 - ü* 

Vergelijken we deze waarde met 

(8.1) 

de gemiddelde experimentele waarde (98 k N / m m 2 ) ,  dan blijkt 
de numerieke waarde ongeveer 6 % hoger te liggen dan de experimentele. 

Het verschil tussen numeriek en experimenteel is ook nu weer gelijk aan het verschil in mem- 
braaneigenschappen tussen de standaard trekproef en de trekproef uitgevoerd met de 60 mm 
brede trekstaaf. Voor de buigplaatjes geldt ook nu dat de randen niet geslepen zijn. Worden 
voor de bulkeigenschappen van de geperforeerde plaat ook nu de waarden van de 60 mm trek- 
staaf genomen dan zal het verschil minder worden. Door nu het verschil in resultaten van de 
standaard 20 mm trekstaaf en de 60 mm trekstaaf nader te onderzoeken wordt misschien ook 
een verklaring voor dit verschil gevonden. 

Een andere mogelijke verklaring voor het verschil tussen de numerieke simulaties en de buig- 
experimenten is het optreden van welving in de breedte-richting van de proefplaatjes. Door 
deze welving zal enerzijds de stijfheid afnemen, als gevolg van de optredende welving in het 
elastisch gebied, anderzijds neemt de stijfheid toe als de plaat aan het begin van het experiment 
al gekromd is in breedte-richting, bijvoorbeeld door voor het werkelijke experiment het proef- 
plaatje een kleine plastisch vervorming te geven. Voor de invloed van de welving op de gemeten 
materiaaleigenschappen dient nader onderzoek te worden verricht. 
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Hoofdstuk 9 

Numerieke buigsimulat ies 
geperforeerde plaat met 3-D 
gatvorm 

Bij het bepalen van de effectieve buigeigenschappen van het CMT schaduwmasker is tot nu 
toe verondersteld dat de gaten in het masker cylindrisch zijn. In werkelijkheid is dat niet het 
geval en hebben de gaten als gevolg van het etsproces een 3-dimensionale getapte vorm. Om 
de invloed van de 3-dimensionale gatvorm op het effectieve buiggedrag te  bestuderen, worden 
in dit hoofdstuk numerieke buigsimulaties uitgevoerd met een plaat met 3-D gaten. Door de 
3-D gatvorm is het niet mogelijk om tijdens de numerieke simulaties gebruik te maken van shell 
elementen. Voor de numerieke simulaties wordt nu gebruik gemaakt van tetraëders met 4 nodes 
(element 134 van MARC[4]). 

Figuur 9.1: Elementverdeling pluat met 3-D gatvorm met elementverdeling hl =O. 33 

De numerieke simulaties worden uitgevoerd met zowel cylindrische als 3-D gaten. Als vorm van 
de 3-D gaten wordt de doorsnijding van een bol met een plaat genomen, waarbij is gezorgd dat 
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de inhoud van het bolvormig gat gelijk is aan de inhoud van het cylindrisch gat. Het middelpunt 
van de bol wordt zo gekozen dat deze ligt aan de onderkant van de plaat. Voor de inhoud van 
het cylindrisch gat geldt 

gat type 
aantal nodes 

aantal elementen 

zakking punt B1 [mm] 
zakking punt Ci [mm] 
zakking punt D1 [mm] 

zakking punt Al [mm] 

waarbij r de straal van de cylinder is en H de dikte van de plaat. Voor de inhoud van het 
bolvormig gat geldt 

Cylindrisch Bolvormig 
1724 1926 
5856 6480 

O O 
-2.33e-3 -2.37e-3 
-1.85e-3 - 1.8 le-3 
0.49e-3 O .55e-3 

waarbij p i  de straal van het gat is aan de onderkant van de plaat en p2 de straal aan de bovenkant 
van het gat. Omdat het middelpunt van de bol samenvalt met de onderkant van de plaat geldt: 
pi = R en p2 = d m  waarbij R de straal van de bol is. Stellen we beide inhouden aan 
elkaar gelijk, dan geldt dit voor: R = 1.1547 

Voor de elementverdeling van de geperforeerde plaat wordt gebruik gemaakt van de automatische 
elementverdeling in MARC, waarbij de gemiddelde randlengte hl van de elementen opgegeven 
moet worden. De numerieke simulaties worden voor zowel de cylindrische gaten als de bolvormige 
gaten uitgevoerd voor de automatische elementverdeling hl =O.25. Door het gebruik van de 
tetraëders worden de randvoorwaarden voor de buigsimulatie M2 = O iets anders. De geometrie 
en de randvoorwaarden van deze simulatie zijn weergegeven in appendix H. 

In tabel 9.1 zijn de resultaten van de simulaties voor de geperforeerde platen met cylindrische 
en bolvormige gaten weergegeven, voor elementverdeling hl d . 2 5 .  In deze tabel zijn behalve 
de zakking van de verschillende posities aan de onderkant van de plaat ook het aantal nodes en 
elementen per plaat weergegeven. 

Tabel 9.1: Buigsimulatie m2 = O voor geperforeerde plaat met 3-0 gaten voor hl = 0.25 

Vergelijken we de resultaten van de buigsimulatie Mz=O voor de geperforeerde plaat met de 
cylindrische en de bolvormige gaten met elkaar, dan blijken de resultaten goed met elkaar overeen 
te komen. De verschillen tussen beide resultaten komen voor een deel door het verschillend aantal 
elementen en nodes bij beide simulaties. Er dient opgemerkt te  worden dat door het gebruik 
van een veel fijnere elementverdeling voor de tetraëders het buiggedrag een stuk nauwkeuriger 
zal worden. 

Als voorlopige conclusie kan worden gesteld dat de 3-D gatvorm nauwelijks invloed heeft op de 
effectieve buigeigenschappen, zolang de inhoud van de doorsnijding met de plaat maar vergelijk- 
baar is met die van een cylindrisch gat. Om tot een uitgebreidere uitspraak te  komen is verder 
onderzoek naar de 3-dimensionale gatvorm noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 10 

Cornbinat ie effectieve rnernbraan- 
en buigeigenschappen in een model 

Uit de vorige hoofdstukken is gebleken dat de effectieve membraaneigenschappen en de effec- 
tieve buigeigenschappen voor de geperforeerde plaat met verhouding H/p=0.286 niet aan elkaar 
gelijk zijn. Om tot een goede beschrijving van het trekproces van schaduwmaskers te  komen 
is het wenselijk dat in één model zowel in-vlak deformatie als buiging beschreven kan worden, 
omdat beide mechanismen optreden tijdens het trekproces. In paragraaf 10.1 wordt een model 
beschreven dat de effectieve membraan- en buigeigenschappen combineert in één model. Dit 
model is gebaseerd op de combinatie van membraan en shell elementen. In paragraaf 10.2 wordt 
het model toegepast op de geperforeerde plaat en worden numerieke simulaties uitgevoerd om 
het model te  verifiëren. 

10.1 Combinatie membraan- en shell-elementen 

Voor het combineren van de effectieve membraan eigenschappen en de effectieve buigeigenschap- 
pen wordt gebruikt gemaakt van membraan en shell elementen. Deze 2 elementen worden op 
elkaar geplaatst, zodat voor ieder punt van de plaat zowel een membraan als een shell element 
aanwezig is. Bet model is gebaseerd op het feit dat het membraan element geen stijfheid tegen 
buiging bezit. 

Omdat het membraan element geen buigstijfheid bezit, geldt dat de eigenschappen van het shell 
element gelijk moeten zijn aan de effectieve buigeigenschappen. Beschouwen we vergelijking 
(4.9), (4.10), (4.11) en (4.12) dan blijken de verschillende momenten evenredig te zijn met de 
dikte van de plaat tot de derde macht. Voor het shell element moet steeds gelden dat het produkt 
van de in-vlak stijfheden en de dikte van de plaat tot de derde macht voor de geperforeerde plaat 
en het shell element aan elkaar gelijk moeten zijn. Er moet steeds gelden: 

waarbij index s staat voor de shell elementen en index p voor de plaat. Voor de dwarscon- 
tractiecoëfficiënt van het shell element geldt dat deze gelijk is aan de effectieve dwaïscontrac- 
tiecoëfficiënt voor buiging. 

Door het toevoegen van het membraan element aan het shell element kunnen de effectieve 
membraameigenschappen worden veranderd zonder dat de buigeigenschappen veranderen. Voor 
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de combinatie van het membraan- en shell-element en voor de plaat met de effectieve mem- 
braaneigenschappen geldt dat de rekken aan elkaar gelijk moeten zijn. Spanningsvector 0 en 
de lineaire rekvector worden verondersteld te zijn gekoppeld volgens vergelijking (2.1). Voor 
zowel de combinatie van het membraan en shell element als voor de plaat met de effectieve 
membraameigenschappen moeten de stijfheidsmatrices aan elkaar gelijk zijn. De totale stijf- 
heidsmatrix voor de combinatie membraan en shell element is opgebouwd uit de stijfheidsmatrix 
voor het membraan element en de stijfheidsmatrix voor het shell element vermenigvuldigd met 
de relatieve dikte van een element. De relatieve dikte van een element is gedefinieerd als de 
dikte gedeeld door de totale dikte van de combinatie membraan en shell element. Er geldt de 
volgende vergelijking 

(10.2) 

waarbij hs de dikte van het shell element is, hm de dikte van het membraan element, K ,  
de stijfheidsmatrix van het shell element, Km de stijfheidsmatrix van het membraan element 
en Kplaat de stijfheidsmatrix voor de plaat met de effectieve membraameigenschappen. De 
materiaaleigenschappen van het membraan element kunnen worden opgelost door de volgende 
vergelijking op te lossen. 

(10.3) 

In appendix I zijn de matrices voor het bepalen van de materiaaleigenschappen voor het mem- 
braan element uitgeschreven. Het effectieve membraamgedrag is hierbij orthotroop verondersteld 
en verder wordt aangenomen dat er sprake is van een vlakspanningstoestand. Ook is in deze 
appendix de vergelijking voor de eerste term van de stijfheidsmatrix van het membraan element 
gegeven. Er dient opgemerkt te  worden dat de bepaalde stijfheden voor het membraan element 
groter dan O moeten zijn en dat de dwarscontractiecoëfficiënt moet liggen tussen O en 0.5. 

Als de massa van de plaat ook een rol speelt bij de deformatie van de plaat, bijvoorbeeld bij 
dynamische effecten of deformatie als gevolg van het eigen gewicht, dient er voor gezorgd te 
worden dat de totale massa van de combinatie membraan en shell element gelijk is aan de massa 
van de geperforeerde plaat. Een mogelijkheid om aan deze eis te voldoen is het aanpassen van de 
dichtheid van de membraam en shell element zodat de totale massa van de combinatie membraan 
en shell element gelijk is aan de massa van de geperforeerde plaat. 

Een andere eis die aan de combinatie membraan en shell element gegeven kan worden is de eis 
dat de dikte van het dikste element gelijk moet zijn aan de dikte van de geperforeerde plaat. 
Deze eis kan van belang zijn als men wil weten wanneer een plaat kontakt maakt met een ander 
voorwerp. In dat geval is het van belang dat de dikte van de gecombineerde elementen gelijk is 
aan de dikte van de geperforeerde plaat. 

10.2 Toepassing voor geperforeerde plaat 

In de vorige paragraaf is behandeld hoe de effectieve membraam- en buigeigenschappen in één 
model gecombineerd kunnen worden door het combineren van membraam en shell elementen. 
In deze paragraaf gaan we deze methode toepassen voor de geperforeerde plaat waarvan de 
effectieve eigenschappen bepaald zijn. 

Voor de effectieve membraam en buigeigenschappen van de geperforeerde plaat worden de nu- 
meriek berekende waarden genomen, omdat de berekening van het gedrag voor de combinatie 
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membraan en shell element ook numeriek gebeurd. De resultaten van de numerieke bepaling 
voor de effectieve materiaaleigenschappen staan weergegeven in tabel 10.1. 

membraameigenschappen 
Ë, = Ëy = Ë=83.1 k N / m m 2  

I effectieve I effectieve I 
buigeigenschappen 

ËT = Ëg = Ë*=99.5 kN/mm2 vy = Üyx = 5=0.338 
G,,=Sì.ì KN/mm2 

Ür2 = Üg1 = Ü*=0.205 

Tabel 10.1: Numeriek bepaalde eflectieve membraam- e n  buigeigenschappen geperforeerde plaat 

Voor het effectieve membraamgedrag geldt dat het materiaalgedrag isotroop is. Omdat bij de 
bepaling van de effectieve buigeigenschappen torsie buiten beschouwing is gelaten is de effectieve 
glijdingsmodulus voor torsie niet bepaald. Om toch een waarde voor de glijdingsmodulus te  
hebben wordt ook voor buiging verondersteld dat het materiaalgedrag isotroop is, en dat geldt: 

Voor de berekeningen die in dit rapport zijn uitgevoerd, speelde de massa van de platen geen rol 
en werd buiten beschouwing gelaten. Ook voor de combinatie van de effectieve membraam- en 
buigeigenschappen zal de massa van de platen buiten beschouwing gelaten worden. Ook zijn er 
geen effecten waarbij de dikte van de plaat een rol speelt zoals bij kontaktverschijnselen. Voor 
de elementen geldt dat de diktes in dit geval geen rol spelen en dat deze vrij t e  kiezen zijn. 

In dit geval wordt voor de dikte van het membraan en shell element dezelfde dikte als voor de 
geperforeerde plaat genomen, h, = h,=l mm. Doordat de dikte van het shell element en de 
geperforeerde plaat aan elkaar gelijk zijn, geldt voor de materiaaleigenschappen van het shell 
element dat deze gelijk zijn aan de effectieve buigeigenschappen van de geperforeerde plaat. Dus 

G;2 = &/(2( l+  Y*)). 

EI,, = E2,, = E,=99.5 kN/mm2 

Bepalen we nu voor h,=l mm de materiaaleigenschappen van het membraan element dan 
gelden de juiste effectieve membraaneigenschappen voor een dwarscontractiecoëfficiënt groter 
dan 0.5. Omdat een dwarscontractiecoëfficiënt van boven de 0.5 niet mogelijk is, wordt de 
dikte van het membraan element groter zodat de dwarscontractiecoëfficiënt kleiner wordt. Een 
andere mogelijkheid om de dwarscontractiecoëfficiënt te verkleinen is het verkleinen van de dikte 
van het shell element. Omdat bij het verkleinen van de dikte van het shell element buiten de 
eigenschappen van het membraan element ook de eigenschappen van het shell element veranderd 
moeten worden, wordt in dit geval, waarbij de dikte geen rol speelt, gekozen voor het vergroten 
van de dikte van het membraan element. Nemen we nu voor de dikte van het membraamelement 
2 mm en bepalen vervolgens de materiaaleigenschappen, dan krijgen we de volgende waarden 

El,, = E Z , ~  = E,=73.4 k N / m m 2  

~ 1 2 , ~  = 1/21 , ,  = ~,=0.416 

G12,,=26.0 k N / m m 2  
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Voor het membraan element geldt ook dat het materiaalgedrag isotroop is, want G I ~ , ~  N 

Om het model van de combinatie membraan en shell element te  verifiëren worden numerieke 
simulaties uitgevoerd met de 2 gecombineerde elementen. De simulaties worden uitgevoerd met 
een ongeperforeerde plaat met een lengte van 10 mm en een breedte van 8 mm. De plaat 
wordt gemodelleerd door een membraan element van 2 mm en een shell element van 1 mm. De 
materiaaleigenschappen van beide elementen zijn hierboven afgeleid. De simulaties die worden 
zitgevoerd zijn de mivere huiging M z = O j  de treksimidatie voor het bepallen van EZ en uzy en de 
afschuivingssimulatie voor het bepalen van G,, . De randvoorwaarden voor de simulatie zuivere 
buiging Mz=O zijn weergegeven in appendix G.l. De randvoorwaarden voor de treksimulatie 
en de afschuivingsimulatie zijn weergegeven in appendix C. De in deze appendix beschreven 
randvoorwaarden voor de geperforeerde plaat gelden ook voor de ongeperforeerde plaat. 

Met de 3 simulaties worden de effectieve eigenschappen voor de combinatie membraan en shell 
element bepaald, die met iedere simulatie bepaalde kunnen worden. De bepaalde effectieve 
eigenschappen staan weergegeven in tabel 10.2. De indices buig en mem staan respectievelijk 
voor de bepaalde buig en membraan eigenschappen. Voor het bepalen van de buigeiegenschappen 
dient er rekening meegehouden te worden dat het membraan element geen buigstijfheid bezit en 
dat voor de dikte van de plaat voor het bepalen van de buigeigenschappen alleen de dikte van 
het shell element genomen moet worden. 

Em 
2(1+um) 

Simulatie zuivere buiging Mz=O t reksimulat ie 
effectieve El,buig=99.5 kN/ lmm2 Ez,,,,=83.1 kNlmm2 

afschuivingsimulat ie 
G,,,,,,=31.0 kNf mm2 

Tabel 10.2: Resultaten simulatie met combinatie membraan en shell elementen 

Vergelijken we de de bepaalde effectieve eigenschappen voor de combinatie membraan en shell 
element uit tabel 10.2 met de numeriek bepaalde effectieve eigenschappen voor de geperforeerde 
plaat uit tabel 10.1, dan blijken de effectieve eigenschappen met elkaar overeen te komen. De 
combinatie membraan en shell element voor het tegelijkertijd modelleren van de membraan- en 
buigeigenschappen blijkt te werken voor buiging en in-vlak deformatie afzonderlijk. Omdat voor 
lineaire vervorming de combinatie van in-vlak deformatie en buiging gelijk is aan de som van 
beide afzonderlijk zal de combinatie membraan en shell element waarschijnlijk ook goed werken 
voor een gecombineerde belasting. 

Om te verifiëren of de combinatie membraan en shell element voor de combinatie in-vlak defor- 
matie en buiging inderdaad overeen komt met de deformatie van de geperforeerde plaat dienen 
nog simulaties uitgevoerd te worden. Verder moeten er experimenten met de geperforeerde plaat 
worden uitgevoerd, waarbij zowel in-vlak deformatie als buiging optreedt om te  verifiëren ofdat 
het gedrag van de geperforeerde plaat inderdaad overeen komt met het voorspelde gedrag op 
basis van de combinatie membraan en shell element. 
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Hoofdstuk 11 

Conclusies en opmerkingen 

Het doel van dit rapport is na te gaan of het mogelijk is het CMT schaduwmasker te mod- 
elleren als een ongeperforeerde plaat met gelijke effectieve eigenschappen als het geperforeerde 
schaduwmasker, waarbij zowel het "in-vlak"-gedrag als het buiggedrag goed wordt beschreven. 
Ter vereenvoudiging wordt het CMT schaduwmasker beschouwd als een geperforeerde plaat met 
cylindrische gaten in een driehoekig perforatie patroon. 

Voor de geperforeerde plaat worden zowel de effectieve membraaneigenschappen als de effectieve 
buigeigenschappen bepaald. Bij de vergelijking tussen de numerieke buigsimulatie van de geper- 
foreerde plaat en de numerieke buigsimulatie van de plaat met de effectieve membraaneigen- 
schappen blijkt dat de geperforeerde plaat ongeveer 20 % stijver is dan de ongeperforeerde 
plaat met de effectieve membraaneigenschappen. Dit geldt voor de hier gebruikte verhouding 
H/p=0.285 (H is dikte plaat en p de minimale steek tussen de gaten). Ook experimenteel blijkt 
de buigstijfheid van de geperforeerde plaat groter te zijn dan de membraanstijfheid. Uit zowel 
de numerieke simulaties als uit de uniaxiale trekexperimenenten is gebleken dat het effectieve 
materiaalgedrag voor het hier gebruikte perforatie patroon isotroop is. 

Uit zowel de numeriek als experimenteel bepaalde effectieve eigenschappen voor "in-vlak" de- 
formatie en buiging blijkt er een verschil te zijn in beide effectieve eigenschappen. Voor het 
combineren van de effectieve membraan- en buigeigenschappen in één model wordt gebruikt 
gemaakt van membraan en shell elementen. In dit rapport is afgeleid hoe ze moeten worden 
gecombineerd. Uit de numerieke simulaties met de combinatie membraan en shell element blijkt 
het model te werken voor buiging en "in-vlak" deformatie afzonderlijk. Om te  bepalen of de 
combinatie membraan en shell element ook werkt voor een gecombineerde belasting dient een 
nader onderzoek te  worden uitgevoerd. Verder moet er ook nog worden nagedacht over een 
geschikt experiment waarmee het model kan worden geverifieerd. 

In dit rapport is een begin gemaakt met de bestudering van de invloed van de 3-D gatvorm op 
de effectieve buigeigenschappen. De inhoud van de 3-D gaten is daarbij gelijk gesteld aan de 
inhoud van de cylindrische gaten. Als eerste conclusie kan worden gesteld dat de 3-D gatvorm 
nauwelijks invloed heeft op de effectieve buigeigenschappen. Een uitgebreider onderzoek naar 
dit onderwerp verdient aanbeveling. 

Tenslotte worden de volgende suggesties gedaan voor verder onderzoek: 

o Bepalen van een Representatief Volume Unit (RVU) en de daarbij behorende randvoor- 
waarden voor buiging, waarmee het numeriek mogelijk is de effectieve buigeigenschappen 
van een geperforeerde plaat te bepalen. (Voor "in-vlak" deformatie is dit reeds gedaan 
door van Rens [io]); 
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Bepalen van de effectieve membraan en buigeigenschappen voor een echt CMT schaduw- 
masker, en deze vervolgens combineren in één model; 

o Bepalen van de effectieve membraan en buigeigenschappen voor een TVT schaduwmasker, 
en deze vervolgens combineren in één model. 
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Bijlage A 

Bepaling orthotrope 
mat eriaaleigenschappen uit 
verschillende trekproeven 

Figuur A.l: 

Zoals in paragraaf 2.2 beschreven is kan men het materiaalgedrag voor orthotroop materiaal en 
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een vlakspanningstoestand beschrijven door 

waarbij 1 en 2 de hoofdrichtingen van anisotropie zijn. Worden nu trekproeven uitgevoerd 
onder een hoek a! met de hoofdrichtingen van anisotropie, in 2- en y-richting, dan kunnen 
de 3 onafhankelijke rekcomponenten worden omgezet naar rekcomponenten behorende bij het 
(z,y)-stelsel. Hoek a is de hoek tussen de z-richting waarin getrokken wordt en de 1-richting 
van anisotropie. 

cos2 a! sin2 a cos a sin a [ ] = [ sin's! cos2 a! -cosas ina  ] [ :i2] ( A 4  
-2 cos a! sin a 2 cos a! sin a! cos2 a - sin2 a Y X Y  

*T - Met de definities zT = ( E I , E Z , Y I ~ ) ,  E 
en T voor de transformatiematrix kan de volgende schrijfwijze gebruikt worden: 

- ( E ~ , E ~ , Y ~ ~ ) ,  gT = ( g 1 , ~ 2 , ~ 1 2 )  en = ( O ~ , O ~ , T ~ ~ )  

Hiermee wordt de compliantie- en stijfheidsmatrix met betrekking tot het (x,y)-assenstelsel 
berekend: 

c* = T C T ~  (A.4) 

Worden nu trekproeven uitgevoerd onder een hoek B met de hoofdrichtingen van anisotropie, 
dan gelden voor het bijbehorende (z’, 9’)-assenstelsel dezelfde vergelijkingen als voor het (2, y)- 
assenstelsel. Alleen wordt nu in de transformatiematrix a vervangen door p, waarbij in dit geval 
,8 = - 450. 

Voor de compliantiematrices geldt dat die er als volgt uit zien 

waarbij C* de compliantiematrix ten opzichte van het (z, y)-assenstelsel is en C’ ten opzichte van 
het (z’, y/)-assenstelsel. Door trekproeven uit te voeren langs de z-, y- en 2’-as is het mogelijk 
om de stijfheden in die richtingen te bepalen. De waarden van de compliantiematrices die met 
de trekproeven in 2-, y- en %’-richting bepaald kunnen worden zijn als volgt gedefinieerd: 

1 1 c* - - = -  
Ex Eo 11 - e 
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(A.lO) 

(A.ll) 

waarbij de index O, 90 en 45 de hoek is in graden, onder welke de proefstaafjes worden gehaald 
uit een plaat. Met behulp van bovenstaande 5 definities en vergelijking (A.4) is het mogelijk de 
materiaaleigenschappen langs de hoofdassen te bepalen, alsmede de richting van de hoofdassen. 
De vergelijkingen die daarvoor nodig zijn luiden 

1 4  1 4 1  2 2 u12 2 
- -cos a + -sin a-cos asin a - -sin 2a 
Eo El E2 G12 2E1 

- - 1 

1 4  1 4 1  2 2 u1 2 - -sin a + -cos a-COS asin a - -sin22a 
E90 El E2 G12 2E1 

- - 1 

(A.12) 

(A.13) 

1 1 1 1 1 1  1 1 1 ,  1 1  1 1 / 1 2  

E45 4 El E2 Gl2 2 El E2 4 El E2 G12 2E1 
- = -(-+-+-)+- sin2a(---)+- sin 2a(-+---)-- cos2 2a(A.14) 

1/45 1 1 El Ei 2 - = -{VI2 - -(i + 2u12 + - - -)cos 2a) 
E45 El 4 E2 Gi2 

(A.15) 

(A.16) 

De gemeten waarden = (Eo, Ego, E45,  uo, 1/45) zijn geschreven als een functie van de materi- 
aaleigenschappen in de hoofdrichtingen E = ( E l ,  E2, u12, G12, a).  Er zijn 5 vergelijkingen met 5 
onbekenden. 

- = @(E) (A.17) 

Neem beginschatting voor de materiaaleigenschappen. Voor de gemeten waarde geldt 

(A.18) 

waarbij SE het verschil is tussen schatting en exacte oplossing. Door gebruik te maken van 
Taylor reeksontwikkeling is het mogelijk om een betere schatting voor de materiaaleigenschappen 
te krijgen. Er geldt dan 

(A.19) 

Door dit proces meerdere malen te herhalen komt men tot een nauwkeurigere schatting voor de 
materiaal eigenschappen, deze methode is bekend als de methode van Newton Raphson. Voor 
matrix d, 

(A.20) 

geldt dat deze aangeeft wat de gevoeligheid van de meetresultaten op een kleine verandering in 
de materiaaleigenschappen is. 
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Bijlage E5 
I 

Simulatie trekproef 60 mm trekstaaf 
op trekbank 

Uit de trekproeven met de ongeperforeerde plaat is gebleken dat de elasticiteitsmodulus bepaald 
over de ont- en belastingslus voor de standaard 20 mm trekstaaf groter is dan die voor de 60 
mm trekstaaf. Om na te gaan of de vorm van de trekstaaf van invloed is op de resultaten wordt 
de trekproef met de 60 mm trekstaaf numeriek gesimuleerd. Voor de eenvoud van de simulatie 
veronderstellen we dat het materiaal gedrag isotroop is en dat voor de anisotrope eigenschappen 
de randvoorwaarden hetzelfde effect zullen hebben als voor de isotrope eigenschappen. Voor 
de E-modulus wordt de waarde tussen de 2 uiterste waarden voor de gemiddelde Ebs voor 
de standaard trekstaven genomen en voor de dwarscontractiecoëfficiënt de gemiddelde waarde 
voor de 60 mm staaf. Voor de lengte tussen de inklernbekken geldt dat deze 200 mm is. De 
numerieke simulatie wordt uitgevoerd in het eindige elementen pakket MARC [3]. Hieronder is 
de numerieke simulatie weergegeven. 

D C 

1 

Figuur B.l: SirnuEutie trekproef 60 mm 

Afmetingen: 1=200 mm b=60 mm h = l  mm 

Materiaalgedrag : E= 191 k N / m m 2  
: V= 0.321 
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Randvoorwaarden linkerrand A-D 
: 

Krachten: rechterrand B-C : F,= 10 kN 

: u, = uy = u, = px = 'py = p z  = 0 
rechterrand B-C u, = constant, uy = u, = 'px = yy = y ,  = O 

Voor het bepalen van de E-modulus wordt de lengteverandering over de middelste 100 mm van 
de staaf gemeten. Dit wordt voor de simulatie gedaan door de verplaatsing in x-richting te 
berekenen op x= 50 en x= 150 mm. De verplaatsingen zullen worden berekend op verschillende 
posities in y-richting. Met deze verplaatsingen is het mogelijk de E-modulus in x-richting te 
bepalen. Voor de E-mûdüliis geldt 

x= 50 mm 
0.04301 
0.04293 
0.04279 
0.04273 
0.04279 
0.04293 
O. 043 O 1 

F 1' 
b .  h * Al' 

E =  

x= 150 mm 
0.1300 
0.1301 
0.1302 
0.1303 
0.1302 
0.1301 
0.1300 

waarbij geldt dat Al' = ux,x=150 - '&,,=50 en 1' gelijk is aan 100 mm. 

De E-modulus wordt bepaald voor twee verschillende elementverdelingen, te  weten 80 * 24 en 
100 * 30. De resultaten van de berekingen staan weergegeven in tabel B.l voor elementverdeling 
80 * 24 en in tabel B.2 voor elementverdeling 100 * 30. 

30 
40 

60 

verplaatsing in x-richting [mml E-modulus 
tkN/mm2 

191.6 
191.2 
190.7 
190.3 
190.7 
191.2 
191.6 

Tabel B.l: Bepaling E-modulus op verschillende y-posities voor elementverdeling 80*24 

y-coördinaat 

40 

verplaat sin! 
x= 50 mm 

0.04302 
0.04293 
0.04280 
0.04274 
0.04280 
0.04293 
0.04302 

in x-richting [mm] 
x= 150 mm 

0.1300 
0.1301 
0.1302 
0.1303 
0.1302 
0.1301 
0.1300 

E-modulus 
kN/mm2 

191.6 
191.2 
190.7 
190.3 
190.7 
191.2 
191.6 

Tabel B.2: Bepaling E-modulus op verschillende y-posities voor elementverdeling 100*30 

Uit beide tabellen blijkt dat ook voor de trekproef met de 60 mm staaf dezelfde E-modulus uit 
de trekproef moet komen. Het verschil in E-moduli tussen de standaard en de 60 mm trekstaaf 
zit dus niet in de vorm van de trekstaven. De randvoorwaarden hebben geen invloed op de 
meetlengte. 
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Bijlage C 

Numerieke simulaties voor bepaling 
effectieve membraan eigenschappen 

" 
Bepaling E, en CXy 

Figuur C.1: Som woof bepaling Ë, en  

Afmetingen: 1=6*Ah =36.372 

Randvoorwaarden linkerrand A-D : u, = O 
rechterrand B-C : u, = constant = U,,BC 

onderrand A-B : uy = O 
bovenrand C-D : uy = constant = U ~ , C D  

b=3*A, = 10.5 

Krachten: rechterrand B-C: CF, 
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" 
Bepaling E, en Cy, 

" 
Figuur C.2: Som uoor bepaling E, en V,, 

Afmetingen: 1=2*Ah=12.124 b=8*AV=28 

Randvoorwaarden linkerrand A-B : u, = O 
rechterrand C-D : u, = constant = U,,CD 

bovenrand A-D : u, = O 
onderrand B-C : u, = constant = U,,BC 

Krachten: rechterrand C-D: CF, 
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Bepaling ezy 

b 

Figuur C.3: Som voor bepaling Gxy 

Afmetingen: 1=3*Ah = 18.186 

Randvoorwaarden linkerrand A-D : uy = -0.1 
rechterrand B-C : uy = 0.1 
onderrand A-B : u, = -0.1 
bovenrand C-D : u, = 0.1 

b=4*AA,= 14 

Krachten: rechterrand B-C : CF, 
bovenrand C-D : CFx 

Afschuiving: 

2UX 2UY yzy = arctan - + arctan - 
b 1 

De afschuifspanning kan men op twee manieren berekenen, namelijk door de krachten langs de 
bovenrand of langs de rechterrand te bepalen. Met deze afschuifspanning en de afschuiving is het 
mogelijk glijdingsmodulus G,, te bepalen. De twee resultaten moeten met elkaar overeenkomen. 
De berekening door de krachten langs de bovenrand te bepalen wordt aangeduid met een 1 en 
die langs de rechterrand met een 2. 

CF, 
h e b  Txyz = Gxy2 - 

YXY 
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Bijlage D 

Bepaling effectieve 
membraaneigenschappen voor 
verschillende element verdelingen 

De bepaling van de effectieve membraaneigenschappen voor de geperforeerde plaat zijn tot nu 
toe uitgerekend voor N=2, 3 en 4. In deze appendix worden ze ook uitgerekend voor N=5 en 
6. Om de berekening klein te houden worden de afmetingen van de geperforeerde plaat klein 
gehouden. De plaat waarop de berekeningen worden uitgevoerd is afgebeeld in figuur D.l. Voor 
de afmetingen van de plaat geldt: 

1= l*Ah= 6.062 

e b= 2*A,= 7.0 

e h= 1 

Figuur D. 1: geperforeerde plaat voor bepaling egectieve membraaneigenschappen 

De randvoorwaarden en krachten nodig voor het bepalen van de effectieve membraaneigenschap- 
pen en de manier waarop ze bepaald kunnen worden is hieronder weergegeven. 
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" 
o Bepaling E, en Y,, 

Randvoorwaarden: linkerrand A-D : u, = O 
rechterrand B-C : u, = constant = U,,BC 

onderrand A-B : uy = O 
bovenrand C-D : uy = constant = U ~ , C D  

Krachten: rechterrand B-C : F, = 10 

e Bepaling By en Cy, 

Randvoorwaarden: linkerrand A-D : u, = O 
rechterrand B-C : u, = constant = U,,BC 

onderrand A-B : uy = O 
bovenrand C-D : uy = constant = U,,CD 

Kracht en: bovenrand C-D : Fy = 10 

C F y . B  Ë -  
y - L - HU,,CD 

" 
o Bepaling G,, 

Randvoorwaarden: linkerrand A-D : u, = -0.05 
rechterrand B-C : uy = 0.05 
onderrand A-B : u, = -0.05 
bovenrand C-D : u, = 0.05 

Krachten: rechterrand B-C : CF, 
bovenrand C-D : CF, 

Afs chuiving : 

2UX 2UY yxy = arctan - + arctan - 
B L 

H - B  Txy2 = 

Voor de eigenschappen van het bulkmateriaal worden de waarden afkomstig van de trekexper- 
imenten met de homogene plaat genomen: Ebulk = 191kN/mm2 en Yb& = 0.321. De resul- 
taten van de bepaling van de effectieve membraaneigenschappen voor de verschillende element 
verdelingen zijn weergegeven in tabel D.l. 
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element - 
verdeling 

N=2, h=0.50 
N=3, h=0.33 
N=4, hz0.25 
N=5, h=0.20 
N=6, h=0.17 

Tabel D.l: Numerieke eyrfeectieve membraaneigenschappen voor N=2,3,4,5 en  6 

effectieve materiaaleigenschappen 
Ë, kN/mm2 Ëy k N / m m 2  Üxy Üyx Gxy LNlmm2 

89.9 89.3 0.316 0.314 34.0 
86.1 85.8 0.328 0.327 32.4 
84.8 84.7 0.332 0.332 31.8 
84.2 84.1 0.334 0.334 31.5 
83.8 83.7 0.336 0.336 31.3 

Uit tabel D.l blijkt dat er nog steeds een verloop zit in de berekende eigenschappen bij verfijning 
van de elementen. Voor de hier gevonden waarden wordt de Richardson extrapolatie uitge- 
voerd. De convergerende waarde kan gevonden worden door verschillende verdelingen met elkaar 
te combineren. In tabel D.2 zijn de resultaten voor de Richardson extrapolatie weergegeven 
voor alle mogelijke combinaties voor de hier berekende verdelingen, waarbij 20.50 de bepaalde 
materiaaleigenschap bij elementverdeling h'=1/2 is, 20.33 die behorende bij h'=1/3, enz.. 

Richardson 
extrapolatie 

2( i20.33 - 20.50)  
1 
~ j ( 4 2 0 . 2 5  - 20.50)  
4 25 -( 4 2 0 . 2 0  - 20.50) 

g(gSO.i7 - 20.50) 
9 16 -( -20.25 - 20.33) 

=( 7 2 0 . 2 0  - 20.33) 
1 s(420.17 - 20.33) 

16 25 ?J( 5 j20 .20  - 20.25)  

25 36 E( 5520.17 - 20.20)  

2l 

8 2 5  

4 9  5 (420.17 - 20.25)  

Ëx kN/mm2 
83.1 
83.1 
83.1 
83.0 
83.1 
83.1 
83.0 
83.1 
83.0 
82.9 

effectieve materiaa1eiEenschaDDen 
Ëy k N / m m 2  

83.0 
83.2 
83.1 
83.0 
83.3 
83.1 
83.0 
83.0 
82.9 
82.8 

" 

üxy 
0.338 
0.337 
0.337 
0.339 
0.337 
0.337 
0.339 
0.338 
0.339 
0.341 

üyx 
0.337 
0.338 
0.338 
0.339 
0.338 
0.338 
0.339 
0.338 
0.339 
0.341 

Gxy k N / m m 2  
31.1 
31.1 
31.0 
31.0 
31.0 
31.0 
30.9 
31.0 
30.9 
30.8 

Tabel D.2: Benadering convergerende waarden voor de efiectieve membraaneigenschappen 

Uit tabel D .2 blijkt dat alle combinaties van elementverdelingen tot dezelfde waarden converg- 
eren. Hieruit volgt dat het mogelijk is de effectieve membraaneigenschappen te bepalen met 
elementverdeling N=2, 3 en 4. De hier bepaalde effectieve membraaneigenschappen zijn gelijk 
aan die bepaald in paragraaf 3.2. Voor de kleinere rekentijd die voor de sommen in deze para- 
graaf gelden kan men in het vervolg beter hiermee rekenen. Door de kleinere rekentijd en kleinere 
modellen is het dan beter mogelijk om ingewikkeldere gaten in de plaat te modelleren. 
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Bijlage E 

Zakking w bij zuivere buiging van 
een recht hoekige plaat 

Voor de momenten in figuur 4.3 geldt dat deze als volgt kunnen worden geschreven: 

Voor D ,  D,  en D, geldt dat deze gelijk zijn aan: 

v2&h3 - u12 E2h3 
12(1- v12v21) q 1 -  v12v21) 

D =  - 

E~ h3 
12( 1 - v12v21) 

EZ h3 
12(1 - v12v21) 

D, = 

Dy = 

De vergelijkingen (E.l) en (E.2) worden op dezelfde manier afgeleid als vergelijking (4.9) en 
(4.10), let daarbij op verschil in teken afspraken. Door vergelijking (E.l) met D en vergelijking 
(E.2) met D, t e  vermenigvuldigen en deze vervolgens van elkaar af te trekken, wordt de volgende 
vergelijking afgeleid 

Substitutie van vergelijking (E.6) in vergelijking (E.l)  levert de volgende differentiaalvergelijking 
OP 
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Omdat er bij zuivere buiging geen sprake is van torsie geldt verder 

-- - o  a2 W 

axay 

Hierboven zijn de 3 benodigde differentiaalvergelijkingen voor verplaatsing 20 weergegeven. In- 
tegratie van deze 3 differentiaal vergelijkingen geeft 

waarbij Ci, Ca en C3 integratie constanten zijn. 
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Bijlage F 

Kleinste kwadraten oplossing voor 
bepaling i ip1 

Voor de inverse van de totale stijfheid van de buigbank met het proefplaatje geldt 

waarbij ktotaal wordt bepaald uit het lineaire verband tussen kracht F en verplaatsing u en lengte 
lo wordt gemeten. Om de onbekenden km en b,l te berekenen moeten minimaal 2 metingen 
worden uitgevoerd met proefplaatjes van hetzelfde materiaal en met dezelfde oriëntatie maar 
met verschillende lengtes. 

Nemen we bijvoorbeeld per oriëntatierichting 3 verschillende lengtes van de proefplaatjes en 
per lengte 3 proefplaatjes, dan worden per richting 9 experimenten uitgevoerd. Voor iedere 
vergelijking geldt vergelijking (F.1). Als de experimenten perfect worden uitgevoerd en voor de 
inverse van ktotaal vergelijking (F.l) exact klopt dan komen uit alle 9 de experimenten dezelfde 
waarden voor km en k,l. Dit zal echter niet het geval zijn. Om tot de beste resultaten voor k,l 
en k ,  te komen wordt er per oriëntatierichting de kleinste kwadraten oplossing van het volgende 
s t else1 bepaald: 

[ :;i*;] = 

Dit stelsel vergelijkingen wordt als volgt genoteerd 

waarbij kolom 2 de onbekenden k ,  en k,l bevat. Het stelsel bestaat uit 9 vergelijkingen met 2 
onbekenden. De waarden voor km en k,l worden berekend door die waarde voor de onbekenden 
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t e  vinden waarbij de som van de kwadraten van de gemaakte fouten minimaal is: 

2 = (AT&lATi, (F.4) 

De buigexperimenten worden uitgevoerd voor verschillende oriëntatierichtingen. Men kan nu 
per richting de bijhorende k , ~  bepalen en de k,. Als het goed is, is voor iedere richting km 
gelijk. Een andere manier om de k ,  en de k , ~  per richting te berekenen, is vergelijking (F.4) op 
te lossen voor het geval waarbij de vergelijkingen per oriëntatierichting in 1 stelsel zijn gestopt. 
Vergeiijking (F.3) ziet er dan als volgt uit 

Indices A,B en C geven de oriëntatierichtingen weer waaronder de proefstukjes gemaakt worden. 
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Bijlage G 

De modellering voor de numerieke 
buigsimulat ies 

In deze appendix worden de randvoorwaarden voor de buigsimulaties weergegeven voor zowel 
een ongeperforeerde plaat, paragraaf G.1, en de geperforeerde plaat, paragraaf G.2. In paragraaf 
G . l  wordt ook beschreven hoe je met de simulaties de materiaaleigenschappen bepaald. Voor de 
ongeperforeerde plaat geldt hetzelfde en is daarom niet opnieuw in paragraaf G.2 beschreven. 

G . l  Ongeperforeerde plaat 

o Zuivere buiging rechthoekige plaat, M2 = O 

Figuur G.1: zuivere buiging M2=0 

Afmetingen: 1 = 3 * 4  = 18.186 
Randvoorwaarden linkerrand A-D : 'py = O 

rechterrand B-C : 'py = constant 
onderrand A-B : (pa: = O 

b=5*A, = 17.5 

linksonder A : & = o  
Krachten linkerrand A-D : My = 100 

rechterrand B-C : My = -100 

b 
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Hierboven zijn de randvoorwaarden, krachten en afmetingen van de plaat voor de nu- 
merieke simulatie van de zuivere buiging van een rechthoekige plaat weergegeven. Voor de 
zakking w geldt in dit stelsel 

n n 

2’ - u12y’ 
E, h3 

w = ~ M  

Door nu de zakking in punt B te berekenen is het mogelijk El te bepalen. Voor de 
hoofdassen van anisûtrûpie wûrdt verondersteld dat deze samenvaCen met het (2, 9)- 
assenstelse!. Voor El geldt 

waarbij ZB de x-coördinaat van punt B is en W B  de zakking in punt B. Door vervolgens 
de zakking in punt D, W D ,  te berekenen is het mogelijk 1/12 te bepalen. Voor v12 geldt dan 

waarbij Y D  de y-coördinaat van punt D is. 

o Numerieke buigbanksom 

Figuur (3.2: Ongeperforeerde plaat voor numerieke buigbankproef 

Afmet ingen: 1=3*& = 18.186 b=5*A, = 17.5 
Randvoorwaarden : linkerrand A-D : u, = O, uy = O, u, = O 

cpy = constant = y y , ~ ~  
y, = o, cpz = 0 

rechterrand B-C : uy = O, u, = O 
yx = o, cp ,  = o 

alle nodes : p,= o, pz = o  
u, = constant = U,,BC, ‘py = constant = p y , ~ c  

Krachten linkerrand A-D : My = 100 
rechterrand B-C : My = -100 
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Hierboven zijn de randvoorwaarden, krachten en afmetingen van de plaat voor de nu- 
merieke simulatie van de buigbankproef weergegeven. Voor het moment aangebracht op 
de platen geldt 

Door nu de hoekverdraaiing van de linkerrand en de rechterrand van de plaat te berekenen 
is het mogelijk de verhouding El/(l - y 2 v 2 1 )  te  bepalen, Voor deze verhouding geldt 

G.2 Geperforeerde plaat 

e Zuivere buiging rechthoekige plaat, M 2  = O 

I 
X 

Figuur G.3: zuivere buiging M 2 = 0  

Afmetingen: 1=3*Ah = 18.186 
Randvoorwaarden linkerrand A-D : pY = O 

rechterrand B-C : py = constant 
onderrand A-B : pz = O 
linksonder A : u z = o  

b=5*A, = 17.5 

Krachten linkerrand A-D : My = 100 
rechterrand B-C : My = -100 

Voor de zakking w geldt nu in dit assenstelsel 
2 x2 - Y12Y w = 6M 

El h3 
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o Numerieke buigbanksom 

D C 

b 

'i 
I 

X 

Figuur G.4: Geperforeerde plaat voor numerieke buigbankproef 

Afmetingen: 1=3*Ah = 18.186 b =5 *A, = 17.5 
Randvoorwaarden : linkerrand A-D : u, = O, uy = O ,  u,  = O 

py = constant = ( P ~ , A D  
vx = o, cpz = 0 

rechterrand B-C : uy = O, u, = O 
cpx = o, cpz = o 

alle nodes : p, = o ,  y, = o  
u, = constant = U,,BC, yy = constant = cpY,~c 

Krachten linkerrand A-D : My = 100 
rechterand B-C : My = -100 

Voor het moment geldt 
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Bijlage H 

Numerieke simulatie ~2 = O voor 
geperforeerde platen met 3-D 
gatvorm 

1 
D' 'C 

Y 

Z @  

b 

Figuur H.l: Geperforeerde plaat voor buigsimulatie h42 = O 

In figuur H.l  is het bovenaanzicht van de geperforeerde plaat afgebeeld waarop de berekeningen 
zijn uitgevoerd. Voor de geperforeerde plaat met de 3-D gaten gelden dezelfde afmetingen en 
randvoorwaarden als voor de plaat met de cylindrische gaten. Hieronder volgen de randvoor- 
waarden en krachten die nodig zijn voor het uitvoeren van de buigsimulatie, waarbij opgemerkt 
dient te worden dat index 1 de onderkant van de plaat aangeeft en index 2 de bovenkant. 

Afmetingen plaat: 1=&=6.062 mm 

Randvoorwaarden onderrand A-B : uy=O voor alle nodes 
linkerrand A-D : u,=O voor alle nodes 
rechterrand B-C : u,,1=constant 
rechterrand B-C : uZ,2=constant 

b=2*A,=7 mm 

punt A : u2,1=o 
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Krachten linkerrand A-D : F..l=-10 N 

rechterrand B-C : FZI1=lO N 
: F, ,z=lO N 

: F,,J=-lo N 
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Bijlage I 

Bepaling mat eriaaleigenschappen 
membraan-element 

De materiaaleigenschappen van het membraan-element kunnen bij de combinatie van membraan 
en shell-element worden bepaald door de volgende vergelijking 

De indices m en s staan voor respectievelijk membraan en shell. Veronderstellen we dat het 
materiaalgedrag orthotroop is en dat er verder sprake is van een vlakspanningstoestand, dan 
zien de afzonderlijke termen van het rechterlid van vergelijking (1.1) er als volgt uit: 

Het linkerlid van vergelijking (1.1) ziet er als volgt uit: 

Door vergelijking (1.1) op te lossen is het mogelijk de afzonderlijke elementen van h,Mm te 
bepalen. Voor de eerste term hiervan geldt 

De overige termen van hmMm worden op dezelfde manier bepaald. 
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