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Samenvatting 

Binnen de schademechanica wordt onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van 
computermodellen van brosse breuk en vermoeiing. Klassieke modellen kunnen in 
numerieke simulaties leiden tot resultaten die uit fysisch oogpunt niet acceptabel zijn. Dit 
kan onder andere voorkomen worden door het verdisconteren van een interne lengtepara- 
meter in het model. Twee bruikbare modellen, die het probleem niet vertonen zijn de niet 
lokale modellen en de gradiëntmodellen. De gradiëntmodellen worden afgeleid uit de niet 
lokale modellen, waarbij een aantal termen uit de Taylorreeks verwaarloosd worden. Er 
worden ééndimensionale numerieke simulaties uitgevoerd met dezelfde parameters voor 
beide modellen om te kunnen bepalen of de resultaten van de gradiëntmodellen de 
resultaten van de niet lokale modellen goed benaderen. 

Een quasi-statische trekproef laat zien dat de beide modellen tot gelijksoortige oplossingen 
leiden. Uit een dispersieanalyse, die berust op een verstoring in de uniforme evenwichts- 
toestand in de vorm van een harmonische golf, blijkt dat de impliciete gradiëntmethode 
de niet lokale methode goed benadert. De expliciete gradiëntmethode vertoont sterk 
afwijkend gedrag. De dispersieanalyse legt eveneens het verband tussen de reklokalisatie 
die optreedt bij een materiaal onder belasting, en de kritische golflengte van de golf die 
zich in het softerzinggebied nog kan voortplanten. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

De schademechanica, een onderdeel van de continiiiimsmechanica, beschrijft de verande- 
ringen in de microstructuur van een materiaal onder belasting. Daartoe worden een aantal 
interne variabelen, de darnagevariabelen ge-ïntegreerd in de constitutieve vergelijking van 
het materiaal. De invloed van de materiaalgeschiedenis komt tot uiting in de afname van 
de stijfheid gedurende de belasting. De schademodellen voor brosse faalmechanismen 
bleken in het verleden niet altijd tot fysisch acceptabele resultaten te leiden. Een duidelijk 
probleem ontstaat in het geval van materiaalgedrag waarbij strain-softening optreedt; dat 
wil zeggen dat de spanning afneemt bij toenemende rek. De numerieke resultaten 
vertonen een meshafhankelijkheid. Dit is het gevolg van het feit dat de bij het breukpro- 
ces optredende lokalisatie van deformatie in deze zogenaamde lokale modellen niet op 
correcte wijze beschreven wordt. De deformatie wordt bepaald door de grootte van het 
element, waardoor bij meshverfijning niet telkens dezelfde resultaten worden gevonden. 
Een oplossing hiervoor is het toepassen van niet lokale modellen. Het verdisconteren van 
de breedte van de lokalisatiezone in de mathematische beschrijving van het model, heeft 
tot gevolg dat de lokalisatie niet meer afhankelijk is van de deformatie in één element. De 
deformatie in het omliggende gebied is eveneens van invloed op het materiaalgedrag in 
een punt. Gradiëntmodellen kunnen afgeleid worden uit de niet lokale modellen door een 
Taylorreeks-ontwikkeling toe te passen op de rek en de hogere orde termen te venvaar- 
lozen. 

De niet lokale schademodellen, door van Gils (1993) geïmplementeerd in het eindige 
elementen pakket DIANA en de gradiënt schademodellen van Peerlings (1994), geïmple- 
menteerd in ARTEMIS, een eindige elementen programma binnen MATLAB, vertonen 
goede resultaten in tegenstelling tot de lokale schademodellen. De gradiëntmethode heeft 
een aantal voordelen die de niet lokale methode niet kent. 

De gradiëntmodellen zijn mathematisch gesproken wel lokaal en kunnen hierdoor 
eenvoudiger geïmplementeerd worden in eindige elementen programma’s. 

Bij de niet lokale modellen is het praktisch noodzakelijk inconsistente tangentiële 
stijfheidsmatrices toe te passen, waardoor de convergentie slechter wordt. 

Het gebruik van de gemiddelde grootheden bij de niet lokale methode geeft problemen 
aan de rand van de constructie. 

Bij het onderzoek naar de mogelijkheden van gradiëntafhankelijke modellen is de 
opvatting ontstaan dat deze modellen een praktisch bruikbare benadering van de niet 
lokale modellen zijn. Met het oog op de genoemde voordelen zou dit een positieve 
ontwikkeling in de schademechanica zijn. De vraag is, of het verwaarlozen van de hogere 
orde termen van de Taylorreeks-ontwikkeling te rechtvaardigen is. 
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In hoofdstuk 2 wordt aangetoond op welke manier het gradiëntafhankelijke model uit het 
niet lokale model afgeleid kan worden. De twee modellen worden in het kort beschreven. 
In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het niet lokale model met het gradiëntrnodel 
vergeleken op grond van een trekproef op een ééndimensionaal proefstuk met een 
imperfectie om de plaats van de optredende lokalisatiezone van tevoren te kunnen 
bepalen. De resultaten zijn verkregen door het uitvoeren van eindige elementen sornmen 
in ARTEMIS. Daartoe is de niet lokale methode van van Gils ook in ARTEMIS geïmple- 
menteerd. Hoofdstuk 4 beschrijft een dispersieanalyse waaruit volgt in hoeverre de 
modellen dezelfde resultaten vertonen met betrekking tot golfvoortplanting. En dit in 
reiaiie mei: de resultaten uit de trekproef -wat beheft de gïûûtie eïî de vmrt vali het 
lokalisatiegebied. In hoofdstuk 5 worden de resultaten weergegeven van een niet 
symmetrisch proefstuk. In het verleden had het niet symmetrisch aanbrengen van de 
imperfectie tot gevolg dat de lokalisatiezone niet steeds op dezelfde plaats optrad, maar 
naar de rand liep tijdens het proces van belasten. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 de 
beide methoden in alle beschouwde aspecten met elkaar vergeleken. 
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Hoofdstuk 2 

Gradiëntmodel en niet lokale model 

Het feit dat het gradiëntmodel is a€geleid uit het niet lokale model wil niet zeggen dat de 
oplosprocedure hetzelfde verloopt. In dit hoofdstuk worden de overeenkomsten en 
verschillen tussen de beide methoden weergegeven. 

2.1 Afleiding van gradiëntmodel uit niet lokale model 

Het principe van niet lokale modellen berust op het idee dat de beschadiging die optreedt 
in een punt niet slechts afhankelijk is van de deformatiegeschiedenis in dat punt, zoals in 
de lokale modellen aangenomen werd, maar ook van de deformatiegeschiedenis in de 
omliggende punten. Hiertoe wordt een definitie voor de gemiddelde equivalente rek 
geïntroduceerd. Aangezien de equivalente rek voor een ééndimensionale trekproef gelijk 
genomen kan worden aan de axiale rek, kan in dit geval over de gemiddelde rek 
gesproken worden. Deze middelt de lokale rekken met een weegfactor over het gehele 
volume van het proefstuk. De weegfunctie g( 5) is een Gaussische functie zodat de 
invloed van de punten die verder weg liggen van het punt waarom ge'ïntegreerd wordt 
kleiner is. De modellen zijn gebaseerd op de constitutieve vergelijking waarin het effect 
van damage is verdisconteerd. 

D is de damageparameter en kan variëren tussen O en 1, de maximale mogelijke schade- 
toestand waarbij het materiaal geen spanning meer ondervindt. De damage is afhankelijk 
van de maximale gemiddelde rek die het materiaal heeft ondervonden, wat door de 
geschiedenisparameter K aangeduid wordt. 

Er wordt 'lineair' damage-gedrag aangenomen zodat 

K, K-Ki 
D = - -  

K K,-Ki 
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De definitie voor de gemiddelde rek voor de niet lokale modellen is: 

- 
n 

-_ 
22 

De breedte van de lokalisatiezone is door de inteme lengte parameter k impliciet verwerkt 
in de definitie, waardoor er geen afhankelijkheid meer is van de discretisatie. 

Het gradiëntafhankelijke model kan worden afgeleid uit het niet lokale model. Een 
Taylorreeks-ontwikkeling in de rek 

d E ( X )  1 d 2 E ( X )  1 d 3 E ( X )  1 d4E(X) 

ax 2! ax2 3! d X 3  4! ax4 
E(X+6)  = E(X)+-5+ --52+--53+--44+... 

leidt na substitutie in vergelijking (2.4a) en na enig rekenwerk tot een relatie voor de 
gemiddelde rek. 

- 1 2d2e(x) 1 4d4E(X)  
E(X) = E(X)+-Z -+-I -+... 

2 a x 2  8 ax4 

In de gradiëntbeschrijving wordt van het rechterlid van (2.6) tot de tweede orde term 
meegenomen. De hogere orde termen worden verwaarloosd. 

- -d2E(X) 
E(X) = E(X)+C- 

ax 

(2.5) 

1 2  
2 

- 
c = -1 

De materiaalparameter Z , die de gradiëntparameter wordt genoemd, is direct gerelateerd 
aan de interne lengteparameter 2 uit het niet lokale model. 

Door Peerlings (1994) is aangetoond dat de fout in de benadering van dezelfde orde blijft 
als in plaats van de expliciete uitdrukking (2.7) de impliciete vorm 

- -d2Ë(X) 
&(X) = E@)-C- 

dx 

gebruikt wordt. 
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2.2 Consequenties voor de oplosprocedure 

Bij de niet lokale methode wordt de gemiddelde rek in een integratiepunt bepaald door 
sommatie van de rekwaarden in alle integratiepunten waarna gedeeld wordt over het 
totale volume. Met behulp van een Gaussische weegfunctie worden de bijdragen van de 
rek in elk integratiepunt bepaald. Doordat er gemiddeld moet worden over het hele 
gebied, dus over een groot aantal punten, zai de consistente stijfineicismatrix een ongunsti- 
ge structuur hebben (geen bandstructuur), wat een negatieve invloed heeft op de 
convergentie naar de oplossing. Daarom wordt in de praktijk een inconsistente stijfheids- 
matrix toegepast. (bijvoorbeeld secant) 

Bij de gradiëntmethode hoeft niet te worden gemiddeld over het hele gebied en heeft de 
consistente tangentiële matrix wel een bandstructuur. Hierdoor ligt de benadering in het 
algemeen redelijk dicht bij de werkelijke oplossing. Daar staat tegenover dat bij de 
gradiëntmethode een extra onafhankelijke variabele voorkomt. Op de plaats waar bij de 
niet lokale methode ge'ïntegreerd wordt over het hele gebied, moet bij de gradiëntmetho- 
de een extra partiële differentiaalvergelijking opgelost worden. Het oplossen van E uit 
deze vergelijking maakt het invoeren van een extra randvoorwaarde noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 3 

/ 
/ 
/ 
/ 

Resultaten van de numerieke simulaties 
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< > 

Beschouwd wordt een aan één zijde ingeklemde staaf, die onderworpen wordt aan een 
uniaxiale verlenging. Er wordt een imperfectie aangebracht in een klein deel van de staaf, 
door op die plaats de doorsnede van de balk kleiner te maken. Door de imperfectie zal de 
lokalisatie van de deformatie en de damage op dat punt plaatsvinden. 

Afbeelding 3.1: Trekstaaf 

Er wordt een ééndimensionale simulatie uitgevoerd. In het programma is gebruik ge- 
maakt van de impliciete relatie voor de gemiddelde rek (2.8). De afmetingen van het 
proefstuk staan weergegeven in figuur 3.1. 
Aan de gradiëntparameter wordt de waarde F = 1.0 mm’ toegekend. Dit correspondeert 

met E = @ rnm voor het niet lokale model. De elasticiteitsmodulus is uniform over de 
staaf en heeft een waarde van E = 20.000 N / m ’ .  De initiële geschiedenisparameter xi = 

en de kritische geschiedenisparameter K~ = 0.0125. 
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In afbeelding 3.2 zijn de spannings-verplaatsingskrommen weergegeven voor beide 
modellen, berekend met verschillende meshfijnheden. De niet lokale methode vertoont bij 
een grovere mesh van 80 elementen reeds een eenduidige spannings-verplaatsingsrelatie. 
De gradiëntmethode convergeert voor meshverfijning naar de oplossing. De niet lokale 
methode heeft problemen bij grote rek. De oplossing vertoont geen convergentie, vooral 
bij het gebruik van meer elementen. Dit is te wijten aan het gebruik van de secantafgelei- 
de in het iteratieproces. Waar bij de niet lokale methode met een convergentiegrens van 

gerekend wordt om nog acceptabele rekentijden te hebben, kan bij de gradiëntmetho- 
de een convergentiegrens van genomen worden. 

h afbeelding 3.3 is de rekverdeling getekend. Hieruit kan eveneens geconcludeerd wor- 
den dat de niet lokale methode eerder een eenduidige oplossing vertoont. 

De beide methoden leiden tot een soortgelijke trekkromme, waarbij het niet lokale model 
vooral voor kleinere rek goed door het gradiëntmodel benaderd wordt. Afbeelding 3.4a 
geeft de curves voor de beide modellen weer, berekend met een mesh van 320 elementen. 
De rekverdeling van beide modellen bij een verlenging van 0.02, 0.03 en 0.04 mm laat ook 
de grotere afwijkingen tussen de modellen zien voor grotere rek. Figuur 3.4b. 

Beide methoden vertonen duidelijk snapback-gedrag. De breedte van de lokalisatiezone 
neemt op een gegeven moment niet meer toe en daarna zelfs af. In afbeelding 3.5 staat dit 
weergegeven voor het niet lokale model. Het gradiëntafhankelijke model vertoont 
hetzelfde gedrag. (Peerlings, 1994). 

Het effect van het gebruik van verschillende gradiëntparameters is weergegeven in 
afbeelding 3.6. Een grotere waarde van de gradiëntparameter komt overeen met een 
grotere breedte van het darnapgebied, waardoor een grotere maximale verlenging bereikt 
kan worden. Het materiaal is minder bros. Het gradiëntafhankelijk model heeft een 
relatieve afwijking in de verlenging van maximaal 20%, die voor elke waarde van 7 
ongeveer gelijk is. 
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Gradientmethode 
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verlenging [mm] 
Afbeelding 3.2a: Spannings-verplaatsingskromme voor gradiëntmodel 

2 

1.8 

1.6 

1.4 

iu 
E 1.2 
E 
b 
m l  

$0.8 

. 
c 
K 
C 

cn 

.- 

0.6 

0.4 

0.2 

a 

Niet lokale methode 
I I I I I 

1 I I I 8 

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 
verlenging [mm] 

Afbeelding 3.2b: Spannings-vevplaafsingskromme voor niet lokale model 
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Afbeelding 3.3b: Rekverdeling voor niet lokale model 
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Afbeelding 3.4a: Spannings-verplaatsingskrornrne voor beide modellen 
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Afbeelding 3.4b: Rekverdeling voor beide modellen bij 320 elementen 
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Afbeelding 3.5: Rekevolutie voor niet lokale model 
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Afbeelding 3.6: Spannings-verlengingkrommen voor verschillende i? 
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Hoofdstuk 4 

Dispersieanalyse 

Het feit dat er reklokalisatiezones kunnen optreden bij struin-softening materialen, is ook af 
te leiden met een dispersie analyse. Alvorens de dispersie analyse verder uiteen te zetten, 
wordt dit eerst met een eenvoudig voorbeeld verduidelijkt. Er wordt aangenomen dat 
vanaf een bepaald moment een constante kracht, die kleiner is dan de kracht die het 
durnuge gebied inleidt, op een staaf werkt. De staaf is homogeen en aan één zijde inge- 
klemd. Als gevolg van de stap in de kracht gaat een rekgolf lopen, die in het ingeklemde 
uiteinde gereflecteerd wordt. De gereflecteerde golf gesommeerd met de heengaande golf 
veroorzaakt een grotere rek en spanning. Stel dat op dit moment de maximale spanning 
bereikt wordt van het elastisch gebied zodat softening gedrag gaat plaatsvinden. In een 
numerieke analyse kan volgens de lokale constitutieve vergelijking vanaf dit moment zich 
geen golf meer voortplanten. De oplossing is meshafhankelijk en convergeert voor 
oneindig kleine elementgrootte naar een staande golf met een breedte nul en een oneindig 
hoge rek. Dit is in tegenspraak met experimenten, waar eindige lokalisatiezones en 
eindige waarden voor de energiedissipatie gevonden worden. Niet lokale methoden 
kunnen door het feit dat de lengteparameter van de lokalisatiezone verdisconteerd is in 
de constitutieve vergelijking, wel golfvoortplanting beschrijven in het softening-gebied. 
Voor de niet lokale methoden ontstaat een staande golf van eindige breedte en hoogte. De 
golflengte van de staande golf staat in relatie met de breedte van het gebied waar zich 
durnuge voordoet. In het geval van een proefstuk met een imperfectie, kan een soortgelijk 
verschijnsel zich op de plaats van de imperfectie voordoen. 
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4.1 Dispersief golfgedrag 

De dispersie analyse is een mathematische analyse, gebaseerd op een gelineariseerde 
perturbatie analyse. Er wordt een gelineariseerde verstoring aangebracht in de vorm van 
een golf om een uniforme evenwichtsstand co, Do, co in het softening gebied. Daarbij 
wordt verondersteld dat de verstoring de belastingslijn volgt in positieve en negatieve 
richting en niet de werkelijke ontlastingslijn, dat wil zeggen dat K = B voor zowel 
belasten als ontlasten. (‘linear comparison solid‘). 

Afbeelding 4.1 : Spannings-verlengingskromme 

Er wordt aangenomen dat er een enkele harmonische golf door een ééndimensionaal 
continuüm loopt met de vergelijking: 

met k het golfgetal en CU de hoekfrequentie. De relatie tussen golfgetal en golflengte h is: 

2n h = -  
k 

In de tijds- en plaatsafgeleide van de constitutieve vergelijking voor het materiaal wordt 
de vergelijking (4.1) gesubstitueerd. Hieruit wordt een relatie afgeleid waaruit de afhanke- 
lijkheid tussen de voortplantingssnelheid van de golf en het golfgetal blijkt. 
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4.2 Afleiding relaties voor het golfgedrag 

Lokale model 

Een oneindig lange, uniforme staaf wordt op trek belast. Er wordt uitgegaan van de 
constitutieve vergelijking voor schadeafhankelijk materiaal (2.1)/ waarvan de afgeleide 
naar de ?id J wordt genemen em- de evenwichtstoestand G (Y . B oi K --oe 
De constitutieve vergelijking in de zogenaamde rat, p-vorm 

wordt gedifferentieerd naar x. 

De afgeleide naar de tijd van de darnagefunctie is 

D = [%]K 

waarbij vanwege de linear comparison solid gesteld kan worden dat 

air - a2v 
ax at2 

In (4.4) worden de bewegingsvergelijking - - p- en de kinematische vergelijking 

av 
ax 

C. = - ingevuld. 

r 1 

(4.5) 
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In (4.7) wordt de vergelijking van een enkele harmonische golf (4.1) gesubstitueerd, wat 
resulteert in de zogenaamde dispersierelatie. 

r 1 

(4.8) 

ce is de golfsnelheid door onbeschadigd elastisch materiaal. 
De oplossingen uit (4.8) voor de hoeksnelheid o zijn: 

Waaruit de voortplantingssnelheid c = o / k  van de harmonische golf met golfgetal k, na 
substitutie van de lineaire darnagefunctie (2.3) volgt. 

(4.10) 

In het softeninggebied is de voortplantingssnelheid voor elke 
geen golf lopen. 

imaginair, dus er kan 

Niet lokale model 

Dezelfde afleiding van de relatie voor de golfsnelheid kan gevolgd worden voor het niet 
lokale model. In vergelijking (4.4) wordt de relatie voor de gemiddelde rek (2.4) gesubsti- 
tueerd. Want de tijdsafgeleide van de geschiedenisparameter is gelijk aan de afgeleide van 
de gemiddelde rek. 

K = s  

Dit leidt tot het volgende resultaat: 

17 
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av a6 a2v 

ax ’2 ax 
en de kinematische vergelijking E = - hierin De bewegingsvergelijking - = 

ingevuld levert: 

h (4.13) wordt de vergelijking van een enkele hanr.mische golf (4.1) gescbstibJeerd, 
zodat de dispersierelatie is: 

(4.13) 

(4.14) 

Vergelijking (4.14) kan worden omgeschreven tot een geschiktere relatie vanwege het feit 
dat de integraal de Fouriergetransformeerde is van g(5). Voor de Gaussische weegfunctie 

(2.4b) is dit e -2zzz, zodat 

De oplossingen uit (4.15) voor de hoeksnelheid o zijn: 

(4.15) 

(4.16) 

De voortplantingssnelheid van de harmonische golf met golfgetal k, na substitutie van de 
lineaire darnugefunctie (2.3) is: 

(4.17) 

Uit vergelijking (4.17) blijkt dat de voortplantingssnelheid van de golf afhankelijk is van 
het golfgetal. Aangezien verschillende harmonische golven zich met verschillende snelhe- 
den voortplanten, zal de vorm van de golf veranderen waardoor een stationaire lokalisa- 
tiegolf kan ontstaan. Als softening optreedt kunnen volgens het lokale model geen golven 
meer door het materiaal lopen. Bij de niet lokale methode hoeft de voortplantingssnelheid - 
niet imaginair te worden als voldaan wordt aan: 

(4.18) 
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Dit wil zeggen dat golven met een golfgetal kleiner dan kknt zich niet door de sofleningzone 
kunnen voortplanten. Uitgaande van het voorbeeld aan het begin van dit hoofdstuk, 
houdt dit in dat bij de inklemming de staande golf groeit tot een bepaalde hoogte door de 
golven met een grote golflengte en dat de kleinere golven teruglopen. Merk op dat het 
kritische golfgetal afhankelijk is van de uniforme rek E, waarvan wordt uitgegaan. 

Golven met een oneindig grote frequentie, dus met een oneindig groot golfgetal, planten 
zich voort met een golfsnelheid 

Kj Kc-&, 

Eo Kc-Ki 
= 

(4.19) 

Hieruit valt af te leiden dat voor materiaal dat erg beschadigd is, de golven zich met een 
lagere snelheid voortplanten dan voor minder beschadigd materiaal. 

Gradiëntmodel 

De equivalente rek bij de gradiëntmethode kan impliciet of expliciet bepaald worden. 
Voor de impliciete en de expliciete methode wordt achtereenvolgens de dispersieanalyse 
uitgevoerd. 

Expliciete gradiëntmethode: 

Op dezelfde wijze als bij de niet lokale methode wordt de dispersierelatie afgeleid, 
waarbij de expliciete relatie voor de gemiddelde rek (2.7) wordt toegepast. 
Met vergelijking (4.4) als uitgangspunt wordt na invullen van de bewegingsvergelijking 
en de kinematische vergelijking, 

verkregen, waaruit de dispersierelatie voor de expliciete gradiëntmethode 
afgeleid. 

(4.20) 

kan worden 

(4.21) 

De hoeksnelheid is: 

(4.22) 

19 



waaruit na invullen van de lineaire durnugefunctie voor de voortplantingssnelheid volgt: 

Ki Kc-Eo KiKc 1 
Co Kc-Ki Kc-Ki .Zo 

-- + --(ck2-1) 

Uit (4.23) kan afgeleid worden dat de snelheid reëel is als 

(4.23) 

(4.24) 

Golven met een oneindig groot golfgetal planten zich oneindig snel voort. 

Impliciete gradiëntmethode: 

Om de impliciete relatie (2.8) voor de rek te kunnen substitueren wordt de vergelijking 
(4.4) een keer doorgedifferentieerd naar x. 

Zodat na invullen van (2.8) 

(4.25) 

(4.26) 

Als oplossing voor de snelheid van de golf wordt in dit geval 

genomen, wat resulteert in de dispersierelatie voor de impliciete gradiëntmethode: 

r 1 

(4.28) 
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De oplossingen voor de hoeksnelheid zijn: 

waaruit voor de golfsnelheid volgt: 

(4.29) 

(4.30) 

De snelheid is reëel in het softening gebied als 

(4.31) 

Golven met een oneindig grote frequentie planten zich voort met dezelfde golfsnelheid 
als afgeleid bij het niet lokale model (4.19). 

De golfsnelheden voor de drie 'niet lokale' methoden staan weergegeven in afbeelding 
4.1, waarbij voor de uniforme rek 
gewerkt wordt. De materiaalparameters zijn dezelfde als in hoofdstuk 3. De modellen zijn 
in staat om de golfvoortplanting in het softening-gebied te beschrijven in tegenstelling tot 
het lokale model. Uit de dispersieanalyse blijkt eveneens dat de impliciete gradiëntmetho- 
de de niet lokale methode goed benadert, en dat de expliciete methode nogal grote 
afwijkingen te zien geeft. 

0.0025 genomen is, zodat in het softening-gebied 

Het kritische golfgetal, waar de golfsnelheid nul is, is afhankelijk van de grootte van de 
rek co waarom de verstoring aangebracht wordt. Afbeelding 4.2 geeft dit weer voor 
co = lo4, 0.0025 en 0.08. Dit wil zeggen dat de kritische golflengte, die gerelateerd is aan 
de breedte van de proceszone, kleiner wordt voor grotere co, weergegeven in afbeelding 
4.3. Dit is in overeenstemming met het feit dat de zone met damage-evolutie in de simula- 
ties van hoofdstuk 3 kleiner wordt gedurende het belastingsproces. Dit is vergelijkbaar 
met de resultaten in afbeelding 3.4b. De relatieve afwijking tussen de impliciete gradiënt- 
methode en de niet lokale methode neemt eveneens toe. 
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4.3 Vergelij king gradiëntmodellen en niet lokale model 

Eg 1-1 gradiënt expliciet [YO] 

De gradiëntmethode is uit de niet lokale methode afgeleid met gebruik van een Taylor- 
reeks-benadering, waarbij de hogere orde termen worden weggelaten. De vraag is of dit 
wel geoorloofd is. Uit de dispersie analyse blijkt dat de impliciete gradiëntmethode een 
gelijksoortig resultaat opievert aïs de niet iokaïe methode. Golven met een golflengte 
kleiner dan een kritische waarde kunnen zich in het softening-gebied voortplanten. De 
kritische golflengte is afhankelijk van de uniforme rek waarvan wordt uitgegaan, 
waardoor de relatie met de resultaten uit de quasi-statische trekproef duidelijk wordt. De 
expliciete gradiëntmethode wijkt erg af. Waar in afbeelding 4.3 de twee andere modellen 
naar nul gaan voor de kritische geschiedenisparameter, convergeert deze naar een 
waarde. De relatieve fouten van de gradiëntmethoden t.0.v de niet lokale methode, die 
optreden voor verschillende waarden van de rek staan weergegeven in tabel 4.1. 

gradiënt impliciet [Y0] 

0.0001 

0.001 

0.002 

0.005 

I I I 
I I I 

0.2 0.2 

2.1 2.1 

4.4 4.3 

13.0 12.5 

0.01 41.5 36.6 

Tabel 4.1: Relatieve afiuijkingen in de kritische golflengte 

De relatieve afwijkingen van de niet lokale methode kunnen 40 YO worden. Dit is te wijten 
aan het feit dat de invloed van de verwaarloosde term in de gradiëntbeschrijving, vooral 
voor grotere verlenging, groot wordt. 
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Hoofdstuk 5 
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Resultaten bij een niet symmetrisch proefstuk 
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In het verleden zijn opvallende numerieke resultaten gevonden voor de niet lokale 
modellen in het geval van een niet symmetrisch aangebrachte imperfectie. De optredende 
lokalisatiezone bleek te gaan lopen over de lengte van het proefstuk. De verklaring 
hiervoor werd gedacht in het feit dat aan de rand van de constructie het effectieve 
volume waarover geïntegreerd wordt kleiner is dan op andere plaatsen in de constructie. 
Voor symmetrische constructies leverde dit geen abnormale resultaten op. 

Om dit nog eens te testen, is dezelfde trekproef uitgevoerd als beschreven in hoofdstuk 3 
met de verkleining van de diameter niet in het midden van de staaf. Dit leidt ertoe dat de 
lokalisatie van deformatie zich voordoet op de plaats van deze imperfectie en zich niet 
verplaatst over het proefstuk gedurende de uitvoering van de test. Dit resultaat wordt 
gevonden voor de beide modellen, het niet lokale model en het gradiëntafhankelijke 
model. 

o 

Afbeelding 5.la: Rekverdeling voor gradi- 
entmodel model 

Afbeelding 5.1 b: Rekverdeling voor niet lokale 

Als bij het doorrekenen van een constructie, met het niet lokale model, gebruik gemaakt 
wordt van symmetrie, wordt de symmetrielijn als constructiegrens beschouwd en worden 
de punten buiten de symmetrielijn niet meegenomen in de berekening. Dit kan opgelost 
worden door gebruik te maken van spiegelpunten. (Van Gils, 1993) Bij het implementeren 
van de niet lokale methode in ARTEMIS is geen gebruik gemaakt van spiegelpunten. 
Aangezien bij de uitgevoerde eenvoudige testen geen gebruik is gemaakt van symmetrie, 
is dit niet van belang voor dit onderzoek. 
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Hoofdstuk 6 

Conclusie 

Een gradiëntafhankelijk schademodel voor brosse materialen kan afgeleid worden uit een 
niet lokaal model door gebruik te maken van een Taylorreeks-ontwikkeling. Aangezien 
het gradiëntmodel mathematisch gezien wel lokaal is, kan het eenvoudiger geïmplemen- 
teerd worden in reeds bestaande eindige elementen programmatuur. Daarbij treedt een 
betere convergentie op, vooral bij gebruik van meer elementen, dan bij de niet lokale 
modellen. Dit is onder meer te verklaren door het gebruik van een inconsistente stijfheids- 
matrix bij het niet lokale model. 

Het beschouwde gradiëntmodel is, omdat vanaf de vierde orde de termen uit de 
Taylorreeks worden verwaarloosd, een benadering van het niet lokale model. De vraag is 
of ondanks deze schijnbare grove benadering, de resultaten uit de numerieke simulaties 
van de gradiëntmethode de resultaten uit de niet lokale methode goed benaderen. 

Voor de beperking tot een één-dimensionaal probleem, zijn beide modellen geïmplemen- 
teerd in ARTEMIS, een eindige elementen model in MATLAB. De resultaten uit een 
trekproef op een eenzijdig ingeklemde balk zijn voor beide modellen kritisch vergeleken. 
De modellen resulteren in een gelijksoortige spannings-verlengings kromme. Voor grotere 
verlenging is de relatieve afwijking ongeveer 20 %. Misschien kan dit verschil opgelost 
worden door een extra term mee te nemen in de Taylorreeks-ontwikkeling, maar dit geeft 
moeilijkheden met het voldoen aan de Cl-continuïteit. Een ander opvallend punt is, dat 
de niet lokale methode voor een kleiner aantal elementen reeds convergeert naar de 
oplossing. De gradiëntmethode lijkt ook te convergeren naar de oplossing maar er is een 
grotere meshfijnheid voor nodig. Maar het voordeel van de gradiëntmethode is de 
rekentijd, die een stuk lager ligt dan bij de niet lokale methode, ondanks een groot aantal 
elementen. De convergentiegrens bij de gradiëntmethode kan daarom kleiner genomen 
worden bij de niet lokale methode. 

De dispersieanalyse laat zien dat de impliciete gradiëntmethode de niet lokale methode 
goed benadert totdat de rek verder in het soffening-gebied ligt. Dit komt overeen met het 
resultaat uit de trekproef. De expliciete methode geeft een sterk afwijkend resultaat. 
Golven die een golflengte hebben groter dan de kritische golflengte kunnen zich niet meer 
voortplanten in het softening-gebied wat resulteert in een staande golf met een golflengte 
die gelijk is aan de kritische golflengte. De kritische golflengte heeft te maken met de 
breedte van de proceszone. Uit de dispersieanalyse volgt dat de kritische golflengte 
kleiner wordt verder in het softening-gebied, wat overeenkomt met het kleiner worden van 
de zone met damage-evolutie in de numerieke analyses. 

Het toegepaste impliciete gradiëntmodel lijkt voor een ééndimensionale situatie een goede 
benadering te zijn voor het niet lokale model, waarbij vooral ket voordeel van de 
consistente stijfheid en dus de snelle convergentie een belangrijke factor is. 
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