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Samenvatting 

Dit onderzoek beoogt een aanzet te geven tot dynamische karakterisering van 
niet-lineaire vloeistoffen. Als eerste wordt daartoe enkel naar een niet-lineaire 

vloeistof gekeken zonder elasticiteit. Het gedrag van een dergelijke vloeistof is voor 
kleine afschuifamplitudes lineair en voor grote amplitudes niet-lineair. Van een 

dergelijk vloeistof kan de viscositeit-afschuifsnelheids karakteristiek op twee manieren 
worden bepaald: met constante afschuiving en dynamisch. Voor het lineaire gebied 
blijken deze twee methoden volledig vertaalbaar, voor het niet-lineaire gebied blijkt 

dit (nog) niet het geval. Dit laatste wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat bij de 

dynamische karakterisering gebruik wordt gemaakt van lineaire technieken. Door de 

definitie van de dynamische viscositeit aan te gassen bereikt men naast een volledige 

vertaalbaarheid in het lineaire gebied ook een volledige vertaalbaarheid in het 
niet-lineaire gebied. Om dit te verifiëren zijn er aan de hand van een Eyring-model 

numerieke simulaties gedaan, die de afgeleide techniek blij ken te bevestigen. Verder 
werden er nog experimenten gedaan waarbij de afgeleide techniek niet blijkt te 

voldoen, hetgeen werd veroorzaakt door het niet voldoen van de gebruikte vloeistof. 

Bij vervolgens het vergelij ken van een rechtstreeks opgenomen dynamisch signaal 

met een simulatie gebruik makend van de steady-state gemeten power-law blijkt uit 
het amplitudespectrum dat beide signalen dezelfde frequenties bevatten. 

Samenvatting 1 



Inhoudsopgave 

Samenvatting 1 

1 Inleiding 

2 Theorie 
2.1 Gegeneraliseerde Newtonse vloeistof 

2.2 Lineaire vloeistof 
2.3 Niet-lineaire vloeistof 

3 Numerieke en experimentele technieken 
3.1 Numeriek 

3.1.1 Constitutief model 
3.1.2 Numerieke analyse-methoden 

3.2 Experimenteel 
3.2.1 Materiaal 

3.2.2 Mechanische beproevingen 

4 Numerieke en experimentele resultaten 

4.1 Numerieke resultaten 
4.2 Experimentele resultaten 

5 Conclusies en aanbevelingen 

Referenties 

A Afleiding afkchuiving uit de algemene 3-D formulering 
B Verklaring afwuking als gevolg van m-techniek 
C Verklaring afwuking als gevolg van Rhios-techniek 

3 

9 

9 

9 

9 
11 

11 
12 

13 

13 
14 

16 

17 

18 
19 
20 

Inhoudsopgave 2 



H l  Inleiding 

Op de TUE wordt binnen de faculteit Werktuigbouwkunde door de sectie Polymeer- 
technologie onderzoek verricht naar het deformatiegedrag van glasachtige polymere 

materialen. In het kader van dit onderzoek is aangetoond dat deze materialen zich 
gedragen als sterk niet-lineaire visco-elastische vloeistoffen met zeer hoge relaxatietij- 
den. Deze constatering legt in principe een rechtstreeks verband tussen de vaste stof 
deformatie en de vloeistof deformatie (Rheologie), waar elders binnen de vakgroep 

aan wordt gewerkt. De polymeren worden hierbij gemodelleerd door middel van niet- 
lineaire Maxwell modellen, bestaande uit een lineaire veer en een niet-lineaire 

demper. Belangrijk in deze modellering is de bepaling van de modelparameters. 

Normaliter wordt in de rheologie niet-lineair vloeigedrag (demperkarakteristiek) 

gekarakteriseerd door of proeven met y = constant ('trekproef') of 'G = constant 

('kruipproef'). In de literatuur zijn er echter aanwijzingen te vinden dat er mogelijk- 
heden bestaan om dynamisch deze parameterskarakteristieken te meten [ 11. 
Het doel van dit onderzoek is om middels numerieke simulaties en gerichte experi- 

menten een theoretische basis te leggen, waarna interpretatie van niet-lineaire 

dynamische metingen mogelijk wordt. 

Een eerste aanzet om dit doel te verwezenlijken zal hier worden gegeven door middel 
van een numerieke studie. Hierbij zal alleen worden gekeken naar het dynamische 
gedrag van een niet-lineaire vloeistof (geen elasticiteit!). Voor de analyse van dit 
gedrag staan reeds enkele lineaire technieken ter beschikking, waarvan er twee zullen 

woden gebruikt. Daarnaast zal in H2 een nieuwe techniek w~rden afgeleid welke aiet 

meer uitgaat van linearisatie van het niet-lineaire signaal. In H3 zullen de drie 

gebruikte technieken worden beschreven, waarna in H4 de resultaten van de simula- 

ties worden gepresenteerd. En als laatste zullen in H5 de conclusies en aanbevelingen 

worden gegeven. 
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H2 Theorie 

2.1 Gegeneraliseerde Newtonse vloeistof 

De meest algemene vorm voor een 3-D beschrijving van een incompressibele 
Newtonse vloeistof wordt gegeven door de volgende constitutieve vergelijking [2]: 

0 = -pP+2q(IID)0 (2.1) 

Voor een 1-D afschuivingsgeometrie is hieruit af te leiden dat de bovenstaande 
vergelijking vereenvoudigd tot (zie bijlage A): 

met: IID = 0.25i 

Aangezien de tweede invariant van de deformatiesnelheidstensor een functie is van de 
afschuifsnelheid mag tevens worden gesteld: 

'G = 

Zoals is te zien is in de bovenstaande relatie de viscositeit een functie van de 

afschuifsnelheid. Hierdoor zal het mogelijk zijn om met deze vergelijking zowel 

lineaire als niet-lineaire vloeistoffen te beschrijven. 

2.2 Lineaire vloeistof 

In het eenvoudigste geval geldt dat er sprake is van een lineaire incompressibele 

Newtonse vloeistof. Voor een dergelijke vloeistof geldt dat de viscositeit onafhanke- 

lijk is van de afschuifsnelheid. Formule (2.3) uit de voorgaande paragraaf kan dan 

worden geschreven als: 

= I l o r  

Hierin is de viscositeit qo constant. 

Enkele veel gebruikte methoden om de viscositeit te bepalen zijn de reeds in de 

inleiding genoemde trek- en de kruipproef. Bij de trekproef wordt een afschuifsnel- 

heid i =constant opgelegd waarbij zich uiteindelijk een constante schuifspanning z 

instelt (want r; is constant): 
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z z = qoy - qo = = constant 
V 
I 

Bij de kruipproef is de situatie omgekeerd en wordt een schuifspanning z=constant 

opgelegd waarbij zich uiteindelijk een constante afschuifsnelheid i instelt (want q is 

constant): 

z z y = -  * qo = - = constant 
V O  i 

( 2 6 )  

Zoals is te zien kan met beide methoden de waarde van de constante viscositeit 

worden bepaald. Naast deze gebruikelijke stationaire beproevingen kan een dergelijke 

vloeistof echter ook dynamisch worden getest. Afschuifexcitatie met: 
y = yOsin(mt) (2.7) 

levert via: 

y = yo"cos("t) 

en het constitutief model (2.4) de respons: 
z = qoyoocos(wt) 

Vervolgens kan men de dynamische viscositeit definiëren als, de amplitude van het 

schuifspanningssignaal gedeeld door de amplitude van de afschuifsnelheidssignaal: 

(2.10) 

Ook deze definitie levert een constante viscositeit qo. Hieruit is op te maken dat voor 

een lineaire Newtonse vloeistof de dynamische en de stationaire karakterisering direct 

vertaalbaar zijn. Zowel dynamisch als steady-state vindt men dezelfde constante 

viscositeit qo. 

23 Niet-lineaire vloeistof 

De lineaire incompressibele Newtonse vloeistof uit de voorgaande paragraaf komt in 

de praktijk echter zelden voor. Er is meestal sprake van een niet-lineaire incompressi- 

bele Newtonse vloeistof. Hierdoor is het van belang te weten of hetgeen in de 

voorgaande paragraaf werd geconcludeerd, met betrekking tot de directe vertaalbaar- 
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heid, nog steeds geldig is in het niet-lineaire geval. Voor een niet-lineaire vloeistof 

geldt in het algemeen: 
(2.11) 

De viscositeit is nu niet langer constant maar een functie van de afschuifsnelheid. Een 
in de praktijk vaak waargenomen verloop van deze functie staat afgebeeld in de 

onderstaande figuur (zie figuur 2.1). 

I I 

log shear rate /i 

Figuur 2.1, Viscositeit als functie van afschuifsnelheid voor een niet-lineaire vloeistof. 

Voor lage afschuifsnelheden is de viscositeit constant (lineaire gebied, viscositeit qo), 

terwijl na een bepaald punt shear-thinning optreedt. Dit betekent dat de viscositeit 

afneemt bij een toenemende afschuifsnelheid. 

Vloeistoffen die niet-lineair gedrag vertonen kunnen eveneens worden gekarakteri- 
seerd ssals bescaheven In de voorg22nde paragaaf, Bit kan dus weer zowel steady- 

state als dynamisch. In het stationaire geval moeten dan niet één afschuifsnelheid of 

schuifspanning worden opgelegd maar een hele reeks om de afschuifsnelheid- 

viscositeit karakteristiek punt voor punt te kunnen bepalen. Wanneer dit wordt gedaan 
vindt men een kromme die kan worden beschreven door middel van een power-law. 

In het geval van de dynamische excitatie kan weer gekeken worden naar excitatie met: 
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y = y,sin(wt) (2.12) 

welke via: 

y = y,ocos(ot)  

en constitutief model (2.11) de volgende respons oplevert: 
‘c = qs(y,ocos(ot) )y,6.1cos(ot)  

(2.13) 

(2.14) 

Deze respons is eveneens p d ~ d i e k  met hoeksnelheid o maar niet langer een zuiver 
sinusvonnig signaal zoals het geval was bij de lineaire vloeistof. Naast de grondtoon 

(met frequentie a) zullen ook hogere harmonische componenten in de respons 
aanwezig zijn. Hierdoor ontstaat een probleem met betrekking tot de gebruikte 
definitie van de dynamische viscositeit. Voorheen was dat de amplitude van het 
zuiver sinusvonnige signaal gedeeld door de amplitude van het afschuifsignaal. Om 

dit probleem te omzeilen maakt men in de praktijk op basis van bepaalde aannames 
een dergelijk signaal vaak weer lineair. Eenvoudiger is het om het maximum van het 

gevonden signaal als amplitude te nemen aangezien het signaal en dus ook het 

maximum periodiek is. Overeenkomstig de vorige paragraaf kan de dynamische 

viscositeit worden gedefinieerd: 

(2.15) 

log shear rate 

Figuur 2.2, Schuihpanning als functie van afschuifsnelheid voor een niet-lineaire vloeistof. 
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Voor uitdrukking (2.14) betekent dit dat indien cos(ot) maximaal is, de schuifspan- 

ning maximaal zal zijn. Dit kan worden begrepen indien men naar het verband tussen 

de schuifspanning en de afschuifsnelheid kijkt (zie figuur 2.2). De schuifspanning 

neemt monotoon toe met de afschuifsnelheid dit impliceert dat de schuifspanning 
maximaal is als de afschuifsnelheid dit ook is. Deze laatste is maximaal voor 
cos(cot)=l, voor deze waarde zal de schuifspanning derhalve ook maximaal zijn en 
mag worden geschreven: 

Dit kan ook worden geschreven als: 

(2.16) 

Hieruit volgt dat door het meten van de dynamische viscositeit over een frequentiebe- 
reik voor verschillende waarden van de afschuifamplitude vervolgens door verschui- 

ving de steady-state viscositeit kan worden bepaald. Het gevolg hiervan is dat door 

enkele metingen in een beperkt frequentiegebied de viscositeit over een veel groter 

afschuifsnelheidsgebied kan worden bepaald (zie figuur 2.3). 

w 
O 
H 

I 

I 

I 
I 
I 
I I 
I 
I - Steady-state ; ? 

Range 
A Dynamic, yo<l 'i 

O Dynamic, yo=l Y 
V Dynamic, yo> l  

log shear rate, log o 

Figuur 2.3, Verschuiving van de dynamisch bepaalde viscositeit. 
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H3 Numerieke en experimentele technieken 

Material P A . -  "t- -r=ri(y)y 

3.1 Numeriek 

- w 

3.1.1 Constitutief model 

> FFT 

Voor het uitvoeren van de numerieke simulaties was het noodzakelijk een constitutief 
model te kiezen. Gezocht is naar een model dat de werkelijkheid goed beschrijft en 
een karakteristiek heeft zoals reeds aangegeven in 82.3. Er is gekozen voor het 

Eyring-vloeistofinode1 welk vaak wordt gebruikt voor het beschrijven van vloei in 

zowel vaste stoffen als vloeistoffen. 

< 

3.1.2 Numerieke analyse-methoden 

Om de in 52.3 afgeleid techniek te testen zijn vervolgens numerieke simulaties 
gedaan, waarbij deze techniek wordt vergeleken met twee lineaire technieken. Deze 

twee andere technieken zullen respectievelijk de FFT-techniek en de ñhios-techniek 

worden genoemd. 
In deze paragraaf zullen deze technieken koa worden beschreven. 

Figuur 3.1, Schematische weergave van de FFT-techniek. 
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A FFT-techniek Bij deze lineaire techniek wordt aan de hand van de amplitude van 

de eerste harmonische van het afschuifsnelheidssignaal en schuif- 
spanningssignaal de dynamische viscositeit berekend. In het lineai- 

re gebied is dit geen probleem, aangezien beide signalen daar 
zuiver sinusvormig zijn. In het niet-lineaire gebied echter wel. Daar 

is namelijk sprake van hogere harmonische componenten in het 
uitgangssignaal veroorzaakt door de niet-lineairiteit. Door nu het 

uitgangssignaal Fourier te transformeren kan de eerste harmoni- 
sche, met frequentie gelijk aan die van het ingangssignaal, worden 

gescheiden van de hogere harmonische componenten. Vervolgens 
wordt gesteld dat de amplitude van deze eerste harmonische veel 

groter is dan die van de overige harmonische componenten. M.a.w. 

in het niet-lineaire gebied wordt volstaan met een grote eerste 

harmonische waarmee dan de berekening wordt uitgevoerd. 

Figuur 3.2, Schematische weergave van de Rhios-techniek. 

B Rhios-techniek Deze lineaire techniek is gebaseerd op de wijze waarop het 

programma Rhios (voor de verwerking van de meetsignalen van 
de Rheometrics Fluidsspectrometer) de dynamische viscositeit 

bepaald. Dit programma gebruikt als ingangssignaal de afschui- 

ving en als uitgangssignaal de schuifspanning. De basis van dit 
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programma wordt gevormd door de aanname dat zowel het 

ingangs- als ook het uitgangssignaal zuiver sinusvormig zijn en 
dezelfde frequentie bezitten. In het lineaire gebied levert dit geen 
enkel probleem omdat deze aanname daar correct is. In het 

niet-lineaire gebied gaat het echter mis omdat het uitgangssignaal 

niet langer zuiver sinusvormig is. Dit probleem wordt opgelost 
door van het signaal weer een zuivere sinus te maken. Dit laatste 

gebeurt met de wetenschap dat de amplitude van een sinus gelijk 
is aan (pi/2)*gemiddelde. Door nu het gemiddelde van het ver- 

vormde signaal te berekenen, kan dus de amplitude van een 
zuiver sinus worden berekend. Hiermee wordt dan de dynamische 

modulus bepaald, waarna deling door CU de dynamische viscositeit 

oplevert. Ook bij dit model wordt dus een niet-lineair signaal 

omgezet in een lineair. 

C Amplitude-techniek Dit is de techniek zoals uiteengezet in 82.3. Er wordt hier 
telkens van het niet-lineaire signaal uitgegaan. Met de ampli- 

tude (maximum) van dit niet-lineaire maar wel periodieke 
signaal wordt de dynamische viscositeit berekend. Er vindt 

nu geen omzetting naar een lineair signaal plaats. 

3.2 Experimenteel 

3.2.1 Materiaal 

Voor de uit te voeren experimenten ter verificatie van het afgeleide model is in de 
literatuur gezocht naar een geschikte vloeistof. Deze vloeistof moest aan een tweetal 

criteria voldoen: a) Puur visceus zijn, dus met verwaarloosbare elasticiteit. 

b) §hear-thinning vertonen, dus (voldoende) niet-lineair zijn. 

Een vloeistof die deze eigenschappen zou vertonen is Carbopol 941 (0,25 gew%) in 

eem mengsel vam glycerol (88 gew%) em water (28 gew%) 131. 
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3.2.2 Mechanische beproevingen 

Proeven met constante afschuifsnelheid en constante hoeksnelheid werden gedaan op 
een Rheometrics Fluidsspectrometer RFS I1 gebruik makend van een plaat-kegel 

geometrie (diameter 50 mm, tophoek 0,199 rad). Relatieve nauwkeurigheid van zowel 

normaalkracht als torsiemetingen was 1%. 

De proeven met constante afschuifsnelheid zijn uitgevoerd in een snelheidsgebied van 

0.1-100 rad/s. De proeven met constante hoeksnelheid zijn uitgevoerd in een hoek- 
snelheidgebied van O. 1-100 radh. Beide proeven werden uitgevoerd bij een constante 
temperatuur van 20 "C en met een bevochtigd kapje om verdamping van het water in 

het monster tegen te gaan. 

Meetresultaten werden meteen verwerkt met behulp van het bijbehorende programma 
Rhios, daarnaast zijn er signalen rechtstreeks van de meetinstallatie afgetapt. 
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H4 Numerieke en experimentele resultaten 

4.1 Resultaten van de numerieke simulaties 

Met de drie technieken uit het voorgaande hoofdstuk zijn vervolgens met behulp van 
PC-Matlab simulaties uitgevoerd. De berekende karakteristieken kunnen nu samen 

met de steady-state karakteristiek in één figuur worden gezet (zie figuur 4.1). 

I I 

h 
Y id 

[A 
O - o 
[A 

1 oo 

lo-' 

1 o'2 

10.~ 
lo5 1 0 - I  loo loL lo2 1 o3 1 o4 

Shearrate, y , o  

Figuur 4.1, Simulatieresultaten met de drie technieken gecombineerd met steady-state. 

Bij bestudering van deze figuur kunnen een aantal dingen worden opgemerkt: 

1 De benadering volgens de FFT-techniek geeft een goede benadering in het lineaire 

gebied maar is in het niet-lineaire gebied te hoog. Dit is verklaarbaar doordat in 

deze benadering de bijdrage van hogere harmonische componenten wordt verwaar- 

loosd. Deze bijdrage zorgt voor een afplatting van de amplitude van de grondtoon. 
De amplitude van de afgesplitste eerste harmonische zal daarom hoger zijn dan de 
amplitude van het werkelijke signaal. (zie bijlage B) Gevolg hiervan is dat de 

dynamische viscositeit hoger uitvalt. 

2 Ook de benadering met de Rhiss-techniek geeft een goede benadering in het 

lineaire gebied maar is eveneens te hoog in het niet-lineaire gebied. Dit is te 
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verklaren door te kijken naar de wijze waarop dit model de amplitude voor de 
sinus bepaald. Gewenst is een sinus met een amplitude gelijk aan die van het 
gemeten signaal. Doordat het gemiddelde van het gemeten signaal hoger is dan van 

de gewenste sinus, wordt een te hoge amplitude berekend. (zie bijlage C) Gevolg is 

dat de berekende dynamische modulus te hoog zal zijn en daardoor zal uiteindelijk 

ook de dynamische viscositeit in het niet-lineaire gebied. 

3 De amplitude-techniek voldoet over het hele gebied goed. Dit ligt in de lijn der 
verwachting, omdat het produkt y,o gelijk is aan de afschuifsnelheid. Hierdoor 

wordt in beide gevallen in feite hetzelfde berekend. 

4.2 Experimentele resultaten 

Ter verificatie van de numerieke simulaties zijn experimenten verricht. In de onder- 
staande figuur zijn zowel de dynamische als ook de steady-state metingen uitgezet die 
zijn gedaan aan de gebruikte modelvloeistof (figuur 4.2). 

100 

10-1 

~~ ~ 

+ Steady-state 
A Dynamic, yo = 0.1 [-I 
O Dynamic, yo = 1 [-I 
V Dynamic, yo = 10 [-I 

V 
V 

I I L 

10-1 1 o 0  10' 

Shearrate, o 

102 

Figuur 4.2, Viscositeit tegen afschuifsnelheid en y e .  

Uit deze figuur kan worden opgemerkt dat we we! te maken hebben met een niet- 

lineaire vloeistof. Ook is te zien dat voor yo=l de dynamische en steady-state 

Numerieke en experimentele resultaten 14 



metingen niet samenvallen en dat de meting voor yo=O.l te laag ligt. Alleen yo=10 

lijkt aan de in 52.3 afgeleide techniek te voldoen. Dit heeft een tweetal oorzaken: 
a De vloeistof bleek in tegenstelling tot de verwachting niet geheel vrij van elastici- 

teit, bij de metingen werd een normaalspanning waargenomen. 

b Verder bleek de reproduceerbaarheid van de metingen voor de twee laagste 
amplitudes niet erg best te zijn. 

Om toch een vergelijk te kunnen maken tussen de uitgevoerde simulaties en metingen 
zijn er voor enkele frequenties rechtstreeks signalen afgetapt van de koppelopnemer. 

Deze kunnen dan worden vergeleken met een gesimuleerd uitgangssignaal waarbij als 
constitutief model de steady-state gemeten power-law wordt gebruikt. Van beide 

signaien kan men dan het amplitudespectrum bepalen, dit is afgebeeld in de onder- 
staande figuur (zie figuur (4.3)). 

I 

4 
Yo = 10 [-I 
f, = 15,92 [Hz] 
- Measured 
- -  Simulated 

O 

Figuur 4.3, Vergelijking van de 

50 1 O0 150 200 

Frequency [ Hz] 

amplitudespectra van het via simulatie met power-law gegenereerde 

rechtsireeks gemeten dynamisch signaal. 

In deze figuur is te zien dat de simulatie met behulp van de steady-state gemeten 
power-law een amplitudespectrum met daarin dezelfde frequenties als het rechtstreeks 

gemeten dynamische signaal laat zien. Alleen de amplitudes verschillen nog hetgeen 
te wijten I s  aan de reeds eerder genoemde elasticiteit. 
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H5 Conclusies en aanbevelingen 

Het is gebleken dat met de in paragraaf 2.3 afgeleide regel de steady-state karakteris- 
tiek van een niet-lineaire vloeistof dynamisch kan worden bepaald. Deze beschrijving 
geeft verder een betere weergave van de werkelijkheid dan de twee puur lineaire 

technieken, met name in het niet-lineaire gebied. 

Aangezien de experimenten niet helemaal zijn geslaagd is het aan te bevelen om deze 

te herhalen met een andere vloeistof die wel aan de twee gestelde eisen voldoet, of 

ket gebruiken van een andere meetmachine of techniek. 
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BUlage A Afleiding afschuiving uit de algemene 3-D formulering 

- ., 
O T 0  
z o o  = 

O 0 0  - 

Het constitutief model van een incompressibele Newtonse vloeistof is reeds gegeven 

door formule (2.1) 52.1. Uitgaande van deze 3-D beschrijving kan voor een eenvoudi- 
ge belastingsgeometrie zoals afgebeeld in figuur(A. l), het bijbehorende constitutief 

model worden afgeleid. 

T 

- 
7 

Figuur A.l, Schematische weergave van 1-D afschuivingsgeometrie. 

- 

Formule (2.1) kan als volgt in matrix notatie worden geschreven: 

-p o o 
o -p o 

Met hierin: IID = atr(o)2 
Voor de bovenstaande geometrie geldt: 
a) all=" 22 =CS 33 =cr13=cr31=~u=032=0 en G ~ ~ = G ~ ~ = ~ ,  

b) ell = &22 = '33 = i13 = %31 = '23 =E3,  = O  en E,, =-y - 1' 
2 

Dit resulteert in de volgende matrixvergelijking: 

- P O  0 1  

'11 '12 '13 

'21 '22 '23 

'31 '32 '33 

[ o  L i 0  2 

0 0 -P] 

1 ' 2  
4 

Met hierin: IID = -y 

Hieruit kan worden afgeleid: z = q (IID =--y )y 1 ' 2  - 

L o  o o 
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Bijlage B: Verklaring afwijking als gevolg van FFI'-techniek 

Om de vervorming aanschouwelijk te maken staat in de onderstaande figuur allereerst 

5 -  
h 
P 

c4 
c4 
8 a 3 -  
3 

F 4 -  

Y 
.rl 3 

E 2 -  
4 

1 -  

0 -  

het amplitudespectrum van een niet-lineair respons. Duidelijk is te zien dat naast de 

grondtoon meerdere hogere harmonische componenten in het signaal aanwezig zijn. 

O 

yo = 1 E-j 

fo = 10 [Hz] 

1 O 0  200 300 

Frequency [Hz] 

Figuur B.l, Amplitudespectrum van de niet-lineaire dynamische respons. 

Vervolgens kan men een signaal genereren op basis van alleen de eerste harmonische 

(1) en op basis van meerdere harmonischen (4), zie de onderstaande figuur (B.2) 

Time [SI 

Figuur B.2, Signalen gebaseerd op de eerste (I) of de eerste vier hamonkchen (4). 
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Bijlage C: Verklaring afwijking als gevolg van het Rhios-techniek 

Het genoemde verschijnsel kan gemakkelijk worden begrepen als wordt gekeken naar 

een zuivere sinus: A*sin(x) met: A =amplitude (C.1) 
Van deze sinus kan het oppervlak onder een halve periode op twee manieren worden 

berekend: 
L 

Area = Asin(x)& F.2) I O 

Area = n; *mean met: mean = -* A*sin(x)dx (C.3) 
n o  'j 

Indien de integraal van formule (C.2) wordt uitgewerkt blijkt het oppervlak onder een 

halve periode twee maai ampiitude A te bedragen. Substitutie in (C.3) Peverî: 

(C.4) n; 2*A = n; *mean - A = -*mean 
2 

Voor een zuivere sinus, welke een gemiddelde 2/n heeft betekent dit dat de amplitude 
exact gelijk is aan A. Is er echter geen sprake van een zuivere sinus dan zal het 

Wanted 
> 

R 

O 

Amplitude=A,=A, 

of kleiner 

Rhios Mean=p,=p, 
Amplitude = A,> A, 

Figuur C.l, Schematische weergave van vervorming door het Rhios-model, R is het werkelijke signaal, 1 is 

het gewenste signaal en 2 is het signaal volgens Rhios. 
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