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Samenvatting 

Continuum Damage Mechanics vlzdt methoden om de invloed van microstructurele defecten 
op het mechanische gedrag van materialen op te nemen in de modelvorming. Daartoe wordt 
de schade voorgesteld als continu verdeeld over de materie, zodat ze beschreven kan worden 
met een continue damage-variabele. Eet  eExt van de sehade up Ce spamings- efi rektoestmd 
wordt vastgelegd door de damage-variabele een rol te laten spelen in het constitutieve model, 
terwijl schadegroei onder invloed van rek- en spanningsveranderingen wordt gemodelleerd 
door het specificeren van een evolutiewet. 

De verminderde materiële samenhang door de ontwikkeling van schade kan tot gevolg hebben 
dat zich softening voordoet: bij toenemende rek daalt het draagvermogen. In dit geval kunnen 
de resultaten van eindige-elementenanalyses een grote gevoeligheid vertonen voor de 
gebruikte elementenverdeling; met name de elementgrootte blijkt van invloed op de 
uitkomsten. 
Een logische stap om deze meshafhankelijkheid te elimineren is het verbeteren van de 
fenomenologische modelvorming. Omdat de daartoe in de literatuur voorgestelde methoden 
elementen vereisen die klein zijn ten opzichte van het gebied waarin schade-ontwikkeling 
plaatsvindt, kan de toepassing ervan, vooral indien de localiseringsbreedte van de schade erg 
klein is ten opzichte van de beschouwde constructie? leiden tot een drastische toename van de 
benodigde rekentijd. In dit rapport wordt daarom een andere weg bewandeld: er wordt 
gepoogd de voor het softening-gedrag karakteristieke parameters zodanig te manipuleren? dat 
een correcte responsie gevonden wordt. Verwacht wordt dat deze aanpak ook bij een relatief 
grove elemententenverdeling het optreden van meshafhankelijkheid kan voorkomen. 
Voor een eenvoudig? bros damage-model is een en ander geïmplementeerd in het eindige- 
elementenpakket DIANA. Bij de beproeving op een niet al te gecompliceerd testprobleem 
blijkt de meshgevoeligheid vrijwel verdwenen, terwijl de rekentijd nauwelijks is toegenomen 
ten opzichte van de oorspronkelijke berekening. 
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1 Inleiding 

De continuümsmechanica biedt ons de mogelijkheid de heterogene microprocessen die 
optreden bij het belasten van constructies, op macroschaal te modelleren. Daartoe worden 
globale continuüm-variabelen (rekken, spanningen) en constitutieve verbanden geïntroduceerd, 
die processen die in principe op microschaai piaatsvinden -men denice aan elastische en 
plastische vervorming, visco-elasticiteit etc.-, voldoende accuraat beschrijven. 
In de klassieke continuümsmechanica wordt echter geen rekening gehouden met het feit dat 
materialen onder bepaalde -al dan niet mechanische- belastingen microstructurele veranderin- 
gen kunnen ondergaan die het mechanische gedrag beïnvloeden. Men kan hierbij denken aan 
het optreden van schade zoals microscheuren en -holten, die zich kunnen ophopen en kunnen 
leiden tot een verminderde stijfheid en uiteindelijk tot het zich ontwikkelen van macroscheuren 
eníof materiaalbreuk. 
Mechanismen waarbij dit soort van schade-accumulatie een rol speelt zijn (Kachanov, 1986): 
a. grote plastische deformatie: vorming en groei van microscheuren als gevolg van grote 

rekken; 
kruip: bij hogere temperaturen en de aanwezigheid van mechanische spanningen kan er 
sprake zijn van accumulatie van microholten, leidend tot taaie of brosse breuk; 
vermoeiing: bij cyclische belastingen kan geleidelijke verzwakking van het materiaal 
optreden door de groei van microscheuren; 
brosse breuk bij zeer brosse materialen (bijvoorbeeld beton) kan er al bij kleine rekken 
sprake zijn van breuk als gevolg van de ontwikkeling van microschade, zonder dat 
eerst plastische deformatie plaatsvindt. 

b. 

c. 

d. 

Continuum Damage Mechanics (CDM) biedt methoden om tekortkomingen van continuum- 
materiaalmodellen te compenseren door de ontwikkeling van schade in de modelvorming op te 
nemen en de invloed van die schade op het mechanische materiaalgedrag te specificeren. Met 
behulp van dit type van modelleringen kan de invloed van schade-effecten op de stijfheid en 
sterkte van constructies geanalyseerd worden. 
Evenals in de traditionele continuümsmechanica zijn analytische oplossingen bij de toepassing 
van CDM alleen mogelijk wanneer er sprake is van simpele geometrieën en zeer eenvoudige 
belastingen. Voor meer complexe situaties is een numerieke benadering noodzakelijk; een voor 
de hand liggende basis hiervoor is de eindige-elementenmethode (EEM). 
Bij de implementatie van CDM in de EEM treedt echter in sommige situaties een belangrijk 
probleem op; wanneer geen specialale voorzieningen worden getroffen, kan er namelijk sprake 
zijn van meshgevoeligheid: de gevonden oplossing is sterk afhankelijk van de gebruikte 



elementenverdeling, met name van de grootte van de elementen. 
Het opheffen van deze gevoeligheid voor de gebruikte mesh is een actueel gebied van 
onderzoek. In dit rapport wordt één van de daartoe voorgestelde technieken, namelijk het 
aanpassen van materiaalparameters aan de elementgrootte, onder de loupe genomen. Daarbij 
zullen we uitgaan van een bros schademechanisme, dat beschreven wordt met een eenvoudig 
model, maar waarin wel het gevoeligheidsprobleem goed tot uitdrukking komt. 

Voordat het probleem vam de meshgevoeligheid en eventuele remedies uitgebreid aan de orde 
komen in hoofdstuk 3, wordt een hoofdstuk gewijd aan Continuum Damage Mechanics bij 
brosse breuk. Het is geenszins de bedoeling hierin een volledig overzicht te geven van CDM, 
integendeel: na een korte algemene inleiding wordt al snel toegewerkt naar een specifiek 
model voor brosse breuk. Bovendien wordt een aantal belangrijke vereenvoudigingen 
geïntroduceerd, opdat de aandacht geconcentreerd kan worden op het probleem van de 
meshafhankelijkheid. Om dezelfde reden wordt volledig voorbijgegaan aan het ther- 
modynamische kader waarbinnen CDM geplaatst kan worden. 
In hoofdstuk 4 zal de implementatie van het ontwikkelde schademodel in het EEM-pakket 
DIANA aan de orde komen, waarna in hoofdstuk 5 enige resultaten gepresenteerd worden. 
Hoofdstuk 6 biedt een korte evaluatie van een en ander. 

Tot slot zij opgemerkt dat in het volgende vaak teruggegrepen zal worden naar een 
eendimensionaal probleem respectievelijk een eendimensionale beschrijving, omdat deze veel 
inzichtelijker zijn, terwijl de essentiële problemen daarbij evenzeer aan de orde zijn als in 
meerdimensionale situaties. 
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2 Continuum Damage Mechanics en brosse breuk 

Doel van het introduceren van de CDM-benadering is het kunnen analyseren van de invloed 
van microstructurele schade-effecten op de sterkte en stijfheid van belaste constructies. De 
microdefecten -in feite heterogeniteiten- worden daartoe beschouwd als continu verdeeld 
over de materie, in afhankelijkheid van de positie in het betreffende lickaarn. Ei wui& een 
-continue- damage-variabele gedefinieerd, die tot uitdrukking brengt wat, met betrekking tot 
de interne structuur, het verschil is tussen een oorspronkelijk materie-deeltje en een deeltje 
waarin sprake is van schade. 
De optredende schade -gekarakteriseerd door de damage-variabale beïnvloedt enerzijds het 
constitutieve gedrag van het materiaal en daarmee de rek- en spanningstoestand in de 
constructie, anderzijds kan er sprake zijn van schade-ontwikkeling als gevolg van het 
belastingsprsces. Deze voortdurende wissebwerking tussen de rek-íspanningstoestand en 
schade wordt in CDM vorm gegeven door het gebruik van speciale constitutieve relaties, 
waarin de invloed van de damage-variabele op het spanning-rekverband tot uitdrukking wordt 
gebracht, en door het specificeren van een evolutiewet, die de ontwikkeling van de damage- 
variabele beschrijft in relatie tot de optredende rekken, spanningen en eventueel andere 
toestandsgrootheden. 

In het volgende wordt de beperking gemaakt tot schade-ontwikkeling in brosse materialen 
onder monotoon toenemende of slechts in geringe mate fluctuerende belastingen. Hierbij 
wordt verondersteld dat de schade-evolutie het overheersende dissipatieve mechanisme is en 
dat de schadetoestand op een bepaald tijdstip volledig bepaald wordt door het tot dat tijdstip 
gevolgde deformatiepad en niet door de snelheid waarmee dat pad doorlopen is. Bovendien 
worden thermische en andere niet-mechanische invloeden buiten beschouwing gelaten en 
wordt ervan uitgegaan dat de optredende rekken klein zijn. 
Al deze veronderstellingen worden gedaan, opdat de schade-ontwikkeling gekoppeld kan 
worden aan lineair elastisch materiaalgedrag. 

Voordat de fenomenologische modelvorming van brosse faalmechanismen met behulp van 
CDM meer in detail wordt beschouwd, wordt eerst de aandacht gericht op de definitie van een 
geschikte damage-variabele (paragraaf 2.1). In paragraaf 2.2 wordt daarna de koppeling van 
deze variabele aan het constitutieve model besproken en in 2.3 en 2.4 wordt aandacht 
geschonken aan de schade-evolutie. 
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2.1 Damage-variabele 

Eerste stap in het ontwikkelen van een CDM-modellering zal altijd zijn het definiëren van een 
variabele waarmee de schadetoestand beschreven wordt. De keuze van deze damage-variabele 
zal veelal worden bepaald door het beschouwde schademechanisme en door de mogelijkheden 
om de schade te meten. 
De belmgrijkste in OP fitmitttw aangedragen definities zijn als vol$ in te delen (Chaboche, 
1988): 
a. voor vermoeiing: koppeling aan het aantal doorlopen cycli volgens 

met: 
N : aantal doorlopen belastingswisseligen, 
Nc 
gebaseerd op de microstructuur: er wordt een weg gezocht om de optredende 
microdefecten te kwantificeren; hieronder valt het oorspronkelijk door Kachanov 
(1 958) geïntroduceerde verband met de oppervlakte-reductie; als van een doorsnede 
met een oppervlakte S door de aanwezigheid van scheurtjes en caviteiten slechts een 
oppervlak ter grootte S aan de krachtsdoorleiding kan deelnemen (zie figuur 2. i), dan 
kan de damage-variabele gedefinieerd worden als: 

: aantal belastingswisselingen bij falen; 

b. 

D=- S - S  
S 

figuur 2. I 

D=O 
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voor D = O is er sprake van onbeschadigd materiaal, tenvijl voor het geval D = 1 de 
materiële samenhang volledig verdwenen is; 
gebaseerd op @siSche parameters; men zou dit een indirecte weg kunnen noemen: in 
plaats van aan de moeilijk meetbare oppervlakte-reductie, wordt de damage-variabele 
gerelateerd aan een -nauwkeuriger te meten- @siSche parameter die beïnvloed wordt 
door de aanwezigheid van schade; men kan bijvoorbeeld denken aan de dichtheid, 
elektrische weerstand of de vssrtplmtingssnelheid van geluidsgolven, maar het meest 
gebruikelijk is het verband met de mechanische respons van een materiaal; voort- 
bouwend op het onder b. geïntroduceerde begrip oppendakte-reductie kan als 
effectieve spanning op het dragende oppervlak 3 aangemerkt worden (Rabotnov, 
1969) 

c. 

- s  
s B=O- 

wat met gebruikmaking van (2.2) te schrijven is als 

- c T  - 
1-D 

De definitie van de damage-variabele D volgens (2.4) kan, indien verondersteld wordt dat het 
effect van de aanwezige schade in alle richtingen gelijk is (men spreekt van isotrope schade), 
voor meerdimensionale situaties eenvoudig gegeneraliseerd worden tot: 

Q a=- 
1-D 

waarbij CF de Cauchy-spanningstensor is die de spanningstoestand op macroscopisch niveau 
representeert, terwijl de effectieve spanningstensor O de op microniveau werkelijk optredende 
spanningsverdelig karakteriseert. 

2.2 Constitutief model 

Het principe van de effectieve spanning (relatie (2.4)) wordt meestal in één adem genoemd 
met de hypothese van equivalente rek (Lemaitre, 1986). In het eendimensionale geval kan deze 
als volgt geformuleerd worden (zie ook figuur 2.2): 
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de effectieve spanning O, aangebracht op onbeschadigd materiaal, heeft 
dezelfde rek E tot gevolg als het aanbrengen van de spanning CT op het 
beschadigde materiaal; 

dus: 

figuur 2.2 

Voor lineair elastisch materiaalgedrag geldt de wet van Hooke: 

&=E& 

met E de elasticiteitsmodulus van het onbeschadigde materiaal. 
Combinatie van (2.7) met (2.4) geeft 

CT=(l-D)E€ 

(2.7) 

waarmee de invloed van de damage-variabele D op het spanning-rekverband vastligt. 

Voor meerdimensionale problemen kan, onder de aanname dat er sprake is van isotrope 
schade, het lineaire verband 

G=~H: E (2.9) 

tussen de Cauchy-spanningstensor Q en de lineaire rektensor E analoog omgewerkt worden 
tot 

a = (1 -@*a: 8 
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waarbij ‘H de vierde-orde stijnieidstensor van het onbeschadigde materiaal is: 

(i+ v)(l-2v) vE (. YV49 4 H =  (2.11) 

met 
E 
V 

: elasticiteitsmodulus van het onbeschadigde materiaal, 
: dwarscontractie-coëfficiënt van het onbeschadigde materiaal. 

2.3 Damage-toenamecriterium 

Nu het effect van de schade op het mechanische materiaalgedrag vastgelegd is, moet nog de 
andere component van de wisselwerking tussen de rek-lspanningstoestand enerzijds en de 
schade anderzijds worden gespecificeerd: de wijze van verandering van de schadetoestand 
(damage-variabele) als gevolg van een verandering in de deformatie- of belastingstoestand. 
Omwille van de eenvoud, niet in de laatste plaats bij de implementatie in een EEM- 
programma, wordt vaak gekozen voor een koppeling van de damage-variabele aan alleen de 
rekgeschiedenis. 

Omdat de ontwikkeling van schade niet bij iedere willekeurige deformatietoestand (rek) 
plaatsvindt, dient eerst een schade-groeicriterium opgesteld te worden: pas bij een bepaalde 
(drempel-) waarde van de rek kan er sprake zijn van schadetoename, als de actuele rek lager is 
verandert de damage-variabele niet. 
In het meerdimensionale geval kan de schadedrempel vastgelegd worden als een momentaan 
schade-oppervlak F, (E, K) = O in de rekruimte (Paas, 1990; zie figuur 2.3). Als de momentane 
rektoestand binnen dit oppervlak gesitueerd is (F, < O) blijft de schadetoestand ongewijzigd, 
ligt het beeldpunt van de rektensor erop of eventueel erbuiten (F, 2 O), dan vindt wel verdere 

ontwikkeling van schade plaats. 
Bij de keuze (Paas, 1990) 

(2.12) F,(E,K) = &=(E)-  K 

waarbij E, een nog te specificeren scalaire schade-equivalente rek is, kan de parameter K 
geïnterpreteerd worden als de momentane drempelwaarde van E ~ ,  waaronder geen 

schadetoename plaatsvindt. 
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figuur 2.3 

Voor de modellering van brosse materialen onder weinig fluctuerende belastingen (dus indien 
er geen sprake is van vermoeiingseffecten) wordt aangenomen dat de parameter K 
"meegroeit" met de equivalente rek wanneer gS = K: 

is(&) als E = K  en i s > O  

O anders 
(2.13) 

Dit impliceert dat bij schadetoename het beeldpunt van de rektensor op het schade-oppervlak 
gesitueerd blijft en dat .zs > K niet kan optreden. De parameter K is nu gelijk aan de tot het 
betreffende tijdstip hoogst bereikte waarde van E ~ ,  tenzij die lager is dan de initiële waarde K~ 

van K; in dit laatste geval is er helemaal geen sprake geweest van schadegroei. 

Voor de fiinctie E ~ ( E )  zijn vele voorschriften te bedenken; in dit rapport zal de "modified Von 

Mises"-definitie gebruikt worden, zoals voorgesteld door Van der Varst (1993): 

1 k-1  ' 6k 
4 

k-1 
" = 2k(i-2v) J1+%i(GJ1) +(1+ v)' 

(2.14) 
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J, = E:E--&’(E) 1 
3 

en 
V : dwarscontractiecoëfficiënt, 
k : drukkrekparameter. 

De betekenis van de parameter k valt eenvoudig in te zien indien een éénassige 
spanningstoestand beschouwd wordt: 

a = fsëlë, 

en 

E = &ëlël - V&ë*ë, - V&ë3ë3 

Na enig rekenwerk wordt nu gevonden 

& s = r e + - I & j  k-1 k + l  
2k 

waaruit volgt dat 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

Bij een bepaalde absolute rek is de invloed op de schade-ontwikkeling dus een factor k maal 
zo klein indien de rek negatief is, of met andere woorden: een negatieve rek moet in absolute 
zin k maal zo groot zijn om dezelfde schade te veroorzaken als een positieve. 
Deze verschillende weging van trek- en drukbelastingen is juist bij brosse materialen van 
belang: zij zijn in ‘t algemeen veel beter bestand tegen druk- dan tegen trekbelastingen. 
Voor k wordt vaak de verhouding druk-/treksterkte genomen. 

2.4 Damage-evolutiewet 

Gezien de eerder gedane veronderstelling dat de schade op een bepaald tijstip alleen 
afiarnkelijk is van ket tot dat tijdstip doorlopen deformatiepad, lijkt het OP~QI-~UUXI de damage- 
variabele D rechtstreeks te koppelen aan de hoogst bereikte waarde van de schade- 
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equivalente rek dus aan K. 

Het verband tussen D en K (waarin in principe ook nog andere grootheden een rol kunnen 
spelen) is -na een aantal keuzen op theoretische gronden (definitie Dy constitutief model)- de 
aangewezen plaats om materiaal-specifieke eigenschappen in de modelvorming op te nemen. 
Het zal in de praktijk dan ook gebaseerd worden op metingen aan het te beschrijven materiaal. 

@mdat het voor het volgende niet zozeer van belang is of het model ook een bepaald materiaal 
goed beschrijdt, wordt gekozen voor het verband 

als KI K,, I" 
als K,, < K I  rcC 

K Kc - KO (2.19) 

Deze eenvoudige relatie, ontleend aan Carmeliet (1992), blijkt redelijk geschikt voor de 
modellering van weefselgewapende pleisters. 

In een éénassige spanningstoestand leidt (2.19) voor rekken E > K, tot een lineaire afname van 

de spanning c met de rek, immers uit (2.13) en (2.18) volgt 

zodat men met (2.19) voor dit geval vindt: 

Ingevuld in het constitutieve model (2.8) levert dit 

als K I  K, I" 
Kc - E  

Kc - KO 
als K, c K I  rcC 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 
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figuur 2.4 

De relatie (2.19) is met gebruikmaking van (2.13) eenvoudig om te werken naar de damage- 
evolutiewet 

(2.23) 

ûD 
a &  waarbij - en - volgen uit de gekozen functies D( K) volgens (2.19) respectievelijk E~ (E) 

'volgens (2.14): 

-- a-  KCIK 

a K 2 ( K c - K o )  

( i+  v)' 

(i-2V)' (i+ VI' 

( k  - 0' (E:I)I + 
k-1  (1-2Vy 

I+ 1 
3% - -- 
& 2 k ( l - 2 ~ )  

(k - 1)' (&:I)' + 6k (E: E - + (E: I)'))i 

(2.24) 

(2.25) 
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3 Localisering van schade bij softening 

De verminderde samenhang in een materiaal waarin schadeontwikkeling plaatsvindt, kan 
aanleiding geven tot softening. Hiermee wordt bedoeld dat de draagkracht van een materiaal 
daalt bij voortschrijdende deformatie: O: E < O. In een eendimensionale situatie zal de helling 
van de treicirromme negatief woráen, men spreekt van een negatieve tangentiele stijfheitid. 
Het optreden vam softemimg kan ertoe leiden dat de resultaten van simulaties met de eindige- 
elementenmethode een grote gevoeligheid vertonen voor de gekozen elementenverdeling. 
Enig begrip voor dit verschijnsel wordt in de paragrafen 3.1 tot en met 3.3 gekweekt aan de 
hand van een simpele, éénassige trekproef. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van het 
damage-model dat in hoofdstuk 2 is uitgekristalliseerd. In paragraaf 3.4 wordt een aantal 
methoden om de meshafhankelijkheid mogelijk te elimineren kort aangestipt en in 3.5 wordt 
66n van die methoden verder uitgewerkt. 

3.1 Locale modellering van materiaalgedrag 

In aansluiting op het in hoofdstuk 2 geïntroduceerde damage-model wordt in het volgende het 
locale rek-spanningsverband in een éénassige spanningstoestand aangenomen zoals geschetst 
in figuur 3.1. 

figuur 3 .1  

Tot E =  K~ gedraagt het materiaal zich lineair elastisch. Bij verdergaande rek wordt de 

degeneratie in gang gezet, waardoor softening optreedt (negatieve tangentiële stijfheid), totdat 
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voor E = K=, o = O volledige breuk optreedt. 

Ieder punt op de softening-tak van het spanning-rekverband is in feite een bifurcatiepunt: 
steeds kan er -bij teruglopende rek- spanningsafbouw plaatsvinden langs een momentaan 
elastisch pad, uiteindelijk leidend tot de originele belastingsituatie E = O, o= O; in figuur 3.1 is 
één zo'n pad gestreept aangegeven. Bij hernieuwde belasting zal het nieuwe elastische pad 
gevolgd worden, immers door de irreversibele ontwikkeling van schade is de stijfheid 
afgenomen. 

- 

3.2 Globale responsie 

I - F  
___  

In een perfecte trekstaaf (figuur 3.2) is het in de vorige paragraaf geschetste verband geldig in 
ieder materieel punt; de spanningstoestand is in ieder punt gelijk. 

figuur 3 . 2  

Aanvankelijk zullen de rek en spanning daarom in alle materiële punten synchroon het initiële 
elastische pad volgen. Op het moment dat E =  K, bereikt wordt echter, bestaan er formeel 

oneindig vele mogelijkheden voor het locale vervolggedrag. De spanning is weliswaar voor 
ieder punt hetzelfde (o= F/A) ,  maar het ligt niet eenduidig vast of en hoe lang een punt de 
softening-tak in figuur 3.1  zal volgen, immers vanuit ieder punt op deze tak kan ook zuiver 
elastische spanningsafbouw plaatsvinden. Het is daarom niet mogelijk een eenduidig globaal 
kracht-verlengingsverband te construeren. 

In overeenstemming met waarnemingen uit experimenten wordt verondersteld dat slechts in 
een gebied met breedte A, de localiseringsbreedte genaamd, de softening-tak gevolgd wordt, 
terwijl de rest L - A van de staaf vanuit het punt E = K ~ ,  o= o. elastische terugvering te zien 

geeft, zonder dat daar sprake is van schadevorming. 
Verder wordt omwille van de eenduidigheid aangenomen dat materiële punten die de 
softening-tak eenmaal zijn gaan volgen, deze ook zullen doorlopen tot E = K=, dus dat alleen 
bifurcatie plaatsvindt in het punt E = K,, CT= o, . 
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O 

. 

figuur 3.3 

Met deze aannamen is het wel mogelijk een eenduidig verband tussen de belasting P op en de 
verlenging AL van de trekstaaf te bepalen. Op het softening-gedeelte geldt nu: 

waarmee 
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figuur 3.4 

Het verloop is echter in hoge mate afhankelijk van de grootte van de localiseringsbreedte, 
immers hoe kleiner A, hoe kleiner de uiteindelijke lengteverandering KcA en daarmee ook de 

totaal gedissipeerde energie U bij breuk (figuur 3.5). 

o 
O 

figuur 3.5 

A-L 

3.3 Consequenties voor de eindige-elementenmethode 

Bij de modellering van de trekstaaf ten behoeve van een EEM-analyse zal in het perfecte 
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geval, dat bij een numerieke analyse natuurlijk altijd optreedt, ieder element hetzelfde locale 
spannings-rekverloop laten zien (figuur 3.6). De rek is uniform over de gehele lengte, ook na 
het overschrijden van de drempel K,, en de globale responsie is zoals geschetst in figuur 3.7. 

-1 I I 

-F 

E 
-t 

E 
--c 

E 

figuur 3.6 

F !  

O o A  

O 
o KOL 

figuur 3.7 

Indien er echter sprake is van enige geringe inhomogeniteit, bijvoorbeeld in de spanning, zoals 
die bijna altijd voor zal komen in niet-triviale meerdimensionale analyses, vinden we een wat 
andere responsie. Nu za! in k6n element het eerst het punt E = K, i o = o,, bereikt worden. Dit 
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element zal verder de softening-tak volgen, maar alle andere elementen keren terug langs het 
initiële elastische pad naar het punt E = O, CT= O,  want zij hebben het bifúrcatiepunt niet 
bereikt en zullen dus niet over de top in de rek-spanningskromme kunnen geraken (zie figuur 
3.8). Het nu gevonden globale kracht-verlengingsverband is dat volgens figuur 3.9. 

E E E E 

figuur 3.8 

K 1  
c e  

o KOL 

figuur 3.9 

A L  

De zo onîsîane situatie vertoont veel overeenkomsten met die van de theoretische 
beschouwing in de vorige paragraaf. Ook nu doet zich localisering van de schadegroei voor, 
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maar in plaats van in een gebied met de materiaal-karakteristieke lengte R in één element, dus 
in een strook met breedte 2, die afhangt van de gekozen elementenmesh! 

Het moge duidelijk zijn dat in meerdimensionale situaties hetzelfde probleem zich voordoet: de 
met een volgens de voorliggende theorie opgezette simulatie verkregen responsie vertoont een 
grote gevoeligheid voor de gekozen elementenverdeling, met name voor de grootte van de 
e!emefiten. 
Om eem correcte globale responsie te realiseren zou men gedwongen zijn de elementen een 
grootte A te geven, maar daarmee zou een essentiële sturingsmogelijkheid in de EEM-analyse, 
de keuzevrijheid ten aanzien van de mesh, uit handen gegeven worden, met als gevolgen dat: 
a. meshverfijning ter verificatie of verbetering van de oplossingsnauwkeurigheid 

onmogelijk is; dit is vooral van belang indien R relatief groot is, want dan zal de 
spannings- en rekverdeling met elementen ter grootte Ze = R slecht beschreven worden 

en dus de hele analyse onbetrouwbaar zijn; 
indien A erg klein is -men denke aan bijvoorbeeld porselein, met een localiserings- 
breedte in de orde van 0.1 mm- in het hele gebied waarin schadevorming zou kunnen 
optreden elementen met afmeting R aangebracht moeten worden, resulterend in een 
veel fijnere mesh dan voor een voldoende nauwkeurige oplossing noodzakelijk is. 

b. 

Het behoeft geen nadere toelichting dat het nuttig is naar wegen te zoeken om de 
localiseringsbreedte op een andere wijze in de berekening te betrekken, opdat de keuzevrijheid 
wat betreft de elementenmesh herwonnen wordt. 

3.4 Enkele methoden ter reductie van meshgevoeligheid 

Een aantal technieken waarmee de meshafhankelijkheid van EEM-berekeningen mogelijk 
geëlimineerd of toch minstens gereduceerd kan worden, zijn (Brekelmans, 1993): 
a. niet-locale werkwijzen: door af te stappen van het localiteitsprincipe (de schadetoes- 

tand in een punt wordt volledig bepaald door de deformatiegeschiedenis van alleen dat 
punt) en de damage-variabele in plaats daarvan te koppelen aan een soort van 
-eventueel gewogen- gemiddelde rek over een nader te specificeren gebied rond het 
betreffende punt -in de afmetingen waarvan de localiseringsbreedte een rol speelt- kan 
ongeremde localisering van de schade-ontwikkeling voorkomen worden; voor een 
meer uitgebreide behandeling van dit type van modelleringen en voor resultaten wordt 
verwezen naar Van Gils (1993); 
gebruik van modellen met hogere-orde gradiënten: door naast de locale rek ook b. 
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hogere-orde gradiënten van de locale rektensor in de damage-evolutiewet een rol te 
laten spelen kan wellicht de localisering van schade ingedamd worden; verder 
onderzoek moet uitsluitsel geven over de effectiviteit van deze maatregel; 
visceuze regularisering: het opnemen van de reksnelheid in het constitutieve model; 
indien voor een hogere reksnelheid een hogere spanning nodig is, wordt de grote 
rekconcentratie die met de localisering van schade gepaard gaat, in ieder geval 

c. 

2fgeremd; GGt !lier Imet verder onderzeek ilitwjze-n- o€ verbetering optreedt. 

De hierboven genoemde methoden zijn alle gebaseerd op een wijziging in de fenomeno- 
logische modelvorming: door deze aan te passen wordt getracht de resultaten van numerieke 
analyses meer in overeenstemming te brengen met het in werkelijkheid geobserveerde gedrag; 
in concreto: men probeert ongeremde localisering van de schadevorming, die in werkelijkheid 
niet optreedt, tegen te gaan. Een in sommige gevallen zwaarwegend nadeel van deze -in 
principe natuurlijk aan te bevelen- gang van zake is dat voor het verkrijgen van betrouwbare 
resultaten de elementgrootte ter plekke van de schade-ontwikkeling kleiner moet zijn dan de 
localiseringsbreedte, wat de door de meer complexe modelvorming toch al toegenomen 
benodigde rekentijd nog verder opdrijft indien A klein is in verhouding tot de afmetingen van 
de constructie. 
Een weliswaar minder elegante werkwijze, die tegemoetkomt aan dit bezwaar, is de volgende: 
men handhaaft het in gebreke blijvende model en probeert de materiaalparameters die daarin 
een rol spelen dusdanig te manipuleren, dat de globale responsie toch een correct verloop 
heeft. Een dergelijke ingreep wordt in de volgende paragraaf nader uitgewerkt. 

3.5 Locale aanpak met gemodificeerde breukrek 

In tegenstelling tot bij de eerder gepresenteerde mogelijke oplossingen van de localiserings- 
problematiek, wordt ervoor gekozen het gebrek dat de damage-modellering uit hoofdstuk 2 
vertoont te accepteren: de schadeconcentratie wordt niet verhinderd, maar er wordt 
geprobeerd de parameters van de schademodellering zo aan te passen aan de 
elementenverdeling, dat een juiste responsie gevonden wordt. 
Een goed uitgangspunt hiervoor vormt een energiebeschouwing, voor de eenvoud toegepast 
op de eerder gebruikte trekstaaf. Voor de totale gedissipeerde energie U bij volledige breuk 
volgens het in hoofdstuk 2 ontwikkelde materiaalmodel kan uit figuur 3.4 eenvoudig worden 
afgeleid: 
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In de EEM-analyse treedt de localisering in plaats van in een gebied ter breedte R op in één 
element, dus op een breedte l e ,  zodat voor de gedissipeerde energie U bij breuk gevonden 

wordt (figuur 3.9): 

1 U = 2 o. (3.4) 

Indien in de EEM-analyse in plaats van K~ nu de gemodificeerde breukrek kc gehanteerd 

wordt volgens 

dan vindt wel de juiste energiedissipatie plaats, namelijk: 

figuur 3.10  

Als de elementgrootte Ze kleiner is dan de localiseringsbreedte A, dan zorgt toepassing van 

(3.5) ervoor dat de rek in het in feite te kleine localiseringsgebied zoveel groter wordt, dat de 
verlenging toch overeenstemt met die volgens (3.1). Maar ook indien 1, groter is dan R wordt 

in dit eenvoudige geval een juiste globale responsie gevonden, dus is men bij kleine A niet 
meer gedwongen een overdreven fijne mesh te gebrulkern om em correcte trekkrome te 
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genereren. 

Aangezien het modificeren van de breukrek IC, vóór het begin van de niet-lineaire analyse voor 

ieder element slechts één keer hoe& te geschieden en daarna gewoon de -eenvoudige- 
reguliere locale aanpak gevolgd kan worden, is te verwachten dat de stijging in rekentijd ten 
opzichte van de standaard locale aanpak vrijwel nihil is. 
Ter temperhg VUE he? en?h~wisrsme dient aangevoerd te worden dat niet vaststaat of van de 
gemodificeerde locale aanpak ook im meerdimensionale situaties het gewenste effect uit zal 
gaan. Niet duidelijk is namelijk in hoeverre de feitelijk onjuiste beschrijving van de deformatie 
in het localiseringsgebied de globale responsie van een constructie nadelig beïnvloedt. Het lijkt 
zeer wel mogelijk dat, indien de werkelijke localiseringsbreedte relatief groot is, door het -ten 
onrechte- toelaten van concentratie van de schade in een veel smallere strook de berekende 
macroscopische rek- en spanningstoestand significante verschillen vertonen ten opzichte van 
de Qsische realiteit. Echter, verwacht mag worden, dat bij niet al te gecompliceerde 
geometrieën eníof belastingen deze afwijkingen beperkt blijven tot een relatief klein gebied en 
dat ze de globale spanningsverdeling niet wezenlijk aantasten. 

Tot slot wordt opgemerkt dat de concrete vorm van de pararnetermanipulatie, die voor het 
zeer eenvoudige damage-model volgens (2.18) nogal voor de hand ligt, bij meer ingewikkelde 
en realistische schademodelleringen minder triviaal zal zijn. Toch lijkt het gebruik van de hier 
gehanteerde energiebeschouwing een goed uitgangspunt te bieden om ook in die gevallen tot 
een bevredigend resultaat te komen. 
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4 Implementatie in DIANA 

I / f 
segm. segm. s e a .  
ci30 fc32 ma30 

module filos 

Om te kunnen nagaan in hoeverre het modificeren van de breukrek in praktische situaties tot 
resultaat leidt, is zowel de standaard als de gemodificeerde locale aanpak geïmplementeerd in 
het EEM-pakket DIANA 5.0. 
Na een korte iníeiding over u i ~ \ ~  (paragraaf 4.11, za: e e s t  de Lipleíxeiìtatie win de 
reguliere locale aanpak, uitgaande van het eerder geintroduceerde materiaalmodel, worden 
besproken (4.2), daarna (in 4.3) komt de inbouw van de parametermanipulatie aan de orde. 

-7 A X T  A _ -  

r 1 \ x 1 
segm. segm. segm. . . . 
e130 bo30 1030 

module input . . .  

4.1 DIANA 5.0 

Het eindige-elementenpakket DIANA is ontwkkeld door TNQ-bouw. Globaal kent het een 
opbouw zoals geschetst in figuur 4.1. 

I I 

fïlos-fïle 

figuur 4.1 

Centraal staat bij iedere analyse de zogenaamde filos-file: een database waarin alle voor het 
probleem relevante gegevens worden opgeslagen. Bij het begin van de berekening wordt de 
filos-file gevoed met de probleemomschrijving vanuit de door de gebruiker aan te leveren 
data-file. Hierin worden op een gestructureerde wijze de geometrie, elementenverdelimg, 
materiaalgegevens etc. vermeld, evenals de aan te brengen belastingen en randvoorwaarden. 
De besturing van het programma geschiedt met behulp van de command-file. Voor specifieke 
taken in de analyse moet in dit bestand steeds de daartoe geëigende module worden vermeld, 
bijvoorbeeld de module "fi10s~~ voor het beheer van de fiilos-file, "input" voor het inlezen van 
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de probleemgegevens uit de data-file, "streac" voor het berekenen van rekken en spanningen 
enz. 
De eigenlijke bewerking van de filos-file wordt gedaan door onderdelen van de modules, de 
zogenaamde segmenten, die ieder een nauwkeurig vastgelegde taak hebben. Het aanroepen 
van de juiste segmenten wordt verzorgd door de module, zodat enige kennis ervan bij normaal 
gebruik van het programma niet noodzakelijk is. Indien wijzigingen in bepaalde bewerkingen 
aalïgebra&t xi;rdec echter, diect dit te gessbieden in de desbetreEde segmenten. 

Versie 5.0 van DIANA is momenteel in ontwikkeling. De FORTRAN-) source-code hiervan 
is beschikbaar, zodat inderdaad veranderingen aangebracht kunnen worden in de werking van 
relevante segmenten, of zelfs volledig nieuwe modules toegevoegd kunnen worden. 

4.2 Implementatie standaard localle aanpak 

Het in hoofdstuk 2 ontwikkelde materiaalmodel, volgens de reguliere locale aanpak, kent als 
karakteristieke elementen de constitutieve vergelijking 

en de damage-evolutiewet 

als E, < K co 

met 

is(&) als = K en is > O  

O anders 
i={ 

(4.31 

Omdat -in tegenstelling tot bij een lineair elastisch materiaalmodel zonder schade-invloed- de 
gehele rekweg van belang is voor de momentane rek- en spanningstoestand (we hebben te 
maken met geschiedenisafhankelijk materiaalgedrag), zal de EEM-analyse een niet-lineair 
karakter hebben. Om de daarvoor gebruikelijke hcrementele werkwijze te kunnen toepassen, 
differentiëren we uitdrukking (4. I) naar de tijd: 
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cr = (1 - q 4 H : &  -9H:E 

= (1 - D)4H:& - O D  
1-D 

Invullen van de evolutiewet (4.2) leidt tot 

o = ( 4v+4w):& 

(4.4) 

(4.5) 

met 

' v = ( 1 - q 4 H  (4.6) 

De vergelijkingen (4.2), (4.3) en (4.5) kunnen nu in de tijd gediscretiseerd worden met behulp 
van een integratieschema en, na omwerking van (4.5) naar een gewogen-afwijkingen- 
formulering, in de ruimte door toepassing van een Galerkin-interpolatie. Een en ander is 
geïmplementeerd in DIANA 5.0 door Van Gils (1993); daartoe werden in de module "nonlin" 
voor niet-liieaire analyses de volgende segmenten aangepast: 
a. "iBO", voor het berekenen van de interne knooppuntskrachten uitgaande van een 

gegeven verplaatsingsveld; 
"tg3 O", voor het genereren van de tangentiële stijfheidsmatrix. b. 

Voor een toelichting op het gebruik van de aldus toegevoegde damage-modellering wordt 
verwezen naar bijlage A, voor een grondiger beschrijving van de implementatie naar Van Gils 
(1993). Overigens zij opgemerkt dat door Van G i l s  behalve de standaard locale aanpak ook 
twee versies van de niet-locale aanpak zijn geïmplementeerd. 

4.3 Implementatie locale aanpak met gemodificeerde breukrek 

Zoals al eerder is opgemerkt, vergen de manipulaties met damage-parameters geen extra 
veranderingen in de eigenlijke niet-lineaire berekening; alleen moet voordat die berekening 
~pges t i~ t  wordt -eenmalig- voor ieder element de materiaalgarameter K= aangepast worden 

volgens 
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A Kc:= - 1, Kc 

met 
a : localiseringsbreedte, 
'e : karakteristieke elementgrootte. 

Als karakteristieke maat voor de elementgrootte is voor vlakke elementen, waarvoor de 
gemodificeerde aanpak alleen nog maar beschikbaar is, genomen de vierkantswortel van de 
oppervlakte van het betreffende element, te berekenen volgens 

1, =p t (4.9) 

waarbij 
V : elementvolume, 
t : elementdikte. 

Nadat deze bewerking heeft plaatsgevonden wordt gewoon de reguliere locale aanpak 
gevolgd. 

De manipulatie volgens (4.8) is ingebouwd in het segment "in30" (initialisatie van de niet- 
lineaire analyse) van module 'honlin". Daartoe is dit segment zodanig veranderd, dat voor 
ieder element de nieuwe routine "moddmg" wordt aangeroepen, waarin de aanpassing van 

geprogrammeerd is. De FORTRAN-subroutine 'lmoddmg" is afgedrukt in bijlage B. Een 
toelichting op het gebruik van de gewijzigde module "nonlin" wordt gegeven in bijlage A. 
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5 Testprobleem: plaat met gat 

De effectiviteit van de voorgestelde modificatie van de locale aanpak wordt onderzocht aan de 
hand van een eenvoudig testprobleem: een vierkante plaat met een rond gat, die in één richting 
wordt opgerekt. 

CJ~SCIU 'J VIM& vm de gehacteerde gecmetrk, materiwlgegevens, 
modelvorming en gebruikte software (paragraaf 5.11, wordt in 5.2 de invloed vam 
meshverfijning op de uitkomsten van analyses volgens de reguliere locale aanpak getoond. In 
paragraaf 5.3 tenslotte, worden resultaten gepresenteerd die door toepassing van de locale 
aanpak met gemodificeerde breukrek zijn verkregen. 

- 7  Na een 'Dehopte L -  l-2:-2-- 

5.1 Beschrijving 

Als testconstructie is gekozen een plaat van weefselgewapende pleister, waarvan de 
afhetingen (in mm) af te lezen zijn uit figuur 5.1. De materiaaleigenschappen zijn ontleend aan 
Carmeliet (1992): 

! 

1 
c 
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N 
mm2 

E = 6053 - 

V =  0.3, 
k=lO.  

Met betrekking tot de schade wordt, eveneens volgens Carmeliet (1992), gesteld dat 
KO = o. 000212, 

= 0.02775 

en 

Verder wordt ervan uitgegaan dat er geen sprake is van initiële schade en dat er geen breuk 
optreedt voordat de materiaalsamenhang volledig is verdwenen: 

a = i o m .  

Do =O, 
Dc = 1. 

De plaat wordt aan de onderrand opgelegd (horizontale verplaatsing vrij, verticale onderdrukt) 
en aan de bovenrand wordt een verplaatsing in verticale richting voorgeschreven van 0.25 mm. 
Vanwege symmetrie wordt slechts de (rechter) helft van de constructie gemodelleerd. In 
principe zou ook van de symmetrie om de horizontale as gebruik gemaakt kunnen worden, 
maar omdat we juist op deze symmetrielijn ontwikkeling van schade mogen verwachten, 
wordt dat achterwege gelaten. 
Het aldus gevormde model is in figuur 5.2 weergegeven. 

0.25 mm 

figuur 5.2 
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Bij de EEM-modellering worden vlakspanningselementen gebruikt met vier knooppunten 
(QSMEM) en vier integratiepunten. De elementenmeshes zijn gegenereerd met I-DEAS. Op 
een band van 50 mm rond de horizontale symmetrielijn is de functie "mapped meshing" 
gebruikt, hierbij wordt het aantal elementen per rand voorgeschreven opdat een regelmatige 
verdeling verkregen wordt; voor de rest van de constructie is gebruik gemaakt van de 
~ege!ijk!ek! tot automatische meshgeneratie ("free meshing"). om een vloeiende overgang te 
bewerkstelligen van de relatief kleine elementen op de symmetrielijn naar de boven- en 
onderrand, waar met een grovere verdeling volstaan kan worden. 

Als globale responsie wordt aangemerkt het verband tussen de verticale verplaatsing van de 
bovenrand van de plaat en de totale kracht die uitgeoefend moet worden om deze verplaatsing 
te realiseren. Om de trekkromme te genereren uit de DIANA-uitvoer is een MATLAEbroutine 
geschreven. Ook is bij de postprocessing is gebruik gemaakt van I-DEAS. 

5.2 Standaard locale aanpak 

Simulaties volgens de standaard locale aanpak zijn uitgevoerd met drie v-rschillende 
elementenmeshes (figuur 5.3). Mesh0 is zodanig gekozen, dat ter hoogte van het 
localiseringsgebied de elementen een grootte Ze = A hebben; bij mesh-1 is de verdeling op die 
plek wat grover en bij mesh+l fijner. 

mesh-1 

figuur 5.3 

mesh0 mesh+l 
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standaard locale aanpak 
9 1 ___ mesh-1 

mesh0 

meah+l 

60 

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 o 

verplaatsing [mm] 

figuur 5.4 

mesh-1 mesh0 

m 
mesh+l 

O 0.2 0.4 0.6 o. 8 1 D 

figuur 5.5 

De globale responsies die uit de berekeningen voortvloeien laten het verwachte beeld zien 
(figuur 5.4): bij mesh-l valt de energiedissipatie veel hoger uit dan bij de -afgezien van 
onnauwkeurigheden in de spannings- en rekbeschrijving- correcte (immers I, = A) responsie 
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van mesh0, mesh+l levert juist een geringere verplaatsing bij breuk en daarmee een geringere 
dissipatie. 
Dat inderdaad concentratie van de schade plaatsvindt in de rij elementen op de horizontale 
symmetrielijn van de constructie is te zien in figuur 5.5, waarin de verdeling van de damage- 
variabele is weergegeven op het moment dat de trekkracht 30 N bedraagt. 

5.3 Eseak aanpak met gemodificeerde breukrek 

Met de meshes van figuur 5.3 is ook een berekening uitgevoerd waarbij de softening- 
parameter is aangepast aan de elementgrootte. De uit deze analyse volgende trekkrommen 
zijn afgebeeld in figuur 5.6. 

locale aanpak met gemodificeerde breukrek 
___ mesh-1 

mesh0 

mesh+l 

O 0.05 o. 1 0.15 0.2 0.25 

verplaatsing [mm] 

figuur 5.6 

Te zien is dat de meshgevoeligheid zelfs bij deze toch relatief grove elementenverdelingen 
vrijwel geëlimineerd is. 

Tot slot wordt nagegaan in hoeverre de in paragraaf 3.5 uitgesproken verwachting dat het 
modificeren van de breukrek vrijwel geen invloed heeft op de voor een analyse benodigde 
rekentijd, gerechtvaardigd is. Tabel 5.1 geeft de CPU-tijd die het gewijzigde segment "in30" 
verbruikt bij de voorbereiding van een niet-lineaire berekening met mesh0; hierbij is gewerkt 
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op een Silicon Graphics Personal Iris werkstation. 

tabel 5.1 : rekentijd segment "in30" 

methode 
standaard locaal 
geîïluGifice&ïd !ÛCtìd 

CPU r s l  

1.69 
1.m 

In aanmerking genomen dat de CPU-tijd voor de totale berekening circa 800 seconden 
bedraagt, mag geconcludeerd worden dat de toename door gebruik van de gemodificeerde 
locale aanpak gevoeglij Ik verwaarloosd kan worden. 
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6 Conclusie 

Hoewel de tot nog toe met de gemodificeerde locale aanpak behaalde resultaten tot 
tevredenheid stemmen, zou de conclusie dat deze methode in alle situaties tot oplossing van de 
localliseringsgroblematiek leidt, op z'n minst zeer voorbarig zijn. Wel kan gesteld worden dat 
de gevolgde aanpak in ieder geval bij relatief eenvoudige configuraties goede perspectieven 
biedt. Het feit dat het gros van de in de practische situaties voorkomende constructies niet al 
te gecompliceerd is, moge als aansporing dienen tot verder onderzoek naar de bruikbaarheid. 

Twee aspecten die de toepassing van de hier gepresenteerde locale aanpak met gemodificeerde 
breukrek aantrekkelijk maken zijn: 
a. 
b. 

de eenvoud, zowel van de achterliggende gedachte als wat betreft de implementatie; 
de geringe meerkostem (in temen van rekentijd) ten opzichte van de standaard locale 
aanpak; 
de grote vrijheid in de keuze van de dementenmesh: men is niet gedwongen de 
elementen kleiner te kiezen dan de localiseringsbreedte. 

Ais essentiële tekortkoming dient te worden genoemd de afwezigheid van enige 
fenomenologische basis voor de manipulatie van de softening-parameters. Verder is het 
mogelijk dat door de keuze van de karakteristieke elementafineting als de wortel van het 
elementoppervlak in bepaalde gevallen, namelijk indien de vorm van het element sterk afbvijkt 
van een vierkant, een storende werking uitgaat. 

c. 

Dat het aanbeveling verdient bij het gebruik voorzichtig te werk te gaan, moge triviaal lijken; 
toch is gebleken dat allerlei onverwachte effecten -van f'ysische danwel numerieke aard- de 
analyse dusdanig kunnen compliceren, dat resultaten met grote argwaan benaderd moeten 
worden. Deze moeilijkheid, die niet zozeer kenmerkend is voor de in dit rapport gehanteerde 
schadebeschrijving, als wel voor het hele vakgebied van damage- en breukmechanica, zal de 
toepassing van CDM-analyses in een ontwerpomgeving waarschijnlijk nog lange tijd in de weg 
staan. 
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Bijlage A: gebruik van de damage-modellering 

Het gebruik van de in DIANA geïmplementeerde damage-modellering vereist de aanwezigheid 
van enkele bestanden en segmenten op bepaalde plaatsen in de gebruikersomgeving; in 
paragraaf A.l  zal enige aandacht besteed worden aan deze eisen. Verder wordt in A.2 
besproken op weke wijze de benodigde rnateriaa~párameteîrs ea ziìdeie vûoï de âdyse  

noodzakelijke gegevens in de data-fik van een probleem dienen te worden opgenomen. In 
paragraaf A.3 tenslotte, wordt aangegeven hoe de command-file voor een damage-analyse kan 
worden opgebouwd. 

A.í gebruikersomgeving 

In hoofdstuk 4 is uiteengezet dat de implementatie van het ontwikkelde materiaalmodel in 
DIANA is geschied door de segmenten iBO, tg30 en in30 van de module "nonlin" te 
modificeren. Deze gewijzigde segmenten, die om verwarring te voorkomen -en dus niet uit 
ijdelheid!-voorzien zijn van het achtervoegsel Vp", dienen geplaatst te worden in de directory 
f'4diana/binseg/nltt, waarbij "-I' de user-homedirectory voorstelt. Voor gebruik van de door 
Van Gils  (1993) geïmplementeerde niet-locale aanpak, waaraan de locale aanpak met 
gemodificeerde breukrek gekoppeld is, moet bovendien het segment "st3 Orp" opgenomen 
worden in directory I'-/diana/binseg/em". 
Om de plaats van de aangepaste segmenten aan te geven dienen in het bestand 
"-/dianal.extra. csh" de volgende commando's opgenomen te worden: 

setenv FF " diana. f f '' 
setenv HF "${HOME}/diana/bin/hulp. f f" 
setenv BINSEG 'I$ {HOME}/diana/binseg" 
setenv BINSEGO I' $ { BINSEG} " 
setenv BINSEG1 "${BINSEG}" 
setenv BINSEG2 "${BINSEG}" 
setenv BINSEG3 "${BINSEG}" 
setenv BINSEG4 " $ { BINSEG} I' 
setenv SEGPATH "${BINSEG}:${SEGPATH}" 

Bij het plaatsen van een DIANA-berekening in één van de queues (dis/dim/dil) met behulp van 
"qsub" moet de optie I1-xl' meegegeven worden, opdat dit user-script wordt uitgevoerd. 

Door de aanwezigheid van het bestand "-/SCmMA" wordt automatisch ruimte gereserveerd 
in de filos-file voor de extra variabelen die de damage-modellering vereist. Dit bestand dient 
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minstens de volgende regels te bevatten: 

/LOOP. i 
/elemen()/intpt()/IPINF.d() 
/eiemen()/intpt()/VOL.d() 
/grinf o ( ) 
/grinfo()/GRDATA.d() 
/grinfo()/AVERES.d() 
/grinfo()/VOL.d() 

A.2 data-fiIe 

De bij een berekening behorende data-file bevat alle model-informatie over het betreffende 
probleem. Een belangrijk onderdeel hiervan is informatie ten aanzien van het materiaalgedrag; 
bij een lineair elastische analyse valt te denken aan materiaalparameters als de 
elasticiteitsmodulus en de dwarscontractie-coëfficiënt. 
Indien gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om schadevorming in de berekening te 
betrekken, zal naast de elastische parameters ook informatie over het damage-model moeten 
worden opgegeven. Al deze gegevens worden samengebracht in het array "dmgval", dat in de 
data-file van waarden voorzien wordt door het opnemen van de volgende regels in de tabel 
'MATENt: 

DAMAGE USER 
DMGVAL 'dmgval(1)' 'dmgval(2)' .... 'dmgval(l3)' 

waarbij 'dmgval(i)' staat voor de getalwaarde van het i" element van "dmgval". De betekenis 
van de componenten van "dmgval" is als volgt: 

dmgvW) 
dmgv d(2) 
dmgval(3) 
dmgval(4) 
dmgval( 5 )  
dmgval( 6)  
dmgval(7) 
dmgval( 8) 
dmgval(9) 
dmgval( 1 O) 
dmgval( 1 1) 

- Do 
- 0, 
- KO 
- Kc 
- k  

- A  
-D 
- K  

- 4  

: initiële waarde damage-variabele, 
: kritische waarde damage-variabele, 
: initiële drempelwaarde, 
: kritische drempelwaarde, 
: drukkrekparameter, 
: type equivalente rek, I) 

: type damage-modellering, *) 
: localiseringsbreedte, 
: damage-variabele, ') 
: drempelwaarde, ') 
: rekinvariant, ') 
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dmgval(l2) - J, : rekinvariant, ') 
dmgval(l3) - E, : equivalente rek; ') 

) type equivalente rek: 1 

dmgval(6) = 1 : modified Von Mises, 
2 : Drücker-Prager, 
3 : Mazars; 

2 ) type damage-modellering: 
dmgval(7) = -2 : locale aanpak met gemodificeerde breukrek, 

-1 : standaard locale aanpak, 
O : niet-locale aanpak: gridmethode, 
1 : niet-locale aanpak: fbnctiemethode; 

') ruimte voor actuele waarde van deze grootheden, initiële waarde niet van belang. 

Ter illustratie is het data-bestand van het testprobleem (plaat met gat) voor een analyse 
volgens de gemodificeerde local aanpak opgenomen: 

MESH-1 

' COORD I ' 
1 4.330133+01 1.250003+02 0.00000E+00 
2 4.924043+01 1.086843+02 0.00000E+00 
3 4.924043+01 9.131593+01 0.00000E+00 
4 4.330133+01 7.50000E+01 0.00000E+00 
5 6.220083+01 1.250003+02 0.00000E+00 

53 
54 

7.796373+01 5.170683+01 O.OOOOOE+OO 
5.460323+01 5.275543+01 0.00000E+00 

' ELEMEN ' 
CONNECTIVITY 

- 1  Q 8 M E M  1 2 6 5 

3 Q 8 M E M  3 4 8 7 
4 Q 8 M E M  5 6 10 9 
5 Q 8 M E M  6 7 11 10 

30 Q 8 M E M  26 44 50 43 

2 Q 8 M E M  2 3 7 6 

31 Q 8 M E M  43 50 40 25 
PiATERI 

GEOMET 
/ 1-31 / 1 
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/ 1-31 / 1 

/ 1-31 / 1 
DATA 

MATER1 
1 YOUNG 

POISON 
DENSIT 
DAMAGE 

DMGVAL 

6053. O 
0 . 3  
1 .0  
USER 

DO DC KAPPA0 KAPPAC K 
O o OD0 1 e OB0 2 .  f 2 D - 4  2.7750-2 1.0d1 

METHOD LAMBDA D KAPPA EQR 
1.ODO O. OD0 1.0d1 0.0d0 O. OD0 

J 1  52 ES 
O. OD0 O. OD0 O. OD0 

GEOMET ' 
1 THICK 1.0 

XAXIS 1.0 0.0 0.0 

' DATA ' 
1 NOCSHE 

SUPPOR ' 
/ 19 / TR 2 
/ 20  / TR 1 TR 2 
/ 2 1  / TR 1 
/ 2 4  / TR 2 
/ 25 / TR 1 TR 2 
/ 26  / TR 1 
/ 31-33 / TR 2 
/ 34 / TR 1 
/ 40-42 / TR 2 
/ 43 / TR 1 

'DIRECT ' 
1 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 
2 0.00000E+00 1.00000E+00 0.00000E+00 
3 0.00000E+00 0.00000E+00 1.00000E+00 

'LOADS 
CASE 1 
NODAL 
DEFORM 
/ 19-20 31-33 / TR 2 2.50000E-01 

'END 
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A.3 command-file 

Zoals bij iedere niet-lineaire analyse in DIANA, dient eerst een lineaire berekening uitgevoerd 
te worden. Om aan te geven dat de module "elmat" daarbij het aangepaste segment "st30rp" 
dient te gebruiken, moet bij het aanroepen van deze module in de command-file toegevoegd 
worden: "segment stiWst30rp". Om dezelfde reden dient bij de module "nonlin" vermeld te 
vicrden: "segmect hitidin?O_r=", "segment intfor/iB O q "  en "segment tangstkg3 Orp" . 
De totale command-file zou er hiermee als volgt uit hmen zien: 

nolog 
*f ilos 
initia MA=2000000 
*input 
*elasSe 
*elmat 

*loads 
*solve 
*nonlin 

segment stiffn/st30rp 

segment initia/in30rp 
segment intfor/if30rp 
segment t angst /tgiOrp 

initia 
analys physic 
output neutra nosave 
option nonsym 

end initia 

loadin 

end loadin 

select 

load(1): (1) 1. / 

elemen all / 
nodes all / 
intpnt all / 

end elemen 
end select 

output print 
end output print 

output neutra ascii f i="damage" rs=3 
strain shrink global 
displa total 
force residu 

end output neutra 

save steps 56 / 
execut load(1) steps 
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size 0.0125(8) 0.003125(48) 0.00625(8) 0.025(28) / 
norm reference force 
norm check force ep=0.001 
perfor newton regula m i = 8 0  
solve me=iter 

end solve 
end execut steps 

perfor gmres 

*end 
*end 

Opmerking: bij het genereren van een zogenaamde neutral file als uitvoer -bijvoorbeeld om de 
resultaten met behulp van I-DEAS te bewerken- wordt de waarde van de damage-variabele D 
weggeschreven onder het pseudoniem krimprek ("strain shrink global"). 
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Bijlage B: listing "moddmg.f' 

Hieronder volgt de FORTRAN-source code van de routine "moddmg"; deze routine wordt 
vanuit het segment "in3 O" (initialisatie niet-lineaire berekening) voor ieder integratiepunt 
aangeroepen om de breukrek te modificeren volgens de in paragraaf4.3 uiteengezette 
methode. 

SUBROUTINE MODDMG(DMGVAL, NDMG) 
C 
C..............................................COPYRIGHT (C) TNO-IBBC 
Ce o o 
C... RP JANUARY 2'5 1993 TUE-WFW 
c.. . 
C... DIANA/NL/IN30/ELMLIB/MODDMG 
C... CALLED FROM INFRAC 
c.. . 
c.. . 
C.....PURPOSE: 
c.. e 

C... ADAPT FRACTURE STRAIN TO ELEMENT SIZE IN CASE OF LOCAL APPROACH 
C.-- WITH MODIFIED FRACTURE STRAIN: 
c.. . 
c.. . (KAPPAC)modified = (KAPPAC)original * (LAMBDA / LE) 
c.. . 
C.. . WITH: 
c.. . KAPPAC : CRITICAL VALUE OF EQUIVALENT STRAIN 
c.. * LAMBDA : LOCALISATION WIDTH 
c.. . LE : CHARACTERISTIC ELEMENT SIZE 
c.. . 
C... LE IS COMPUTED AS 
c.. . 
C... LE = SQRT(ELV0L / THICK) 
c.. . 
C.. . WITH: 
c.. . ELVOL : ELEMENT VOLUME 
c.. . THICK : ELEMENT THICKNESS 
c;. . . 
c.. . 
C.....IMPUT/QWTPWT: 
c.. . 
C... ARGUMENTS 
C... DMGVAL( 1) 
c.. . ( 2) 
c.. . ( 3) 
c.. . ( 4 )  
c.. . ( 5 )  
c.. . ( 6) 
c.. . 7 )  
c...  ( 8 )  
c.. . ( 9) 

- DO 
- DC - KAPPA0 
- KAPPAC 
- K  
- EQR - METHOD 
- L?i.MBDA 
- D  

: INITIAL VALUE OF DAMAGE VARIABLE D 
: CRITICAL VALUE OF D 
: INITIAL VALUE OF TRESHOLD KAPPA 
: CRITICAL VALUE OF KAPPA 
: COMPRESSION/TENSION PARAMETER 
: TYPE OF EQUIVALENT STRAIN * )  
: TYPE OF DAMAGE APPROACH **)  
: LOCALISATION WIDTH 
: CURRENT VALUE OF D 
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c.. . (10) - KAPPA : CURRENT VALUE OF KAPPA 
c.. . (11) - J1 : FIRST INVARIANT OF STRAIN TENSOR 
c.. . (12) - 52 : SECOND INVARIANT OF STRAIN TENSOR 
c.. . (13) - ES : CURRENT VALUE OF EQUIVALENT STRAIN 
c... 
c.. . * )  EQR : TYPE OF EQUIVALENT STRAIN 
c... 
c.. . 
c.. . 
c.. . 
c.. . 
c... 
c... 
c.. . 
c... 

c.. . ** 1 

EQR = 1 : 
2 :  
3 :  

METHOD : TYPE OF DAMAGE 
METHOD = -2 : 

-1 : 
o :  
1 :  

MODIFIED VON MISES 
DRUECKER-PRAGER 
MAZARS 
APPROACH 
LOCAL APPROACH WITH MODIFIED 
FRACTURE STRAIN 
ORDINARY LOCAL APPROACH 
NON-LOCAL APPROACH: GRID METHOD 
NON-LOCAL APPROACH: FUNCTION M. 

c.. . NDMG : LENGTH OF ARRAY DMGVAL 
c.. . 
C.. . FILOS FILE 
c... DVOLIP : INTEGRATION VOLUMES OF THE CURRENT ELEMENT 
c.. . NIP : NUMBER OF INTEGRATION POINTS 
c... THICK : THICKNESS OF THE CURRENT ELEMENT 
c... 
c.............................................................. 
C 
C 
C.....VARIABLE DECLARATIONS: 

..... 

C 
c.. . 
C 
c... 

C 
c.. . 
C 
c... 

C 
c.. . 
C 
c.. . 
C 
C 

EXTERNAL FUNCTION 
INTEGER INQ 

ACTUAL AND MAXIMUM SIZE OF VARIABLE DMGVAL 
INTEGER NDMG, MDMG 
PARAMETER ( MDMG = 13 ) 

DAMAGE-SPECIFIC VARIABLES 
DOUBLE PRECISION DMGVAL(MDMG), METHOD, KAPPAC, LAMBDA, LE 

NUMBER OF INTEGRATION POINTS, INTEGRATION AND ELEMENT VOLUMES 
INTEGER NIP 
DOUBLE PRECISION DVOLIP(9), ELVOL 

ELEMENT THICKNESS 
DOUBLE PRECISION THICK 

LOOP VARIABLE 
INTEGER IP 

C.....EXECUTABLE STATEMENTS: 
C 
c.. . IF LOCAL APPROACH WITH MODIFIED FRACTURE STRAIN 

METHOD = DMGVAL(7) 
IF ( METHOD .EQ. -2.DO 1 THEN 

C 
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c.. . 

10 
C 
c . .  . 

C 
c...  

C 
c.. . 

C 

GET RELEVANT VARIABLES 
KAPPAC = DMGVAL(4) 
LAMBDA = DMGVAL ( 8) 
CALL GT('DVOLIP', DVOLIP) 
CALL GT('/GEOMET/THICK', THICK) 
NIP = INQ('INTPT', 'DIM') 
ELVOL = 0.DO 
DO 10, IP = 1, NIP 

CONTINUE 
ELVOL = ELVOL + DVOLIP(1P) 

COHPUTE MODIFIED FRACTURE STRAIN 
LE = SQRT(ELV0L / THICK) 
KAPPAC = KAPPAC * LAMBDA / LE 

USE REGULAR LOCAL APPROACH IN NON-LINEAR ANALYSIS 
METHOD = -1.DO 

STORE DAMAGE VARIABLES IN DMGVAL 
DMGVAL(4) = KAPPAC 
DMGVAL(7) = METHOD 

END IF 

END 
C 
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