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Summary 

Effective Elastic Materialparameters of Composites; 
a Survey. 

This report gives a literature survey describing elastic 
composite materials with effective parameters. Special attention 
is paid to micromechanical analysis. This results in expressions 
for the material parameters in which the influences of micro
structural parameters, such as volumefractions and component 
moduli, are found back. 

Chapter 1 devides the composites in two major classes, being 
statistical isotropic and statistical transversaly isotropic 
composites. Some attention is paid to the statistical description 
of the geometry of composites and finally chapter 1 gives some 
background on the use of effective materialparameters. 

In chapter 2 and 3 the expressions for these material para
meters, as found in literature, are presented. The methods used 
to derive these expressions can be devided into: 

1) direct or analytical methods, 
2) methods based on the extremum principles of potential and 

complementary ener~ and 
3) general approximatIng methods. 

In chapter 2 these methods will be described for statistical 
isotropic composites. In chapter 3 this is done for transversaly 
isotropic composites. 

Finally in chapter 4 some conclusions are drawn on the use 
of these three methods. The direct method is found to be useful 1 
only for a small class of composites for which analytical analy
sis is still possible. The variational bounding methods give good 
results for small component stiffnes ratios. As is the case for 
the direct method, the variational methods only are available for 
linear elastic analysis. Special care has to be taken in case of 
the approximating methods where sometimes results are obtained on 
incorrect preliminaries. 
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HOOFPSTUK 0 

Inleiding en Saaenvatting 

Tegenwoordig worden in de techniek steeds aeer coaposieten, b.v. 
vezelversterkte kunststoffen, toegepast voor constructies of machine-onder
delen. Bet toegenomen gebruik van composieten vindt o.a. zijn oorzaak in de 
aogelijkheid om door combinatie van verschillende aaterialen een 'nieuw 
materiaal' te creeren met eigenschappen die zijn toegespitst op zijn toepas
singsgebied. 

Voor het - vaak iteratief - ontwerpen van de constructies of aachine
onderdelen wil men gebruik maken van numeriek gereedschap. Omdat echter voor 
composieten de beschikbare software Diet of slechta gedeeltelijk voldoet aan 
eisen zoals efficientie , betrouwbaarheid en gebruikersvriendelijkheid, 
wordt op dit gebied aomenteel veel onderzoek verricht. Een belangrijk aspect 
is hierbij het materiaal.odel. Pit vormt een essentieel onderdeel van de 
software en moet de karakteristieke fenomenen zoals tijdsafhankelijkheid 
(b.v. bij kunststoffen) en anisotropie goed beschrijven, zonder dat dit ten 
koste gaat van de efficientie en gebruikersvriendelijkheid van de genoemde 
software (b.v. hoge rekentijden). 

Pit heeft ertoe geleid dat er een onderzoekproject is opgeatart voor 
het ontwikkelen van nu.eriek analysegereedschap voor composieten met de 
nadruk op de ontwikkeling van aateriaalmodellen. Pit onderzoek gebeurt in 
saaenwerking met TNO/IBSC en de resultaten zullen worden geimplementeerd in 
het door IBBC ontwikkelde commerciele progra.mapakket PlANA. 

Bi; materiaalmodellen kan onderscheid geaaakt worden tussen structu
rele en fenomenologische materiaalmodellen. 

Bij fenomenologische modellen wordt het materiaal als een black-box 
beschouwd. Op grond van het experimenteel waargenomen gedrag van het materi
aal wordt een beschrijvingswijze gezocht. Vaak tan hiervoor een theoretische 
onderbouwing worden gevonden in de themodynamica en/of de functionaal
analyse. Zo'n aodel heeft echter een aantal nadelen. De verwerking van zo'n 
model in het numerieke analyaegereedschap vergt vaak veel rekentijd en 
geheugenruimte. Sovendien zijn de materiaalparameters van zo'n model - vaak 
niet-lineaire functies van vervorming, tijd, temperatuur etc. - meestal 



- 0.2 -

aoeilijk experiaenteel te bepalen, vanwege de inhoaogeniteit en de aogelijke 
anisotropie van het .ateriaal. Ais laatste nadeel kan het ontbreken van 
informatie over de aicroscopische structuur van de composiet genoead worden. 
Deze infor.atie is vooral van be lang wanneer men het bezwijkgedrag van 
coaposieten wil beschrijven. 

De tweede groep .ateriaalmodellen, de structurele modellen, bevatten 
weI informatie over de opbouw/microstructuur van de composiet. Op grond van 
de materiaaleigenschappen van de samenstellende delen en de aicroscopische 
structuur wil men hierbij via een statistische vertaalslag het aacroscopi
sche materiaalgedrag van de composiet voorspellen. Ais voordeel van deze 
modellen geldt dat de materiaalparameters eenvoudiger zijn te bepalen, nl. 
door de experimentele bepaling van de eigenschappen van de afzonderlijke 
componenten van de composiet. Daarnaast geeft het meenemen van de micro
structuur de mogelijkheid het bezwijkgedrag te beschrijven. 

Ret onderhavige onderzoek richt zich uitsluitend op de formulering van 
structurele modellen. Roewel het materiaalmodel uiteindelijk complex materi
aalgedrag moet kunnen beschrijven, wordt in eerste instantie gekeken naar 
het lineair elastische materiaalgedrag van de composiet en zijn samenstel
lende componenten. 

10 is ook dit rapport geschreven met de beperking tot lineair elas
tisch materiaalgedrag. Ret is de weerslag van een orienterende literatuur
studie naar structurele aateriaalmodellen voor composieten. 

In hoofdstuk 1 wordt een algemene inleiding gegeven over wat we be
doelen met een composiet en hoe deze kan worden beschreven. In dit hoofdstuk 
wordt bovendien een indeling gemaakt in drie methoden waarmee structurele 
informatie in een materiaalmodel kan worden verwerkt. Dit zijn de directe 
(analytische) methode, de begrenzingen op grond van energieprincipes en als 
laatste de benaderingen. 

M.b.t. deze drie aethoden wordt in hoofdstuk 2 en 3 de gevonden lite
ratuur behandeld. In hoofdstuk 2 gebeurt dit voor statistisch isotrope 
composieten en in hoofdstuk 3 voor transversaal isotrope composieten. 

In hoofdstuk 4 worden tens lotte konklusies met betrekking tot deze 
drie methoden getrokken. 
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HOOFDSTUK 1 

De beschrijving van een composiet 

1.1 Inleiding 

Composietmaterialen bestaan uit 2 of meer verschillende homogene 

materialen (componenten), die zodaniq grote volumina in de composiet innemen 

dat zij elk ais continuum beschouwd kunnen worden. In het algemeen wordt 

aangenomen dat de componenten via een hechte binding op de interfaces met 

elkaar zijn verbonden. Enkele voorbeelden zijn: beton, vezelversterkte 

kunststof, poreuze material en en polycrystallijne materialen. 

In veel gevallen geeft de toepassing van een composiet de mogelijkheid 

om een optimum te bereiken tussen 2 of meer, 50ms strijdige, eigenschappen, 

zoals b.v. hoge elasticiteitsmodulus en hoog elektrisch geleidingsvermogen, 

hoge elasticiteitsmodulu5 en lage soortelijke massa of hoge magnetische 

permeabiliteit en lage kostprijs per volume eenheid. 

d 
'--' 

cM~e.t~J\, MUrl .. C;it rno.!e,ZACLl 
"~. poL'i kryshlLijr.. 

fig. 1. 1 
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Een globale indeling van de composieten naar hun opbouw is geschetst 
in fig. 1.1. lanneer een of meerdere componenten in de vorm van deeltjes 
ingebed liggen in een matrix spreekt men van een -particulate-composite-, 
b.v. beton. Bet 2-diaensionale analogon van een particulate-composite is een 
unidirectionele -fiber-composite- : de deeltjes zijn cylindrisch van VOla en 
liggen evenwijdig aan elkaar ingebed in het matrix aateriaal. lanneer er 
geen onderscheid te maken is tusen de vezel- en aatrixcomponenten dan 

~ 

spreekt men van een -fibrous-composite-, b.v. hout, welke een 2-diaensionaal 
analogon is van een algemeen meerfasig aateriaal, b.v. een polykrystallijn 
aateriaal. 

Boewel men, afhankelijk van de schaal waarop men kijkt, bij elk aate
riaal een microstructuur tan onderkennen, beperken we ons bij composieten 
tot die aaterialen waarbij de heterogeniteit een duidelijk aacroscopische 
eigenschap is, b.v. deeltjes ingebed in een aatrix. 

De eigenschappen van zo'n composiet worden zowel bepaald door de 
geometrie van de interfaces tussen de componenten, of weI de opbouw/struc
tuur/microstructuur van de composiet, alsook door de eigenschappen van de 
componenten. Aangenomen wordt dat de fysische eigenschappen van de verschil
lende componenten afzonderlijk bekend zijn. Dit betekent dat nog de micro
structuur, de geometrische informatie, van de composiet bepaald moet worden 
alsaede de invloed van deze microstructuur en die van de componenteigen
schappen op het gedrag van de composiet. Om de invloed van deze component
eigenschappen en de microstructuur op het gedrag van de composiet te kunnen 
beschrijven, is een statistische beschouwing veelal onontbeerlijk. In de 
volgende paragrafen wordt ingegaan op de statistische beschrijving van de 
aicrostructuur (par. 1.2) en het mechanische gedrag van composieten (par. 
1.3). 

1.2 Statistische beschriiyinq van de microstructuur 

Tenzij er sprake is van ordening, b.v. periodiek gestapelde vezels in 
een matrix, is de precieze micro-geometrie van een composiet onbekend. Vaak 
is slechts globale informatie zoals bijvoorbeeld volumefracties van de 
componenten, vezellengtes of -orientaties gegeven. Van een enkel proefstuk 
van een composietmateriaal kan deze miclostructuur met enige moeite precies 
bepaald worden. In werkelijkheid echter zijn we niet geinteresseerd in de 
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gedetailleerde beschrijving van de microstructuur van een enkel proefstuk, 
aaar in de -gemiddelde- microstructuur van een groat aantal proefstukjes 
velke globaal op dezelfde aanier bereid zijn. Om hierover uitspraken te 
tunnen doen wordt veelal gebruik geaaakt van een statistische beschrijvings
vijze (Walpole en Myers, 1978, en Beran, 1968). 

Stel we ne.en een qroat aantal proefstukjes van een co.posiet bestaan
de uit n componenten. Elk proefstukje is van gelijke vora en qrootte en 
groat genoeg om de karakteristieke eiqenschappen van de composiet in zich te 
bergen. Bet aantal proefstukjes noemen we N. Elk proefstukje kunnen we nu 
aan een experiment onderwerpen: we plaatsen het in een vast referentie 
assenkruis en bepalen welk materiaal zich op een punt x bevindt. De mogelij
ke uitkomstenruimte van dit experiment bestaat uit de volgende verzameling S 
van zogenaamde elementaire qebeurtenissen s.: 

~ 

(1. 1) 

met 
si = -x bevindt zich in component i- I i= 1, n 

OVer deze uitkomstenruimte S Iunnen we een random variabele Y(si) 
definieren: een functie die een reeel qetal Y(si) toekent aan elke mogelijke 
uitkomst si uit S, b.v.: 

( 1.2) 

of 

Y(si) = E1 Ei = de elastic1teitsmodulus van component i (1.3) 

Voor een composiet bestaande uit n discrete componenten heeft de 
random variabele Y een discrete verdeling: Y kan slechts een eindiq aantal 
(=<n) verschillende waarden aannemen. Bij deze discrete verdeling van Y tan 
nu weer een tansverdel1ngsfunctie f gedefinieerd worden zodanig dat voor elk 
reeel getal z geldt: 

fez) = Pr(Y=z) = Pre s1 : Y(s1)=z ) ( 1.4) 

met Pr(Y=z) = PrC si : YCsi)=z ) gelijk aan de waarschijnlijkheid dat de 
uitkomst s van het experiment zodanig is dat qeldt Y(s)=z. Wanneer z niet 
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gelijk is aan een van de mogelijke waarden voor Y dan geldt natuurlijk dat 

f{z)=O. Verder geldt dat wanneer de rij 
k 

Z1 I ••••• I zk aIle mogelijke 

waarden voor Y bevat dat dan [f(z.) = 1. 
i=1 1 

Een voorbeeld van een mogelijke kansverdelingsfunctie fez) voor een 

tweefasige composiet met ais random variabele de elasticiteitsmodulus in het 

punt x wordt gegeven in figuur 1.2 

f (1) 

1 --

-
~ 

fig. 1.2 

Hoe komen we nu aan waarden voor de functie fez)? Hiervoor moeten we 

opnieuw de verzameling elementaire gebeurtenissen S beschouwen. Wanneer we 

weten wat de waarschijnlijkheden zijn van de elementaire gebeurtenissen 5i , 

dan kan met behulp van de definitie van de random variabele een uitspraak 

gedaan worden over de waarden van fez), immer5: 

(1 .5) 

De waarden voor pr(si) moeten dus bepaald worden. Dit kan door deze waar

schijnlijkheid voor het optreden van gebeurtenis si te relateren aan de 

relatieve frequentie waarmee deze gebeurtenis plaatsvindt bij een voldoende 

groot aantal experimenten N : 
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aantal aaal dat 5i plaat5vindt 
pr(si) = N (1.6) 

Met deze benadering voor Pr(si) kunnen we zoals gezegd een benadering 
creiren voor de kansverdeling fez). 

Uiteraard kunnen we bij een verzameling eleaentaire gebeurtenissen 
meer dan een randoa variabele definiiren. Bijvoorbeeld een koloa met random 
variabelen Y(si) waarvan de componenten b.v. de waarden van de bij gebeurte-

-nis si behorende elasticiteitsaodulus en dwarscontractiecoefficient bevat
ten. De tansverdelingsfunctie is dan gedefinieerd als: 

t(z) = Pre Y-z ) = Pre si Y(s.)=z 
1 

(1.7) 

Verder is bovenstaand experiment gedefinieerd als een meting op een 
vast punt X . Dit tan natuurlijk uitgebreid worden door voor elk punt x in 
de proef5tukjes het experiaent uit te voeren. We krijgen dan een veld van 
kansverdelingsfuncties f(z(x» als functie van x : 

• • t(z(x» = Pre Y(x)-z ) (1.8) 

Volledige kennis van deze functie f(z(x» geeft ons de inforaatie over 

de waarschijnlijkheid van het vinden van aateriaal i (i-1, •. ,n) in een punt 
x van een composiet. De functie f(z(x» vertelt echter nog niets over de . 
variantie van z{x) van punt tot punt. Biervoor is nog aeer statistische 

informatie nodig. 
Bovengenoemde informatie tan verkregen worden door gelijktijdig voor 

meerdere punten xi (i=1, •• ,k) te bepalen in welk materiaal deze zich bevin

den. Op deze manier verkrijgen we de zgn. gekoppelde of k-punts kansverde
lingen. Voor k=2 bijvoorbeeld bepaalt men dan kansverdelingen behorend bij 
het vinden van aateriaal i in punt x

1 
terwijl aateriaal j in punt x2 gevon

den wordt: 

(1.9) 

of 
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.. 
~Z (x2 ), ........... , 

(1. 10) 

Voor k ... vinden we dan een volledige statistische beschrijving van de compo
siet. M.a.w. wanneer fk voor k ... bekend zou zijn dan is aIle geometrische 

informatie van de composiet bekend. 
Praktisch gezien is het echter onaogelijk oa deze kansverde1ingen voor 

k ... te bepalen. Dit vanwege de enorme hoeveelheid experiaentele inforaatie 
die hierin verwerkt zit. Men neemt daarom vaak noodgedwongen genoegen met 1-

tot 3-punts kansverdelingen, hoewel zelfs het bepalen van de 2- of 3-punts 
verdelingen a1 nauwelijks realiseerbaar wordt. 

1.3 Bet moteriaalgedrag VAn een cOlPosiet 

In de literatuur is veel aandacht besteed aan het beschrijven van een 
composiet alsof het een homogeen continuum betreft. nit gebeurt door invoe
ring van zogenaamde effectieve materiaalconstanten, b.v. een effectieve 
e1asticiteitsmodu1us E*. De composiet wordt opgevat als een homogeen aateri

aal waarvan de materiaa1parameters zodanig worden bepaa1d dat deze het 
gemidde1de gedrag van de composiet beschrijven. De effectieve elasticiteits
modulus wordt dan bijvoorbeeld bepaa1d door de ver1enging 61 van een b10kje 
composiet van lengte 1 en doorsnede A, te meten wanneer dit onderworpen 
wordt aan een kracht F 

* E ., 
PIA 
61/1 (1.11) 

Hierbij wordt veronderste1d dat het proefstukje -in zekere zin- homogeen 
is. Een twee keer zo klein of twee keer zo groot proefstuk moet deze1fde 
waarde opleveren voor deze effectieve grootheid. Met bovengenoemde -homoge
niteit in zekere zin- wordt statistische homogeniteit bedoeld. Vat statisti
sche homogeniteit precies inhoudt kan als voIgt beschreven worden : 
Aan een composiet is in het algemeen een karakteristieke lengte dm toe te 
kennen, waarover de materiaalparameters noemenswaard afwijken van hun gemid
delde waarde 
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elv s 

fig. 1. 3 

In het voorbeeld van fig. 1.3 ligt deze afstand d in de orde grootte van m 
enkele malen de vezeidiameter dv ' Een composiet is statistisch homogeen 

wanneer veldaan is aan de volgende twee voorwaarden : 

i) aIle karakteristieke (macroscopische) afmetingen van het proefstuk 

ZlJn veel groter dan dm' Voer de lengte van een proefstukje 1 moet 

bijvoorbeeld gelden : 1 » dm ' 

ii) aIle k-punts kansverdelingen voor de fysische qrootheden zijn 

onafhankelijk van de plaats (maar niet van de onderlinge configu

ratie) van deze k punt en in de composiet. Dit betekent dat de aard 

van de variaties van de fysische grootheden in een volume element 

d! gelijk moeten zijn aan de aard van de variaties in een willekeu

rig ander volume element van de composiet. 

Niet aIleen om effectieve parameters te kunnen gebruiken maar ook uit prak

tisch oogpunt biedt het voordelen als een composiet statistisch homogeen is. 

In het algemeen wordt gepostuleerd dat voor een statistisch homogene 

composiet het ensemble gemiddelde - het gemiddelde over een verzameling van 

proefstukjes - gelijk is aan het volume gemiddelde (Beran en McCoy, 1970). 

Bij dit volume gemiddelde wordt gemiddeld over een voldoend groot volume 

zodanig dat dit representatief is voor de composiet: een zgn. representatief 

volume element, afgekort RVE. V~~r zoln RVE geldt dus: RVE > d; (Beran, 
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1968, en Hashin, 1964). Een voorbeeld voor zo'n RVE, ingeval van een parti

culate-composite, is geschetst in figuur 1.4. 

RVE 

- - - - - --=-+-----....... 

fig. 1.4 

Statistische homogeniteit aIleen is niet voldoende om de composiet met 

behulp van effectieve parameters te beschrijven. Naast de statistische 

homogeni t van de composiet moe ten ook eisen gesteld worden aan de rek- en 

spanningsvelden waarbij het gebruik van de effectieve parameters zijn gel

digheid heeft. Zoals bij het voorbeeld van de effectieve elasticiteitsmo

dulus (vgl. 1.11) blijkt, wordt deze bepaald bij een gemiddeld constant rek-
* en spanningsveld. Wil de effectieve constante E geldigheid hebben in een 

* bepaalde situatie dan moet die situatie overeenkomen met die waarin E 

bepaald i~. Dit betekent dat de gemiddelde spanning nagenoeg constant moet 

zijn over afstanden die groot zijn vergeleken met dm, ofwel dat deze in 

wezen constant is over een RVE (Beran, 1968). Hashin, 1983, gaat bij het 

gebruik van effectieve parameters uit van statistisch homogene rek- en 

spanningsvelden. dit zijn rek- en spanningsvelden die voor verschillende 
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RVE's, statistisch qezien, niet te onderscheiden zijn. Of weI die waarvoor 
aIle statistiscbe grootbeden, zoals gemiddelden, varianties e.d., aan elkaar 
gelijk zijn VOOl willekeurige RVE's. Dit boudt tevens in dat bet gemiddelde 
over het totale volume gelijk is aan dat over een RVE. In navolging van 
Rashin kunnen we de effectieve grootbeden definieren als die welke de rela
tie vastleggen tussen de gemiddelde rek- en spanningsvelden in een compo
siet, wanneer deze velden statistisch homogeen zijn, en weI volgens: 

- * °ij = Cijk1£kl (1.12) 

of 
- * e .. = SijklOkl (1.13) 
1J 

* * Cijkl zijn hierin de effectieve elasticiteitsmoduli en Sijkl de effectieve 
elastische complianties; 0ij en 'ij zijn de gemiddelde spanning respectie
velijk rek. 

Wanneer de spannings- en rekvelden niet statistisch homogeen zijn kan 
de composiet niet beschreven worden met behulp van de effectieve parameters 
en aoet een ietwat andere weg gevolgd worden. Om de gedachtengang te bepalen 
wordt eerst gekeken naar een homogeen materiaal. Essentieel bij een homogeen 
materiaal is de veronderstelling dat het materiaal zijn eigenschappen be
boudt ongeacht de grootte van een materieel blokje. Dit mag ook infinitesi
maal klein gekozen worden. Deze veronderstelling is bij een composiet niet 
mogelijk. Zodra een blokje composietmateriaal kleinere afmetingen krijgt dan 
die van een RVE, kan het gedrag van zo'n blokje geheel anders zijn dan dat 
van de composiet zelf. Dit betekent dat een representatief blokje van een 
composiet eindig van afmeting is en niet kleiner dan een RVE. Toch wil men 
voor het beschrijven van een composiet graag een infinitesimaal klein ele
ment toelaten, omdat de composiet dan te beschrijven is als zijnde een 
continuum. Een mogelijkheid hiertoe wordt geschapen door in elk punt van de 
composiet een materiaalgedrag te definieren dat representatief is voor zijn 
nabije omgeving, die bestaat uit een RVE. Dit kan door geschikte veldgroot
beden te introduceren, gedefinieerd m.b.v. het zogenaamde moving-gemiddelde. 
Een moving-gemiddelde van b.v. een verplaatsingscomponent ui is gedefinieerd 
a1s: 



1 
u

1
' (x) = -- I u! (X,x') dx' 

IJ.V IJ.V 1 
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(1. 14) 

x is de kolom met plaatscoOrdinaten van een referentiepunt in een RVE, x' 

zijn de lokale coordinaten t.o.v. een lokaal assenstelsel met oorsprong in 
x. lntegratie vindt plaats over een RVE met volume IJ.V, zie figuur 1.4. 

Voor de duidelijkheid wordt op deze plaats nogaaais gewezen op de 
verschillende niveau's waarop een composiet bekeken kan worden. Allereerst 
is er het ·microniveau·. De afmetingen liggen hier in de orde van de karak
teristieke afmeting dm' Een niveau hoger spreken we van het ·mininiveau·, 
met afmetingen die karakteristiek zijn voor een RVE. Bet ·macroniveau· 
tens lotte wordt gekenmerkt door de afmetingen van de composiet (het proef
stuk). Bet beschrijven van de composiet als ware het een continuUm heeft 
aIleen zin als voldaan wordt aan het zgn. MMM-principe: 

MICRO < < MINI < < MACRO (1.15) 

Een alternatieve, maar, op grond van de op pag. 1.7 genoemde hypothe
se, equivalente manier om nieuwe veldgrootheden te introduceren is door 
gebruik te maken van ensemble-gemiddelden i.p.v. moving-gemiddelden. Voor 
een verplaatsingscomponent geldt dan: 

1 If 
<Ui(X» = N [ uim(x) 

m=1 
( 1.16) 

Of weI: de waarde van een verplaatsingscomponent in een punt x wordt gevonden 

door aiddeling van deze waarde zoals die bij If proefstukjes bepaald is. 
Met bovengenoemde nieuwe veldgrootheden kan de composiet als continuUm 

beschreven worden. De relatie die i.g.v. moving-gemiddelden het gemiddelde 
inhomogene spanningsveld koppelt met het gemiddelde inhomogene rekveld luidt 
dan (Levin, 1971): 

(1.17) 

met als bijbehorende evenwichts- en rek-verplaatsingsrelaties: 



0 ... + f. = 0 
~),J ~ 
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(1.18) 

(1.19) 

Soortgelijke relaties zijn door Beran en McCoy, 1970, afgeleid .et 
gebruikmaking van van ensemble-averages. 

Levin, 1971, gebruikt een methode welke door Movozhilov, 1970, is 
voorgesteld. De elasticiteitsmoduli worden als random functies van de plaats 
bekend verondersteld. Voor het stelsel vergelijkingen uit de elasticiteits
theorie wordt dan een oplossing gezocht door een reeks te introduceren voor 
het rekveld. De coefficienten uit deze reeks worden dan bepaald uit het 
continu zijn van de rekken en het evenwicht van een voluae eleaent. Deze 
coefficienten zijn onafhankelijk van de vorm van het lichaam en de belasting 
die erop werkt. Ze worden volledig bepaald door de vora van de elastici
teitstensor. Uit de gevonden oplossing kan dan tevens relatie (1.17) worden 
afgeleid. In deze relatie worden niet-lokale effecten toegelaten: de gemid
delde spanning in een punt wordt •• b.v. correlatiefuncties gekoppeld aan de 
gemiddelde rekken in aIle punten van het lichaam (non-local theorie). Beran 
en McCoy, 1970, laten tevens zien dat de multi-polar of de strain-gradient 
theorie een speciaal geval is van deze non-local theorie. In de stain-gra
dient theorie (Mindlin en Eshel, 1968) wordt de spanning niet aIleen als 
functie van de rek maar tevens als functie van de rekgradienten opgevat. Het 
verband tussen de non-local en de stain-gradient theorie tan als voIgt 
worden ingezien: 
Aangezien de materiaalgrootheden Cijk1 over een karakterist!eke lengte dm 
varieren, tan aangenomen worden dat de correlatiefuncties Lijkl(X,x') ver-

- -waarloosbaar zijn voor I x-x' I > dm, Dit betekent dat de belangrijkste 

bijdrage aan de volumeintegraal (1.17) afkomstig is van een gebied in de 
nabijheid van het punt x. Ais we de rek Ikl(x') nu in een reeks ontwikkelen 

rond het punt x 
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en deze uitdrukking substitueren in vergelijking (1.17), levert dit 

'* o. . (x) = { I L. . kl (x , x') dx' } i kl ( x) + 
1] V 1J ~ ~ 

Of weI: 
(1. 22) 

Dit is de vergelijking zoals deze in de strain-gradient theorie gebruikt 
wordt. Wanneer we van deze strain-gradient theorie aIleen de eerste tera uit 
het rechterlid meenemen krijgen we weer: 

0ij(X) = C~jkl&kl(X) (1.23) 
.. .. 

'* een soortgelijke vergelijking als in (1.12). De materiaalparameters Cijk1 
zijn ook hier constant, omdat we statistisch homogeen materiaal aangenomen 
hebben en dus: 

'* '* Cijkl • I Lijk1(X,x') dx' 
V .. 

(1.24) 

onafhankelijk zal zijn van x. 

Vergelijking (1.12) voor homo gene velden en vergelijking (1.23) voor 
inhomogene velden blijken voor de meeste praktische toepassingen een compo
siet voldoende nauwkeurig te bescbrijven. Evt. moet een hogere orde benade
ring gezocht worden met behulp van de vgln. (1.17) en (1.22). Dit is b.v. 
het geval bij dynamische problemen met kleine golflengten of bij problemen 
met hoge spannings- en rekgradienten. 

In het vervolg zal nu gekeken worden naar een drietal methoden om 
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uitspraken te doen over de effectieve parameters a.b.v de fysische eigen

schappen van de componenten en de geometrie van de composiet. M.a.w. met 

behulp van de kennis van Cijkl als functie van de plaats. Dit kan zijn: 

i) deterministisch, b.v. Cijkl(x) is bekend als periodieke functie in 

geval van een periodieke stapeling van vezels in een matrix, 

ii) statistisch, b.v. Cijkl(X) wordt bekend verondersteld als random 

functie van de plaats, beschreven door de kansverdelingsfuncties 
uit paragraaf 1.2. 

Een globale indeling van de methoden oa deze inforaatie i) danwel ii) in de 
uitdrukkingen voor de beschrijving van het aateriaalgedrag (vgln. (1.12), 
(1.17), (1.22) en (1.23» te verwerken ziet er als voIgt uit (Rashin, 1983): 

1) directe methode, 
2) methoden gebaseerd op energieprincipes, 
3) benaderingen. 

Bij de directe methode worden de effectieve parameters exact bepaaid 

bij een gegeven geometrisch model. Dit gebeurt door de spannings- en rek

velden in zoln model exact te berekenen, deze vervolgens te middelen en dan 
de effectieve parameters te bepalen volgens de definitie van vgl. (1.12). De 

te middelen rek- en spanningsvelden moe ten voldoen aan de evenwichts

vergelijkingen in de componenten, de continuiteitsvoorwaarden op de compo

nentovergangen en de externe randvoorwaarden. Slechts een beperkt aantal 
modellen laat deze analytische aanpak toe. Bovendien zijn deze modellen in 

het algemeen eenvoudig van opzet en laat de realiteitswaarde vaak te wens en 

over. 

De werkwijze gebaseerd op de energieprincipes maakt gebruik van een 

alternatieve definitie van de effectieve materiaalgrootheden, nl. een defi

nitie m.b.v. de elastische deformatie energie U. Deze is gelijk aan: 

1 1 
U = 2 ~ 0ijtij dV = 2 ~ Cijkltkltij dV 

1 
= 2 ~ SijklOijOkl dV (1.25) 

V~~r de effectieve parameters wordt deze energie gelijk gesteld aan: 
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(1.26) 

respectievelijk: 

(1.27) 

U! is de deforaatie enerqie uitqedrukt in de rekqrootheden, UO de deformatie 
enerqie uitqedrukt in de spanninqstermen. 

Met behulp van de klassieke varia tie principes kunnen onder- en boven
qrenzen qevonden worden voor de effectieve qrootheden. Deze aanpak maakt de 
constructie van toelaatbare spanninqs- en rekvelden noodzakelijk. Deze zijn 
eenvoudiqer te bepalen dan bij de directe (analytische) methode. Bovendien 
kunnen ook al beqrenzinqen qevonden worden bij slechts qebrekkige inforaatie 
over de microstructuur. De bruikbaarheid van de resultaten hangt natuurlijk 
af van de grootte van de discrepantie tussen de gevonden onder- en boven
grenzen. 

De derde methode, die van de benaderingen, beslaat een enorm scala aan 
mogelijkheden. Vaak wordt simpelweg een uitdrukking voor de effectieve 
moduli gepostuleerd, zonder onderbouwing. Zo'n uitdrukking bevat dan een of 
meerdere parameters die op de experiaentele data gefit kunnen worden. 50ms 
wordt een benadering geforauleerd door uit te gaan van beginveronderstel
lingen die welliswaar onjuist zijn, aaar waarvan aangenoaen wordt dat de 
uiteindelijke fout klein is 

Naast enkele method en die niet in deze indeling passen zullen de 
genoemde 3 aethoden in de hoofdstukken 2 en 3 verder besproken worden. 
Boofdstuk 2 behandelt statistisch isotrope coaposieten. Boofdstuk 3 be
schouwt statistisch transversaal isotrope coaposieten. Seide hoofdstukken 
beperken zich tot lineair elastisch materiaalgedrag. 
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HOOFDSTUK 2 

Statistisch Isotrope Composieten 

2.1 Inleiding 

Een isotroop materiaal is een materiaal waarbij de eigenschappen onafhanke
lijk zijn van de richting waarin men deze bepaalt of waarneemt. In overeen
stemming hiermee is een statistisch isotrope composiet, een composiet waar
van de effectieve materiaalparameters onafbankelijk zijn van de keuze van 
het referentiesteisel. M.a.w. de composiet heeft statistisch gezien in aIle 
richtingen dezelfde eigenschappen. Voorbeelden van statistisch isotrope 
composieten zijn: een matrix met bolvormige deeltjes of willekeurig georien
teerde korte vezels, poreuze media of willekeurige georienteerde kristallen 
in polykristallijne media. 

V~~r statistisch isotroop aateriaal tan de effectieve spannings-rek 

relatie (1.12) als voIgt geschreven worden: 

- *_ t-
o. . == " 'kk6.. + 2G e. . 1J 1J 1J 

(2.1) 

* * Hierin zijn" en G de effectieve Lame coefficienten. Uitgedrukt in de 
effectieve elasticiteitsmodulus en dwarscontractiecoefficient, E* resp. 
geldt hiervoor: 

* 
* * E v 

" == --~t---*-
(1-2v )( Hv ) 

* 
* E 

G == ---t-
2(Hv ) 

(2.2) 

* v , 

De spannings- en rektermen kunnen ook opgesplitst worden in een deviatorisch 
en hydrostatisch deel: 

- - 6 .. + S .. o •• = 0 
1J 1J 1J 

(2.3) 
- - 6 .. + eij t: •• == £ 
1) 1] 



- 2.2 -

met ° en ; als het hydrostatische deel van de gemiddelde spanning en rek 
1 1 

( =j0kk resp. lekk ) en met Sij en eij als het deviatorische deel van de 
gemiddelde spanning en rek. Relatie (2.1) kan hiermee als voIgt worden 
genoteerd: 

_ t:_ 

o = 3K & 

(2.4) 

* * 2 * Waarbij K :: A +)G de effectieve bulkmodulus is. 

Voor statistisch isotrope composieten wordt in de komende paragrafen 
de gevonden literatuur besproken m.b.t. de in hoofdstuk 1 genoemde aethoden 
voor het bepalen van effectieve moduli. Achtereenvolgens komen aan bod: de 
directe methode (par. 2.2), de begren~ingen (par. 2.3) en de benaderingen 
(par. 2.4). 

2.2 De Directe Methode 

Wanneer we een tweefasige statistisch isotrope composiet beschouwen, 
~ijn de volgende relaties algemeen geldig: 

- - o(1)y o(2)y (a) 0 - 1 + 2 

- -(1) -(2) (b) e = & v
1 + e Y2 

- *-
0 = 3K & (c) (2.5) 

-(1) :: 3K i( 1) (d) 0 1 

-(2) = 3K ;(2) (e) 0 2 

Hierin duiden d7 indic7s 1,2 op de componenten, vi is de volumefractie van 
component i, t(l)en 0(1) ~ijn de gemiddelden van e en a in component if 

bepaald over het volume dat door component i wordt ingenomen, 
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Substitutie van (2.5.c,d,e) in (2.5.a) geeft: 

-(1) 
* e v, 

1 =1--
1 -

&: 

(2.6) 

(2.7) 

Gebruik van vgl. (2.S.b) levert uiteindelijk de elementaire relatie: 

-(2) e 
(2.6) 

Een soortgelijke relatie is af te leiden voor de effectieve glijdings
modulus, nl. met behulp van het deviatorische deel van de rek- en spannings
velden: 

(2.9) 

(geen sommatie over ij) 
Uit deze relaties blijkt dat het voldoende is om het gemiddelde rekveld in 
een component t.o.v. het totale rekveld te kennen om de effectieve parame
ters te kunnen bepalen. Beide relaties kunnen ook geschreven worden in 
termen van de gemiddelde spanningsvelden: 

1 1 1 1 -(2) 
0 

-+=-+ (- --) v2 
(a) 1 1(, ((2 ((1 0 

(2.10) 
-(2) 

1 1 1 1 
s .. 
1] 

-+=-+ (- --) v2 
(b) G G1 G2 G, -s .. 

1] 

Bet meest eenvoudige voorbeeld van de direkte methode is de analyse 
van een composiet met bol- of ellipsvormige deeltjes van materiaal 2 ingebed 
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in matrixmateriaal 1, waarbij de volumefractie v2 van de deeltjes veel 

kleiner is dan 1. In dat geval kan aangenomen worden dat het rek- en span
ningsveld in en rond zo'n deeltje overeenkomt met dat in en rond ~~n enkel 

deeltje, ingebed in een aatrix van oneindige afmetingen. Voor dat laatste 

geval heeft Eshelby, 1957, het rekveld bepaald. Gebruikmakend van deze 
oplossing wordt m.b.v. vergelijking (2.8) en (2.9) de uitdrukking voor de 

effectieve moduli: 

(2.12) 

(2.12) 

Deze relaties gelden voor bolvormige deeltjes. Eshelby geeft tevens resulta
ten voor ellipsvormige deeltjes, terwijl in Rashin, 1959, en Dewey, 1947, 

soortgelijke beschouwingen gevonden kunnen worden. 
Weng, 1984, breidt [shelby's methode uit m.b.v. Mori en Tanaka's 

concept van ·average stress· of ·back stress· (Mori en Tanaka, 1973). Met 

behulp van het concept van back-stress is het mogelijk om de invloed van de 

deeltjes onderling en die van het vrije oppervlak van de composiet op een 
deeltje in rekening te brengen. Rierdoor krijgen de resultaten ook geldig
heid voor hogere volumefracties van de insluitingen. Weng doet dit in navol

ging van Taya en Chou, 1981, en Taya en Mura, 1981. 
De twee termen uit het rechterlid van vgl. (2.11-12) kunnen opgevat 

worden als de eerste twee termen uit een reeksontwikkeling in de volumefrac

tie v2• Ook bij uitbreiding van deze reeksontwikkeling met hogere orde 

termen in v2, en dus hogere toelaatbare waarden voor v2' blijkt dat de 
onderlinge beinvloeding van de deeltjes een rol gaat spelen. Batchelor en 

Green, 1972, leiden een relatie at van de vorm: 

(2.13) 

voor starre bolvormige deeltjes in een incompressibele matrix. 
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Chen en Acrivos, 1978a, hebben deze methode uitgebreid voor het alge
aenere probleem met lineair elastische, isotrope matrix en deeltjes (bolvor
mig). Zij maken hierbij gebruik van de oplossingen voor twee bolvoraige 
deeltjes ingebed in een oneindig lichaam (Chen en Acrivos, 1978b). Bepaling 
van de coefficienten in (2.13) gebeurt door geschikt somaeren van de invloed 
van de verschillende aanwezige bolparen. Voor de verdeling van de deeltjes 
in het lichaam, de kansdichtheidsfunctie voor een bepaalde configuratie, 
wordt een eenvoudige veronderstelling gedaan. 

Christov en Markov, 1985, doen voor de kansdichtheidsfuncties eveneens 
een verondersteling. Met de gekozen verdeling als basis maken ze voor het 
verplaatsingsveld gebruik van de Volterra-Wiener ontwikkeling in meervoudige 
integralen. Riermee bepalen ze een vergelijking voor de effectieve moduli in 
de volumefractie tot orde vn. V~~r n=1 resp. n=2 komen de resultaten overeen 
met die van Eshelby en Chen en Acrivos. 

Evenals bij het verder doorvoeren van de methode van Chen en Acrivos 
voor het berekenen van O(v3) en hogere orde termen, wordt bij Christov en 
Markov de berekening voor hogere n moeilijk. Dit houdt imaers de berekening 
in van de paarsgewijze interacties van 3 en meer deeltjes, bij een gegeven 
configuratie. Uit praktisch oogpunt, b.v. rekentijd, wordt dit al gauw 
ondoenlijk. 

WeI is aandacht besteed aan composieten waarbij de deeltjes volgens 
een geordend rooster in de matrix zijn verdeeld. Bijvoorbeeld een rechthoe
kig rooster, of een fcc of bcc rooster. Voorbeelden hiervan kunnen gevonden 
worden in Nunan en Keller, 1984, in geval van starre bolvormige deeltjes en 
in Sangani en Lu, 1987, voor elastische deeltjes. Zij maken gebruik van een 
numerieke methode en weten de effectieve parameters te bepalen voor de 
totale range van toelaatbare volumefracties, d.w.z. tot aan de volumefractie 
waarbij de deeltjes aet elkaar in contact komen. Run resultaten zijn echter 
in de vora van numerieke waarden, grafisch weergegeven, als functie van de 
volumefracties en niet in de vorm van een expliciete uitdrukking zoals b.v. 
vergelijking (2.11-12). 

Een andere aanpak waarbij men uitgaat van een speciale verdeling van 
de deeltjes, is het 'composite spheres assemblage' model (Rashin, 1962). 
Hierbij wordt uitgegaan van een bolvormige eenheidscomposiet, die als bouw
steen van de te modelleren composiet gebruikt wordt. Deze bouwsteen wordt 
gedefinieerd als een bolvormig deeltje van materiaal 2 en met straal a, 
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omgeven door een concentrische bol van matrixmateriaal 1 met buitenstraal b 

(fig. 2.1). 

fig. 2.1 

Wanneer we deze eenheidscomposiet op de rand r=b belasten met een radiale 

verplaatsing u (r=b) = cOb dan kan de radiale spanning op de rand gedefi-
r '* ° '* nieerd worden als 0 (b) = 3K t . De modulus K voIgt uit de analyse van dit rr S 5 

bolsymmetrische probleem en is een functie van de moduli van de twee compo-

nenten en de verhouding alb. 
'* Stel nu dat we een homogeen materiaal met modulus Ks een homogene hydro-

statische rek £°6 .. opleggen. De spanningen en verplaatsingen op een inwen-
1J 

dig boloppervlak met straal b komen dan overeen met die van de bolvormige 

composiet uit figuur 2.1. We kunnen dus deze inwendige bol vervangen door de 

bolvormige composiet zonder dat de spannings- en rektoestand in de rest van 

het lichaam verstoord wordt. Wanneer we deze vervangingen successievelijk 

doorvoeren met bolvormige composieten van verschillende grootte maar met 
'* constante alb verhouding dus constante Kg I zodanig dat het restvolume in de 

limiet naar nul toegaat (fig.2.2l, zal de effectieve modulus van de zo 
* verkregen composiet convergeren naar de modulus Ks' V~~r deze bulkmodulus 

geldt (Hashin, 1962): 

(2.14) 

V~~r v2« 1 komt deze relatie overeen met (2.12.a) 
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fig. 2.2 

Tot dusver zijn in deze paragraaf beschouwingen gepresenteerd die 

gebaseerd zijn op een speciale inwendige geometrie. Een andere werkwijze bij 

de afleiding van exacte uitdrukkingen is gebaseerd op veronderstellingen 

m.b.t. de materiaalgrootheden van de verschillende componenten. Een voor

beeld hiervan is een tweefasige composiet waarbij de glijdingsmoduli van de 

componenten aan elkaar gelijk zijn. Hill, 1963, laat zien dat dan relatie 

(2.14) geldig is voor de bulkmodulus. Een tweede voorbeeld is een materiaal 

dat slechts zwak inhomogeen is. Hiermee wordt bedoeld dat het verschil 

tussen de lokale waarde van de modulus en de gemiddelde waarde slechts klein 

is. Dan geldt (Molyneux en Beran, 1965): 

* -K=K+--- (2.15) 

Hierin is K,2 de variantie van de modulus K. V~~r een composiet met twee 
--2 2 componenten geldt hiervoor K' = (K2-K

1
) v

1
v2. 

Tenslotte wordt kort aandacht besteed aan relatie (1.17) resp. (1.22). 
* Zelfs voor statistisch isotroop materiaal blijkt de matrix Lijk1 uit relatie 

(1.17) uit en zestal functies te bestaan, afhankelijk van r=lx-x' I, de .. ~ 

inwendige geometrie en de component eigenschappen. Oit is niet in overeen

stemming met relatie (2.1) resp. (2.4) waarin slechts twee materiaalcon-
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stanten een rol spelen. Beran en McCoy, 1970, laten zien dat voor het iso-
* trope qeval van relatie (1.22) de term Dijklm verdwijnt en noq vier aate-

riaalparameters te bepalen zijn: de moduli 1* en G* en twee karakteristieke 
lengte parameters 11 en 12, Voor zwakke inhomogene aaterialen kunnen deze 
laatste twee bepaald worden a.b.v. tweepunts correlatietuncties van de 
plaatsafhankelijke moduli. 

2.3 Beqrenzinqen 

Zoals geste1d in hoofdstuk 1 kunnen de energieprincipes uit de elasti
citeitstheorie qebruikt worden om beqrenzinqen at te leiden voor de effec
tieve moduli van een composiet. De eerste begrenzingen zijn waarschijn1ijk 
qeqeven door Paul, 1960. Voor de afleiding van een bovengrens voor de effec
tieve elasticiteitsmodulus aaakt hij gebruik van het principe van miniaale 
potentiele energie met een toelaatbaar lineair verplaatsinqsveld. Een onder
qrens wordt qevonden met het principe van miniaa1e complementaire energie 
•. b.v. een konstant spanningsveld, Voor de elasticiteitsmodulus vindt hij op 
deze manier de voor willekeurige inwendige geometrie geldende relaties: 

(a) 

(2.16) 

(b) 

Subscript (-),(+) duidt op de onder- resp. bovengrens. Index n geeft de 
component aan. Boewel Paul bij de afleiding van de bovengrens (2.16.a) 
qebruik maakt van de veronderstelling dat de dwarscontractiecoefficienten 
van de verschillende componenten aan elkaar gelijk zijn, geldt deze boven
grens ook voor componenten met verschillende dwarscontracties. Voor de bulk
en glijdingsmodulus kunnen soortgelijke relaties gevonden worden. Bill, 
1952, laat zien dat (2.16.a) en (2.16.b) overeenkomen met de resultaten van 
Voigt, 1910, en Reuss, 1929, voor polykristallijne materialen. Boewel de 
begrenzinqen geldig zijn voor willekeurige geometrie, zijn ze zo ruim dat de 
bruikbaarheid voor technische toepassingen gering is. 
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Rashin en Shtrikman, 1963, hebben de klassieke enerqieprincipes qemo
dificeerd tot een nieuw variatieprincipe. Riermee is het mogelijk, ook voor 
het alqemene qeval van composieten met willekeuriqe inwendiqe qeometrie, 
verbeterde beqrenzingen voor de moduli af te leiden. Zij kijken naar de 
veranderinq van de elastische enerqie van een homoqeen lichaam wanneer dit 
vervangen wordt door een heterogeen lichaam van dezelfde afmetingen en onder 
dezelfde randvoorwaarden. Voor een tweefasiqe composiet vinden zij als 
resultaten: 

(a) 

(2.17) 

(b) 

(a) 

(2.18) 

(b) 

voor 11< 12 en G1< G2. 
Hoewel de beqrenzinqen (2.17)-(2.18) een duidelijke verbetering zijn van de 
Voiqt en Reuss beqrenzingen (2.16), zie fiq. 2.3, laten ze noq te wensen 
over wanneer de moduli van de componenten ver uit elkaar ligqen. Voor b.v. 
ratios van 12/11 qroter dan 10 levert (2.17) al qeen betrouwbare schatting 
meer. 

Verbetering van de grenzen is slechts mogelijk indien meer informatie 
over de inwendiqe qeometrie van de composiet in de afleidinq wordt meeqe
nomen. Novikov, 1986, qebruikt de klassieke variatieprincipes. Met de veron
derstellinq dat de composiet beschouwd kan worden als een stapeling van 
eenheidskubussen uit matrixmateriaal met daarin kubusjes of bolletjes van 
een ander materiaal, kan hij specifieke keuzes uitwerken voor de toelaatbare 
verplaatsinqs- en spanningsvelden. Ten koste van de algemene toepasbaarheid 
vindt hi) hiermee nauwere begrenzingen. 
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fig. 2.3 
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Beran, 1970, behandelt het materiaalgedrag van composieten met behulp 

van een statistische beschrijvingswijze. Door aIle grootheden, d.w.z. de 

materiaalgrootheden, spanningen, rekken en verplaatsingen, te schrijven als 

fluctuaties ten opzichte van hUn gemiddelden en deze uitdrukkingen te sub

stitueren in de elasticiteitsvergelijkingen, vindt hij na enige manipulaties 

vergelijkingen voor de gemiddelde grootheden. Het verkregen stelsel blijkt 

echter onbepaald te zijn, daar er meer onbekenden, nl. momenten van de 

mengtermen in de fluctuaties van de grootheden, in voorkomen dan vergelij

kingen. Welliswaar weet hij extra vergelijkingen te creeren, maar deze 

vergen de introductie van momenten in hogere orde mengtermen en dus de 

noodzaak van weer extra vergelijkingen. Uiteindelijk leidt dit tot een 

oneindig groot stelsel vergelijkingen. Om het stelsel eindig en bruikbaar te 

maken moet in een eerder stadium, met behulp van een veronderstelling aan

gaande de hogere orde mengtermen, het stelsel oplosbaar gemaakt worden 

zonder introductie van nieuwe grootheden. Wanneer de fluctuaties van de 

grootheden t.O.V. hun gemiddelden klein zijn, kan dit bijvoorbeeld met een 

perturbatie methode. Hierbij worden dan hogere orde momenten verwaarloosd. 

Voor de eerste orde perturbatie methode is dit uitgewerkt in Molyneux en 
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Beran, 1965. Vervolgens beschrijven Beran en Molyneux, 1966, hoe deze per
turbatie analyse gebruikt kan worden met de klassieke variatieprincipes am 
begrenzingen af te leiden. De door hun gevonden begrenzingen zijn nauwer dan 
die van Rashin en Shtrikman (2.17-18), ze vergen echter informatie in de 
vorm van hogere orde kansverdelingsfuncties die experimenteel aoeilijk te 
bepalen zijn. Beran en Molyneux hebben zich beperkt tot het bepalen van 
begrenzingen voor de bulkmodulus. Voor de glijdingsmodulus wordt een soort
gelijke beschouwing gegeven door McCoy, 1970. 

Torquata, Stell en Beasly, 1985, geven een evaluatie van de resultaten 
van Beran en Molyneux en van McCoy. Zij doen dit door voor de inwendige 
geometrie een model aan te nemen, het zgn. 'full penetrable sphere model', 
waardoor ze analytische uitspraken kunnen doen over de hog ere orde kansver
delingsfuncties. 8ij het 'full penetrable sphere model' wordt de positie van 
een deeltje volledig ongecorreleerd geacht van de positie van de andere 
deeltjes. Dit houdt onder andere in dat deeltjes geheel of gedeeltelijk met 
elkaar kunnen samenvallen. 

Nomura en Chou, 1984, passen eveneens de perturbatie methode toe en 
maken daarbij gebruik van de Green functie om de fluctuaties van de rekken 
t.o.v. hun gemiddelden te relateren aan die gemiddelden. ·Gebruik van de 
variatieprincipes levert tens lotte begrenzingen voor de effectieve para
meters waarvoor statistische informatie benodigd wordt in de vorm van 3-
punts kansverdelingsfuncties. Evenals bij Torquato, Stell en Beasly, 1985, 
komen hun ondergrenzen voor volumefracties van de deeltjes tot ongeveer 0.4 
goed overeen met expertimentele data. 

Ret werk van Nomura en Chou kan gezien worden als een voortbouwen op 
de formele theorie die is opgezet door Zeller en Dederichs, 1973, en die ook 
door Kroner, 1977, reeds is gebruikt om begrenzingen voor de effectieve 
moduli af te leiden. De resultaten van Kroner bestaan uit formele relaties 
waarin n-punts (met n even) kansverdelingsfuncties meegenomen worden. Invul
ling van deze kansverdelingsfuncties vergt weer een geometrisch model of een 
experimentele bepaling. Dit is een uitbreiding van de resultaten van Zeller 
en Dederichs, die n-punts kansverdelingsfuncties meenemen met n oneven. 

Tenslotte wordt nog gewezen op de mogelijkheid om begrenzingen voor de 
glijdingsmodulus af te leiden voor het geval dat de inwendige geometrie 
overeenkomt met die van het 'composite spheres assemblage' model. Aangezien 
een bolvormige eenheidscomposiet zich onder afschuiving niet gedraagt ala 
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een equivalente homogene bol, kan het in paragraaf 2.2 genoemde vervangings

schema hier niet doorgevoerd worden. WeI kan de oplossig voor de composiete 

bol gebruikt worden in de variatie principes. Hiermee worden dan begren

zingen gevonden die nauwer zijn dan (2.18), maar die dan oak aIleen geldig 

zijn voor het genoemde geometrische model. V~~r de resultaten wordt verwezen 

naar Hashin, 1962. 

2.4 Benaderingen 

Een van de meest gebruikte benaderingen is het zgn. 'self consistent 

scheme' (SCS), waarvan twee versies bestaan; een eerste versie en een gege

neraliseerde versie. 

a. b. 

fig. 2.4 

In de eerste versie wordt aangenomen dat een enkel deeltje (fig. 

2.4.a) ingebed is in een oneindig groot homogeen lichaam. Dit lichaam be-
* * staat uit een materiaal met de onbekende materiaalparameters K en G . Met 

behulp van de methode van Eshelby. 1957, kan een Oplo5sing voor het rekveld 

bepaald worden, resulterend in een uniform rekveld in het deeltje als func
tie van de nog onbekende R* en G*. Substitutie van deze oplossing e(2) in 

* * relatie (2.8) resp. (2.9) geeft twee simultane relaties in K en G . Deze 
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eerste versie is voor bolvormige deeltjes toegepast door Budiansky, 1965, en 

Bill, 1965a. Bill geeft als resultaten: 

v1 v2 3 

• + • = • • (a) 
1 -I 2 1 -I 

1 3K +4G 
(2.19) 

v1 v2 * * 61 +2G 

* 
+ 

* = * * * 
(b) 

G -G 2 G -G 
1 

5G (3K +4G ) 

Bovenstaande relaties liggen altijd tUBsen de grenzen (2.17) en (2.18) en 
raken de ondergrenzen voor v2=O en de bovengrenzen voor v2=1. Voor deeltjes 
die veel stijver zijn dan de matrix, worden de effectieve moduli overschat, 
terwijl voor een matrix die veel stijver is dan de deeltjes een te lage 
schatting verkregen wordt. Bovendien blijven de resultaten uit de relaties 
gelijk wanneer de eigenschappen van de twee componenten met elkaar verwis
seld worden. Dit is uiteraard niet realistisch. Ret probleem bij deze bena
dering is dat voorbij wordt gegaan aan het MMM-principe. Bij het oplossen 
van de elasticiteitsvergelijkingen worden de verplaatsing en spanning op de 
rand van het deeltje gelijk gesteld aan die van het effectieve materiaal. 
Dit betekent dat microvariabelen (die van het deeltje) gelijkgesteld worden 
aan minivariabelen (van het effectieve materiaal). Dit is zinloos omdat de 
laatste door middeling uit de eerste verkregen worden. Deze versie van het 
SCS moet daarom met de nodige voorzichtigheid benaderd worden. 

In de gegeneraliseerde versie van het SCS (fig. 2.4.b) wordt een 
composiete bol, bestaande uit een kern met straal a en omgeven door een 
concentrische schil uit matrixmateriaal met buitenstraal b, ingebed gedacht 
in bet effectieve materiaal, zie Christensen en Lo, 1979. Dit heeft als 
consequentie dat een extra onbekende parameter q=a/b ingevoerd wordt. Bij de 

eerste versie van het SCS werd deze gelijk aan 1 gesteld, terwijl in de 
meeste literatuur m.b.t. het gegeneraliseerde SCS aangenomen wordt dat q3= 

v2. In het laatste geval ~ordt dus aangenomen dat de volumefracties in de 
composiete bol gelijk zijn aan die van de composiet zelf. De keuze voor de 
waarde van deze parameter is echter niet eenduidig. Rashin, 1968, laat in 
een beschouwing over het SCS, m.b.t. de conductiviteit van een composiet, 
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zien dat de variatie van q over bet interval v2 (= q3 (= 1 de bele verza

meling van oplossingen bestrijkt, die liggen tussen de best mogelijke onder

grens - de oplossing van bet composite spberes assemblage model - en de 

eerste SCS versie. Bet gegeneraliseerde SCS geeft een meer realistische 

benadering dan de eerste versie. Daar nu een typiscbe bouwsteen van de 

composiet wordt ingebed in bet effectieve aateriaal, wordt het MMM-principe 

minder geweld aangedaan. Bovendien zijn de resultaten niet meer onafbanke

lijk van de verwisseling van component eigenschappen. 

Cermak en Million, 1984, bepalen een effectieve parameter met bebulp 

van de eindige elementen methode. Ze beperken zich hierbij tot het 2-dim. 

warmtegeleidingsprobleem en bepalen de effectieve geleidingscoefficient. 

V~~r de structuur van de composiet wordt een geidealiseerd periodiek model 

aangenomen. De informatie over de opbouw van de composiet kan daarmee terug
gebracht worden tot een aantal geometrische parameters. Afhankelijk van deze 

parameters wordt een waarde voor de effectieve coefficient gevonden. Dit 
gebeurt door de knooppuntswaarden van de temperatuur te toetsen aan de 

analytische oplossing voor bet equivalente probleem. Vergelijking van de 

resultaten met de bekende grenzen (2.16) en (2.17-18) levert een bevredigend 
resultaat. Helaas wordt geen vergelijking gegeven met experimentele waarden. 

McLaughlin, 1977, gebruikt een zogenaamd differentieschema om effec

tieve parameters te bepalen. De essentie van deze aanpak is de veronderstel
ling dat bij een successievelijke toevoeging van een kleine boeveelheid 

deeltjes aan de composiet de effectieve moduli telkens zullen veranderen 
volgens een relatie van het type (2.11-12). De modulus van het matrixmate

riaal wordt dan stapsgewijs vervangen door de momentane effectieve modulus. 

De resultaten van deze aanpak liggen steeds tussen de Hashin en Shtrikman 

begrenzingen (2.17-18). Ook hier wordt echter geweld aangedaan aan bet MMM

principe, aangezien de deeltjes telkens worden ingebed in het effectieve 

materiaal. 
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HOOFDSTUK 3 

Transversaal Isotrope Composieten 

3.1 Inleiding 

Bij transversaal isotrope materialen is het materiaalgedrag in ~~n 
richting afwijkend van het materiaalgedrag in een vlak loodrecht op deze 

richting. In dit vlak zelf is het materiaalgedrag in aIle richtingen gelijk. 
De spanning-rek relaties voor zulke material en zijn bekend van vorm en 
bevatten 5 onafhankelijke materiaalgrootheden (Rupradze, 1979). 

In dit hoofdstuk worden statistisch transversaal isotrope coaposieten 
beschouwd. Hiermee zijn composieten bedoeld die zich op macr05chaal, effec

tief gezien, als een transversaal isotroop materiaal gedragen. I.h.a. be
staan deze composieten uit lange vezels die evenwijdig aan elkaar ingebed 
liggen in een matrixmateriaal, fig. 3.1. Ze kunnen echter ook zijn opgebouwd 

uit korte vezels in een matrixmateriaal, met aIle vezels gelijk georien

teerd. Met de vezels in x,-richting, zoals in fig. 3.1, tan voor een statis

tisch transversaal isotrope composiet qesteld worden dat de spanning-rek 
relaties invariant zijn voor rotaties om de x1-as. 

fig. 3.1 
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De bovengenoemde spanning-rek relaties kunnen met invoering van effec
tieve grootheden als voIgt genoteerd worden: 

(3.1) 

met: 

* * * en 1 = 2k vL (3.2) 

Geinverteerd kan stelsel (3.1) geschreven worden als: 

(3.3) 
* vL 

=--0 * 11 

" 
Voor de geintroduceerde moduli geldt: 

transversale bulkmodulus, 

transversale resp. longitudinale glijdingsmodulus, 
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transversale resp. longitudinale elasticiteitsmodulus, 

trans. resp long. dwarscontractie coefficient. 

oadat een transversaal isotroop aateriaal met 5 materiaalparameters 
beschreven kan worden. zijn de hierboven geintroduceerde 7 moduli niet 
onderling onafhankelijk. Zo geldt bijvoorbeeld: 

(a) 

(3.4) 

4 1 1 
-*- = --;- + -*- + (b) 

E..r GT k 

Hill, 1964, laat zien dat voor een willekeurige tweefasige transver
saal isotrope composiet, twee van de effectieve materiaalkonstanten altijd 
zijn uit te drukken in de overige drie en in de volumefracties en materiaal
konstanten van matrix- en vezelmateriaal. Zo leidt hij bijvoorbeeld af: 

1/k2 - 1/k1 

1/k2 - 1/k1 

4(v2-v1) 

v1 v2 1 * 
(--+-----)-vv +vv v 

k1 k2 k* - 1 1 2 2 - L 
(a) 

(3.5) 

(b) 

* Met behulp van vergelijking (3.2) zijn soortgelijke relaties voor n of 
* 1 op te stellen. Dit betekent dat voor statistisch transversaal isotrope 

composieten slechts 3 effectieve materiaalparameters bepaald hoeven te 
worden om het aateriaal te kunnen beschrijven. 

In de volqende paraqrafen worden enkele in de literatuur beschreven 
methoden besproken die qebruikt worden om deze effectieve materiaalparame
ters te bepalen. Hierbij wordt dezelfde indelinq aanqehouden als in hoofd
stuk 2 : direkte methoden (par. 3.2), de begrenzinqen (par. 3.3) en tens lot
te de benaderinqen (par. 3.4). 
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In de praktijk worden vezelversterkte composieten vaak toegepast in de 
vorm van laminaten. Zo'n laminaat is opgebouwd uit lamina: unidirectionele 
vezelversterkte dunne platen, die in vezelrichting andere eigenschappen 
hebben dan in de richting loodrecht daarop. oa in aeerdere richtingen sterk
te en stijfheid te verkrijgen worden de lamina met de vezels in verschil
lende richtingen samengevoegd tot een laminaat. De spanning-rek relaties van 
zo'n laminaat kunnen bepaald worden aan de hand van die van de lamina en de 
opbouw van het laminaat. Hiervoor wordt verwezen naar Halpin, 1984. 

3.2 De Directe Methode 

Er is slechts een toepassing van de directe methode in de literatuur 
gevonden in geval van transversaal isotrope composieten. Dit is het analogon 
van het 'composite spheres assemblage' model: het zogenaamde 'composite 
cylinder assemblage' model. De elementaire bouwsteen is nu een lange, cylin
drische composiet bestaande uit een vezel die is omgeven door een concentri

sche schil van matrixmateriaal. Voor bepaalde randvoorwaar~~~_is het gedrag 
- d.i. vervorming en spanningen op de cylindermantel - van zo'n cylindrische 
composiet gelijk aan dat van een equivalente, transversaal isotrope, homoge
ne cylinder. Net als bij het 'composite spheres assemblage' model kan dan 
een vervangingsschema doorgevoerd worden. Een transversaal isotroop lichaam 
wordt hierbij successievelijk opgevuld met composietcylinders van verschil
lende diameter maar met gelijkblijvende volumefracties en componenteigen
schappen. De randvoorwaarden waarbij dit mogelijk is, d.w.z. waarbij de 
composietcylinder zich gedraagt als een equivalente homogene cylinder, zijn: 
uniforme rek in axiale richting, radiale spanning en verplaatsing in het 
transversale vlak en uniforme afschuiving in longitudinale richting. Wordt 
bij deze randvoorwaarden het vervangingsschema uitgevoerd zodanig dat het 
restvolume tot nul nadert, dan kunnen van de zo verkregen composiet de 

* * * * * * , , d d' d grootheden k fIt' VL ' nL ' IL en GL ge11)kgesteld wor en aan 1e van e 
elementaire composietcylinder. Voor deze composietcylinder zijn deze groot
heden onder de gegeven randvoorwaarden analytisch te bepalen, Hashin en 
Rosen, 1964. Enkele resultaten zijn: 

(3.6) 
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(3.7) 

* vL = v1v 1 + v2v2 + Ik Ik 1/G v1 2 + v2 1 + 1 
(3.8) 

* v2 
GL = G1 + 1/(G2-G 1) + V1/(2G1) (3.9) 

* * * De effectieve grootheden GT ' IT en vT kunnen niet op soortgelijke 
aanier bepaald worden, omdat een composietcylinder onderworpen aan transver
sale afschuiving of transversale rek zich niet qedraaqt als een equivalente 
homogene cylinder. WeI kunnen met behulp van de spanninqs- en verplaatsings
velden voor de composietcylinder onder deze randvoorwaarden goede beqrenzin
gen geconstrueerd worden met energieprincipes. Resultaten hiervan zullen in 
paraqraaf 3.3 worden vermeld. 

3.3 Beqrenzinqen 

Ook m.b.t. het qebruik van de energieprincipes voor het afleiden van 
begrenzinqen voor de effectieve moduli, kunnen bij de transversaal isotrope 
composieten analogien getrokken worden met de gang van zaken bij isotrope 
composieten (par. 2.3). 

Allereerst is er het gebruik van de klassieke enerqieprincipes. Toe
passing van deze principes levert begrenzingen op van het type (2.16) voor 
aIle moduli, de zogenaamde Voigt en Reuss grenzen (Hill, 1964). 

Rashin, 1965, past de gemodificeerde variatieprincipes (Hashin en 
Shtrikman, 1962) toe voor transversaal isotrope composieten. Rij vindt 
h ' b * * * 1ermee ver eterde grenzen voor k , GL en GT, De door hem gevonden onder-

* * qrenzen voor de moduli k en GL komen overeen met de vergelijkingen (3.6) 

resp. (3.9). De bovengrenzen worden gevonden door de indices 1,2 in deze 
* relaties te verwisselen. Voor de onderqrens van GT geldt: 

(3,10) 
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Cok hier wordt weer de bijbehorende bovengrens gevonden door de indices te 
verwisselen. 

Hill, 1964, leidt eveneens verbeterde grenzen af. Zijn resultaten voor 
* * * * . k f GL en Gr komen overeen met die van Rashin. Als ondergrens voor ~ vlndt 

hij relatie (3.7). Deze relatie levert na verwisseling van indices de boven
* grens voor ~. Afhankelijk van een aantal criteria is relatie (3.8) een 

* onder- danwel een bovengrens voor vL ' met ook hier de bijbehorende boven-
resp. ondergrens na verwisseling van indices. 

. . * AIle hlerboven genoemde begrenzingen, m.u.v. dle voor Gr ' komen 
overeen met de 'composite cylinder assemblage' resultaten. Hieruit kan weer 
geconcludeerd worden dat deze begrenzingen de best mogelijke zijn in termen 
van aIleen componenteigenschappen en volumefracties. 

Hashin en Rosen, 1964, gebruiken de oplossingen voor de spannings- en 
verplaatsingsvelden van een eenheids composietcylinder, onder geschikte 
randvoorwaarden, voor de afleiding van begrenzingen van o.a. de transversale 
glijdingsmodulus. Als resultaat geldt: 

voor G, 
en met: 

) G2 en k, < k2 • 
P1 = 1/(3-4v1) 

a = (P1-1P2)/(1+1P2) 

(a) 

(3.11) 

( (b) 

P2 = k2/(k2+2G2) 1 = G2/G1 

o = (1+P1)/(1-1) 

Deze begrenzingen zijn welliswaar nauwer dan (3.10), ze zijn echter geba
seerd op veronderstellingen aangaande de opbouw van de composiet. 

V~~r t; tens lotte kunnen nu begrenzingen afgeleid worden met behulp 

van relatie (3.4.a) 
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3,4 BenaderiDgen 

De benaderingen kunnen ingedeeld worden in twee klassen. Net als bij 
de isotrope composieten is er bij de transversaal isotrope composieten een 

versie van bet 'Self Consistent Scheme'. Daarnaast is er een klasse benade

ringen die gebruik maakt van numerieke methoden. Deze worden vooral toege
past bij geidealiseerde geometrieen, waarbij de vezels in een bepaald roos
ter gerangschikt liggen. 

fig. 3.2 
Chen en Cheng, 1967, beschouwen een hexagonaal rooster van isotrope 

vezels in een isotrope matrix. Vanwege de periodiciteit van het rooster kan 
een ruitvoraig basiselement geisoleerd worden, fig. 3.2. Op grond van symme
trieoverwegingen wordt de aandacht gericht op een vierde deel van zo'n ruit. 

Geprobeerd wordt om een verplaatsings- en spanningsveld te benaderen. Voor 
deze spannings- en verplaatsingsvelden worden fourrier-reeksen gekozen, 
waarvan de coefficienten bepaald worden door deze velden m.b.v. de kleinste 
kwadratenmetbode te toetsen aan de continuiteitsvoorwaarden en voorgeschre
yen randvoorwaarden. Vervolgens worden de gemiddelde rekken met de gemiddel

de spanningen geconfronteerd, waaruit numerieke waarden voor de effectieve 
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parameters volgen. Later (Chen en Cheng, 1970) wordt een ana loge wijze 
gehanteerd in geval van transversaal isotrope vezels. In beide gevallen 
worden voor de gegeven voorbeelden goede resultaten verkregen. Bij deze 
methode dient ook het werk van Pickett, 1968, genoemd te worden. Bierin 
wordt de methode ook op rechthoekige roosters toegepast. 

Adam en Doner, 1967a en 1967b, beschouwen ook een rechthoekig rooster. 
De composiet wordt daarbij belast op respectievelijk longitudinale afschui
ving en transversale rek. Beide keren gebruiken ze als numerieke methode de 
eindige differentie methode. Ze vinden waarden voor de moduli die goed 
overeen komen met experimentele waarden en ook met de resultaten van 
Pickett, Chen en Cheng en van Foye. 

Deze laatste is waarschijnlijk de eerste die de eindige elementen 
methode heeft toegepast voor zulke roosters van vezels in een matrix, zie 
b.v. Foye, 1970. 

Recent en vrij geavanceerd gebruik van de eindige elementen methode 
bij unidirectioneel versterkte composieten kan gevonden worden in Adams en 
Crane, 1984. Zij zijn in staat elastische, transversaal isotrope vezels in 
combinatie met een isotrope, elastoplastische matrix te analyseren, waarbij 
het gedrag van het matrixmateriaal nog afhankelijk kan zijn van temperatuur 
en vochtgehalte. Bet door de auteurs voorspelde materiaalgedrag wordt beves
tigd door experimentele resultaten. 

Aboudi, 1982, ontwikkelt een beschrijvingswijze voor vezelversterkte 
elastische-viscoplastische composieten. Bij beschouwt een rechthoekig roos
ter van vezels met rechthoekige doorsnede. Een representatief volume element 
wordt in subcellen verdeeld waarna het verplaatsingsveld in elke subcel 
geschreven wordt als een functie in de afstand tot het middelpunt van de 
subcel. Bet verplaatsingsveld wordt hierbij geschreven als een Legendre 
polynoom. De gevonden effectieve moduli komen, i.g.v. het elastische materi
aalgedrag, goed overeen met de waarden van Adams en Doner, 1967b. en met 
het 'composite cylinder assemblage' model. In Aboudi, 1983, wordt zijn 
werkwijze uitgebreid voor kortvezelige composieten. In dit artikel wordt ook 
een vergelijking gemaakt met experimentele waarden. Ook hier wordt een goede 
overeenkomst gevonden. 

Caruso en Chasis, 1986, gebruiken de eindige elementen methode om de 
volgende, door Chamis, 1984, gepresenteerde, eenvoudige uitdrukkingen voor 
de moduli te toetsen op hun geldigheid: 
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(3.12) 

De eindige elementen methode berekeningen komen hiermee goed overeen met 
uitzondering van het resultaat voor de transversale glijdingsmodulus en de 
dwarscontractie coefficient die een lichte afwijking te zien geven. Niette
min achten zij het gebruik van de vergelijkingen (3.12) toelaatbaar. 

Tzadka en Schulqasser, 1983, gebruiken een benaderingsmethode geba
seerd op paarsgewijze interacties tussen de vezels. Zij berekenen de effec
tieve longitudinale glijdingsmodulus, met als mathematisch equivalent de 
transversale warmtegeleidingscoefficient. Hun resultaten komen goed overeen 
met die van Han en Cossner, 1981, welke vrij nauwkeuriqe berekeningen uit
voeren voor het warmtegeleidingsprobleem in een vezelversterkte composiet. 
Zij poneren een reeksontwikkeling voor het temperatuursveld waarvan de 
coefficienten bepaald worden door te eisen dat in een aantal punten voldaan 
wordt aan rand- en continuiteitsvoorwaarden (point matching method). 

Bet 'Self Consistent Scheme' (SCS) kan op analoge wijze als bij de 
isotrope composieten is gebeurd, worden toeqepast bij vezelversterkte compo
sieten. Toepassing van de eerste versie van het SCS - in dit geval een vezel 
ingebed in het equivalente medium - levert weer uitdrukkinqen op voor aIle 5 
de effectieve moduli die ligqen tussen de grenzen uit paragraaf 3.3, Hill, 
1965b. Oeze eerste versie van het SCS is ook toeqepast voor gelijkgeo
rienteerde korte vezels, Chou, Nomura en Taya, 1980. Hermans, 1967, heeft de 
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gegeneraliseerde versie toegepast met n2 = (a/b)2 = v2. Zijn resultaten voor 
• • • • EL I kL ' vL en GL komen overeen met die van het 'composite cylinder assem-

• bIage' model, relatie (3.6-3.9). Zijn resultaten voor GT zijn echter niet 
correct omdat hij niet aan aIle continuiteitsvoorwaarden voldoet. Het cor

• recte resultaat voor GT wordt gegeven door Christensen en La, 1979. 
Tenslotte wordt nog gewezen op de zgn. Halpin-Tsai vergelijkingen, 

Halpin, 1984, welke vaak in de ontwerpsfeer gebruikt worden. Deze bestaan 
* * * * uit de resultaten (3,9) voor GL en (3.10) voor GT, Voor EL en vL wordt 

aangenomen dat geldt: 

(algemeen geaccepteerd) 

(3.13) 

(slechte benadering) 

* terwijl voor Er een empirische uitdrukking wordt gegeven. 
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BOQFDSTUK 4 

Konklusies 

Bij de in de vorige hoofdstukken behandelde aethoden kunnen achter
eenvolgens de volgende opmerkingen geplaatst worden: 

De directe methode : deze beperkt zich tot lineair elastisch aateri
aalgedrag en eenvoudige geometrieen. Bij uitbreiding naar 
complexer aateriaalgedrag en microstructuur is het onwaar
schijnlijk dat nog analytische uitspraken over de spannings
en rekvelden kunnen worden gedaan. 

De begrenzingen : de gebruikte energieprincipes gelden voor lineair 
elastisch aateriaalgedrag. De best mogelijke begrenzingen die 
geldig zijn voor willekeurige aicrostructuur laten te wens en 
over bij grote verschillen in de moduli van de verschillende 
componenten. Verbetering van deze begrenzingen is slechts 
mogelijk door meer informatie over de microstructuur in de 
berekeningen mee te nemen. Dit kan welliswaar met behulp van 
hogere orde statistische inforaatie, aaar deze inforaatie is 
in de praktijk aoeilijk te bepalen. 

De benaderingen : de benaderingen die gemaakt worden m.b.v. het 'Self 
Consistent Scheme' moeten met de nodige argwaan worden be
schouwd. Bij de eerste versie wordt het MMM-principe (pag. 
1.10) te zeer geweld aangedaan. Bij de gegeneraliseerde 
versie is dit in mindere mate het geval. Echter bij de gege
neraliseerde versie is de waarde van de verhouding tussen de 
twee stralen niet eenduidig. 
De numerieke aethoden geven in het algemeen goede resultaten. 
Bovendien is bij deze aethoden de uitbreiding naar complexer 
materiaalgedrag en microstructuur goed mogelijk. 

Gezien de doelstelling van het onderzoekproject, nl. de ontwikkeling 
van materiaalmodellen waarmee we b.v ook niet-lineair en tijdsafhankelijk 
materiaalgedrag van composieten willen beschrijven, ligt het voor de hand 
een methodete kiezen die uitbreiding in deze richting toelaat. Met boven
staande opmerkingen komen we dan uit bij een numerieke methode, b.v. de 
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eindige elementen aethode, welke flexibel is •. b.t. het aateriaalgedrag en 
de microstructuur van een composiet. 

Gekozen is voor de eindige elementen aethode in combinatie met sys
teemidentificatietechnieken (Hendriks, 1986). Mogelijk dat deze recente 
technieken een nieuw licht kunnen werpen op de aateriaalmodellen voor com
posieten. 
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