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Lijst van gebruikte symbolen 

P 
E 
4c 

: 2cPiola-Kirchhoff spanningstensor 
: Green-Lagrange rektensor 
: 4eorde materiaaltensor 

P : Piola-Kirchhoff spanning 
E : Green-Lagrange rek 
M(t) : relaxatiefunctie of -modulus 
Ti : tijdconstante 
Bi : dempingsconstante 
Mi : veerconstante 
U : dwarscontractiecoëfficiënt 
Vf : volumefractie van de vezel 
f : gemeten of berekende kracht 
U : opgelegde verplaat sing 
t : tijd 
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1. INLEIDING EN SAMENVATTING 

De laatste jaren laten een sterk toegenomen onderzoeksinspanning zien op het 
gebied van vezelversterkte kunststoffen en biologische weefsels die een 
overeenkomstig materiaalgedrag vertonen. Binnen de vakgroep WFW wordt 
v getracht deze materialen fysisch en mathematisch te modelleren, zodat het 
mogelijk wordt om, op basis van e.e.m.-programmatuur, "constructies" bestaande 
uit deze materialen door te rekenen. 

Deze materialen vertonen in het algemeen een complex gedrag, waarvan het 
wiskundig beschrijven problematisch is. Door veronderstellingen te doen, wordt 
enerzijds de modelvorming aanzienlijk vereenvoudigd en anderzijds de 
toepasbaarheid beperkt. De toepasbaarheid van de theorie dient getoetst te  worden 
aan de praktijk door middel van experimenten. 

Dit stageverslag beschrijft kort de afleiding van een constitutief model voor de 
genoemde materialen en gaat uitvoerig in op de experimenten waarmee de juistheid 
van de theorie getoetst is. 

In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de afleiding van het constitutieve model 
dat gebruikt is bij formulering van een tweedimensionaal membraanelement voor 
vezelversterkte kunststoffen, zoals beschreven in [dou]. Dit constitutieve model 
beschrijft transversaal isotroop, eindig, lineair visco-elastisch materiaalgedrag. De 
belangrijkste veronderstelling bij de afleiding is die ten aanzien van de inwendige 
geometrie van het materiaal volgens het structurele model van Hashin & Rosen. 
Dit model maakt het mogelijk om de materiaaleigenschappen van het vezel- 
versterkte materiaal te bepalen aan de hand van de materiaaleigenschappen van de 
componenten. 

In hoofdstuk 3 wordt, uitgaande van de in de theorie veronderstelde materiaal- 
eigenschappen de keuze van de componenten beschreven. 

Het model is afgeleid voor infinitesimale rekken en elastisch gedrag, maar wordt 
toegepast voor eindige rekken en visco-elastisch gedrag. De vraag is of dit is 
toegestaan. Om dit te onderzoeken zijn numerieke simulaties van experimenten, 
berekend met een programma waarin dit model is geïmplementeerd, geverifiëerd 
met experimenten aan een composiet. 

Dit stageverslag beschrijft de uitvoering en de resultaten van deze experimenten 
(hoofdstuk 6), alsmede de proeven aan de afzonderlijke componenten ter 
verkrijging van de materiaalparameters (hoofdstuk 5). De meetopstelling en de 
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werkwijze bij het experimenteren is beschreven in hoofdstuk 4. 
Tenslotte dient nog gewezen te worden op een eerder onderzoek omtrent dezelfde 

probleemstelling. De resultaten hiervan waren zodanig dat er geen uitspraak 
gedaan kon worden over de geldigheid van de theorie, wel werden er aanwijzingen 
gevonden dat de theorie niet bruikbaar zou zijn [hen]. Waar dit relevant wordt 
--- -LL A Z -  --n--nI::Ir:mm -At A i t  n n r A o r n  n n A n p v n n k  wptrnljkpn 
gk%LLlb, Z l J l l  V G i ~ G l l J h l l l ~ ~ ~  111GU U I U  bbLub~b WILU~IYVUIX ~ " V L " L  ISVLA. 
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2. HET THEORETISCHE MODEL 

Inleiding 
Omdat constitutieve relaties nooit op volledig theoretische gronden afgeleid 

kunnen worden, berusten ze gedeeltelijk op hypothesen, die vaak door 
experimentele waarnemingen ingegeven zijn. 'Tevens zuiien bepaalde veronder- 
stellingen noodzakelijk zijn om een toenemende complexiteit van het probleem te 
voorkomen: ze bewerkstelligen een vereenvoudiging die het mogelijk maakt om tot 
een oplossing te komen. 

In [dou] wordt de afleiding van het constitutieve materiaalmodel beschreven. Dit 
model beschrijft het mechanisch gedrag van transversaal isotroop, eindig, lineair 
visco-elastisch materiaal. In dit hoofdstuk wordt kort op de afleiding van het model 
ingegaan. 

Afleiding van het model 
Onder verwaarlozing van de temperatuur-afhankelijkheid en de aanname dat de 

deformatiegeschiedenis "glad" verloopt, wordt in [dou] de volgende relaxatie- 
formulering afgeleid: 

t 

P(t) = 4C(0):E(t) - 1 4 C ( t - ~ ) : E ( ~ ) d ~  met ':= d/dT (2.1) 
O+ 

Dit is een lineair, eindig, visco-elastisch materiaalmodel. Lineair duidt op het 
lineaire verband tussen de Piola-Kirchhoff spanningst ensor P en de Green-Lagrange 
rektensor E. Eindig houdt in dat door toepassing van de rektensor E geometrische 
niet-lineariteiten in het model worden meegenomen. 

Voor zuiver anisotroop materiaal bevat de 4%xde materiaaltensor 4C( t)  21 
onafhankelijke componenten. Het experimenteel bepalen van deze 21 tijds- 
afhankelijke materiaalfuncties is praktisch niet uitvoerbaar. 

Ten aanzien van de materiaaleigenschappen wordt verondersteld dat het 
materiaal transversaal isotroop is: in de vezelrichting zijn de materiaal- 
eigenschappen anders dan in de richting daar loodrecht op, waar de eigenschappen 

gelijk zijn. Dit gedrag kan beschreven worden met 5 materiaalfuncties, zodat *C(t) 
nog slecht 5 onafhankelijke componenten bevat. Ten opzichte van een carthesische 

basis { $1, $2, $ 3  }, met $1 in de vezelrichting, geldt dan voor de materiaaltensor: 
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-M1+4KtvS 2 K t  v1 2 K , v l  O O O - 
2 K t v i  K t + G t  Kt-Gt O O O 
2 K t ~ i  Kt-Gt K t + G t  O O O 

O O O 2Gi O O 
O O O O 2Gi O 
O O O O O 2 G t -  

C(t) = 

met Mi= Ml(t) 
R= n ( t )  : longitudinale dwarscontractiecoefficient 

Gi= GI( t ) 
Kt= Kt(t) 
Gt= Gt(t) : transversale glijdingsrnodulus 

: longitudinale relaxatiemodulus 

: longitudinale glijdingsmodulus 
: transversale vlakke-rek compressiemodulus 

Met behulp van experimenten is het mogelijk om de 5 materiaalparameters te 
bepalen, dit is echter zeer bewerkelijk. Een verdere vereenvoudiging wordt bereikt 
door het hanteren van een zogenaamd structureel model: het op microscopisch 
niveau beschouwen van de materiaalstructuur ten aanzien van de component- 
eigenschappen en geometrie gegevens. 

Het in [dou] gehanteerde model is het composiet-cilindermodel van Hashin & 
Rosen, waarbij het materiaal opgebouwd gedacht wordt uit een vezelfase (index f) 
en een grondsubstantie of bulkfase (index b). Er wordt verondersteld dat: 
0 er een hechte verbinding is tussen bulk en vezel, 
0 er geen verschil is tussen materiaalgedrag onder trek of druk, 
0 bulk en vezel zich isotroop gedragen. 

Met behulp van dit model is het mogelijk de eigenschappen van het composiet- 
materiaal uit te drukken in de afzonderlijke eigenschappen van de componenten: 
voor het bepalen van de parameters van (2.2) is het dan voldoende om de relaxatie- 
modulus van vezel en bulk -Mf(t) resp. Mb(t)-, de dwarscontractiecoëfficiënt van 
vezel en bulk - vf resp. Vb - en de volumefractie van de vezel - vf - te  bepalen. De 
precieze afhankelijkheid is gegeven in [dou]. 

Het gebruikte Hashin & Rosen-model is afgeleid voor infinitesimale rekken en 
elastisch gedrag. De vraag is of het ook gebruikt mag worden voor eindige rekken 
en visco-elastisch gedrag. De in hoofdstuk 6 beschreven experimenten en numerieke 
simulaties dienen daarover uitsluitsel te geven. 
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3. MATERIAALKEUZE 

Inleiding 
De eisen die aan het materiaal gesteld moeten worden, volgen uit de veronder- 

stellingen gehanteerd bij het afleiden van de theorie (hoofdstuk 2). Verder is van 
belang dat de gekozen materialen VerWerEbaar zijn in hei biomechanica-lab van de 
vakgroep WFW, daar de materialen zowel afzonderlijk (ter bepaling van de 
componenteigenschappen) als in composietvorm beschikbaar moeten zijn. 

Er wordt gekozen voor twee materialen die, binnen de genoemde vakgroep, al op 
verschillende gebieden van de Biomedische Technologie worden toegepast: namelijk 
EPDM-rubber als grondsubstantie en een PE-vezel voor de versterking, beide 
bestraald met elektronenbundels (dosis 6Mrad). 

Eisen 
Behalve aan de verwerkbaarheid worden aan het materiaal de volgende eisen 
gesteld: 
e Lineair visco-elastisch materiaalgedrag. 
e Gedrag onder trek- en drukbelasting gelijk; dit is hier niet van belang daar het 

membraanelement alleen op trek wordt belast. 
0 Isotroop gedrag van de componenten. 
e Hechte binding tussen de componenten. 

Bulkmateriaal 
Als bulkmateriaal is gekozen voor het Etheen-Propeen-Dieen-Methyleen-rubber 

(EPDM-rubber). Dit is een isotrope, lineair visco-elastische rubber met een hoge 
breukrek en een geringe stijfheid [lab]. Het materiaal wordt met name bij het 
onderzoek naar het gedrag van hartkleppen gebruikt. Er is al ervaring mee 
opgedaan, bovendien kan het goed verwerkt worden. 

Vezelmateriaal 
Voor de vezel is gekozen: de Poly-Etheen-vezel (PE) Dyneema. Deze visco- 

elastische vezel heeft een grote stijfheid en een zeer lage breukrek (in onbestraalde 
toestand 3%, bij 6Mrad 2 1.5%)[lab]. Omdat gewerkt zal worden met zeer kleine 
rekken (1%) wordt lineariteit tussen P en E verondersteld. De vezel zoals die 
gebruikt gaat worden is een bundeling van filamenten (zo'n 20 stuks), met als 
gevolg dat de vezel in dwarsrichting nauwelijks kracht kan doorleiden. De stijfheid 
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van de vezel in dwarsrichting is veel kleiner dan in de vezelrichting: de vezel is niet 
isotroop! 

Het is een betrekkelijk nieuw materiaal, waar nog weinig experimenten aan 
gedaan zijn en waarvan de bruikbaarheid voor verschillende biomedische 
toepassingen nog wordt onderzocht. De vezel is verwerkbaar in het lab. 

Composiet 
Verwacht wordt dat er een goede hechting zal zijn van de PE-vezel aan het 

EPDM-rubber. De hechting wordt versterkt door middel van een stralings- 
behandeling. Het bestralen heeft tevens tot gevolg dat de stijfheid van de 
materialen toeneemt, maar dat de breukrek afneemt [lab]. Gewerkt zal worden met 
twee composieten met verschillende vezelfracties. Componenten en composiet zijn 
bestraald met een dosis van 6Mrad. 

Tevens wordt verwacht dat deze materiaalkeuze beter aan de gestelde eisen 
voldoet dan de keuze in [hen], waar gekozen werd voor (niet-isotrope) polyester- 
vezels in latex (gevulcaniseerd natuur-rubber). Met name wordt een betere 
hechting verwacht. 
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4. MEETOPSTELLING EN OPZET VAN DE EXPERIMENTEN 

Inleiding 
Het doel van de experimenten is de verificatie van het constitutieve model dat 

ten grondslag ligt aan de in [ dou] beschreven 24imensionale membraanelement- 
formulering voor vezelversterkte kunststoffen. Daartoe dienen numerieke siniuiaties 
en experimenten met elkaar geconfronteerd te worden. 

De simulatie van de proeven wordt bepaald met behulp van het e.e.m.- 
programma HEEMP (zie hoofdstuk 6). In dit programma worden de composiet- 
eigenschappen afgeleid van de componenteigenschappen volgens het in hoofdstuk 2 
beschreven model. 

Dus, alvorens met de daadwerkelijke verificatie te kunnen beginnen, dienen eerst 
de eigenschappen van de componenten bepaald te worden. Het bepalen van de 
relaxatiemodulus is mogelijk met relatief eenvoudige l-dimensionale trekproeven, 
waarvan de meetgegevens gefit worden op een geschikt materiaalmodel. Voor de 
dwarscont ract iecoëfficiënten worden waarden aangenomen (hoofdstuk 5). 

Vervolgens worden proeven gedaan aan het composiet, die tevens numeriek 
gesimuleerd worden (hoofdstuk 6). Ook voor deze experimenten volstaat een 
l-dimensionale trekproef. 

Werkwijze en apparatuur 
Zowel aan de componenten als aan het composiet worden cyclische en 

relaxatieproeven uitgevoerd. Tussen achtereenvolgende experimenten aan hetzelfde 
teststrookje worden hersteltijden van tenminste 20 minuten aangehouden. In alle 
gevallen is het materiaal dan voldoende gerelaxeerd. 

De vereiste proeven leiden tot de meetmethode zoals getoond in fig 4.1. 
De materialen worden beproefd op de zwick-trekbank( i), waar de kracht wordt 

gemeten met behulp van een krachtopnemer en de verplaatsing (van de bewegende 
klem; fig. 6.8) met behulp van een inductieve verplaat singsopnemer (specificaties in 
bijlage 2 ). De meetgegevens (kracht f en verplaatsing u) worden, met een in te 
stellen samplefrequentie, binnengehaald met behulp van het daarvoor ontwikkelde 
data-acquisitiesysteem: het PCM2-kastje (2) en de bijbehorende software op de 
personal computer (3) [mas]. Tijdens de proeven wordt ook gebruik gemaakt van de 
(x,y)-schrijver van de trekbank voor een direct zichtbaar resultaat. 

In [hen], bijlage 2, is afgeleid dat voor de relatieve fout in de meetwaarde M 
geldt: AM/M 2 * 2 %. 
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De PCM2-software maakt een binaire file aan van de meetgegevens die met 
behulp van het programma BIASCO te converteren is naar een decimale (dus 
leesbare) meetfile. Deze file wordt naargelang het verdere gebruik (fig. 4.1) 
geconverteerd met behulp van eenvoudige programma's in Pascal. Zo wordt ten 
behoeve van het Kalmanfilter-programma de file geconverteerd van u,f-waarden 
naar P,E--waaîUelnl, opdat de i?litteriaa!p1i1-umet.ers op de juiste groot heden gefit 
worden. Voor de numerieke simulatie, uitgevoerd met het programma HEEMP op 
het Apollosysteem(4), is het nodig het verplaatsing-tijd verloop bij het experiment 
te kennen. Voor het maken van grafieken, waarmee experiment en simulatie 
geverifiëerd worden, worden de meetfiles geconverteerd naar t ,E-; t ,f- en 
E,f-waarden. De relaties waarmee de files geconverteerd zijn, staan in bijlage 3. 

7 
- ij--- 1 

I 
I 

fig. 4.1 meet met hode 
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5. DE COMPONENTEN 

Meiding 
Het eindige-element en programma HEEMP, dat gebruikt wordt om de 

experimenten te simuleren, vereist onder andere dat de materiaaleigenschappen van 

relaxatiemoduli. 
UZ eûmpûnentell .Y.;=rder: qgegeven, te :veten de U w w r s ~ ~ ^ n t r a c t i P r ^ ~ ~ ~ ~ i ~ n t e n  en de 

De dwarscontractiecoëfficiënt van vezel en bulk wordt gekozen aan de hand van 
literatuurgegevens. Voor het bepalen van de relaxatiemodulus van de componenten 
wordt gebruik gemaakt van het Kalman-filter, waarmee de meetwaarden, verkregen 
uit een cyclische l-dimensionale trekproef, gefit worden op het standaard lineaire 
model. De startwaarden worden verkregen uit een relaxatie proef. 

Er moeten dus zowel cyclische als relaxatieproeven op de componenten 
uitgevoerd worden. Eerst worden de proeven aan het EPDM-rubber beschreven. 
De resultaten daarvan, die volgen uit het Kalman-filter, blijken in vergelijking met 
eerdere resultaten goed te voldoen. Vervolgens worden de proeven aan de PE-vezel 
beschreven. Het grootste probleem dat zich daar voordoet betreft de inklemming 
van alle filamenten uit een bundel. Er zijn geen resultaten voorhanden waarmee de 
fitresultaten voor PE vergeleken kunnen worden. 

Dwarscontractiecoëfficiënt 
Gemakshalve wordt de dwarscontractiecoëfficiënt van vezel resp. bulk gekozen 

aan de hand van literatuurgegevens. Voor de PE-vezel wordt gekozen: vf=0.4, voor 
rubbers: vb=0.48. 

Relaxatiemodulus 
Het experimenteel bepalen van de relaxatiemodulus van de componenten is 

mogelijk met behulp van (relatief) eenvoudige l-dimensionale trekproeven 
waarvan de meetgegevens gefit worden op een geschikt materiaalmodel. 

I: 

2: 

Twee vragen dienen zich dan aan: 
Welk model kan voor deze materialen gebruikt worden? 
Welke fitmethode is voorhanden voor het gekozen model? 
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L 

6% M.c 

ad 1. 
Uitgaande van de veronderstelde materiaaleigenschappen kiezen we een lineair 

viscoelastisch model. In [com] wordt afgeleid dat voor l-dimensionaal, isotroop, 
lineair viscoelastisch materiaal de constitutieve vergelijking luidt: 

t 

a P,E 

fig. 5.1 

Voor de relaxatiefunctie geldt dan: 

,n = 4 (5.2) 
M ( t ) = M , + C M i e  n -t/ri 

i = l  

met ri = tijdconstante = Bi/Mi 
Omdat het direkt toepasbaar is in HEEMP wordt gekozen voor dit model. 

ad 2. 
Het gekozen parameterschattingsprogramma gebruikt een fitmethode gebaseerd 

op de Kalman-filter theorie, die geschikt is voor het fitten van l-dimensionale 
proeven aan viscoelastisch materiaal [kal]. 

Het onder 1 gekozen model bevat bij dit Kalman-filter programma 3, 5 of 7 
parameters. Voor het verkrijgen van betrouwbare fit-resultaten, dienen aan de te  
bepalen parameters beginwaarden gegeven te worden die een goede schatting 
moeten zijn van de werkelijke waarden [kal]. 

Voor het standaard lineaire model, met 3 parameters (fig. 5.2), is het goed 
mogelijk om een schatting te maken van de parameters op basis van een relaxatie 
proef. 
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fig. 5.2 

Dit is weergegeven in fig. 5.3. 

Met behulp van de zo gevonden beginwaarden kan gefit worden op een, in 
principe, willekeurig rek-verloop; uit [kal] blijkt een cyclisch verloop van de rek 
goede resultaten te geven. 

Po 5 Llom-. 

ho = 0.17 m w  

Dea--*w bo = L0.2 wiw 

k 4 
40 

fig. 5.4 



12 

Proeven aan EPDM-rubber 
Er zijn twee proefstrookjes (EPD1 en EPD2) gebruikt van ongeveer gelijke 

afmetingen (fig. 5.4), waaraan een cyclische en een relaxatieproef zijn gedaan. De 
relaxatiekromme leverde de startwaarden voor het Kalmanfilter, waarmee de 
cyclische proeven gefit zijn. De resultaten zijn vermeld in tabel 5.1; met de 
gern1uue1ue W d d l U G l l  Lal In I . L U U l V I I  vv w l u e l z  6 b L b L X b L L U .  
-----:-I -1-1 -1 ---e --,JA- "c.1 UL'E'RfD y n n v r l  n rrnrnLnnJ 

tabel 5.1 
MO Mi 

rel axat ieproef 

EPD 1-fit 
EPD2-fit 

1.08 

0.82 
0.79 

0.459 20.0 

0.71 
0.65 

90.9 
76.9 

gemiddelde 1&2 0.805 0.68 83.9 

Uit fig. 5.5.b, die het experimenteel en het op basis van de filter-resultaten 
verkregen krachtverloop weergeeft, blijkt dat het filter een te hoge (tot 20%) 
schatting heeft gemaakt. 

fig. 5.5 a: t,E EPD1-fit b: t,f 
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Proeven aan PE-vezel 

(fig. 5.6), waarbij alle bundels uit evenveel filamenten (f 20 stuks) bestonden. 
Ook van de PE-vezel zijn meerdere min of meer identieke proefstukjes gemaakt 

Het materiaal is moeilijk hanteerbaar, hetgeen zich vooral uit bij het 
inklemmen: alle filamenten die in een bundel zitten moeten evengoed ingeklemd 
zijn, ze mogen niet slippen. Een beproefde methode om dit slippen zo goed mogelijk 
te voorkomen is het inlijmen (met epoxyhars Araldite) van beide uiteinden tussen 
twee stukjes karton (fig. 5.7). 

fig. 5.7 

Ook aan de PE-vezel zijn relaxatie- en cyclische proeven uitgevoerd. De 
resultaten staan in tabel 5.2; met de gemiddelde waarden wordt in HEEMP 
gerekend. 

tabel 5.2 
MO MI 

relaxatieproef 2.95104 4.64104 50.0 

PEl-fit 
PE2-fit 

23.8 
14.1 

gemiddelde 1&2 4.210~ 4.8510~ 18.9 
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In fig. 5.8 zijn zowel de experimentele kromme als de kromme gebaseerd op de 
filter-gegevens uitgezet: er is sprake van een goede fit. 

fig. 5.8 a: t,E 

IT - - - -9- P 

PE2-fit b: t,f 

Conclusie 
Vergelijken we de resultaten voor EPDM en PE met elkaar dan zien we dat de 

vezel vele malen stijver is dan de grondsubstantie (orde lo4 + 105). Voor proeven 
aan het composietmateriaal waarin de vezels parallel liggen aan de belastings- 
richting zullen de vezels voornamelijk voor de kracht doorleiding zorgen, we 
verwachten dan voor het composiet een verloop vergelijkbaar met die voor de 
vezels alleen. Voor het composiet met de vezel onder een hoek, daarentegen, 
verwachten we dat ook de bulk een rol speelt (zie hoofdstuk 6). De vezel kan 
immers in dwarsrichting nauwelijks kracht doorleiden; dit wordt belangrijker 
naarmate de hoek toeneemt. 

IT - 
mmscsiT - -9- e 



15 

6. HET COMPOSIET-MATERIAAL 

Inleiding 
Nu de materiaalparameters van de componenten bepaald zijn, kunnen de 

experimenten aan het composietmateriaal uitgevoerd worden. Eerst worden 
l c i a a u i c p l u b v  Uitgevoerd LUWC een Y O I E ~ O V ~ P ~ ,  wwwr~ i t  het 

verplaatsing-tijd verloop gehaald wordt. Met dit verloop wordt de invoerfile voor 
het programma HEEMP gecompleteerd. Het programma simuleert vervolgens het 
experiment. Tenslotte worden ,ter verificatie van de theorie, de numerieke en 
experimentele result aten met elkaar vergeleken. 

De experimenten, waarbij de vezel parallel ligt aan de belastingsrichting, zijn 
uitgevoerd aan twee composieten met een verschillende volumefractie. Tevens zijn 
er proeven gedaan aan een composiet met de vezel onder een kleine hoek met de 
belastingsrichting. 

Voor de numerieke simulatie wordt gebruik gemaakt van een geschikte element- 
routine, die geïmplementeerd is in het niet-lineaire e.e.m.-programma HEEMP. 
Een beknopte beschrijving van de programmatuur wordt gegeven in [dou]. De 
gehanteerde elementverdeling is gegeven in fig. 6.1. Een voorbeeld van een invoer- 
file van een simulatie van een relaxatieproef staat in bijlage 4 

LyLlluLllt: ----1: ,-,-L A 
vnl -vnt:nnynnrrnn 

o o 

Aan de hand van het verplaatsing-tijd verloop van het experiment wordt, in de 
invoerfile, de verplaatsing opgelegd door discrete variatie van de kinematische 
randvoorwaarden. Het programma berekent vervolgens de bijbehorende krachten. 
Na afloop worden de grafieken van het rek- en krachtverloop van experiment en 
simulatie in dezelfde figuur uitgezet, opdat de resultaten vergeleken kunnen 
worden. 



16 

Resultaten: vezels parallel aan de belastingsrichting. 
Het grootste probleem, dat optreedt bij het beproeven van de composietstrookjes 

met de vezels parallel aan de belastingsrichting, is het adequaat inklemmen van 
alle bundels in het strookje: er mag geen slip optreden. 

Bij het proberen van verschillende manieren van inklemmen bleek een methode 
de "beste" ïeju!taten te gever,: gee:: direct (d.w.z. q UP schrijver van de t,rekbank) 
zichtbare slip en geringste beschadiging van het materiaal, ook na meerdere 
proeven aan hetzelfde strookje. Dit laatste is van belang daar op eenzelfde strookje 

meerdere proeven uitgevoerd 
worden vanwege de beperkte 
hoeveelheid t est-mat eriaal. 
De inklemmet hode bestaat 
eruit de bekken van de 
klemmen te beplakken met 
fijn schuurpapier waartussen 
de uiteinden van het 
composiet geklemd worden 

p spier (fig. 6.2). 
3. co.ly\pos'\& 

Voor de experimenten aan het composiet met de vezels parallel aan de 
belastingsrichting zijn twee proefstrookjes C l  en C2 gehaald uit test-materiaal met 
verschillende vezelfracties: vfl= 0.023 resp. vf2= 0.019. De afmetingen van de 
strookjes staan in fig. 6.3. 

fig. 6.3 

c1 
C2 
63 

50.20 10.15 0.29 O 0.023 
50.90 10.69 0.20 O 0.019 
50.40 9.90 0.20 10 0.019 
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Aan beide strookjes zijn zowel cyclische als relaxatieproeven gedaan met een 
rekniveau van 1% resp. 1.2%, die tevens numeriek gesimuleerd zijn. De resultaten 
voor composiet Cl  resp C2 staan in fig. 6.4 resp. fig. 6.5, waar achtereenvolgens 
zijn uitgezet voor de cyclische proeven t,E ; t,f en E,f en voor de relaxatieproeven 
t,f. De getrokken lijn is de simulatie en de onderbroken lijn het experiment. 

Voûr beide c~mp~sieteri Z~II we gmte verschillen t,i"ssen de experiment,ele en de 
numerieke resultaten. Om een indruk te krijgen van de mate van afwijking, zijn in 
tabel 6.1 voor C l  en tabel 6.2 voor C2 de maximum waarden van experiment en 
simulatie en de verhouding ertussen gegeven. Voor Cl  loopt de verhouding op van 
1.65 (cyclisch) tot 2.0 (relaxatie), voor C2 van 1.2 tot 1.7. 

tabel 6.1 
cyclisch( 1%) relaxatie( 1.2%) 

lemax 2emax verh. max eind verh. 
~ 

experiment 
simulatie 

27 27 1 .o 36 18 0.50 
50 42 0.85 70 36 0.51 

* ver houding 0.85 1.65 * 1.94 2.0 

tabel 6.2 
cyclisch( 1 %) relaxatie(l.2%) 

lemax 2emax verh. max eind verh. 
~ 

experiment 
simulatie 

verhouding 

22 21 0.95 25 16 0.64 
30 25 0.83 42 21 0.50 

* 1.4 1.2 * 1.7 1.3 
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fig. 6.4 

relaxatie 

resultaten @I 

a: t,E 
c: E,f 

d: t ,E 

b: t,f 

e: t,f 

-- -- -- - - - - 

I 
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fig. 6.5 
cyclisch: a: t,E 

e: Elf 

resultaten C2 
b: t,f 

relaxatie d: t,f 

Een aantal dingen vallen op: 
o De verschillen zijn bij C1 groter dan bij C2. Een grotere vezelfractie geeft 

blijkbaar een grotere afwijking. 
o De simulatie van de relaxatieproef bereikt al snel een eindwaarde ( in 

tegenstelling tot de experimentele kromme), hetgeen te verklaren is uit het feit 
dat gewerkt wordt met een 3-parameter model voor de relaxatiefunctie. Dit 
model bevat slechts 1 tijdconstante, deze beschrijft het verval aan het begin van 
de relaxatie. Daardoor kan het model het relaxatiegedrag voor grote tijdstippen 
niet goed beschrijven. 



20 

e Wat de cyclische proeven betreft zien we bij het experiment dat de twee 
optredende belasting-maxima nagenoeg gelijk zijn, terwijl de simulatie duidelijk 
een verschil te  zien geeft: het tweede maximum is zo'n 15% lager dan het eerste. 
Blijkbaar relaxeert het materiaal bij de simulatie (vanwege de grotere krachten) 
sneller dan bij het experiment. Het model beschrijft dus een groter viskeus 
effect(!> dan op basis vm experimenten w w a  te n e m ~  ir. 

e Vergelijken we de figuur van deze cyclische proeven met die gevonden door 
Hendriks ( fig. 6.2 in [hen] ), dan zien we als opmerkelijk verschil het gedrag bij 
kleinere rekken. In dit geval liggen de waarden daar dicht bij elkaar, terwijl bij 
Hendriks daar juist de grootste verschillen worden gevonden. 

De vraag is of de experimenteel gevonden resultaten te laag zijn en/of de 
numerieke resultaten te hoog? Met betrekking tot de experimentele resultaten 
wordt op voorhand al gesteld dat ze te  laag zijn: alleen al op grond van de in het 
test-strookje aanwezige hoeveelheid vezels wordt een hoger resultaat verwacht. 

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken waarom experiment en simulatie niet 
overeenkomen: 
1. 
2. 
3. 

Fouten en onnauwkeurigheden bij het experiment. 
Het materiaal is een ander dan verondersteld. 
De theorie is niet bruikbaar. 

ad i: Fouten en onnauwkeurigheden bij het experiment. 
e Inklemproblemen: niet alle bundels zijn volledig ingeklemd, een deel van de 

bundels slipt door de inklemming. Dit effect is onderzocht door: 
a) Aan hetzelfde strookje ( C2, met 10 = 40 mm.) meerdere cyclische proeven 

uit te  voeren, waarbij het strookje telkens opnieuw ingeklemd werd. De 
resultaten zijn weergegeven in tabel 6.3 en in fig. 6.7, waar de getrokken 
lijn telkens meting 4 is waarmee de overige vier metingen vergeleken 
worden. De resultaten geven een spreiding van f 15% te  zien. Er is 
duidelijk sprake van een inkleminvloed op de hoogte van de meetwaarden, 
dus op de mate van slip. Bovendien komt het resultaat van meting 5 goed 
overeen met de simulatie van C2 in fig. 6.5.c! 
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-- 
/I 

fig. 6.7 inkleminvloed 
a: metingen 4 & 5 
e: metingen 4 & 7 

tabel 6.3 

meting nr. 

b: metingen 4 & 6 
d: metingen 4 & 8 

max. kracht [NI verhouding [ %] 

25.0 
30.0 
25.0 
27.0 
21.0 

1 O0 
120 
1 O0 
108 
84 

~~ 

gemiddeld 25.6 N & 1 7 %  
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b) Twee verschillende methoden voor het meten van de verplaatsing te 
hanteren (fig. 6.8) onder overigens gelijke omstandigheden (zelfde strookje 
en inklemming). 

fig. 6.8 

De dubbele meetklem meet de verplaatsing aan het composiet, terwijl de 
enkele "meetklem" de verplaatsing van de bewegende klem meet. Indien er 
sprake is van slip dan zal de rek per tijdseenheid bij de dubbele klem lager 
liggen dan bij de enkele klem. Het resultaat, weergegeven in fig. 6.9, laat 
inderdaad het bedoelde effect zien. Wat echter ook opvalt is dat het 
rek-kracht verloop bij grotere rekken voor beide methoden overeenkomt. 

fig. 6.9 a: t,E meet met ho de b: E,f 
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e) De numerieke simulatie uit te  voeren voor lagere volumefracties van de 
vezel, hetgeen een zekere mate van slip weergeeft. De resultaten voor 
vf=0.023, 0.020 resp. 0.015 alsmede het experimentele resultaat van C1 
zijn weergegeven in fig. 6.10. Dan blijken de numerieke resultaten voor 
vf=0.015 redelijk overeen te komen met het experimentele resultaat; dit 

100 

.LM d 

fig. 6.10 

o De vezels in het proefstrookje zijn onderling niet volledig parallel en niet volledig 
parallel aan de belastingsrichting ingeklemd. De simulatie gaat dus van een te 
ideale situatie uit, waardoor de numerieke resultaten te hoog uitvallen. Om dit 
te onderzoeken zijn simulaties uitgevoerd waarbij een kleine afwijking van de 
parallelliteit geïntroduceerd is door aan hoek a de waarden 1, 2 en 4 graden mee 
te geven. De resultaten zijn weergegeven in fig. 6.11 en in tabel 6.4: bij 4 graden 
-een bovengrens van de bij de proeven optredende afwijkingen- treedt een 
maximale afwijking op van 10%. 
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tabel 6.4 

hoek (O) l e  maximum (N) 

fig. 6.11 

verhouding (%) 

49 
49 
48 
44 

100 
100 
98 
90 

____~ 

o Het composiet is niet volledig vlak ingeklemd, maar enigszins geplooid, 
waardoor de gemiddelde rek over de vezels lager ligt dan de gemeten rek. 
Echter, bij een kleine rek (minder dan 5% van de maximale rek) is het 
composiet al vlak getrokken, zodat het verschil tussen gemeten en gemiddelde 
rek gering is. 

ad 2: Het materiaal is een ander dan verondersteld. 
e Onvolkomenheden en materiaalfout en, zoals: 

0 Vezels niet parallel in composiet. (zie onder 1) 
0 Verontreinigingen in het materiaal. 
0 Beschadiging van de vezel in het composiet. Dit kan meespelen, maar niet 

het grote verschil geheel veroorzaken. 
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e Aantasting van het composiet: 
O De eigenschappen van de vezel in de composiet zijn -ten nadele- beïnvloed 

door de grondsubst ant ie. 
O Het effect van bestraling van de componenten in het composiet is anders 

dan van de componenten apart. 
cver beide effectea is niets bekend. 

e Hechtingsproblemen: Hechting tussen vezelbundels en bulk niet voldoende, 
waardoor mogelijk de binnenste filamenten van een afzonderlijke bundel slippen. 
dit wordt niet waarschijnlijk geacht. 

ad 3: De theorie is niet bruikbaar. 
e De veronderstellingen gehanteerd bij het afleiden van het constitutieve model 

zijn niet bruikbaar. Op dit punt is het niet mogelijk hierover een uitspraak te 
doen. Er is al op gewezen, dat als er alleen al van de vezels in het composiet 
wordt uitgegaan een hogere kracht wordt verwacht dan de gemeten kracht; dit 
staat los van de membraanelementformulering met bijbehorende constitutieve 
vergelijking. 

e De theorie is niet toepasbaar op het gekozen materiaal. Zoals in hoofdstuk 3 is 
gesteld voldoet de keuze van de componenten wel aan de voorwaarden die de 
theorie stelt. Het niet-isotroop zijn van de vezel is in dit geval, waarij de vezel 
parallel ligt aan de belastingsrichting, niet van belang. 

Conclusie: 
De grootste onzekerheid ligt bij het niet adequaat kunnen inklemmen van (de 

vezels in) het composiet. De resultaten onder 1, met name la,  en het feit dat een 
grotere vezelfractie een grotere afwijking geeft, versterken dit idee. De overige 
genoemde effecten spelen in vergelijking hiermee slechts een geringe of geen rol. Er 
dienen dus andere methoden van inklemmen gevonden te worden die de kans op 
slip verkleinen. Een idee hiervoor is het maken van lussen composiet, vergelijkbaar 
met een breed (ptt-)elastiek, waarin slechts één lange vezel is verwerkt, er zijn dus 
slechts twee uiteinden. De composietlus wordt vervolgens niet ingeklemd maar 
opgespannen. 
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Resultaten: vezels onder een hoek met de belastingsrichting. 
Als laatste deel van het onderzoek zijn nog enkele proeven gedaan aan een 

composiet met de vezel onder een kleine hoek (a = 100) met de belastingsrichting. 
De verwachting is dat niet alleen de vezel maar ook de bulk van belang is voor de 
krachtdoorleiding, ofwel de vezel speelt in vergelijking met de voorgaande situatie 
een veel ~iclllc~t; LUI in 1 1-1- : - - -~ -AT A n  lrronhtrlfinrl&rlin~. n i a L i i u u v v L L V I U l l r a  

Er is een cyclische proef gedaan aan een proefstrookje (C3) uit hetzelfde 
materiaal als C2 (fig. 6.3), nu echter met de vezel onder een hoek van 100 met de 
belastingsrichting. Deze proef is tevens numeriek gesimuleerd. De resultaten van 
experiment en simulatie staan in tabel 6.5 alsook in fig. 6.12. Duidelijk is te zien 
dat de experimentele waarden veel lager liggen dan de numerieke waarden. 

I fig. 6.12 

resultaten C3 
a: t,E b: t,f 
e: E,f 
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tabel 6.5 

l e  max. 
cyclische proef (1%) 

2e max. verhouding 

experimerit 
simulatie 

verhouding 

1.30 
17 

13.1 

1.30 
15 

11.5 

i 
0.9 

* 

Kijken we naar de experimentele resultaten dan zien we dat ze laag zijn; zo 
gering dat verondersteld mag worden dat er geen sprake kan zijn van slip. De 
oorzaak ligt ergens anders; de mogelijke oorzaken zijn dezelfde als die in de vorige 
paragraaf genoemd zijn: 
1. 
2. 
3. 

Fouten en onnauwkeurigheden bij het experiment. 
Het materiaal is een ander dan verondersteld. 
De theorie is niet bruikbaar. 

ad 1 
o De werkelijke hoek is niet precies 100 maar is iets groter, waardoor een te lage 

kracht gemeten wordt. Dit effect is onderzocht door tevens berekeningen uit te 
voeren bij 120 en bij 140. De resultaten zijn weergegeven in fig. 6.15 : er is 
weliswaar een groot verschil, maar de berekende kracht is nog steeds zeer groot 
in vergelijking met de gemeten kracht. 

fig. 6.13 
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ad 2 
e Hier spelen dezelfde effecten als in de vorige paragraaf genoemd een rol; wat 

betreft de hechting tussen bulk en vezel is het mogelijk dat een bundel in zijn 
geheel ( minstens één uiteinde is immers niet ingeklemd) door de bulk slipt. De 
krachten zijn echter zo gering dat dit effect niet verwacht wordt. 
9 au J 

o De vezel is isotroop verondersteld, maar is dit niet doordat het een bundeling is 
van enkele filamenten. Daardoor kan de vezel nagenoeg geen kracht opnemen in 
dwarsrichtingen. In fig. 6.14 zijn de experimentele waarden voor het composiet 
C3 en de berekende waarden voor een EPDM-proefstrookje van gelijke 
afmetingen als C3 uitgezet. We zien dat de vezel wel voor een versteviging zorgt, 
zij het minder dan de numeriek veronderstelde versteviging. Het is mogelijk dat 
de theorie uitgaat van een te grote invloed van de vezels op de kracht- 
doorleiding, wanneer de vezels onder een kleine hoek met de belastingsrichting 
liggen!! 

~ 

fig. 6.14 a: t,E C3 vs EPDM b: t,f 

Conclusie 

kan het gevonden verschil tussen experiment en simulatie verklaard worden door: 
1: 

Ervan uitgaande dat er geen slip bij de inklemming en in het materiaal optreedt, 

Het niet-isotroop zijn van de vezel. Het effect hiervan op de kracht- 
doorleiding is niet bekend, om een uitspraak te doen over de invloed van dit 
effect op de experimentele result aten is verder onderzoek nodig. Het wordt 
echter niet waarschijnlijk geacht dat dit effect zo'n grote invloed heeft dat de 
gevonden verschillen ermee verklaard kunnen worden. 
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2: De mogelijkheid dat het materiaal anders is dan verondersteld. De 
componenten van het composiet zijn gelijk aan de afzonderlijk geteste 
materialen, het is echter wel mogelijk dat de componenten elkaar nadelig 
beïnvloeden. Hier is echter niets over bekend, onderzoek zal dit moeten 
uit wijzen. 
Het ziet vo!dc!en v2x de themie. Dit wmdt aannemelijk wanneer de twee 
bovenst aande effecten het gevonden verschil niet volledig genoeg kunnen 
verklaren. Echter het grote verschil tussen experiment en simulatie ( een 
factor 12) is nu al een aanwijzing dat de theorie een te grote invloed toekent 
aan de vezels wat betreft de krachtdoorleiding. 

3 :  
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7. SLOTCONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In het voorgaande zijn experimenten beschreven aan composiet met de vezels 
parallel aan de belastingsrichting en aan composiet met de vezels onder een hoek 
met de belastingsrichting. De experimenten zijn tevens numeriek gesimuleerd, ter 

In beide gevallen werd geen overeenstemming gevonden tussen experiment en 
simulatie. 

In het eerste geval werd geconcludeerd dat dit voornamelijk te wijten is aan de 
inklemming van (de vezels in) het composiet. Toch mag ook materiaalaantasting 
als mogelijkheid niet uitgesloten worden. Onderzoek zal hierover uitsluitsel moeten 
geven. 

In het tweede geval werd de inklemming niet verantwoordelijk geacht voor het 
optredende verschil. Vooropgesteld dat onderzoek heeft uitgewezen dat van 
materiaalaantasting geen sprake is, resteren als mogelijke oorzaken het niet- 
isotroop zijn van de vezel en onbruikbaarheid van de theorie. 

Ten aanzien van deze oorzaken is verder onderzoek noodzakelijk. Er kan 
bijvoorbeeld gekeken worden naar een andere vezel die wel isotroop is. Echter, 
gezien de belangstelling voor de gebruikte materialen binnen het biomedische 
onderzoek, wordt voorgesteld als vervolg op dit onderzoek: 
1 Het effect van het niet-isotroop zijn van de vezel te onderzoeken. Als hierover 

meer bekend is kan er bijvoorbeeld een correctie worden ingevoerd op de 
theoretisch bepaalde stijfheid van het composiet. Een andere mogelijkheid is het 
model aanpassen voor niet-isotrope vezels. 

2 Verder onderzoek aan dezelfde materialen, zodat het (tijdrovende) bepalen van 
de componenteigenschappen achterwege gelaten kan worden en alle aandacht 
gericht kan worden op experimenten aan het composiet. Voorgesteld wordt om 
weer twee composiet en met verschillende vezelfractie te gebruiken, zodat 
vezel-afhankelijke effecten eerder opvallen. Het onderzoek dient zich dan te 
richten op experimenten met de vezels onder verschillende hoeken ( bijvoorbeeld 
10, 30, 60 en 90 graden). De experimenteel gevonden tendens ten gevolge van de 
hoekvariatie dient dan vergeleken te worden met de theoretisch gevonden 
tendens. Mochten er al gegevens bekend zijn over de niet-isotrope effecten van 
de vezel dan kan daarvoor gecorrigeerd worden. Indien de tendensen niet 
overeenkomen dan is dit een aanwijzing dat de theorie geen geldigheid bezit. 

----:fin- :n hnt m n  vq,;lrtn thnnTntionhn mrirlnl 
V G i i i i L C % t l c  V a l 1  U G U  gGb1 U L n U b  U I I ~ W L ~ U I U ~ ~ I I ~  IIIVUUI. 
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BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE LITERATUUR 

L.F.A. Douven : Ontwerp van een tweedimensionaal 
membraanelement met transversaal isotroop, eindig, lineair 
visco-elastisch materiaalgedrag. 
I U b  - alCibuueeIveIJlag vv r vv 0 I .u10 m r T n  -LA--> --______ 1 -  - TWKITXT n m  ni n 

R.D.H.M. Hendriks : Experimentele verificatie van een 
twee-dimensionaal membraanelement met transversaal isotroop, 
eindig, lineair visco-elastisch materiaalgedrag. 
TUE - stageverslag WFW 87.049 

M. van Ratingen : Theorie en toepassing van het Kalmanfilter als 
par amet er schatting s t echniek. 
TUE - stageverslag WFW 88.062 

W.A.M. Brekelmans / P.J.G. Schreurs / C.W.J. Oomens: Consti- 
tutieve modellen voor biologische materialen en kunststoffen. 
TUE - dictaat, versie ,881’89 

R. Massuger : Gebruikersprogramma voor het meetsysteem PCM2. 
TUE - stageverslag WFW 87.004 

Resultaten van experimenten aan o.a. EPDM en PE, aanwezig in lab 
voor biomechanica (WFW) bij L. Wouters. 



32 

BIJLAGE 2: GEBRUIKTE APPARATUUR 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7: 
8: 
9: 

Zwick besturingskast 
model D-7900, type 1400.302/00, werk nr.: 68.958 
Zwick spindelkast 
moaei u-~YUU, type ~ ~ ~ ~ . I U U I U L ,  WCLK 111.. UU.UYU 

Zwick verlengingsopnemer 
model D-7900, type 1400.670.1, werk nr.: 69.935 
H .B .M. kracht opnemer 
instelbereik 0.1/0.2/0.5/1/2/5 N, type U1, Fnr.: 94972 
H .B. M. kracht opnemer 
instelbereik 1/2/5/10/20/50 N, type 2 6 4 ,  Fnr.: 032831 
H .B. NI. kracht opnemer 
instelbereik 0.1/0.2/0.5/1/2/5 N, type U1, Fnr.: 55401 
T.U.E., 4 kanaals meeteenheid, PCM2 meetsysteem 
i. U.E.,proefstukkïemmen 
Personal Computer, CIRP, System XT 640 

1 1 T\ m n n n  4 A O A  inn Inn _ _ _ _ _  1- _ _  cc  nnd 

F-3- 

opmerking: 
Zowel voor de gebruikte krachtopnemers als voor de verlengingsopnemer geldt dat 
de meetfout kleiner is dan of gelijk aan het maximum van: 
* 1% van de betreffende meetwaarde 
* 0.2% van het ingestelde bereik. 



33 

BIJLAGE 3: ENKELE RELATIES TUSSEN GROOTHEDEN T.B.V 
CONVERTEREN VAN MEETFILES 

De door het programma biasco van binair naar decimaal omgezette meetfile bevat 
twee kolommen meetwaarden, t e  weten: verlenging u en kracht f. 
Tevelis is UP campOefi'eq1'pnti~ sf ~ waarmee de meetwaarden zijn binnengehaald, 

bekend. 
Met deze gegevens en de gegevens met betrekking tot de geometrie van het 
proefstrookje is het mogelijk de gewenste grootheden te  bepalen. 
De gewenste grootheden zijn: tijd t, Green-Lagrange rek E, Piola-Kirchhoff 
spanning P .  

De relaties luiden: 

t = s f * n  

E = E + 0.5 e2 

f 
P = m  

met n = ne-waarneming in de meetfile 

U 
T met E = lineaire rek = 

en 10 = referentie-lengte proefstrookje 

met X = verlengingsfactor = 1 + E 

en A0 = referentie-doorsnede proefstrookje 
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BIJLAGE 4: VOORBEELD VAN EEN INVOERFILE VOOR HET 
PROGRAMMA HEEMP 

Invoerfile voor de simulatie van een relaxatieproef aan composiet C1; het resultaat 
is weergegeveIl iE fig. 6.4 &e. 

coordinat en 
1 o. o. 
2 25.10 O. 
3 25.10 10.15 
4 50.20 O. 
5 50.20 O. 
6 50.20 10.15 
topologie 
1 3 0 1 2 3 4  
2 30 2 5 6 3 
kinemat ische randvoorwaarden 
1 1 o. 
1 2 o. 
4 1 o. 
4 2 o. 
5 1 o. 
5 2 o. 
6 1 O. 
6 2 O. 
ELEMENTEIGENSCHAPPEN VOOR ELEMENTTYPE 30 
GELDIG VANAF ELEMENT 1 TOT EN MET ELEMENT 2 
GELDIG VANAF INTEGRATIEPUNT 1 TOT EN MET INTEGRATIEPUNT 4 
1. o. 
0.023 
0.680 O. O. O. 0.805 
83.9 O. O. O. 
o. o. o. o. 0.48 
o. o. o. o. 
48500 O. O. O. 42000 
18.9 O. O. O. 
O. O. O. O. 0.4 
o. o. o. o. 
.29 
BEREKEN IN 1 STAPPEN 
MAXIMAAL 10 ITERATIES 
uitvoer per iteratie 
CONVERGENTIECRITERIUM .O0001 
BEREKEN MET TOTAL-LAGRANGE 
START BEREKENING 
WIS KINEMATISCHE RVW 
5 1  
6 1  
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KINEMATISCHE RVW 
5 10.102 
6 10.102 
BEREKEN OP TIJDSTIPPEN 
1. 
2. 
3. 

5. 
6. 
MAXIMAAL 10 ITERATIES 
uitvoer per iteratie 
CONVERGENTIECRITERIUM .O0001 
BEREKEN MET TOTAL-LAGRANGE 
START BEREKENING 
WIS KINEMATISCHE RVW 
5 1  
6 1  
KINEMATISCHE RVW 
5 1 o. 
6 1 O. 
BEREKEN OP TIJDSTIPPEN 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
18. 
22. 
24. 
28. 
32. 
36. 
44. 
52. 
70. 
100. 
130. 
160. 
190. 
220. 
296. 
MAXIMAAL 10 ITERATIES 
uitvoer per iteratie 
CONVERGENTIECRITERIUM .O0001 
BEREKENMETTOTAL-LAGRANGE 
EINDE INVOER 

A r. 


