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SAMENVATTING 

Dit oriënterend onderzoek is gericht op het niet-lineaire gedrag van visco-elastische 
polymeren en beoogt een aanzet te geven tot een nadere karakterisering. 
Deze stoffen zijn te modelleren door gebruik te maken van Maxwell-elementen. 
In dit verslag wordt een single-mode model (één veer en één demper in serie) ge- 
briiikt OU; het gedrag ûp mrrieAeke cvijze te kar&er',sei.en. h eerste insturitie wmdt 

er gekeken naar een lineair mûdel, en vervolgens wordt het niet-lineaire model 
onderzocht en vergeleken met het lineaire model. 
De analyse van het model gebeurt door middel van simulaties met een dynamisch 
ingangssignaal (spanning a). Zowel de overdrachtsfuncties als ook een FFT-analyse 
van de verkregen reksignalen verschaffen voldoende informatie om het niet-lineaire 
gedrag te beschrijven. 
Uit de numerieke berekeningen blijkt dat het niet-lineaire gedrag middels deze 
dynamische belastingen nagenoeg te voorspellen is. Er ontstaan echter kleine ahijkin 
gen onder andere door niet realistisch gekozen materiaalparameters. 
Het wordt aanbevolen om in een volgend onderzoek, met de juiste materiaalparame- 
ters, een uitgebreid model te onderzoeken dat bestaat uit een spectrum van relaxatie- 
tijden. 
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§YMBOLENLI JST 

E : [MPa] : Elasticiteitsmodulus 

Ed : [-I : Dynamische modulus 
f : [Hz] : Frequentie 

N : [-I : Aantal meetpunten 
S : [-I : Laplacegetranfonneerde 
t : [SI : Tijdstip 

TT KI : i-j - . uv7eluluwliru +rlr-z~h+cfi in~ti~ 

8 : [deg] : Fasehsek 
E : [-I : Rek 

: [MPa.s] : Viscositeit 
: [MPas] : Lineaire viscositeit qo 

O : [MPa] : Spanning 
O, : [MPa] : Spanningsamplitude 
O,,,, : [MPa] : Statische spanning 
T : [SI : Relaxatietijd 
T,, : [-I : Modelconstante 
@ : [-I : Shiftfactor 
o : [radls] : Hoeksnelheid 
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HOOFDSTUK 1: INLEPDPNG. 

deze niateiilclleiì zich gedragenu u k  sterk niet-lineair visco-elastische vloeistoffen met 
zeer hoge realaxatietijden. 

1.1. Modellering van visco-elastische polymeren. 

Met de uitdrukking visco-elastisch gedrag wordt het tweeledig karakter van een stof 
aangegeven: enerzijds visceus (vloeistof), anderzijds elastisch (vaste stof). 
Voor een ideale vaste stof geldt de wet van Hooke: de spanning o is evenredig met de 
rek E.  De evenredigheidsconstante is de elasticiteitsmodulus E,  dus o=E E. Als model 
voor E nemen we een elastische schroefveer met stijfheid E. 
Voor een ideale vloeistof geldt de wet van Newton: de spanning is evenredig met de 
reksnelheid. De evenredigheidsconstante is hier de viscositeit 77, dus cr=q f'dddt). A l s  
model kiezen we een zuiger met een niet-lineaire vloeistof gedrag. 
De polymeren die in dit onderzoek worden geanalyseerd, worden gemodelleerd met 
niet-lineaire Maxwell elementen, bestaande uit een lineaire veer en een in sene 
geschakelde niet-lineaire demper. (zie fig. 1.1.) 

IN Spanning (O) + 

E 

fig. 1.1. : Single-mode Maxwell element. 

Om het tijdsafbankelijke deformatiegedrag te beschrijven, hetgeen gekenmerkt wordt 
door een spectrum van verscheidene relaxatietijden ( T ~  t/m TJ, dient het single-mode 
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model te worden uitgebreid. Het multi-mode model bestaat uit verschillende Maxwell 
elementen welke parallel zijn geschakeld, waarbij elk element een andere relaxatietijd 
heeft (zie fig. 1.2.). 

fig. 1.2. : Multimode gegeneraliseerd Maxwell model. 

QIkdW2%Xk. 

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of er met technieken die veel worden 
toegepast in de sectie Dynamica een numerieke en experimentele analyse mogelijk is 
om het model te toetsen. 
In eerste instantie worden er numerieke simulaties verricht op het single-mode model. 
De volgende stappen moeten dan worden gedaan in de experimentele onderbouwing 
van deze numerieke simulaties en een uitbreiding naar het multi-mode model. 

Alvorens numerieke experimenten met het single-mode model uit te voeren dient men 
eerst de grenzen en de werking van het model te onderzoeken. Hoofdstuk 2 geeft het 
model weer met de benodigde parameters en randvoorwaarden. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 3 de werking van het model getoetst, waarbij voornamelijk gekeken is naar 
het niet-lineaire gedrag en de overdrachtsfucties van het model bij verschillende 
instellingen. In hoofdstuk 4 wordt het model bij een dynamische belasting geanaly- 
seerd en vervolgens wordt in hoofdstuk 5 nog een statische component aan de 
belasting toegevoegd. Als laatste zullen in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen 
worden gegeven. 
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HOBFDSTUK 2: SINGLE-MODE MODEL. 

2.1. Constitutieve vergelijkingen. 

Het mechanische gedrag van glasachtige polymeren is in 1D te beschrijven met niet- 
lineaire Maxwell elementen. Op een Maxwell element wordt een schuifspanning (5) 

iiii2gebïacht, waarca gekekeri var& we!k gevolgen dit op de te meten rek ( E )  heeft. 
De aangebrachte schuifkpanning bestaat uit een statische en een dynamische COIDPQ- 

nent. 

De dynamische component van de spanning bestaat uit een harmonische signaal. 

Odun = a*sin(ol) (2-2) 

De constitutieve vergelijking, uitgedrukt in de reksnelheid, zoals die behoort bij een 
single-mode Maxwell element bestaat uit een elastische component en een plastische 
component. De elastische component leidt men af door differentiatie van de lineaire 
relatie tussen de spanning en de rek in de (lineaire) veer. 

Voor de plastische component van de niet-lineaire demper geldt voor de reksnelheid: 

Uit de relatie van Eyring /4/ en (2.4) kan de viscositeit worden geschreveri als fainctie 
van de spanning: 

Uit (2.3) en (2.4) geldt voor de reksnelheid van een Maxwell-element de volgende 

7 



constitutieve vergelijking: 

De beginvoorwaarden die bij deze differentiaalvergelijking horen zijn : 

OSt 

E 
E(0) = - 

€(O) = o 

Uit (2.6) kan met behulp van (2.7) en (2.8) op numerieke wijze het reksignaal worden 
bepaald. Hierna is het mogelijk om met beide signalen, rek en spanning, het model 
nader te analyseren. 

2.2. Modelparameters. 

De in dit onderzoek gebruikte modelparameters : 
E = 2400 MPa 
T,,= 1.574 MPa 
T ~ =  4560.8 MPas 
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HOOFDSTUK 3 SINGLE-MODE MODELGEDWBG. 

3.1. Niet-lineair gedrag. 

In tegenstelling tot Newtonse vloeistoffen is in dit onderzoek de viscositeit niet langer 
constant maar een hyperbolische functie van de spanning. Deze functie staat afgebeeld 
in de onderstaande grafiek. (zie fig. 3.i.j 

Spanning vs. dyn. viscositeit 
104 

103 

102 

10’ 

100 

10-1 

stress [MFa] 

fig. 3.1. : Viscositeit als functie van de spanning voor een niet-lineaire viscoelastische 
polymeer. 

Voor lage spanningen, a< 3 MPa, geldt dat de viscositeit nagenoeg gelijk is aan qo, dit 
is het lineaire gebied. Echter vanaf een bepaald punt in de grafiek neemt, bij lineair 
toenemende spanning, de Viscositeit logaritmisch constant af. Deze niet-lineaire 
afname van de viscositeit is ongeveer 1 decade per 4 Mpa. 
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3.2. Het reksignaal. 

Het reksignaal wordt verkregen door integratie van het reksnelheidsignaal met een 
randvoorwaarde dat de rek op tijdstip t=O s gelijk aan nul is. De optredende rek is in 
onderstaande grafiek bij verschillende belastingen weergegeven. (zie fig. 3.2.) 
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fig. 3.2. : Reksignaal bij verschillende belastingen. 
a. ostat=O MPa; o, = 5 MPa 
b. ostat=O MPa; o, = 10 MPa 
c. qta,=0 MPG; o() = 25 M3a 

Het is opvallend dat uit een periodiek spannigssignaal met een gemiddelde waarde 
van nul, een periodiek reksignaal verschijnt met een gemiddelde waarde ongelijk aan 
nul. Dit is te verklaren uit het feit dat het model continu op trek wordt belast. De 
belasting begint bij nul tot een bepaalde waarde en gaat vervolgens weer terug naar 
nul. Dit is excact een periode van de aangebrachte sinusvormige spanning. Doordat er 
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voortdurend een trekbelasting op het materiaal werkt zal de periodieke opslingering 
van de rek om een bepaaalde constante waarde plaatsvinden. 
Om de werking van het model nader te analyseren is het noodzakelijk om naar de 
overdrachtsfuncties bij verschillende belastingen te kijken. 

3.3. Bverdrachtsfunctie van het model. 

3.3.1. Lineaire overdracht. 
Om het niet-lineaire gedrag te bestuderen, kan men in eerste instantie de verschillen 
en overeenkomsten met het lineaire model bestuderen. Hiervoor wordt de lineaire 
overdracht van het model in kaart gebracht. Voor de lineaire overdracht geldt dat de 
viscositeit constant is, 77 = rio. 

Uit de Laplacetransformatie van (2.6) geldt: 

I 

Voor de overdrachtsfiiinctie van het model geldt dan : 

Vereenvoudiging van (3.3) door scheiding van het reële en imaginaire deel levert : 

Het reële deel noemt men de opslagmodulus E> en het imaginaire deel de verliesmo- 
dulus E,, 
De dynamische modulus, E d ,  geeft de amplitudeverhouding weer tussen de gemeten 
rek en de opgelegde harmonische spanning. 

(3.5) 
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De faseverschuiving tussen de rek en de spanning volgt uit de tan 8, 

Een numerieke simulatie levert voor de overdracht de volgende grafiek op : 
Lineaire overdracht (l/Ed) vs. frequentie 

10-3 1 

freq [Hzl 

fig. 3.3. : Overdrachtfunctie van het lineaire model. 

Uit bovenstaande grafiek kan men concluderen dat voor w -00 de overdracht constant 
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is. In dit frequentiegebied werkt alleen de lineaire veer, de demper gedraagt zich als 
een oneindige stijfheid en doet niet mee. Uit vergelijking (3.6) valt te verklaren dat 
dan voor de overdracht geldt, Hlimair = 1/E. 
In het gebied van de lage fi-equenties, w -0, komt de werking van de demper naar 
voren. In dit gebied geldt uit (3.6) voor de overdracht, HlimaiT = l/(v -0 ). 

Wumeer n?e?i de faseverschuiving bestudeert, tussen de rek en de spanning, kan sok 
onderscheid gemaakt worden tussen de twee frequentiegebieden. Ira het lage fr-equen- 
tiegebied geldt voor de verlieshoek uit (3.Q tunS--+-co oftewel S=-90", terwijl in het 
hogere frequentiegebied geldt dat tun8+0 oftewel 8 =O". 

3.3.2. Niet-lineaire overdracht. 

In tegenstelling tot het lineaire-model, is bij het niet-lineaire model de overdrachts- 
functie niet analytisch te bepalen. Door de aanwezigheid van een sinushyperbolische 
functie ontstaan problemen bij zowel het bepalen van ket reksignaal als ook bij het 
Laplace-transformeren van de constitutieve vergelijking (2.6). Echter de mogelijkheid 
om numeriek de overdrachtsfunctie te bepalen blijft aanwezig. Men heeft hiervoor het 
numerieke ingangssignaal (spanning a) en het numeriek berekende uitgangssignaal 
(rek E )  nodig. 

De amplitudeverhouding H wordt bepaalt door de amplitude van het spanningssignaal 

en het reksignaal. Omdat het reksignaal periodiek is rond een bepaalde waarde (zie 

s3.2) wordt aan de amplitude de waarde toegekend die gelijk is aan de maximale rek 
minus de minimale rek. Deze waarde is dus gelijk aan tweemaal de amplitude. 
De amplitude van het spanningssignaal is eenvoudiger te bepalen omdat dit signaal 
periodiek rond nul is. Wanneer men over het hele frequentiespectrum de amplitude- 
verhouding bij verschillende spanningsamplitudes berekent krijgt men figuur 3.4. 
Tevens is in figuur de amplitudeverhouding van het lineaire model weergegeven. Als 
men de spectraallijnen met elkaar vergelijkt kan men concluderen dat het niet-lineaire 
vloeistofgedrag er voor zorgt dat in het lage frequentiegebied, bij verhoging van de 
spanningsamplitude, de spectraallijnen in horizontale richting verschuiven. Het 
"omslagpunt" van het elastische en het plastische gedrag ligt bij een bepaalde frequen- 
tie, f=l/trelmh = E/T. 
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1/Ed(--),Hmod; SO= S(-); IO(-.); 15(--) MPa 
1 o2 

10' 

1 O0 

10-1 

10-2 

10-3 

10-4 
10-3 10-2 10-1 100 10' 1 o2 

freq [Hz] 

fig. 3.4. : Amplitudeverhouding van de overdrachtsfuncties van het niet-lineaire 
systeem bij verschillende spanningsamplitudes. 

Wanneer men de spectraallijnen vermenigvuldigd met een bepaalde shiftfactor 8 , is 
het mogelijk de lijnen te verschuiven tot aan de spectraallijn van de lineaire over- 
dracht (zie figuur 3.5.). In onderstaande tabel zijn voor de verschillende spanningen de 
shiftfactoren weergegeven. 

tabel i. : Shiftfactoren bij verschuiving van de overdrachtsfuncties. 
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SHIFT: s5(-)=0.37;s10(-.>=0.039;s15(--)=0.0033. 
102 

101 

100 

10-1 

............................................................... 

..... ....................................... .......................................................... 
................................................................ 

............................................................... ....................................... 

............... ....................................... 

.................. .? ~. .......... .................... F . .  ................. 
\ Y  .., ................................................................ 

.................................. .............................................. 1 ; - ',. 

.......... ............................................................................................... ..................................................... ............................................................ .......... > .................................................................................... 

........................................................... .................................................................................. 

4 10-2 

...................................................................................................................................................................... 

I I I I I I I 

10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 102 
10-4 

fig 3.5. : Verschoven overdrachtshncties van het niet-lineaire systeem. 

Uit figuur 3.1. kan men eveneens na gaan, hoeveel de overdrachtshnctie verschuift 
bij verandering van de spanningsamplitude. 
Door figuur 3.1. opnieuw te schalen kunnen de resultaten met elkaar worden vergele- 
ken. De viscositeit bij o=U wordt gelijk gesteld aan 1. Alle andere waarden worden 
gedeeld door q,. Plaatst men in deze geschaalde grafiek ook de shiftfactoren zoals die 
op de voorgaande pagina staan vermeld, dan krijgt men figuur 3.6.. 
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Spanning vs. geschaalde dyn. viscositeit 
100 

10-1 

10-2 

10-3 
O 2 4 6 8 10 12 14 16 

stress [MPa] 
fig. 3.6. : Shiftfactoren bij verschillende spanningen, bepaald uit de niet-lineaire 

viscositeit [-I en uit de overdrachtfuncties [-.-I. 

Het blijkt dat de shiftfactoren bepaald uit de overdrachtfuncties hoger zijn dan de 
verschuivingsfactoren die werden bepaald door schaling van de viscositeit. Een 
verklaring voor de afwijking zou kunnen zijn dat er in het systeem geen zuivere 
verschuiving optreedt. 
De faseverschuiving tussen de rek en de aangebrachte spanning kan eveneens 
numeriek worden berekend. Het tijdsverschil dat ontstaat tussen de spanning en de 
rek wanneer de twee signalen een bepaald punt passeren (bijv. de top, of de nullijn) is 
een maat voor het faseverschil tussen beide signalen. Over het hele spectrum is de 
faseverschuiving bij verschillende spanningsamplitudes onderzocht. Tezamen met het 
lineaire gedrag zijn de verschillende faseplaztjes weergegeven in figuur 3.7. 
Uit deze -figuur kan geconcludeerd worden dat de niet-lineariteit er voor zorgt dat de 
spectraallijnen niet alleen verschuiven maar ook nog verdraaien. Hoe groter de 
amplitude van het ingangssignaal (spanning), des te groter het frequentiegebied wordt 
waarin een faseverandering optreedt. Dit kan ook de oorzaak zijn van de afwijkingen 
in figuur 3.6. 
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Fasehoek; phi lin.(-): SO= 5 ( - ) :  lo(-.); IS(--) MPa 

freq [Hz] 

fig. 3.7. : Faseverschil tussen de rek en de spanning in het lineaire model en in het 
niet-lineaire model bij verschillende spanningsamplitudes. 
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MQQFDSTUK 4: DYNMPSCm ANALYSE. 

4.1. Variatie van de spanningsamplitude. 

Als ingangssignaal wordt een puur dynamische spanning aangebracht, de statische 
component uit (2.1) blijft gelijk aan nul. Als grondfrequentie wordt 0.1 Hz gekozen. 
f3i; het n~rnefiek hepaalde reksigmzil wordt een Fast-Foeiniertranisformatie-analyse 
(= F R )  uitgevoerd. Vervolgens dient het FIT-spectrum dat ontstaat geschaald te 
worden. Dit gebeurt door het spectrum te delen door de factor N/2, waarin N het 
aantal meetpunten is. Wanneer men van dit FFT-spectrum de pieken afzondert van 
de rest van het Fm-plaatje, ontstaat een grafiek bestaande uit een lijn die de piek- 
punten van het FFT-plaatje met elkaar verbindt. Door vervolgens de amplitude van de 
spanning te variëren ontstaan verschillende ingangssignalen met evenveel verschillende 
uitgangssignalen. De FFT-lijnen van deze signalen zijn in figuur 4.1. weergegeven : 

FFT[rek] bij stro= 5(0); lO(x); 15(*) [Mpa]:freq= E-1 Hz 

freq [Hzl 

fig. 4.1. : FFT-lijnen bij variatie van de spanningsamplitude. 
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Duidelijk is in figuur 4.1. te zien dat, naast de grondtoon, meerdere hannonische 
componenten in het reksignaal aanwezig zijn. De harmonischen zijn een oneven factor 
maal de grondfrequentie (f i=J f2=3J f3=5f ...). Triviaal blijkt dat verhoging van de 
spanning leidt tot een hogere rek. De kromme verschuift niet alleen vertikaal maar er 
is ook een horizontale verplaatsing bij verandering van de spanningsamplitude. 

7.2. vzFi,zoie van de grondfrequentie. 
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In figuur 4.2. ziet men dat de rek toeneemt in het lagere frequentiegebied, iets dat 
ook al uit figuur 3.4. kon worden geconcludeerd. De vier spectraallijnen met de 
laagste grondfiequenties zijn nagenoeg gelijkvormig. Hoe hoger de frequentie des te 
groter de afwijking wordt. 
Neemt men van elke spectraallijn alléén de éérste piek, de rek die bestaat uit louter 
de grondîrequentie, dan ontstaat er een lijn die bestaande uit punten die de rek 

Deelt men vervolgens de rek door de amplitude van de spannning, dan krijgt men een 
overdrachtsfunctie die grotendeels overeenkomt met de overdrachtsfunctie die bepaalt 
werd in hoofdstuk 3. Onderzoekt men de FFT-lijnen, zoals uit figuur 4.2., bij vesschil- 
lende spanningsamplituden dan ontstaan de overdrachtshncties die weergegeven zijn 
in figuur 4.3. 

- - r - ~ - - n x i n n  w b b ~ ~ ~ v ~ u  hii een vvy rnncfzntp vvyvI -__ snan -= --_nin~samplitude ~ - 4  en bij verschillende grondfrequennties. 

Hmod uit le  piek FFT(rek); SO= 5( - ) ;  lo(-.): 15(--) MPa 
i o 2  

101 

100 

10-1 

10-2 

io-3 

10-4 
10-3 10-2 10-1 100 10' 102 

freq [Hz] 

fig.4.3. : Qverdrachtsfuncties die bepaalt zijn uit de FFT van het reksignaal met 
dezelfde grondfrequentie als het spanningssignaal. 
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Wanneer men de beide overdrachtshncties (fig. 3.4. en fig. 4.3.) over elkaar legt dan 
ontstaat er een afwijking tussen de spectraallijnen. (zie fig. 4.4.) 

x 

freq [Hz] 

fig. 4.4. : De overdrachtsfunctie bepaalt uit het reksignaal en uit de FFT bij verschil- 
lende spanningsamplituden. 

Het blijkt dat de overdracht als gevolg van de FFT-techniek in het algemeen hoger is 
dan de overdracht rechtstreeks bepaalt uit het spannings- en reksignaal. Dit valt te 
verklaren doordat bij de FFT-techniek de hogere harmonische componenten niet zijn 
meegenomen. Het reksignaal wordt door de hogere harmonischen afgevlakt, waardoor 
de amplitude van de rek lager is teni opzichte van de rek bestaaaide uit Isrites: de 
grondfrequentie. Hierdoor heeft het reksignaal uit de FFT dus een te grote amplitude 
waardoor de amplitudeverhouding groter is dan de overdracht bepaalt in hoofdstuk 3. 
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HOOFDSTUK 5: STATISCHE ANALYSE. 

In het vorige hoofdstuk werd een spanningssignaal aangebracht met een gemiddelde 
waarde van nul. Wanneer men aan dit signaal een statische component toevoegt 
ontstaat vervolgens een reksignaal dat constant toeneemt in de tijd. Om dit disconti- 
nue signaal aan een FFT-analyse te onderwerpen is het noodzakelijk signaallek te 

signaal af te halen. Deze laatste manier is het beste omdat de essentie van het 
originele signaal het meest behouden blijft. Het reksignaal ziet er na verwijdering van 
de constante rektoename als in onderstaande figuur uit: 

vermijaen. '. ' n2L UIL is * ---,.KAT m U g ~ I l J n  UVUI cl,.-,- -0- &ndnw vvIUUV..  t a p  op, rassen of door de transient van het 

I , , I I I I I 

35 40 45 50 15 20 25 30 10 
-0.02 

O 5 

Tijd [SI 

fig. 5.1. : Reksignaal bij een statisch en dynamisch ingangssignaal, na verwijdering 
van de transiënt. 

5.1. Variatie van de statische component. 

Om de invloed van de statische component uit (2.1.) te onderzoeken wordt deze 
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component als variabele gebruikt. De aanstootfiequentie cf=û. 1 Hz) en de spannings- 
amplitude (a0=5 MPu) worden constant gehouden. Na verwijdering van de transiënt 
van de rek wordt op het overgebleven signaal een FFT-analyse toegepast. 
Wanneer, evenals in hoofdstuk 4, alleen de pieken van het FFT-spectrum worden 
weergeven, ontstaan bij variatie van de statische spanningscomponent verschillende 
spectraallijnen. (fig. 5.2.) 

FFT[rek],f=E-1 Hz  ;SO=S;Sstat= 1 (-.); 3(-): 5(--) MPa 
10-1 

1Q-2 

10-3 

1 0 - 4  

10-5 

1 

100 
10-7 

10-1 

freq [Hz] 

fig. 5.2. : Pieken van de FFT van het reksignäal bij variatie van de statische 
component in de spanning. 

Bij het spanningssignaal zonder statische component ontstond in hoofdstuk 4 een 
piekenpatroon bij de oneven fiequenties. Uit figuur 5.2. blijkt dat, bij aanwezigheid 
van een statische spanning, de hogere harmonischen (de pieken in de FFT van het 
reksignaal) optreden bij alle gehele frequenties fl=$ f2=2$ f3=3f ...). Bij verandering 
van de statische component verschuift de spectraallijn in figuur 5.2. voornamelijk in 
verîikale richting. 
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5.2. Variatie van de grondfrequentie. 

Houdt men de statische component en de spanningsamplitude constant en varieert 
men vervolgens de grondfrequentie dan kunnen onderstaande spectraallijnen worden 
berekend. 

137 
I 

FFT[rek],Ss= 1 ;SO=S:f=E-2(x):E- 1 (o): 1 (+) Hz 

freq [Hzl 

fig. 5.3.: Pieken van de FFT van het reksignaal bij variatie van de grondfrequentie. 

Evenals in s4.2. daalt de waarde van de eerste harmonische bij toename van de 
aanstootfrequentie. Het is eveneens mogelijk om hieruit een overdrachtsfunctie te 
bepalen. Deze functie ziet er het zelfde uit d s  figmi. 4.3. 
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HOOFDSTUK 6: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

CONCLUSIES: 

* 

verkregen uitkomsten analytisch verklaarbaar. 
* Bij een dynamische excitatie van net modei met een periodiek spanningssignaai, 

met een gemiddelde waarde van nul, ontstaat een periodiek reksignaal bestaande uit 
meerdere harmonischen en een gemiddelde waarde die ongelijk is aan nul. Dit laatste 
is te verklaren doordat het model alleen in de trekrichting periodiek wordt belast. 
Uit het reksignaal blijkt dat de gekozen materiaalparameters geen enkele realistische 
betekenis hebben. Er ontstaan immers rekken van meer dan 300 %. 
* Uit de amplitudeverhouding en het faseplaatje van de overdrachtsfunctie kan het 
niet-lineaire gedrag van het model worden afgelezen. Er lijkt een shiftfactor aanwezig 
te zijn om de amplitudeverhoudingen bij verschillende spanningen over elkaar te 
leggen. Echter in het faseplaatje kan men zien dat de lijnen ook nog verdraaien. 
* Uit de FFT van het reksignaal is voor elke harmonische component een 
overdracht te bepalen. De overdracht van de eerste component, de aanstootfrequentie, 
komt nagenoeg overeen met de overdracht uit de signalen. De andere harmonische 
componenten in het reksignaal zijn niet van grote invloed. 

Wanneer men, bij simulaties, gebruik maakt van het lineaire model zijn de 

AANBEVELINGEN 

* 

- In plaats van één relaxatietijd per model, dient een model te worden opgesteld 

- In een volgend model dient men realistische màteriaalparameters te gebruiken. 
- In dit onderzoek is het model aangestoten met een harmonische spanningscompo- 

* 

componenten van het reksignaal. 

Uitbreiding van het model : 

waarin een heel spectrum van relaxatietijden is geïmplementeerd. 

nent, andere aanstootvormen geven misschien ander mogelijkheden. 
Onderzocht kan worden wat de bijdrage is van de verschillende harmonische 

25 



HOOFDSTUK 7: LIJST MET GERAADPLEEGDE LITERATUUR. 

Constitutieve modellen - C.W.J. Oomens 
Collegediktaat TUE, januari 1993. 

Polymeren, van keten tot kunststof - prof. dr. ir. A.K. van der Vegt 
Delftse uitgevers ?v5aattschappij, eeïste drik 1331. 

A multi mode approximation of the deformation behaviour of glassy polymers - 
E.T.J. Klompen 
TUE, WFW-report 93.163. 

Dynamisch gedrag van niet-lineaire vloeistoffen - E.T.J. Klompen 
TUE, WFW-report 93.056. 

Numerieke-experimentele analyse van dynamische systemen - A. de Kraker 
Collegediktaat TUE, Juni 1992. 

26 


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Symbolenlijst
	1. Inleiding
	2. Single-mode model 
	3. Single-mode modegedrag
	4. Dynamische analyse
	5. Statistische analyse
	6. Conclusies en aanbevelingen
	7. Lijst met geraadpleegde literatuur

