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Samenvatting 

Om de effektieve elastische eigenschappen van materialen met schijfvormige 
breuken te beschrijven, is gebruik gemaakt van het Greentensorformalisme. 
Om binnen dit formalisme tot analytische uitdrukkingen voor elastische mo
duli te komen, moeten er een aantal benaderingen worden gemaakt. De 
schijfvormige breuken worden daarom voorgesteld als een limietgeval van 
omwentelingsellipsofden. Verder wordt de interaktie, via spanningsvelden, 
tussen de breuken verwaarloosd. De resultaten van dit model worden verge
leken met de resultaten uit een reeds bestaand model waarin de interaktie 
tussen de breuken wordt verwaarloosd. Met behulp van het Greentensorfor
malisme is het mogelijk Hashin-Shtrikman-achtige uitdrukkingen af te leiden 
voor de effektieve elastische eigenschappen van een materiaal met schijfvor
mige breuken. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze uitdrukkingen de 
grenzen (boven- en ondergrens) aangeven voor de elastische eigenschappen 
van effektief transversaal isotrope elastische materialen. De materialen die 
worden aangevoerd om te bewijzen dat het niet mogelijk is om te praten van 
grenzen voor materialen met breuken, blijken wiskundige artefakten te zijn. 
Deze kunnen derhalve niet gebruikt worden als argument tegen het bestaan 
van grenzen. 



Inleiding 

Binnen Shell wordt onderzoek gedaan naar materiaaleigenschappen van kom
posieten. Komposieten zijn materialen die bestaan uit meerdere fasen (ma
terialen). Voorspelbaarheid van mechanische eigenschappen is belangrijk in 
verband met industriële toepassingen. Te denken valt aan bijv. versterkte 
metalen (vliegtuigindustrie) en lichte, zeer sterke kunststoffen. 

Niet altijd is het komposietkarakter van materialen gewenst of met opzet 
verkregen. Een bepaalde klasse van altijd en overal voorkomende komposie
ten verdient daarom speciale aandacht: materialen met breuken. Met name 
de plastische en elastische eigenschappen zijn van belang in verband met 
scheurgedrag, breukvoortplanting, verlies van elastische eigenschappen etc .. 
Daarnaast zijn dit soort komposieten van belang in de Geofysica; scheu
ren in de aardlagen beïnvloeden de permeabiliteit van die aardlagen. Dit is 
weer van belang voor de oliewinning. Voor de voorspelling van elastische 
(bulk )eigenschappen van dergelijke materialen zijn verschillende theoreti
sche modellen ontwikkeld. Deze berusten allemaal op het oplossen van het 
elastisch probleem (berekening van rek- en spanningsvelden in de komposiet 
als gevolg van de belasting van die komposiet). Wij zullen twee van derge
lijke methoden gebruiken om de elastische bulkeigenschappen van isotrope 
materialen met schijfvormige breuken te beschrijven. 

Nadat we in hoofdstuk 1 de voor ons belangrijkste begrippen uit de 
elasticiteitsleer hebben geïntroduceerd, behandelen we in hoofdstuk 2 een 
formalisme om breuken te beschrijven. In dit formalisme worden breuken 
voorgesteld als platte schijven zonder volume. Dit formalisme wordt in de 
literatuur veel gebruikt [13]. Over het algemeen wordt aangenomen dat het 
formalisme van de e:ffektieve-medium theorie niet bruikbaar is voor materi
alen met breuken. Breuken, wanneer voorgesteld als platte schijven, hebben 
namelijk geen volume, en in het formalisme van de e:ffektieve-medium theorie 
verschijnen uitdrukkingen van e:ffektieve materiaaleigenschappen die afhan
gen van de volumefraktie van de insluitsels. In hoofdstuk 3 laten we echter 
zien dat de e:ffektieve-mediumtheorie wel degelijk bruikbaar is. We kunnen 
zelfs aannemelijk maken dat bovengenoemd breukformalisme aanleiding ge
ven tot dezelfde resultaten als die verkregen in de e:ffektieve-medium theorie. 
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Dit doen we in hoofdstuk 4. 
In hoofdstuk 5 laten we zien dat het mogelijk is om met behulp van het 

formalisme van de effektieve-medium theorie grenzen af te leiden voor de 
effektieve elasticiteitstensof van een materiaal met breuken. 

Binnen de effektieve-mediumtheorie zijn de volgende 4 verschillende bena
deringen mogelijk: 

• de lage-dichtheidsbenadering: hierin wordt de volumefraktie <Pt (ver
houding van het volume van de insluitseis en het volume van het totale 
materiaal) veel kleiner dan 1 verondersteld. In de Taylorreeks van de 
effektieve elasticiteitstensor spelen de eerste 2 termen de dominante 
rol; 

• de niet-interaktie benadering: in deze benadering wordt ervan uitge
gaan dat er geen interaktie is tussen de verschillende insluitsels. Deze 
aanname maakt het mogelijk een exacte uitdrukking voor de effektieve 
elasticiteitstensor te vinden (soort ééndeeltjesprobleem); 

• de gemiddelde-veld benadering: de korrelaties tussen de verschillende 
insluitseis worden verwaarloosd, een insluitsel ondervindt dan een ge
middeld veld. Algemeen kan bewezen worden dat deze benadering 
hetzelfde oplevert als de niet-interaktiebenadering [11]; 

• de zelfkonsistente benadering: hierin wordt aangenomen dat een in
sluitsel zijn omgeving ziet als het effektief materiaal. 

Het grootste deel van de berekeningen die we doen gebeurt in de niet
interaktie benadering. De reden hiervoor is de volgende. Om de ver
schillende formalismes te vergelijken is het handig om met exakte alge
braïsche uitdrukkingen te werken. In hoofdstuk 3 laten we zien dat de 
lage-dichtheidsbenadering voor breuken alleen onder strenge voorwaarden 
gebruikt mag worden. In dat geval hebben we te maken met een bijzonder 
geval van de niet-interaktie benadering. De laatste is, zoals gezegd, exakt 
oplosbaar, èn geeft hetzelfde resultaat als de gemiddelde-veld benadering. 
Omdat de Zelfkonsistente benadering moeilijk oplosbare impliciete vergelij
kingen geeft, gebruiken we hier de niet-interaktie benadering. 
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Hoofdstuk 1 

Elasticiteit: een overzicht 

Omdat we elastische eigenschappen van materialen met breuken willen be
schrijven, geven we een overzicht van de, voor ons, belangrijkste begrippen 
uit de lineaire elasticiteitstheorie. Met behulp van deze begrippen zijn we in 
staat om de elastische eigenschappen van een willekeurig materiaal volledig 
te beschrijven. Het is echter eenvoudiger om ons te beperken tot transversaal 
isotrope materialen in het algemeen en isotrope materialen in het bijzonder. 
Dit geeft namelijk aanleiding tot een formalisme waarmee het rekenwerk een 
stuk eenvoudiger wordt. Dit formalisme wordt in de laatste paragraaf van 
dit hoofdstuk behandeld. 

1.1 De rektensor 

Een elastisch lichaam is een lichaam dat de oorspronkelijke vorm weer te
rugkrijgt nadat de krachten die het lichaam vervormden, opgeheven worden. 
Voor een wiskundige beschrijving van elastische verschijnselen, hebben we 
daarom een wiskundige definitie van het begrip deformatie nodig. 

Voor de beschrijving van de deformatie van een lichaam vergelijken we 
het lichaam ná de vervorming met het lichaam vóór de vervorming. We 
kennen nu aan elk materiepunt in het onvervormde lichaam een assenstel
seltje van drie onderling loodrechte lijnelementjes dx, dy en dz toe. In het 
vervormde lichaam zal er over het algemeen een verlenging van de lijnele
mentjes hebben plaatsgevonden, en zal bovendien de hoek tussen de lijnele
mentjes niet meer gelijk aan 90° zijn. 

Met behulp van de verplaatsing u(x) van een materiepunt m het onver-
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vormde lichaam, kunnen we aan elk punt in het lichaam een rektensor kop
pelen. Deze geeft ons dan informatie over de rek en de afschuiving ter 
plaatse. De verplaatsing wordt gedefinieerd als de verschilvektor van de 
plaatsvektor van een punt x vóór de deformatie en van de plaatsvektor van 
datzelfde punt nà de deformatie, x': 

u(x) =x'- x. (1.1) 

Als de verschilvektor van een punt x en een ander punt y voor de defor
matie gelijk is aan dx - met grootte dl - kunnen we voor de grootte van de 
verschilvektor na de deformatie dl' schrijven: 

(1.2) 

In de term aan de rechterkant is gebruik gemaakt van de Einstein somma
tiekonventie. Deze houdt in dat over herhaalde indices wordt gesommerd. 
Van nu af aan wordt deze konventie gebruikt. 

We kunnen de infinitesimale verplaatsing dui schrijven als een totale dif
ferentiaal ~dxj. Hiermee krijgen we voor de grootte van de verschilvektor 

J 

na de deformatie [2]: 

dl
12 = dl2 + 2eijdXidXj. (1.3) 

Hierin wordt eij gegeven door: 

2eij = äui + Öuj + äukäuk. (1.4) 
äx j Öxi Öxiäx i 

Als we eij beschouwen als het element ij van de tensor e, volgt uit (1.4) 
direkt dat de tensor e symmetrisch is. Voor kleine (infinitesimale) defor
maties kunnen we de tweede-ordeterm verwaarlozen, we krijgen voor eij de 
volgende uitdrukking: 

1 (ÖUi ÖUj) 
eij = 2 äx j + Öxi · (1.5) 

De linkerterm vormt de komponent ij van de rektensor e uit de lineaire 
elasticiteitsleer. We merken nog op dat de rektensor een funktie is van de 
plaatsvektor x. We geven dit funktioneel verband in het vervolg echter niet 
aan. 
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Zoals al eerder opgemerk bevat de rektensor alle informatie over de ver
vorming. We kunnen eenvoudig nagaan dat de rek in de a-richting wordt 
gegeven door ecxcx· De afschuiving in het ij-vlak wordt gegeven door eij· 

Tenslotte merken we nog op dat, omdat het spoor Sp(e) van de rektensor 
gelijk is aan de divergentie van de verplaatsing V'u, de relatieve volume
verandering gegeven door het spoor van de rektensor. Het spoor van het 
afschuivingsdeel van de rektensor is nul. De afschuiving vervormt dus het 
lichaam zonder dat het volume verandert (zie figuur (1.1)). 

D 
,_ ... _______ 1 

I I 
I 
I 

·--------~ 

expansie 

,--------. 
I 
I 
I 

Figuur 1.1: De deformatie van een volume-elementje is samengesteld uit een 
verandering van het volume-elementje door rek èn door afschuiving. 

1.2 De spanningstensor 

In een gedeformeerd lichaam zullen inwendige (reaktie) krachten heersen. 
Deze zullen, als de belasting van het lichaam wordt opgeheven, het lichaam 
weer in de oorspronkelijke toestand terugbrengen. We bekijken nu een 
volume-elementje ~V in het gedeformeerde lichaam. Als het lichaam in 
de vervormde toestand blijft, zijn de krachten die op het volume-elementje 
werken in evenwicht. Daar de inwendige reaktiekrachten van molekulaire 
aard zijn, is hun dracht ten opzichte van de lengteschaal van het volume
elementje ("' (~V) t) te verwaarlozen. De inwendige reaktiekrachten die 
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werken op het denkbeeldig volume-elementje ~V zijn dus te beschouwen als 
oppervlaktekrachten. Dus: 

(1.6) 

Hierin is u de spanningtensor (kracht per oppervlakte-eenheid). De kom
ponent ij van de spanningtensor Uij is de i-komponent van de oppervlakte
kracht die werkt op een oppervlakte-element met de normaal in de j-richting. 

Als er nu geen uitwendige (aktie) volumekrachten heersen, geldt dat: 

(1.7) 

Tevens moet als het lichaam niet roteert het totale krachtmoment gelijk aan 
0 zijn: 

fv F uitw 1\ xdV + fs(u · n) 1\ xdS = 0. (1.8) 

Aangezien geldt dat [2]: 

volgt samen met (1.7) en (1.8) dat de spanningstensor symmetrisch is: 

Ujj = Uji· (1.10) 

Evenals bij de rektensor is de spanningstensor gedefinieerd in een punt van 
het lichaam. Ook hier laten we echter de expliciete afhankelijkheid van de 
plaatsvektor x weg. 

1.3 De konstitutieve relatie: de gegeneraliseerde 
wet van Hooke 

De in 1676 geformuleerde wet van Hooke houdt in dat voor een elastisch 
lichaam de uitwijking rechtevenredig is aan de op dat lichaam uitgeoefende 
kracht: u ex Fuitw· Aangezien we het (in de wet van Hooke) makroskopisch 
krachtveld hebben gegeneraliseerd tot een mesoskopisch spanningsveld en de 
makroskopische uitwijking hebben uitgebreid tot het mesoskopische rekveld, 
voeren we de gegeneraliseerde wet van Hooke in: 

6 



(1.11) 

Hierin is Gijk/ het element ij kl van de elasticiteitstensof C. Deze vergelijking 
vindt haar rechtvaardiging in de afspraak dat we ons beperken tot de lineaire 
elasticiteitstheorie (infinitesimale rekkomponen ten) en in de veronderstelling 
dat we uitgaan van een evenwichtssituatie: CTij,begin = eij,begin = 0 [1]. 

Uit het symmetrisch zijn van er en e volgt dat de vierde-orde tensor C 
symmetrisch is in i en j èn in k en l. Uit thermodynamische overwegingen 
blijkt dat eveneens geldt dat de elasticiteitstensof tevens symmetrisch is in 
ij en kl. Deze extra symmetrie volgt namelijk uit het feit dat [2]: 

äf 
CTij = -{) ' 

eij 
(1.12) 

waarbij f de vrije energiedichtheid voor elastische media wordt gegeven door 
f = W = ~eijCijklekl· Dit heeft tot gevolg dat er van de oorspronkelijke 
81 komponenten van de elasticiteitstensor er 21 onafhankelijk zijn. Deze 
forse reduktie van het aantal onafhankelijke komponenten van de elastici
teitstensof maakt het mogelijk de vierde-orde tensor te representeren als een 
6 x 6-matrix. Deze Voigtrepresentatie, en een modifikatie daarvan die voor 
ons van belang is, wordt in de volgende subparagraaf nader toegelicht. 

1.3.1 De Voigtrepresentatie 

Om tot de Voigtrepresentatie te komen maken we gebruik van het feit dat de 
rek- en spanningstensor zes onafhankelijke komponenten hebben (vanwege 
het symmetrisch zijn van deze tensoren). Deze kunnen we dus representeren 
als een 6-vektor. Het ligt dus voor de hand om te proberen de elasticiteits
tensof te representeren als een 6 x 6-matrix. Het blijkt dat dit inderdaad 
mogelijk is. Om van de vierde-orde tensorkomponenten te komen tot ma
trixkomponenten, maken we gebruik van de volgende rangschikkingstabel: 

Om van tweede-orde tensorkomponenten tot vektorelementen te komen, 
maken we gebruik van dezelfde tabel. Alleen moeten de laatste 3 elementen 
van de rektensor in de Voigtrepresentatie met een faktor 2 vermenigvuldigd 
worden: 

(1.13) 
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1 2 3 4 5 

XX yy zz yz-zy zx-xz 

Figuur 1.2: In deze tabel wordt aangegeven hoe van twee indices één index 
gemaakt kan worden. Zo noteren we Sxyzy dus als S64· 

Er is echter een probleem met de zo gevormde matrices, de inverse van de 
Voigtrepresentatie is niet gelijk aan de Voigtrepresentatie van de inverse: 

(1.14) 

Deze onhandigheid is in het geval van elastisch orthotrope systemen te om
zeilen door van de Voigtmatrix A de diagonaaltermen a 44 , a5s en a66 te 
vermenigvuldigen met een faktor 2, en de rektensor te representeren als: 

(1.15) 

In de volgende paragraaf wordt duidelijk waarom in geval van orthotro
pie deze modificatie mogelijk is. Daarnaast wordt er ingegaan op verdere 
symmetrieën van de elastische eigenschappen. Omdat daardoor het aantal 
onafhankelijke komponenten verder afneemt, verwachten we dat daardoor 
het rekenen vereenvoudigt. 

1.4 Symmetrieën 

Als er sprake is van een bepaalde symmetrie in de elastische eigenschappen 
van het beschouwde materiaal, moet die symmetrie in de elasticiteitstensor 
terugkomen: de elasticiteitstensor is dan invariant onder die transformaties 
waaronder de elastische eigenschappen dat ook zijn. De aanwezigheid van 
bepaalde symmetrieën in de elastische eigenschappen van het beschouwde 
materiaal heeft tevens tot gevolg dat het aantal elementen van de elastici
teitstensof kleiner is dan 21. In deze paragraaf wordt gekeken naar de voor 
dit verslag belangrijke symmetrieën van de elasticiteitstensor: 

• orthotropie; 
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• orthotropie • transversale isotropie • isotropie 

Figuur 1.3: De rotatie-assen en de spiegelvlakken voor de verschillende sym
metrieën. 

• transversale isotropie; 

• isotropie. 

Deze symmetrieën kunnen we beschrijven met 2 orthonormale transforma
ties: een spiegeling in een bepaald vlak en een rotatie om een bepaalde as. 
In figuur (1.3) wordt voor de verschillende symmetrieën de rotatie-as(sen) 
en/ of spiegelvlakken aangegeven. 

De elasticiteitstensof is een vierde-orde tensor ten opzichte van een basis 
{ei}. De elasticiteitstensor kunnen we daarom schrijven als: 

(1.16) 

Omdat we werken met kartesische tensoren gebruiken we de variante-kovariante 
schrijfwijze niet. We gaan nu over op een andere basis {en via de or
thonormale transformatie S (spiegeling in een vlak of een rotatie) met: 

J waarbiJ s-1 de inverse is van S. We krijgen dan voor 
{ 

et = Sijei .. 

ej = si-/e'i ' 
de tensorkomponenten van de nieuwe matrix: 

( 1.17) 
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Dit kunnen we schrijven als C' =s-t : c :smet Sijk/ := sikSjl en s-t de 
inverse van S We zijn nu in staat om voor de twee orthogonale symmetrie
operaties de vierde-orde transformatietensor S te bepalen. Met behulp van 
deze transformatietensoren kunnen we de elasticiteitstensar voor orthotrope, 
transversaal isotrope (een bijzondere vorm van orthotropie) en isotrope (een 
bijzondere vorm van transversale isotropie) systemen bepalen. 

1.4.1 Orthotrope systemen 

Elastisch orthotrope materialen zijn materialen waarvan de elastische eigen
schappen in drie onderling loodrechte richtingen verschillen. In de natuur 
vormen deze materialen een belangrijke groep van materialen (hout bijvoor
beeld). Daarnaast zijn wij in orthotrope materialen geïntereseerd omdat 
orthotrope vierde-orde tensoren eenvoudig zijn te representeren in de ge
modificeerde Voigtnotatie (die dus ook geldt voor transversaal isotrope en 
isotrope vierde-orde tensoren). 

De overgangsmatrix voor een spiegeling in een vlak wordt gegeven door: 

S=(~ ~ ~), 
0 0 'Y 

(1.18) 

met (a,f3,!) een permutatie van (1, 1, -1). Bij een spiegeling in bijvoorbeeld 
het xy-vlak is (a, {3, 1) gelijk aan (1, 1, -1 ). We zien dat de transformatie 
tensor S in totaal 9 elementen heeft (vanwege het diagonaalkarakter van 
de tweede-orde transformatietensoren). We hopen dus dat de vierde-orde 
transformatietensor ook in de Voigtrepresentatie te geven is. Dit is inder
daad het geval. Beter nog, we kunnen de gemodificeerde Voigtrepresentatie 
gebruiken: 

1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 

S= 0 0 1 0 0 0 
(1.19) 

0 0 0 2{3, 0 0 
0 0 0 0 2a'Y 0 
0 0 0 0 0 2a{3 

We kunnen nu door eenvoudige matrixvermenigvuldigingen de elasticiteits
tensar ten opzichte van de nieuwe basis bepalen. Voordat we de elastici
teitstensar van een orthotroop materiaal geven, geven we aan hoe we deze 
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kunnen bepalen. Daartoe bekijken we het voorbeeld van een spiegeling in 
het xy-vlak en het yz-vlak. De elasticiteitstensar moet ook invariant zijn 
onder de spiegeling. We moeten dan uitrekenen: 

( ~ ! f Jt 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

~ ~ ) ( m -! o csl 
0 t ctll 

m~)(~~fi 
2cs6 o o o o 
2ct~6 0 0 0 0 ~' !) 

(1.20) 

We hebben in plaats van de Voigtrepresentatie voor de elasticiteitstensar 
C die representatie gekozen waarin de representatie van de rektensor wordt 
gegeven door (1.15), deze representatie voor de rektensor is namelijk ook de 
representatie voor de rektensor in de gemodificeerde Voigtrepresentatie. Als 
we dit uitwerken en we stellen dat de elasticiteitstensar invariant is, krijgen 
we voor de elasticiteitstensar voor dit systeem: 

en e12 e13 0 0 0 

e21 e22 e23 0 0 0 
e31 e32 e33 0 0 0 

(1.21) 
0 0 0 2e44 2e45 0 
0 0 0 2es4 2ess 0 
0 0 0 0 0 2e66 

Als we ook nog spiegelen in het yz-vlak krijgen we een orthotroop systeem 1 . 

We kunnen dit interpreteren als een systeem waarbij er drie orthonormale 
richtingen zijn waarin de elastische eigenschappen anders zijn. De matrix 
voor een orthotroop materiaal is: 

en e12 e13 0 0 0 

e21 e22 e23 0 0 0 

C= e31 e32 e33 0 0 0 
(1.22) 

0 0 0 2e44 0 0 
0 0 0 0 2ess 0 
0 0 0 0 0 2e66 

Dit is tevens de vorm van de elasticiteitstensar in de gemodificeerde Voig-
trepresentatie! 

1We kunnen de spiegeling in het xz-vlak achterwege laten. Uit de 3e-wet van Newton 
volgt namelijk dat de elastische eigenschappen in de y-richting gelijk zijn aan de elastische 
eigenschappen in de -y-richting. Dit geldt ook voor het transversaal isotrope geval waarin 
het voldoende is alleen de rotatie om een bepaalde as uit te voeren. 
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We kunnen de elasticiteitstensar (hiermee bedoelen we van nu af aan ook 
de gemodificeerde Voigtrepresentatie) ook uitdrukken in de meetbare, tech
nische konstanten: de Youngmodulus E, de paissouverhouding v en de af
schuifmodulus J.l.· Deze moduli worden op de volgende manier gedefinieerd: 

{ 

E--5L 
t- u·· 

" " e· v·.- _:..u_ 
tJ- e;; 

u·· 
·--~ 

J.l.tJ - 2e;
1 

(1.23) 

en i :p j. 

In figuur (1.4) worden de nog onbekende grootheden uitgelegd en wordt de 
interpretatie van de technische moduli gegeven. 

A: 

Oü 
.. L 

I· • ...-. ··1 

i ~ 

.B: 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
a:: ~ "" ----7 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

Figuur 1.4: A: Uni-axiale trekproef ter bepaling van Ez en Vzx en Vzy· Als 
aan een cilinder getrokken wordt met een kracht per oppervlakte-eenheid 
<Jzz, wordt de balk ten eerste langer. Dit geven we aan met de Young
modulus. Dit is de verhouding tussen de relatieve lengteverandering en de 
aangelegde kracht per oppervlakte-eenheid. Ten tweede wordt de cilinder 
smaller (breder kan ook, bijvoorbeeld pyrriet!) in de x-richting en de y
richting. De relatieve, geïnduceerde lengteverandering e~x in de x-richting 
bepaalt de paiSSOUVerhouding Vzx = - e~x. 

ezz 

B: Afschuifproef ter bepaling van de afschuifmodulus J.l.xy· Door de afschuif-
spanning <Jxy aan te leggen, vervormt het lichaam via afschuiving. 
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De inverse van de elasticiteitstensor, de kompliantietensor, ziet er dan 
als volgt uit: 

1 -~ -~ 0 0 0 
E1 

-~ 
1 2 

-~ 0 0 0 E2 
-~ - !:3.2. 

1 3 
0 0 0 

M= E1 E2 E3 
1 (1.24) 

0 0 0 
2~-t23 

0 0 

0 0 0 0 1 0 
2~-tl3 

0 0 0 0 0 1 
2~-tl2 

1.4.2 Transversaal isotrope en isotrope systemen 

Op eenzelfde manier kunnen we nu bekijken hoe de vierde-orde transfor
matietensor er voor een rotatie rond een bepaalde as eruit ziet. Ook nu 
willen we de transformatietensor in de Voigtrepresentatie geven. In tegen
stelling tot de vorige paragraaf is dit een iiiet geringe boekhoudkundige 
kwestie-: Daarom worden hier alleen de matrices van de elasticiteitstensar 
bij transversale isotropie en isotropie gegeven. 

Een transversaal isotroop systeem is een systeem met een omwentelings
symmetrie om één bepaalde as. In het geval van omwentelingssymmetrie 
zijn er in totaal 5 onafhankelijke konstanten nodig om de elasticiteitstensar 
te bepalen. De elasticiteitstensar wordt dan gegeven door: 

"'T + /lT "'T- JlT ÀA 0 0 0 

"'T- /lT "'T + JlT ÀA 0 0 0 

C= ÀA ÀA CA 0 0 0 
(1.25) 

0 0 0 2J1A 0 0 

0 0 0 0 2J1A 0 

0 0 0 0 0 2J1T 

met "'T een nader te bepalen transversale modulus en JlT een andere nader 
te bepalen transversale modulus. De moduli met subindex A zijn de axiale 
moduli. 

In homogene isotrope media zijn de elastische eigenschappen in alle rich
tingen hetzelfde (een equivalente definitie die door Cauchy werd gebruikt, is 
dat voor een isotroop medium de eigenvektoren van de rektensor en van de 
spanningstensar samenvallen [10]). Hierdoor zijn er voor de beschrijving nog 
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maar 2 grootheden nodig. Het is dan mogelijk om voor de spanningstensor 
te schrijven: 

a= 2J-Le + À(V · u)I, (1.26) 

met I de tweede-orde identiteitstensor. J-L en À zijn de Lamé konstanten. 
Door de rektensor te splitsen in een spoorloos deel en een gedeelte dat kor
respondeert met het spoor, is dit ook te schrijven als [1]: 

(j = 2J-Lespoorl + K(V. u)I. (1.27) 

Waarin de bulkmodulus K gedefinieerd is als: 

(1.28) 

Aangezien de eigenvektoren van beide tensoren samenvallen, is eenvoudig 
in te zien (zie paragraaf 1.1.1) dat het eerste gedeelte van (1.27) korre
spondeert met afschuifspanning en het tweede gedeelte met kompressie. De 
materiaalkonstante J-L heet dan ook de afschuifmodulus en K heet daarom 
de kompressiemodulus of de bulkmodulus. De Voigtrepresentatie voor een 
materiaal met isotrope elastische eigenschappen is als volgt: 

/'\: + ~J-L À À 0 0 0 
À /'\: + ~J-L À 0 0 0 

C= 
À À /'\: + ~J-L 0 0 0 

(1.29) 
0 0 0 2J-L 0 0 
0 0 0 0 2J-L 0 
0 0 0 0 0 2J-L 

Voor het gemak hebben we gebruik gemaakt van de bulkmodulus en de 
Lamé konstanten. We kunnen de poissonverhouding en de Youngmodulus 
ook uitdrukken in deze konstanten: 

À 
en E = 

9J-LK 
(1.30) V= 

2(À + J-L) 3K + J-L 

Transversaal isotrope tensoren en isotrope tensoren maken het mogelijk een 
formalisme te gebruiken dat het rekenwerk aanzienlijk vereenvoudigt; het 
formalisme maakt een handzame analyse van elastische eigenschappen van 
materialen met breuken mogelijk. In de volgende paragraaf wordt dit for
malisme uit de doeken gedaan. 
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1.5 De Hilinotatie 

Zoals eerder is opgemerkt, kunnen we in het geval van transversale isotropie 
van de elastische eigenschappen van het materiaal een formalisme opstellen 
dat het rekenwerk aanzienlijk vereenvoudigt. In deze representatie wordt de 
elasticiteitstensar gerepresenteerd door [3]: 

C = (Cu + CJ2, J2c13, J2c3t, C33, Cu - CJ2, C44). (1.31) 

Of, als we dit uitwerken: 

(1.32) 

Deze schrijfwijze noemen we de Hilinotatie en is als volgt te verduidelij
ken. Omdat er voor een transversaal isotrope tensoren 5 onafhankelijke 
konstanten nodig zijn om deze te beschrijven, verwacht je dat het voldoende 
is om 5 basistensoren te definiëren. In (1.34) en (1.35) treden echter zes
dimensionale vektoren op, hetgeen we hieronder toelichten. Het is inderdaad 
mogelijk om 5 basistensoren te vinden. Het blijkt echter dat een dubbele 
kontraktie van twee basistensoren een tensor oplevert die niet meer aan de 
symmetrie-eisen van voldoet van een elasticiteitstensar (symmetrisch in i en 
j, symmetrisch in k èn l en symmetrisch in ij en kl). Dit heeft dus tot ge
volg dat als we tensoren representeren ten opzichte van die basis, de dubbele 
kontraktie niet mogelijk is! Om deze reden breiden we de verzameling van 
basistensoren uit. Het blijkt voldoende om zes basistensoren te definiëren 
om de verzameling gesloten te krijgen ten opzichte van voornoemde bewer
king: de dubbele kontrakties leveren tensoren uit dezelfde ruimte op. Dit 
verklaart waarom de representatie (1.34) en (1.35) zes-dimensionaal is. 

De algebra wordt aanzienlijk vereenvoudigd door deze representatie: Als 
A= (a~,a2,a3,a4,as,a6) en B = (bt,b2,b3,b4,bs,b6) dan geldt: 

AB= ( a1b1 + a2b3, a1b2 + a2b4, a3b1 + a4b3, a4b4 + a3b2, asbs, a6b6)· (1.33) 

(merk trouwens op dat A en B niet kommuteren). De identiteitstensar wordt 
gegeven door: 

1 = (1,0,0,1,1,1). (1.34) 

De inverse van A is: 

(1.35) 
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met .1. = a1a4 - a2a3. Een isotrope tensor kan natuurlijk ook in deze 
representatie gegeven worden. Het is voor isotrope tensoren echter mogelijk 
om een basis van twee tensoren te vinden [3]. In deze representatie wordt 
de elasticiteitstensof gegeven door: 

C=(3~,2JL) (1.36) 

De relatie tussen de 6-Hillvektor en de 2-Hillvektor wordt gegeven door: 

(
1 ~ ~ 1 ) ( a1, a2) = 3(2a1 + a2), 3( a1 - a2), 3( a1 - a2), 3( a1 + 2a2), a2, a2 . 

(1.37) 
Tenslotte merken we nog op dat het mogelijk is om via een hoekmiddeling 
van een transversaal isotrope tensor B = (b1, b2, b3, b4, bs, b6) te komen tot 
een isotrope tensor A = ( a1, a2). De elementen van de zo ontstane isotrope 
tensor zijn als volgt uit te drukken zijn in de elementen van de transversaal 
isotrope tensor [3]: 

{ 

a1 = ! ( 2bl + ~(b2 + b3) + b4) 

a2 = ls (b1- ~(b2 + b3) + 2b4 + 6(bs + b6)) 
(1.38) 
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Hoofdstuk 2 

Effektieve elastische 
eigenschappen van 
materialen met breuken 

In dit hoofdstuk ontwikkelen we een formalisme om de effektieve elastici
teitstensar voor een materiaal met breuken te bepalen. Om vanuit dit for
malisme tot konkrete resultaten te komen, maken we gebruik van de methode 
die Kachanov gebruikt. Voor twee gevallen, parallele breuken en wanordelijk 
verdeelde breuken, wordt de effektieve elasticiteitstensar bepaald. 

2.1 Het breukformalisme 

Een homogeen isotrope matrix met mesoskopische insluitseis gedraagt zich 
op laboratoriumschaal ( macroskopisch) effektief als een homogeen materiaal. 
We willen nu een elasticiteitstensof toekennen aan het schijnbaar homogeen 
materiaal. Daartoe vervangen we de matrix+insluitsels door een homo
geen materiaal met geschikte effektieve (elastische) materiaaleigenschappen. 
Voor dat materiaal moet gelden dat totale vervorming gelijk is aan de totale 
vervorming van de komposiet èn dat de totale spanning gelijk is aan de totale 
spanning van de komposiet (=gelijke uitwijking onder gelijke krachten). De 
effektieve elasticiteitstensar geeft ons dus de relatie tussen de gemiddelde 
spanning en de gemiddelde vervorming in de komposiet. 

(2.1) 
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Dit kunnen we ook schrijven als: 

(2.2) 

Waarbij ( ·) := ~ fv dx. 

In dit hoofdstuk zullen we gebruik maken van het breukformalisme. De 
grondslag hiervoor wordt gevormd door de relatie tussen het verplaatsings
veld en de rek: 

(2.3) 

èn de konstitutieve relatie: 

e = M: (J. (2.4) 

Hierin is M de in hoofdstuk 1 ingevoerde kompliantietensor. Daarnaast 
wordt gebruikt dat breuken geen volume hebben, èn dat ze plat zijn. Ten
slotte kunnen we met dit formalisme via de gemiddelde elastische energie
dichtheid de effektieve kompliantietensor bepalen. 

Het is nu mogelijk om met de uitdrukkingen voor de rek (2.3) en de de
finitie van de effektieve elasticiteitstensar (2.1) een uitdrukking voor het 
gemiddelde rekveld te bepalen. Als eerste schrijven we uitdrukking (2.3) 
als: 

(e) = M* : ((J), (2.5) 

met M* de inverse van de effektieve elasticiteitstensor. We kunnen M* ook 
schrijven als: Mo + 8M*. Waarin Mo de kompliantietensor van het matrix
materiaal is. 8M* is dus de verandering in de kompliantietensor ten gevolge 
van de breuken. Hiermee krijgen we tenslotte de volgende uitdrukking voor 
het gemiddelde rekveld van de komposiet: 

(e) = Mo : ((J) + 8M* : ((J). (2.6) 

We willen nu de rek (2.3) op een analoge wijze splitsen in een bijdrage ten 
gevolge van de matrix en een bijdrage ten gevolge van de breuken. Daartoe 
nemen we eerst het volumegemiddelde van de rek (2.3): 

(2.7) 
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Dit kunnen we schrijven als de som van de integraal over de volumes van 
de breuken (volumes Vr met r = 1, ... , N) en de integraal over het materiaal 
zonder breuken (volume V0 ): 

(2.8) 

Deze rechterhelft van deze vergelijking gaan we nu anders schrijven. We 
kunnen voor de bijdrage van het matrixmateriaal aan de gemiddelde rek 
schrijven: 

(2.9) 

Hierin is <Po de volumefraktie van het matrixmateriaaL Aangezien het ma
trixmateriaal homogeen is, geldt: 

<Po J <Po J Vr Mo,ijkWkldV = Vt Mo,ijkl crkzdV. 
OVo 0 Vo 

(2.10) 

Omdat het volume van de breuken 0 is, is <Po gelijk aan 1. De bijdrage van 
het matrixmateriaal aan het gemiddelde rekveld is dus gelijk aan: 

(2.11) 

De index (0) geeft aan dat er over het volume van het matrixmateriaal 
gemiddeld wordt. Gebruikmakend van deze uitdrukking en van de stelling 
van Gauss krijgen we zo voor het gemiddelde rekveld (2.8): 

(2.12) 

Als we overgaan op tensornotatie krijgen we: 

1 N j 
(e) = Mo: (cr)o +V L (nu+ un)dS. 

2 r=l Sr(Vl) 
(2.13) 

We zien dus dat de bijdrage van de breuken aan het gemiddelde rekveld 
wordt gegeven door: 
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1 N { 
8M* :(a)= 

2
V I: J, (nu+ un)dS. 

r=l Sr(Vt) 
(2.14) 

Dit is een belangrijke uitdrukking. Hieruit kunnen we namelijk met be
hulp van de gemiddelde elastische energiedichtheid de verandering in de 
kompliantietensor bepalen. Om dat te doen, schrijven we het linkerlid van 
bovenstaande uitdrukking als: 

1 N l 1 N l -I: (nu+ un)dS = -I: (nb + bn) dS, 
2V r=l Sr(Vt) 2V r=l S~(V1 ) 

(2.15) 

met b = u+ -u- en u+/- de infinitesimale sprong in de uitwijking van de 
breukrand ten gevolge van de belasting (Zie figuur (2.1)). Er wordt nu niet 
over het totale oppervlak geïntegreerd, maar over het halve oppervlak. Het 
idee is dat aan elk punt op het oppervlak met normaal n een punt op het 
oppervlak met normaal -n gekoppeld kan worden, hetgeen met name voor 
omwentelingsellipsoïden eenvoudig is in te zien. 

Aangezien de breuk plat is, kunnen we de middeling van de breukope
ningsverplaatsing b uitvoeren: 

N N 
~I:~ (nb + bn) dS = ~I: (n(b) + (b)n)(r) g(r), 

2 r=l s:(V1) 2 r=l 

(2.16) 

met g(r) is het oppervlak van de r-de breuk. 

Zoals eerder gezegd kunnen we nu met behulp van de gemiddelde elastische 
energiedichtheid de bijdrage van de breuken aan de effektieve kompliantie
tensor bepalen. Voor die gevallen waarin de rek voldoet aan de randvoor
waarde: 

Ui= (eij}Xj, Xj E rand, (2.17) 

of waarin de spanning voldoet aan de randvoorwaarde: 

(2.18) 

kunnen we de gemiddelde elastische energiedichtheid J( a) schrijven als [8] 
(dit zullen we in hoofdstuk 5 ook bewijzen): 
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Figuur 2.1: De schijfvormig breuk transformeert onder belasting in een el
lipsoïde. We kunnen aan elk punt met normaalneen punt met normaal-n 
koppelen. u+ is de loodlijn van een punt op het oppervlak met een positieve 
normaal op het oppervlak van de onbelaste breuk. 

1 
f(a) = 2(a): (e). (2.19) 

Uitgaande van de definitie van de effektieve kompliantietensor krijgen we 
zo, in het geval van voorgeschreven randuitwijking of voorgeschreven rand
belasting (d.i. dat de rek of de spanning voldoen aan de eerder genoemde 
randvoorwaarden), voor de gemiddelde elastische energiedichtheid: 

f(a) = !(a): Mo: (a)+ !(a): óM*: (a). 
2 2 

(2.20) 

Het is nu mogelijk om met behulp van de verschillende methoden de bijdrage 
van breuken aan de gemiddelde elastische energiedichtheid te bepalen. Wij 
zullen echter gebruikmaken van de niet-interaktiebenadering die Kachanov 
gebruikt [12]. Hierin wordt gebruikt gemaakt van de uitdrukking voor de 
bijdrage van de breuken aan het gemiddelde rekveld (2.16). Het is mogelijk 
om in de niet-interaktiebenadering deze term uit te rekenen. In de volgende 
paragraaf gaan we op deze methode in. 

21 



2.2 De niet-interaktiebenadering 

Zoals gezegd zullen we de uitdrukkingen die we in de vorige paragraafhebben 
afgeleid specialiseren tot het geval van niet-wisselwerkende breuken. Met 
behulp van deze benadering kunnen we een uitdrukking afleiden voor de 
bijdrage van de breuken aan de effektieve kompliantietensor. 

Als eerste merken we op dat we voor de gemiddelde energiedichtheid 
kunnen schrijven: 

1 1 N 
f(O") = -((J): Mo: (0") +- L (n. (0"). (b))(r) s(r). 

2 2V r=l 
(2.21) 

We hebben hierbij gebruik gemaakt van (2.16) en van het feit dat de span
ningstensar symmetrisch is. Dit resultaat valt bijvoorbeeld via de indexno
tatie te kontroleren. 

In het geval van voorgeschreven randbelasting geldt per definitie dat de 
aangelegde spanning gelijk is aan de gemiddelde spanning. De eerste term 
aan de rechterkant van vergelijking (2.21) kunnen we makkelijk uitrekenen. 
Voor een isotroop materiaal geldt namelijk: 

(2.22) 

met E de Youngmodulus en v de poissonverhouding. Om de tweede term 
te berekenen wordt de zogenaamde breukkompliantietensor B ingevoerd: 

(b) = t · B. (2.23) 

t is de traktie die op de breuk werkt en (b) de gemiddelde breukopeningsver
plaatsing. Aangezien in de niet-interaktiebenadering de traktie op de breuk 
te schrijven is als: 

t = n · (O") (2.24) 

kunnen we voor de breukkompliantietensor schrijven: 

(b) = n · (O") · B. (2.25) 

De breukkompliantietensor is in principe uit te rekenen door het bijbeho
rende elastische probleem op te lossen. Daar dit al voor ons gedaan is, be
steden we daar verder geen aandacht aan, we gebruiken alleen het resultaat 
[12]: 
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B = 16a(l- v2) (z- ~nn) . 
37rE(1-~) 2 

(2.26) 

We zijn nu in staat om met de uitdrukkingen voor de breukkompliantieten
sor en met de basisvergelijking, de extra kompliantie ten gevolge van breuken 
te bepalen. Daartoe vullen we de uitdrukking voor de gemiddelde breuk
openingsverplaatsing (b) uit vergelijking (2.25) in de uitdrukking voor de 
gemiddelde elastische energiedichtheid (2.21). Vervolgens werd met behulp 
van de relatie 8f(u) =~(u): 8M*: (u) de volgende relatie afgeleid: 

N 
8M* = -1 L s(r) (nBn)(r). 

2V r=l 
(2.27) 

Voor twee gevallen rekenen we nu, in navolging van Kachanov (12], de ef
fektieve moduli uit. Omdat we uitgaan van een niet-interaktiebenadering is 
het voldoende om te middelen over de verschillende oriëntaties. 

Door de breukkompliantie voor een schijfvormig breuk in te vullen in (2.27) 
krijgen we: 

(2.28) 

a3 

met a(r) de straal van de r-de breuk, p(r) := ~ is een term die we tegen-
a3 

komen in de breukdichtheid p = 2":~1 ~· Verder zijnE de Youngmodulus 
en v de poissonverhouding van het isotrope matrixmateriaaL 

Omdat we in het vervolg uitgaan van identieke breuken kunnen we ver
gelijking (2.28) schrijven als: 

(2.29) 

Waarbij p de breukdichtheid is. We kunnen nu op eenvoudige wijze de 
kompliantietensor voor verschillende breukkonfiguraties bepalen. 
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2.2.1 Effektief isotrope media 

Het eerste geval waarin we de effektieve moduli bepalen, is die van een effek
tief isotroop materiaal d.i. een materiaal met volledig wanordelijk verdeelde 
breuken. In het geval van een effektief isotroop medium komen alle moge
lijke oriëntaties van de breuken even vaak voor. Het is eenvoudig in te zien 
dat dan: 

(2.30) 

en 

(2.31) 

met 1 de vierde-orde eenheidstensor. Als we dit invullen in (2.29) en de zo 
verkregen uitdrukking daarna links en rechts met a kontraheren krijgen we: 

8( 1 - v
2

) ( V V 2) 
bf=p 9E( 1 -~) (1-2)CTijCTij- 10 (akk) . (2.32) 

Aangezien we verwachten dat voor een materiaal met volledig willekeurig 
verdeelde breuken de effektieve elasticiteitstensof die van een isotroop ma
teriaal is, verwachten we dat we de gemiddelde elastische energiedichtheid 
kunnen schrijven als de gemiddelde elastische energiedichtheid van een iso
troop materiaal (2.22). Met enig rekenwerk kunnen we zo de effektieve 
elastische moduli E* en f-L* bepalen: 

E* ( 
16(1- v2)(1- fij) ) - 1 

E 1 + 9(1- ~) p 

( 
16(1- v)(1- :0 )-1 

f-L 
1 + 9(1- ~) p 

(2.33) 

In figuur (2.2) zijn beide grootheden voor v = 0.25 weergegeven. 

2.2.2 Effektief transversaal isotrope media 

Op eenzelfde manier als bij de effektief isotrope media, kunnen we nu de 
effektieve moduli voor een effektief transversaal isotroop medium bepalen. 

24 



1.00 

\ 
~~ 

~ ~ ~ -

0.10 

0.60 

0.40 

0.20 

o.oo 
o.oo 0.20 0.40 0.,0 0.10 1.00 

f 

Figuur 2.2: De genormeerde Youngmodulus ( ~·) en de genormeerde ( ~·) 
Paissouverhouding voor een materiaal met willekeurig verdeelde, niet
wisselwerkende breuken uitgezet tegen de breukdichtheid. 

We moeten ons realiseren dat we naar een systeem met parallele breuken 
moeten kijken. De effektieve moduli voor een matrix met breuken met 
normaal in de z-richting zijn: 

E* E (1 16(1- v2) )-1 
+ 3(1-~) p 

8(1- v) 
( ) 

-1 

11 1 + 3( 1 - ~) p 

In figuur (2.3) staan de beide grootheden voor v = 0.25 uitgezet. 

2.2.3 Tenslotte 

(2.34) 

In dit hoofdstuk hebben we gezien dat het mogelijk is om een formalisme 
te ontwikkelen waarmee we in principe in staat zijn om de effektieve elasti
sche moduli voor materialen met schijfvormige breuken te bepalen. In het 
algemeen moeten we echter onze toevlucht nemen tot een benadering. We 
hebben gekozen voor de niet-interaktiebenadering. Het is mogelijk om met 
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Figuur 2.3: De genormeerde Youngmodulus ( E].;*) en de genormeerde Pois

sonverhouding ( ~) voor een materiaal met parallele, niet wisselwerkende 
breuken uitgezet tegen de breukdichtheid. 

het hieruit voortvloeiende formalisme voor verschillende breukkonfiguraties 
de effektieve elastische moduli te bepalen. We hebben voor twee typen sys
temen de effektieve elastische moduli uitgerekend. 

De uitkomsten blijken echter voor grote breukdichtheid overeen te ko
men met de moduli die Kachanov heeft uitgerekend voor dezelfde systemen 
met onderlinge interaktie [12]. Een dergelijke situatie doet zich ook voor 
in de aanpak van de effektieve mediumtheorie: de resultaten uit de niet
interaktiebenadering komen tot vrij grote volumefraktie overeen met een 
benadering waarin de onderlinge interaktie tussen de breuken is verdiskon
teerd. Het feit echter dat in het formalisme van de effektieve mediumtheorie 
volumefrakties voorkomen, geeft aanleiding tot de verwachting dat in het ge
val van breuken (per definitie geen volume) het formalisme van de effektieve 
mediumtheorie op zijn minst voorzichtig moet worden gehanteerd [12, ?]. 
Wij zullen echter in het volgende hoofdstuk laten zien dat we de resultaten 
uit de effektieve mediumtheorie zonder meer kunnen specialiseren tot het 
geval dat de insluitseis breuken zijn. 
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Hoofdstuk 3 

Effektieve elasticiteitstensor 
van een medium met 
insluitsels. 

In het voorgaande hoofdstuk hebben we gebruik gemaakt van de niet- interak
tiebenadering in het breukformalisme om de effektieve elastische moduli van 
materialen met schijfvormige breuken te bepalen. Zoals we hebben opgemerkt 
zijn er ook andere formalismes om de effektieve elasticiteitstensor te bepalen. 
In dit hoofdstuk zullen we een effektief- medium-formalisme opstellen voor 
materialen met schijfvormige breuken. Om te kijken of we dezelfde uitdruk
kingen krijgen als in de niet-interaktiebenadering van het breukformalisme, 
zullen we in dit hoofdstuk tevens in een niet-interaktie benadering van het 
effektieve- medium-formalisme de effektieve elasticiteitstensor van effektief 
isotrope en van effektief transversaal isotrope materialen bepalen. 

Bij de berekening van de effektieve elasticiteitstensor maken we gebruik 
van het vektorformalisme uit Hoofdstuk 1. Dit houdt de algebra overzichte
lijk. 

3.1 Effektieve elasticiteitstensar voor een mate
riaal met schijfvormige breuken 

In hoofdstuk 3 hebben we de effektieve elasticiteitstensar ingevoerd. Dit 
is de elasticiteitstensar van een homogeen materiaal met dezelfde (globale) 
elastische eigenschappen als het te bestuderen een heterogene materiaal. 
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De berekening van de effektieve elasticiteitstensar is niet triviaal. In het 
algemeen geldt niet de lineaire mengregel [11]: 

(3.1) 

De indices in bovenstaande vergelijking geven de fase aan: (0) duidt het 
matrixmateriaal aan en (1) duidt de fase van het insluitsel aan. 

De effektieve elasticiteitstensar kan bepaald worden door uit te gaan van 
de evenwichtsvergelijking: 

V· (C(r): e(r)) = 0. (3.2) 

Als we nu definiëren: C(r) := C0 + t5C(r), met C0 de elasticiteitstensar van 
het referentiemateriaal, kunnen we bovenstaande vergelijking ook schrijven 
als: 

V· (Co: e(r)) = -t5F(r), (3.3) 

met 

t5F(r) = V· (t5C(r): e(r)). (3.4) 

Als we nu C0 gelijk stellen aan de elasticiteitstensar van de homogene iso
trope matrix, dan is t5C(r) alleen ongelijk aan 0 binnen de insluitsels. De 
insluitseis hebben in deze beschrijving dus een extra krachtdichtheidsveld in 
het medium tot gevolg. 

Omdat de matrix homogeen èn isotroop is, kunnen we met vergelijking 
(1.5) schrijven: 

1 
JLo~u(r) + ( 3JLo + "'o)VV · u(r) = -t5F(r), (3.5) 

met JLo de afschuifmodulus en "'o is de bulkmodulus (zie Hoofdstuk 1). De 
bij deze vergelijking behorende randvoorwaarde is: 

ui(S) = uo,i(S), (3.6) 

waar uo,i het verplaatsingsveld in het medium zonder insluitsels, maar onder 
dezelfde belasting, is. In het geval dat het lichaam oneindig uitgestrekt is, 
wordt de randvoorwaarde gegeven door: 

lim lui( x) - uo i(x)l = 0 
X-+<X> ' 

(3.7) 
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Samen met vergelijking (3.5) vormt dit een bronprobleem met als oplossing 
[9]: 

u(r) uo(r) + fv dr'g(r, r')t5F(r'), (3.8) 

met 

lim 9ij(x) = 0. 
X--+oo 

(3.9) 

gis de bij dit probleem behorende Greentensor die we aanduiden als de 'Wil
lispropagator' voor een homogeen medium. In appendix A wordt afgeleid 
dat de Willispropagator gelijk is aan: 

, 1 (7J.Lo + 3",;o I g r,r = --
( ) 87rJ.Lo 4J.Lo + 3",;o Ir- r'l 

J.Lo + 3",;o (r- r')(r- r')) 
+ 4J.Lo + 3",;o Ir- r'l 3 · 

(3.10) 
Omdat we werken met de rektensor in plaats van de verplaatsing, dienen we 
van het verplaatsingsveld (3.8) over te gaan op het rekveld: 

e(r) = e0 + (v f dr'g(r, r')t5F(r')) . 
Jv sym 

(3.11) 

Omdat e een symmetrische tensor is, wordt in de laatste term van het rech
terlid eveneens gesymmetriseerd. Vergelijking (3.11) kan met behulp van 
partiële integratie geschreven worden als: 

e(r) = e0 - fv dr'f(r, r') : t5C(r'): e(r'), (3.12) 

met rijk/ = 8j8{9ikl((ij)(kl))' waarbij 9ik de komponent ik van de Willispro
pagator is en waar met l((ij)(kl)) wordt aangegeven dat de Willispropagator 
nog gesymmetriseerd dient te worden in i en j, k en l èn in ij en kl. We 
kunnen (3.12) als volgt interpreteren: het rektensorveld bestaat uit het rek
tensorveld ten gevolge van een uitwendige kracht die werkt op het medium 
zonder insluitseis + het rektensorveld tengevolge van de door de insluitseis 
geïnduceerde rek. Het is handig om vergelijking (3.12) formeel te schrijven 
als: 

e(r) eo - Ç : t5C : e, (3.13) 
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met Ç een integraaloperator die korrespondeert met f( r, r'). Dit wordt de 
Lippmann-Schwinger vergelijking genoemd. Vergelijking (3.13) is een impli
ciete vergelijking voor de rek. Na middeling volgt een eveneens impliciete 
vergelijking voor de bijdrage van de insluitseis aan de effektieve elasticiteits
tensof 8C*. We zijn nu in staat om een formele uitdrukking voor 8C* te 
geven. Omdat per definitie: 

(8C : e) = 6C* : (e) (3.14) 

en, dit volgt uit (3.12), 

e = (1 + Ç: 6C): eo, (3.15) 

kunnen we afleiden dat: 

(3.16) 

We hebben gebruikt dat eo buiten de middelingshaken gehaald kan worden. 
Vergelijking (3.16) is een formele uitdrukking voor de bijdrage van de in
sluitsels aan de effektieve elasticiteitstensor. 

Om te laten zien dat we voor breuken (geen volume) deze uitdrukking niet 
zonder meer kunnen gebruiken, schrijven we (3.16) op een andere manier: 

óC* = <f>o((1 + Ç : óC)-1 )o + </>1 ((1 + Ç : óC)-1 )I 
<f>o(8C- 1 : (1 + Ç: óC)-1 ) 0 + <f>I(6C-1 : (1 + Ç: 6C)-1)I 

(3.17) 

We hebben gebruik gemaakt van de definitie: 

A -·-A·B 1 B .- . . (3.18) 

Als we in (3.17) de volumefraktie van het matrixmateriaal 1 stellen en de 
volumefraktie van de insluitseis gelijk aan 0 stellen, krijgen we: 

6C* = 0. (3.19) 

Dit zou dus inhouden dat breuken geen invloed hebben op de elastische 
eigenschappen van de komposiet. Dit spreekt echter de feiten tegen. Daar
naast is het resultaat wat bevreemdend omdat het formalisme tot dusver 
exakt was. Dit zijn de redenen waarom we zullen blijven uitgaan van dit 
formalisme. In het geval van breuken breiden we het echter uit door een 
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limietprocedure in te voeren: we laten het volume van de insluitseis naar 
0 gaan, terwij het oppervlak van de insluitseis naar een konstante waarde 
gaat. Kortom, we berekenen de bijdrage van de insluitseis aan de effektieve 
elasticiteitstensof als funktie van een karakteristieke lengte van de breuken 
èn als funktie van een parameter waarmee we het volume van de insluitseis 
naar 0 laten gaan. De berekeningen blijven het eenvoudigst als we uitgaan 
van omwentelingsellipsoïden. De limietprocedure bestaat er nu uit van de 
omwentelingsellipsoïde een schijf te maken. De karakteristieke lengte is nu 
de straal van de schijf, de lopende parameter is de verhouding van de om
wentelingsas en de straal van de schijf. 

In de volgende paragraaf zullen we in de niet-interaktiebenadering met be
hulp van de bovengenoemde limietprocedure een algemene uitdrukking af
leiden voor de bijdrage van breuken aan de effektieve elasticiteitstensor. De 
reden waarom we dit in de niet-interaktiebenadering doen is tweeledig. Ten 
eerste is de formele uitdrukking (3.16) over het algemeen niet analytisch 
op te lossen. In de niet-interaktiebenadering hoeven we echter alleen het 
ééndeeltjesprobleem op te lossen. Voor omwentelingsellipsoïden kunnen we 
dit analytisch doen. De volumemiddeling komt dan overeen met een mid
deling over de verschillende oriëntaties van de verschillende breuken. Ten 
tweede kunnen we de resultaten direkt specialiseren tot die twee gevallen 
waarvoor we in het vorige hoofdstuk expliciet de effektieve elastische mo
duli hebben bepaald. 

3.2 De niet-interaktie benadering 

Om tot een niet-interaktiebenadering te komen, schrijven we (3.12) als: 

e(r) = eo- t J dr'f(r,r'): óC(r'): e(r'), 
i V; 

(3.20) 

met Vi het volume van het i-de insluitsel. We zullen ons verder beperken tot 
die gevallen waarin 8C(r) = 0 voor r in de matrix en óC(r) = óC =konstant 
in de insluitsels. De rek (3.20), welke alleen binnen de insluitseis van e0 

verschilt, kunnen we dan schrijven als: 

e(r) = eo- f. dr'f(r, r') : 8C: e(r') lv1 
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De laatste term van het linkerlid geeft de bijdrage van het j-de insluitsel 
aan het totale rekveld ten gevolge van de interaktie van dat insluitsel met de 
andere insluitsels. Want als we r binnen het j-de insluitsel kiezen, kunnen 
we (3.21) als volgt interpreteren: het rektensorveld binnen het j-de insluitsel 
bestaat uit het rektensorveld dat er zou heersen als er geen insluitseis waren 
+ de bijdrage tengevolge van de zelfinteraktie + het rektensorveld dat ge
mduceerd wordt door interaktie van het j-de insluitsel met haar omgeving. 
In de niet-interaktiebenadering laten we deze term weg: 

e(r) = e0 - f dr'f(r, r'): 8C: e(r'). 1v1 

(3.22) 

Als we ervan uitgaan dat het rektensorveld binnen het insluitsel konstant is, 
dan komen we tot een konsisten te oplossing als depolarisatietensor P, 

P := f dr'f(r, r') 
1v1 

(3.23) 

konstant is. In appendix B wordt bewezen dat de depolarisatietensor in
derdaad een konstante is in die gevallen waarin Vj een ellipsoïde is. De rek 
(3.22), welke alleen binnen de insluitseis verschilt, kunnen we nu schrijven 
als: 

e( r) = e 0 - P : óC : e (3.24) 

Hiermee krijgen we dan als de bijdrage van de insluitseis tot de effektieve 
elasticiteitstensar (3.17): 

óC* = <Pt (8C: (1 + P: 8C)-
1}t 

1 ·<Po+ <Pt((1 + P: óC)-1}1 
(3.25) 

Om deze af te leiden is gebruik gemaakt van de relatie: (e)0 = e0 en de 
identiteit (e) = <Po(e)o + <Pt (e)t. Hieruit volgt dan het gestelde. 

We hebben nu dus een formele uitdrukking voor de bijdrage van de in
sluitsels aan de effektieve elasticiteitstensar in de niet-interaktiebenadering. 
We willen deze uitdrukking specialiseren tot het geval van schijfvormige 
breuken. In de vorige paragraaf hebben we aangegeven dat we dit doen via 
een limietprocedure. De effektieve elasticiteitstensar voor een materiaal met 
omwentelingsellipsoïden als insluitseis is eigenlijk een funktie van de stralen 

ar en de assenverhouding c <Pt = ~11" L~=l f1f.. Door nu de assenverhou
ding f naar nul te laten gaan, wordt de omwentelingsellipsoïde een schijf. 
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We verwachten dus dat de effektieve elasticiteitstensar voor een materiaal 
met breuken afhankelijk is van de stralen ar. Met de limiet van een tensor 
bedoelen we de limiet van de afzonderlijke tensorkomponenten. De bijdrage 
van breuken aan de effektieve elasticiteitstensar bepalen we met behulp van 
de volgende limietregels: 

• lim(A : B) = (lim A) : (lim B) als beide rechterlimieten bestaan; 
€-+0 €-+0 €-+0 

• lim(A) = (lim A) als lim A bestaat. (3.26) 
€-+0 €-+0 €-+0 

De eerste regel is een generalisatie van de bekende produktregeL De tweede 
regel berust op het feit dat een middeling bestaat uit een kombinatie van 
(Riemann-) sommen en dubbele kontrakties. Met gebruikmaking van ver
gelijking (3.25) krijgen we zo voor de bijdrage van breuken aan de effektieve 
elastici teitstensor: 

óC*(p)= (óC:limHo1J(ifJI)) , 
1 · <Po + (lim€ ...... o V( <P1)) 

(3.27) 

met p = f(ar) en V( <PI):= ifJI(l + P: óC)-1. Dit is alleen een uitdrukking 
voor de bijdrage van de breuken aan de effektieve elasticiteitstensar als de 
noemer niet singulier is en als 1J(p) := lim€ ...... 0 V(E) bestaat. Hoewel het 
notationeel niet helemaal netjes is, zullen we van nu af aan in plaats van 
1J(E), V(<f:JI) schrijven. 

Voor de berekening van V(p) hebben we een uitdrukking van de depola
risatietensor en een uitdrukking van de elasticiteitstensar van de matrix 
nodig. Als we de assenverhouding veel kleiner dan 1 nemen, is het moge
lijk een eenvoudige uitdrukking te geven voor de depolarisatietensor van een 
omwentelingsellipsoïden met assen (a, a, m) 1 . Dit is een schijfje met de nor
maal parallel aan de z-as. De depolarisatietensor wordt dan gegeven door 
(14] 2 : 

1 N.B. het is mogelijk om voor een omwentelingsellipsoïde de depolarisatietensor exakt 
te berekenen. In appendix B wordt aangegeven hoe dit gedaan kan worden. Het blijkt 
namelijk dat in het geval van omwentelingsellipsoïden de elliptische integralen die voor
komen in de uitdrukking van de depolarisatietensor degeneren tot analytisch oplosbare 
integralen. 

2 N .B. het laatste plusteken in de uitdrukking van de depolarisatietensor moet een 
minteken zijn. 
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De depolarisatietensor is uitgedrukt in de zes basisvektoren die de ruimte 
van transversaal isotrope tensoren opspannen (de vektornotatie uit Hl). De 
elasticiteitstensar voor een isotroop medium is in deze notatie gelijk aan: 

C0 = (2(~>: + ~JL), J2À, J2À, K + ~JL, 2JL, 2JL). (3.29) 

Hiermee kunnen we de limiet voor f. -> 0 van V( </>1 ) bepalen. 

( 
1 1 ) -1 

V(p) := lim( -;:- + -;:-P: 8C )I. 
i--+0 'f'l 'f'l 

(3.30) 

Enig rekenwerk geeft dan: 

(3.31) 

We zien dat p gelijk is aan de breukdichtheid zoals die in hoofdstuk 3 is ge
definieerd. Tevens zie we dat de noemer van (3.27) inderdaad niet singulier 
hoeft te zijn. 

We passen nu de afgeleide uitdrukkingen van de effektieve elasticiteitstensar 
van materialen met schijfvormige breuken toe op twee gevallen: materialen 
met parallele breuken en effektief isotrope materialen. 

3.2.1 Een matrix met paraHele identieke breuken 

Voor de bepaling van de effektieve elasticiteitstensar van een materiaal met 
parallele breuken hoeft geen hoekmiddeling uitgevoerd te worden. Dit ver
eenvoudigt de uitdrukking voor de effektieve elasticiteitskonstante bijhoor
lijk: 

óC* = 8C1: V(p) . 
1 · </>o + V(p) 
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Omdat het uitwerken hiervan een eenvoudige doch niet-geringe boekhoud
kundige kwestie is, geven we alleen het resultaat: 

C* _ ( ( ! ) .!fp(1 - v
2

) + 1 vf2,\ vf2,\ ~ + ~JL 2 2JL ) 
-

2 ~+3JL R 'R' R' R 'JL, §. (1-11) ' 
1 + 3p 1-E 

2 

(3.33) 

met p = ~ en R = 1
3
6 p (!=~r + 1. Duidelijk is dat de axiale shearmodulus 

verandert: 

I' À =I' ( 1+ ~p G =;)) _,, (3.34) 

terwijl de transversale shearmodulus gelijk is aan die van het matrixmateri
aaL De effektieve Youngmodulus volgt eenvoudig uit de kompliantietensor. 
Door de inverse van uitdrukking (3.33) te nemen krijgen we een uitdrukking 
voor de kompliantietensor. De inverse van de vierde komponent daarvan is 
gelijk aan de Youngmodulus: 

E* = -__,...,,-E __ _ 
1 + 1;(1- v2)p' 

(3.35) 

met Ede Youngmodulus van de isotrope matrix. 

3.2.2 Een materiaal met een effektief isotrope elasticiteits
tensor 

Heeft een materiaal een effektieve isotrope elasticiteitstensor, dan kan deze 
expliciet worden berekend. Hoe dat gaat zullen we in het volgende bespre
ken. We zullen hierbij gebruik maken van de Hili-notatie voor een isotrope 
vierde-orde tensor (Zie Hoofdstuk 1). Dit vereenvoudigt de algebra aan
zienlijk. De hoekmiddeling van de D matrix gebeurt volgens het recept uit 
hoofdstuk 1 hetgeen leidde tot vergelijking (1.38). Het resultaat van deze 
berekening is dan uiteindelijk: 

C* = (1 + ~~' 1 +IJ\ (~~'i)(t-v)) . 
9 1-211) 9 (1-~) 

(3.36) 

De effektieve shearmodulus volgt direkt uit C*: 
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* _ ( 16p(1- K)(1- v))-I 
J.L - J.L 

1 + 9 (1- j) (3.37) 

3 • • 
De effektieve Youngmodulus volgt uit de vergelijking: E* = K ~~ : 

K*+T 

E* = E (1 + 16p (1- v2)(1- Ïij)) -I 
0 9 (1-j) 

(3.38) 

Als we dit met de resultaten van de niet~interaktiebenadering uit hoofdstuk 2 
vergelijken, zien we dat deze hetzelfde zijn! Dit leidt tot de gedachte dat het 
mogelijk zou moeten zijn om een korrespondentie tussen de verschillende 
stappen uit de benadering die Kachanov gebruikte en de Greentensorme
thode tot stand te brengen. Tevens kunnen we kijken of het mogelijk is om 
grenzen te bepalen voor de effektieve moduli van materialen met schijfvor
mige breuken. 

3.3 De lage-dichtheidsbenadering 

Een andere benadering voor het bepalen van effektieve moduli is de lage
dichtheidsbenadering. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de volumefraktie 
van de insluitseis zo klein is dat (3.25) benaderd kan worden door: 

(3.39) 

d.w.z dat de tweede term in de noemer van vergelijking (3.25) verwaarloosd 
wordt. We kunnen echter laten zien dat voor een ellipsoïde de lage- dicht
heidsbenadering niet altijd geldt. Hiervoor bekijken we vergelijking (3.25) 
nog eens: 

óC* =<PI 8CI: ((1 + P: 8Cti)I 
1 ·<Po+ <PI((1 + P : 8C)-I )I 

(3.40) 

De lage dichtheidsbenadering houdt dus in dat: 

(3.41) 

We laten nu zien dat de limiet <PI -+ 0 voor breuken niet voldoende is voor 
geldigheid van de lage dichtheidsbenadering. 

Er zijn verschillende manieren waarop we de limiet kunnen nemen. Om 
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deze te bepalen kijken we een systeem met omwentelingsellipsoïden met 
assen (a, a, w) (een omwentelingsellipsoïde met de z-as als rotatie-as) als 
insluitsel. In dat geval geldt: 

(3.42) 

We kunnen dus E of ay naar nullaten gaan, of de koncentratie van de deel
tjes heel klein nemen (dit laatste wordt wel de verdunde limietbenadering 
genoemd). We laten nu eerst E ~ 0. We hebben gezien dat de effektieve 
moduli afhankelijk zijn van de breukdichtheid: 

(3.43) 

Als nu ay ~ 0, dan geldt de genoemde ongelijkheid niet omdat enerzijds 
zou moeten gelden dat: 

(3.44) 

en anderzijds dat: 

(3.45) 

(alle waarden kunnen in principe aangenomen worden!) 
Laten we nu echter ai ~ 0, dan verdwijnen zowel de breukdichtheid 

als de volumefraktie. We kunnen in dit geval wel verwachten de zowel de 
lage-dichtheidsbenadering als de verdunde limietbenadering bruikbaar zijn. 

Resumerend kunnen we stellen dat voor een ellipsoïde met assen (a, a, w) 
de lage dichtheidsbenadering alleen geldt als </>1 ~ 1 en tevens p ~ 1. 

3.4 Konklusie 

In dit hoofdstuk hebben we laten zien dat het mogelijk is om een effektieve
medium theorie te gebruiken voor materialen met schijfvormige breuken. 
Cruciaal daarbij is dan wel dat de breuk een limietgeval is van een omwen
telingsellipsoïde. De limiet' van omwentellingsellipsoïde dient echter op het 
laatst genomen te worden. Tevens is gebleken dat de uitdrukkingen die we 
krijgen in de niet-interaktiebenadering identiek zijn aan de uitdrukkingen 
die we krijgen in de niet-interaktiebenadering van het breukformalisme. 
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Hoofdstuk 4 

Korrespondentie tussen 
Kachanov's methode en de 
Greentensormethode 

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat de resultaten in de niet-interaktie 
benadering van de Greentensormethode gelijk zijn aan de resultaten van het 
breukformalisme in de niet-interaktie benadering. Dit maakt de het aanne
melijk dat er een korrespondentie moet zijn tussen de belangrijkste groothe
den uit beide modellen. In dit hoofdstuk laten we zien dat het inderdaad 
mogelijk is de breukdichtheid p en de breukkompliantietensor B uit te druk
ken in de volumefraktie <PI, de elasticiteitstensor van de matrix Co en de 
depolarisatietensor P, ofwel in de volumefraktie <jl1 en de D-tensor V( <PI)· 

4.1 Formele uitdrukking 

Om de twee formalismes te vergelijken zetten we de uitdrukkingen voor de 
variatie van de kompliantietensor ten gevolge van de breuken naast elkaar: 

{ 

l "\'N S(r)(nBn)(r). 
V L....r=l ' 

8M* = 
lim{-+o(<PI(l + ç; : 8C)-1 )I : (</lo(l + Ç: 8C)-1 )01 :Ma. 

(4.1) 

De eerste uitdrukking komt van vergelijking (2.27). De laatste uitdrukking 
is op de volgende manier uit de uitdrukking voor 8M* in het Greentensorfor
malisme te verkrijgen. Voor een materiaal met holle omwentelingsellipsoïdes 
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als insluitseis en een elastisch isotrope matrix geldt de volgende relatie voor 
de variatie in de elasticiteitstensar ten gevolge van die insluitsels: 

óC* _ óC : (4>1(1 + Ç : óC)-1)1 ( ) 
- <l>o((l + Ç: 6C)-1}o + (4>1(1 + Ç: óC)-1)1 · 

4
·
2 

We merken op dat in de niet-interaktie benadering het linkerlid van boven
staande vergelijking nagenoeg hetzelfde blijft. Alleen moet de integraalope
rator Ç dan vervangen worden door de depolarisatietensor P. Het ligt dus 
voor de hand om nu D(<t>I) te definiëren als 4>1(1 + Ç : óC)-1 . Voor het 
(type)gemak definiëren we f als </>o((l + Ç : óC)-1)0 • In het geval van de 
niet-interaktie benadering is D( <PI) dan gelijk aan de D-tensor en is f gelijk 
aan de eenheidstensar 1. Hiermee wordt vergelijking ( 4.2) dan: 

óC* = óC : (D( </>1)}1. 
f + (D(</>1)}1 

( 4.3) 

Omdat óC* = C* - C0 en óC = -C0 volgt uit bovenstaande vergelijking dat: 

( 4.4) 

Kontraheren we nu beide zijden van deze vergelijking van rechts met M*( = 
Mo + óM*), dan krijgen we de volgende vergelijking: 

( 4.5) 

Door nu zowel het linker- als het rechterlid van rechts te kontraheren met 
( 1 + ('D(~1 ))t ) en vervolgens van beide zijden de eenheidstensar af te trekken, 
zijn we nog maar één stap verwijderd van het beoogde eindresultaat: een 
kontraktie van rechts met M* levert namelijk: 

óM* = (D(</>1))1: f-1 : Mo. ( 4.6) 

Omdat het buiten het bestek van dit werk valt om de equivalentie van beide 
formele uitdrukkingen te onderzoeken, volstaan we met het vergelijken van 
de uitrdukkingen in de niet-interaktie benadering. Dit doen we in de vol
gende paragraaf. 

4.1.1 Equivalentie in de niet-interaktie benadering 

Als de twee verschillende benaderingswijzen equivalent zijn, is het mogelijk 
uitdrukkingen voor de breukdichtheid en de breukkompliantietensor af te 
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leiden uit de D-tensor en de volumefraktie. Om dit te doen beperken we ons 
tot het ééndeeltjessysteem. Dit levert dan de volgende twee uitdrukkingen 
voor de variatie van de kompliantietensor: 

{ 

p~nBn; 
hM*= 

limf ..... o V( <PI) : Mo, 
(4.7) 

met p de breukdichtheid en a de straal van de breuk. De breukkompliantie
tensor volgt dus op de volgende manier uit de variatie van de kompliantie
tensor ten gevolge van de breuk: 

B .!!:_n · hM* · n; 
p7r 

.!!:_n · lim V( 1>1) : Mo · n. 
p7r f-+0 

(4.8) 

( 4.9) 

Aangezien de depolarisatietensor, dus de V( <PI) matrix, is afgeleid voor een 
breuk met de normaal in de z-richting staat de normaal van de breuk uit 
het breukformalisme dus ook in de z-richting, n = ez. Als eerste rekenen we 
hM* uit: 

hM* = lim V( <PI): Mo. 
E-+0 

( 4.10) 

Met gebruikmaking van de in hoofdstuk 4 afgeleide uitdrukking voor de 
D-tensor volgt voor de verandering in de kompliantietensor: 

* ( 16p 2 8p (1- 11
2
)) 

hM = 0,0,0, 3E (1- 11 ),0, 3E (1 - ~) ( 4.11) 

Hieruit volgt direkt dat de enige komponenten van de kompliantietensor die 
ongelijk aan 0 zijn: 

40 

8p (1- 112 ) 

3E (1- ~) 

8p (1- 112 ) 

3E (1- ~) 

16p (1 - 112) 

3E 
( 4.12) 



Met vergelijking ( 4.9) volgt dan uiteindelijk voor de breukkompliantietensor: 

a * 16a(1- v
2

) ( v ) 
-ez · c5M · ez = ( v)E I- -ezez 
p1r 1r 1- 2 2 

( 4.13) 

Dit is juist de uitdrukking van de breukkompliantietensor (2.26). 

Het is dus mogelijk om de breukkompliantie af te leiden uit de depolarisatie
tensor en de elasticiteitstensof van de matrix. Op zich was dit te verwachten 
daar bij niet-interaktie benadering in het breukformalisme de fysika a.h.w. 
verstopt zit in de breukkompliantie, bij de greentensormethode zit deze ahw 
in de depolarisatietensor en de elasticiteitstensor. 

Ten slotte staan we nog even stil bij de relatie tussen de volumefraktie en 
de breukdichtheid. 

4.1.2 de relatie tussen volumefraktie en breukdichtheid 

Voor een ellipsoïde met assen (ai, ai, mi) geldt: 

Pi = !I,i, ( 4.14) 
31rf: 

hierin is Pi de partiële breukdichtheid en </>J,i de volumefraktie van die ellipso
Ide. Aangezien de volumefraktie additief is, geldt voor de breukdichtheid 
voor een materiaal met identieke breuken: 

N </YI 
p:=LPi=-4 -· 

i=l 31ff 

( 4.15) 

Omdat de breukdichtheid een schijnbare volumefraktie is, mag deze waarden 
groter dan 1 aannemen. 

4.2 konklusie 

In dit hoofdstuk hebben we aannemelijk gemaakt dat het breukformalisme 
equivalent is met de Greentensormethode. Daarnaast is duidelijk geworden 
dat er een eenduidige identifikatie mogelijk is tussen de belangrijkste groot
heden uit de verschillende formalismes. Dit leidt ons tot de konklusie dat 
het mogelijk is om de eigenschappen van materialen met breuken volledig 
te begrijpen in de taal van de effektieve-mediumtheorie. Dit heeft dan o.a 
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tot gevolg dat we kunnen kijken naar de bounds voor de effektieve moduli 
voor materialen met schijfvormige breuken. Dit zullen we in het volgende 
hoofdstuk doen. 
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Hoofdstuk 5 

Grenzen 

In dit hoofdstuk leiden we grenzen af waartussen de effektieve eigenschap
pen van isotrope en transversaal isotrope komposieten zouden moeten liggen. 
Hierbij gebruiken we het Hashin-Shtrikman variatieprincipe. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van het principe van minimale potentiële energie. Hoewel 
het Hashin-Shtrikman variatieprincipe wordt gebruikt voor bolvormige in
sluitsels, zullen we dit principe ook toepassen in het geval dat de insluitseis 
omwentelingsellipsoïden zijn. Het is echter nog een open vraag of de elas
ticiteitstensoren die we zo uitrekenen inderdaad opgevat mogen worden als 
grenzen voor de effektieve elasticiteitstensar van een materiaal met breuken 
en zo ja, voor welke materialen geldt dat dan. In de voorlaatste paragraaf 
zullen we daar dieper op ingaan. 

5.1 De afleiding van de Hashin-Shtrikman funk
tionaal 

Om boven- en benedengrenzen te bepalen van materialen met insluitels, ge
bruiken we het principe van minimale potentiële energie. Als we de exakte 
spannings- en rekvelden vervangen door probeervelden die voldoen aan de 
grensvoorwaarden en de evenwichtsvoorwaarden, is de potentiële energie van 
dit systeem (matrix, inklusies en probeervelden) groter dan de potentiële 
energie van het fysische systeem. Er is alleen gelijkheid als de probeervelden 
gelijk zijn aan de exakte velden. De probeervelden en de daarmee geassoci
eerde grootheden onderscheiden we van de exakte grootheden door middel 
van een tilde (). 
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Allereerst merken we op dat als het rekveld en/of het spanningsveld aan 
de volgende randvoorwaarden voldoen [18]: 

ui(x) = (eij(x))xj met x E rand 

of 

CTij(x)nj(x) = (CTij(x))nj(x) met x E rand, 

de gemiddelde potentiële energie (U): 

1 
(U) = 2(e: C : e), 

met C de elasticiteisttensor en e het rekveld, te schrijven is als: 

(U)= ~(e) : C*(e), 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 

met (e) het volume gemiddelde van het rekveld en C* de effektieve elastici
teitstensor. Het bewijs (voor randvoorwaarde (5.2)) gaat als volgt. Voor de 
gemiddelde potentiële energie kunnen we schrijven: 

(U) = __!__ f e: CTdx = ~ f eijCTijdx. 
2V lv V lv (5.5) 

Voor de rek eij vullen we !(aiuj + Ojui) in: 

(U) = 4~ fv (CTijOiUj + CTijOjUi)dx. (5.6) 

Dit kunnen we schrijven als: 

We kunnen dit kontroleren door de differentiaties uit te voeren. In het geval 
van krachtenevenwicht geldt OjCTij = 0, dus: 

(U)= 4~ fv {ai(CTiiui) + 8j(CTijui)dx}. (5.8) 

Via Gauss schrijven we dit als een oppervlakte-integraal: 

(5.9) 
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Hierbij wordt geïntegreerd over het oppervlak S die het matrixmateriaal 
begrenst. Als nu geldt dat Uijnj = (uij}nj, kunnen we (5.9) schrijven als: 

(5.10) 

Er wordt nu alleen over de buitenrand geïntegreerd. Aangezien (uij} kon
stant is, kunnen we dit buiten de integratie brengen: 

(5.11) 

De term 2\r fs( niUj + njui)dx is niets anders dan het volumegemiddelde van 
het rekveld, dus: 

(U}= ~(eij}(uij} = ~(eij}Gtikl(eij}, (5.12) 

met c;jk/ de komponent ijkl van de effektieve elasticiteitstensor. 

Voor de randvoorwaarde Ui = ( €ij }x j kunnen we door weer uit te gaan 
van vergelijking (5.9) laten zien dat (5.4) weer geldt. 

We kunnen de potentiële energie geassiocieerd aan het probeerveld dus 
schrijven als: 

(U} = 2~ fv ê : c : ëdV. (5.13) 

Het is nu handig om allereerst een andere notatie in te voeren: 

(a: B: c} =(a, B: c), (5.14) 

met a en c tweede-orde tensoren en B een vierde-orde tensor. Voor de 
potentiële energie kunnen we dus schrijven: 

2(U} = (ë,C: ë). (5.15) 

We merken nu op dat dit als een inprodukt geïnterpreteerd kan worden. We 
kunnen nu nagaan dat voor elke tensor met de symmetrie eigenschappen 
van de elasticiteitstensof geldt: 

(ë,C: ë) = (C: ë,ë). (5.16) 

Daarnaast kunnen we bewijzen dat voor twee tensoren Ö" en ê (waarvoor 
geldt dat Ö" voldoet aan de evenwichtsvoorwaarde OWij = 0, en ê geschreven 
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kan worden als e1 - e2 waarin zowel e1 als e2 voldoen aan de randvoorwaar
den.) geldt dat: 

(e,a) = o. (5.17) 

We maken bij het bewijs gebruik van de hiervoor afgeleide relatie: 

(e,a) = 2~ fs(niaijUj + njcTijUi)dx. (5.18) 

Omdat Uj = ui,i-u2,j, waarbij zowel ui,i en u2,i aan de genoemde randvoor
waarde voldoen of waarbij ciii aan de genoemde randvoorwaarde voldoet, 
zien we dat, door gebruikt te maken van (5.10) en (5.11) dat: 

(e,a) = o. (5.19) 

We kunnen het variatieprincipe van Hashin-Strikman op verschillende ma
nieren afleiden [8]. Wij doen dat op de volgende manier. Allereerst defini
eren we de spanningspolarisatie T = óC : e. Dit is de extra spanning in het 
materiaal ten gevolge van de insluitsels: 

r =a- C0 : e. (5.20) 

We merken op dat de spanningspolarisatie alleen binnen de insluitseis van 
0 verschilt. Met de Lippmann-Zwinger vergelijking: 

e = eo - Ç : óC : e, 

krijgen we voor de spanningspolarisatie de volgende relatie: 

((óC)-l + 9) : T = eo, 

met Ç de Greentensor uit hoofdstuk 2. 

(5.21) 

(5.22) 

We kunnen op een analoge manier de spanningspolarisatie f voor probeer
velden definiëren: 

f =a- Co: e. (5.23) 

Daarmee kunnen we dan vergelijking (5.15): 

2(U) = (e,Co: e) + (e, óC: e) (5.24) 

schrijven als: 
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(e,6C: e) = (eo,6C: eo)- 2(ea,6C: g: f) + (Ç: f,6C: g: f). (5.25) 

We hebben nu gebruik gemaakt van de symmetrie van het in produkt: ( 6C : 
eo, Ç : T) = ( eo, 6C : Ç : f). De eerste term aan de rechterkant van ver
gelijking (5.24) kan, analoog aan de vorige uitdrukking, geschreven worden 
als: 

(e,Co: e) = (eo,Co: eo)- 2(eo,Co: Ç: f)- (Ç: f,Co: Ç: f) (5.26) 

Door gebruik te maken van de orthogonaliteitsrelaties kunnen we dit schrij
ven als: 

2((U)- (Uo)) = (f,Ç: f) + (eo,6C: eo)- 2(eo,6C: Ç: f) 

+ (Ç:f,6C:Ç:f), (5.27) 

met (Uo) gedefinieerd als (&o,Co: ea). Om te laten zien dat de integraalno
tatie inderdaad erg handig is, schrijven we dit volledig uit: 

- 1 f 
2( (U)- (Uo)) = V Jv eo(x): 6C(x): e0(x)dx 

+ ~ fv fv (f(x) : f(x, x') : f(x')- 2e0 (x): 6C(x) : f(x, x') : f(x')) dxdx' 

+~ fv fv fv f(x,x'): f(x): 6C(x'): f(x",x'): r(x")dxdx'dx" (5.28) 

We merken op dat alleen de tweede term rechterkant van (5.28) twee-deeltjes 
interakties bevatten. Daarom hangen deze termen alleen af van de tweede
orde korrelatiefunkties. De eerste term bevat geen meer-deeltjes interakties. 
Bij de berekening van deze term is alleen de eerste-orde korrelatiefunktie 
nodig. De laatste term bevat een drie-deeltjes interaktie en kan daarom al
leen berekend worden als de derde-orde korrelatiefunktie bekend is. Omdat 
we nauwere grenzen willen vinden dan de Wienerbounds [11] die afhangen 
van informatie over de volumefrakties, i.e. de eerste-orde korrelatiefunkties, 
beperken we ons nu tot die grenzen die afgeleid kunnen worden met infor
matie over de tweede-orde korrelatie funktie. 
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Om een uitdrukking voor die grenzen te vinden schrijven we de laatste term 
van vergelijking (5.27) als (8]: 

(Ç : f, 6C : 9 : f) = C((öC)-1 + 9): f- eo,hC: [((öc)-1 + 9): f- eo]) 

(f,(hc)-1 : f)- 2(f,9: f) + 2(e0,f + 6C: 9: T) 
(eo,6C:eo). (5.29) 

We vullen nu de uitdrukking aan de rechterkant van vergelijking (5.29) in 
in vergelijking (5.27). Zo krijgen we: 

2((U)- (Uo)) = - (f,(6Cr1
: f)- (7,9: f) + 2(f,eo) 

+ (E, 6C: E), (5.30) 

met E gedefinieerd als (( 6C)-1 + 9) : f- e0 • Alle korrelatiefunkties waarvan 
de orde hoger is dan 2 zijn in de laatste term gestopt. Doordat Co de 
elasticiteitstensar van de matrix is, is hC negatief semi-definiet. Hierdoor 
is de laatste term dus ook semi-definiet negatief. We krijgen dan zo de 
volgende ongelijkheid: 

2((U)- (Uo)):::; F(f) = -(f,(öC)-1
: f)- (f,9: f) + 2(f,e0 ) (5.31) 

Deze vergelijking belichaamt het zogenaamde variatie principe van Hashin
Shtrikman (8, ?] . 

De ondergrens kunnen we afleiden door te kijken naar de kompliantie. Op 
een analoge wijze kan dan dezelfde variatie principe worden afgeleid (20]: 

2((U)- (Uo)) 2 -(f,(hC)-1
: f)- (f,9: f) + 2(f,eo) (5.32) 

Met deze uitdrukkingen is het mogelijk een uitdrukking voor de grenzen 
af te leiden. Voordat we dat doen zeggen we nog het een en ander over 
korrelatiefunkties. 
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5.2 Enige opmerkingen over kansdichtheden 

We kunnen een verdeling van insluitseis in een matrixmateriaal volledig be
schrijven aan de hand van korrelatiefunkties (oneindig veel) [21]. Naarmate 
de orde van de bekende korrelatiefunkties hoger is, hebben we meer infor
matie over de verdeling. Daarom karakteriseren we de informatie over een 
bepaalde komposiet aan de hand van de maximale orde van de bekende kor
relatiefunkties. 

De eerste-orde kansdichtheid Pi(x) wordt gedefinieerd aan de hand van de 
kans dat een punt uit het interval (x, x+ dx) fase i behoort: 

(5.33) 

De eerste-orde kansdichtheid is zo genormeerd dat: 

fv P1(x)dx = <Pt· (5.34) 

Hierin is V het universum (in probabilistische zin natuurlijk). De tweede
orde kansdichtheid wordt gedefinieerd aan de hand van de volgende uitdruk
king: 

(5.35) 

Dit is de kans om fase i 1 te vinden in een interval (xt. Xt + dx1) en fase i2 

in een interval (x2, x 2 + dx2) . Op dezelfde wijze kunnen we hogere orde 
kansdichtheden definiëren. 

De n-de orde kansdichtheid hangt op de volgende manier af van de ( n + 
1)-de orde kansdichtheid: 

(5.36) 
Verder geldt nog dat: 

piti2···inin+I (xt, X2, ... , XnXn+l) 

= piti2 ... in/i(n+l)(Xt,X2,···,Xn,Xn+t) · pin+l(Xn+l) (5.37) 
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De konditionele kans Pi1Ji2 (xll x2) wordt gedefinieerd als de kans dat punt 
x 1 tot fase i1 1 behoort onder de voorwaarde dat het punt x 2 tot fase i 12 

behoort. 

Een eigenschap die we nog zullen gebruiken is onafhankelijkheid. Een tweede
orde kansdichtheid is onafhankelijkheid als geldt dat: 

(5.38) 

5.3 Afleiding van de grenzen 

Als eerste schrijven we de funktionaal (5.31): 

F(f) = -(f,(6C)-1 : f)- (f,Ç: f) + 2(f,eo). (5.39) 

Als we er nu van uitgaan dat het volumegemiddelde gelijk is aan het ensem
blegemiddelde, kunnen we voor de funktionaal schrijven: 

1 

F(f) = - L J dx (Pdxr )f(xr): [6Ci~ 1 
: fir(xr)- 2eo(Xr )] 

r=O 

1 

+ L J dxsPirdxn Xs) [fir(Xr)- (f)] : Ç(xr- Xs): h.(xs) 
s=O 

( f)]) ( 5.40) 

Bij de afleiding van deze funktionaal hebben we niet geëist dat de insluitseis 
bollen zijn. Met deze funktionaal kunnen we dus ook grenzen afleiden voor 
materialen met andersvormige insluitsels. In de laatste uitdrukking hebben 
we aan de linkerkant de term (f) toegevoegd. Dit maakt voor de waarde 
van de integraal niets uit, maar de integraal konvergeert wel als we voor de 
greentensor de Willistensor nemen [19]. De funktionaal is stationair als (het 
argument van de integraal differentieren naar f!): 

1 

6Ci~l : fir(Xr )Pir(Xr) +V L J Piris(xr, Xs)Ç(xr- Xs): 
s=O 

[fi.(Xs)- (f)] dx8 , (5.41) 

met V het volume van het materiaal. De stationaire waarde van de funkti
onaal is dan gelijk aan: 
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Fstat.(7) = -((7),eo). (5.42) 

Deze willen we uitrekenen. Om dat te doen moeten we enkele aannamingen 
maken betreffende onze probeervelden en ons referentiemedium. Als refe
rentiemedium kiezen we een isotroop medium. Voor de probeervelden kiezen 
we konstante tensoren die alleen verschillen in de verschillende fasen. We 
proberen eerst een uitdrukking te vinden voor (7). Fokker [18] laat zien dat 
voor isotrope en homogene tweede-orde kansdichtheden (de kansdichtheden 
zijn dan een funktie van van lxs- xri) geldt: 

1 

V L J Piri.(Xr, Xs): f(xr-Xs): 7i,(Xs)dxs = J f(xr-Xs)dxs: 7irpir(Xr ), 
s=O V Vl 

(5.43) 
met V1 het volume van de insluitsels. Daarnaast laat hij zien dat voor 
kansverdelingen met een ellipsoïdale symmetrie (de kansdichtheden zijn dan 
een funktie met argument I:?=1 ai(xs,i- Xr,i) 2, met ai een reëel getal), 
bovenstaande ook geldt [18]. Definiëren we E als fvl r(xr - Xs)dxs, dan 
volgt met (5.41) dat: 

eo = 8(~1 : Tir + f: (fir- (f)). (5.44) 

Met randvoorwaarde u= (e) ·x, kan dit geschreven worden als: 

(5.45) 

Hiermee willen we (7) uitdrukken in E, de variatie van de elasticiteitstensor, 
de volumefrakties en het gemiddelde rekveld. Daartoe schrijven we vergelij
king (5.45) eerst als: 

8e-1 (e) = 8e-1 
: 7 + E : he : 8e-1 

: (7- (f) ). (5.46) 

Voor het gemak hebben we de indices weggelaten. Vervolgens nemen we de 
termen met de spanningspolarisatie samen: 

(e) = (1 + E: he): 8e-1 : 7- E: 8e: 8e-1 
: (7). (5.47) 

We kontraheren nu de linker- en rechterterm met 8e : (1 + E : 8e)-1 : 

8e: (1+f: 8C)-1
: (e) = 7-8e: (1+f: 8e)-1

: E: he: 8e-1
: (7). (5.48) 
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Van zowel de linkerterm als de rechterterm nemen we het volumegemiddelde. 
Aangezien (e) en (f) konstant zijn, kunnen we schrijven: 

(óC: (1 + E: óC)-1
) : (e) = (f)- (óC: (1 + E: óC)-1 : E: óC : óC-1 ) : (f). 

(5.49) 
We kunnen eenvoudig nagaan dat (1 + E : óC)-1 : E : óC te schrijven is als 
1 - (1 + E : óC)-1 . Vergelijking (5.49) kunnen we dus schrijven als: 

(óC: (1 + E: óC)-1
) : (e) = ((1 + óC: E)-1

) : (f). (5.50) 

Hiermee volgt dan: 

(5.51) 

Hiermee rekenen we de stationaire waarde van de funktionaal uit: 

Fstat.( f) = -( (f), (e)) = (A : (e), (e) ), (5.52) 

met A = ((1 + óC : E)-1 )-1 : (óC : (1 + óC : E)-1 ). Aangezien geldt dat 

(C* : (e), (e)) ::; (A : (e), (e) ), (5.53) 

wat we noteren als: 

C* ::; A, (5.54) 

volgt voor de grenzen van de elasticiteitstensor: 

(5.55) 

Als óC positief semi-definiet is, dan is C1i-S een ondergrens. Als óC negatief 
semi-definiet is, dan is cH-S een bovengrens. De notatie C* ::; cH-S houdt 
zoals eerder gezegd niet in dat alle komponenten van C* kleiner zijn dan de 
komponenten van cH-S' maar betekent dat de norm van de tensor IC* -
eH-SI < 0: 

c* ::; cH-s => c* - cH-s < o. (5.56) 

Zo is dan af te leiden dat dan moet gelden [22]: 

C":. < cf!-S C":.C*·- (C":-·)2 < cf!-Scf;l-S- (C!f-8)2 
U - U l 11 JJ IJ - 11 JJ IJ " (5.57) 
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Hierbij wordt er niet gesommeerd. Daarnaast zijn de elasticiteitstensoren in 
de Voigtrepresentatie gegeven. 

We kunnen de uitdrukking voor de grenzen op een iets andere manier schrij
ven. Daarvoor maken we gebruik van de symmetrie van de gebruikte tweede
en vierde-orde tensoren. Ten eerste heeft de tensor [ de symmetrie van een 
elasticiteitstensar dus: 

(5.58) 

Dit resultaat is te kontroleren met de indexnotatie. Ten tweede geldt, wat 
voor materialen die voldoen aan de randvoorwaarden (5.1) makkelijk na te 
gaan is, dat: 

((l+f: 8C)-1
)-1 : (8C: (l+f: 8C)-1 ) =: (8C: (l+f: 8C)-1)((1+f: 8C)-1)-1 . 

(5.59) 
Voor het bewijs kan gebruik gemaakt worden van de definitie van de effek
tieve elasticiteitstensor: 

(8C: e) = 8C* : (e). (5.60) 

Daar 8C* de symmetrie heeft van een elasticiteitstensar en (e) de symmetrie 
heeft van een rektensor, geldt: 

8C*: (e) = (e): 8C*. (5.61) 

In de niet-interaktie benadering leidt dit dan met gebruikmaking van de 
Lippman-Zwingervergelijking tot de gestelde gelijkheid. Dit geeft tenslotte 
de volgende uitdrukking voor de grenzen: 

(5.62) 

We hebben hier nu een uitdrukking voor de grenzen van de elasticiteitstensar 
zoals Kröner die geeft [23). Deze verschilt aanzienlijk van de uitdrukking die 
Fokker [18) en Willis [8) geven. Zij geven namelijk de uitdrukking: 
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Het verschil tussen beide uitdrukkingen is dat in onze uitdrukking de insluit
seis niet bolvormig of gelijk geörienteerd hoeven te zijn. We kunnen echter 
eenvoudig laten zien dat de uitdrukking (5.63) een speciaal geval is van de 
door ons afgeleide uitdrukking voor de grenzen van de elasticiteitstensor. 
We merken namelijk op dat onze uitdrukking dezelfde vorm heeft als de 
uitdrukking voor de effektieve elasticiteitstensar in de niet-interaktie bena
dering (vergelijking (3.25)). Voor bollen is de depolarisatietensor, dus ook[, 
isotroop. Onze uitdrukking levert dan niets anders dan elasticiteitstensoren 
in de niet-interaktie benadering: het bekende Hashin-Shtrikman resultaat. 

5.4 Toepassing: bovengrenzen voor materialen 
met breuken 

Alleen de bovengrenzen voor materialen met breuken zijn voor ons interes
sant. De ondergrens is namelijk 0. 

De boven afgeleide uitdrukking voor de grenzen van de elasticiteitstensar 
passen we toe op materialen met breuken. We kunnen laten zien dat in het 
geval van scheurtjes de elasticiteitstensar die we hebben uitgerekend met 
de niet-interaktie benadering, een bovengrens is voor de elasticiteitstensar 
c'H-S. Om dit te laten zien schrijven we vergelijking (5.62) voluit: 

cH-S := </Yo(Co: (1 + [: óC)-1)o + </Y1(C1: (1 + [: óC)-1)1. 
<Po((1 + [ : óC)-1 )o + <P1 ((1 + [ : óC)-1 h 

Voor een materiaal met holle insluitseis kunnen we dit schrijven als: 

cH-S ·- Co 
.- 1 + :~ ((1 + E: óC)-1 )I. 

We schrijven nu [ op een andere manier: 

( 5.64) 

(5.65) 

(5.66) 

Deze laatste N integralen kunnen we in principe oplossen. Uit Appendix B 
blijkt namelijk dat finlsuitsels f(xr- X 5 dxs) = 0 als Xr en Xs niet in hetzelfde 
insluitselliggen. Als dat wel het geval is geldt dat hnlsuitsels f(xr-Xsdxs) = 
P;-=/:- 0. Dus: 
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~ 1 f( _ )d = { i als Xr in het insluitsel i ligt; 
L...J Xr Xs Xs O al . d . li . v.· s Xr m e matnx gt. 
l=1 • 

(5.67) 

Hiermee gewapend kunnen we de term ((1 + e: óC)-1 )t uit de noemer van 
de rechterterm van vergelijking (5.65) omwerken. Als eerste schrijven we de 
term voluit: 

((1 + e: óc)-1 )1 = v;
1 1 (1 + e: óc)-1dx. 
1 insluitseis 

(5.68) 

Vervolgens schrijven we de integraal als som van integralen over de verschil
lende integralen: 

1 N 1 1 
v; 1 . (1 + e: óC)-1dx = L v; (1 + e: óC)-1dx. 

1 msluztse/s i=1 1 V; 
(5.69) 

Dit is per definitie gelijk aan: 

N 1 { N 1 { t; v
1 

Jv; (1+&: óC)-1dx = t; V
1 

Jv/1+Pi: óCt
1
dx := ((1+P: óC)-1 )1, 

(5.70) 
waarin in de laatste term gemiddeld wordt over alle maggelijke oriëntaties. 
De depolarisatietensorPis dus afhankelijk van x. We mogen dus voor (5.65) 
schrijven: 

(li-S·- Co 
. - 1 + :~ ( ( 1 + P : óC) - 1 )t . 

( 5. 71) 

Dit is niets anders dan de uitdrukking voor de effektieve elasticiteitstensar in 
de niet-interaktie benadering. Voor materialen met paraHele breuken heb
ben we in hoofdstuk 2 en 3 de bovengrens al bepaald. We merken op dat dit 
echter niet de bovengrens is voor globale transversaal isotrope materialen. 
Kröner [22] laat zien dat de bovengrens voor globaal transversaal isotrope 
materialen gelijk is aan de bovengrens van globaal isotrope materialen. In 
genoemde hoofdstukken is de bovengrens voor globaal isotrope materialen 
al bepaald. 
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Voor materialen waarbij de oriëntatie van de insluitseis bekend is, kunnen 
we de bovengrens ook bepalen: 

Co c;r::; ( ) ::; crt-Sisotroop' (5.72) 
1 + Pl.. .!. "'JY (1 + S· · P· · s-1 · J:C)-1 <Po N L...,~=1 ~ • t • i · u 1 

met c;r de effektieve elasticiteitstensar van dat materiaal. si is een transfor
matietensor. We kiezen namelijk één voorkeursrichting ten opzichte waarvan 
we alle tensoren uitdrukken. In dit verslag hebben we de z-richting gekozen. 
De depolarisatietensor van een breuk waarvan de normaal niet evenwijdig is 
aan de z-as, moet daarom via een koördinatentransformatie uit de depola
risatietensor van een breuk met de normaal in de z-as verkregen worden. 
In principe hoeven we niet over alle insluitseis te middelen, middeling over 
alle oriëntaties is voldoende. Tenslotte merken we nog op dat (5.72) ook te 
schrijven is als: 

C* < Co 
- 1 + <1>1 ( 1 "'N s ·v . s-1) q,0 N L...,i=1 i · i · i 1 

< C'H-S 
_ isotroop· (5.73) 

Hiermee is het hoofdstuk over grenzen voor de effektieve elasticiteitsten
sar nog niet afgesloten. Er is namelijk een probleem. Kachanov [12] geeft 
namelijk een voorbeeld van een globaal isotroop materialen met breuken 
waarvan de effektieve elasticiteitstensar gelijk is aan de elasticiteitstensar 
van de matrix. In de volgende paragraaf behandelen we dit voorbeeld. 

5.5 Paradoxale materialen 

Deze paragraaf beginnen we met de konstruktie van materialen met een be
paalde globale symmetrie waarvan de elasticiteitstensar schijnbaar samen
valt met één van de Wienergrenzen holle ellipsoïdale insluitsels. Op grond 
van dit soort materialen wordt gekonkludeerd dat het niet mogelijk is te pra
ten over grenzen voor materialen met breuken. We zullen echter laten zien 
dat de wijze van konstruktie fout is: ook hier moeten we weer zorgvuldig 
met de limieten omspringen. 

We beginnen met de konstruktie van materialen met een bepaalde glo
bale symmetrie waarvan de elasticiteitstensar schijnbaar samenvalt met één 
van de Wienergrenzen holle ellipsoïdale insluitsels. Daartoe nemen we een 
volume-element V' en vullen deze met breuken. Daarna laten we het volume 
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van V' naar 0 gaan, tegerlijkertijd laten we de breukdichtheid naar oneindig 
gaan. De konstruktie van zo'n volume-element is een generalisatie van een 
voorbeeld die Kachanov heeft gegeven [12]. 

Figuur 5.1: Realisatie van een 2-dimensionaal materiaal met een isotrope 
effektieve elasticiteitstensar gelijk aan C0 • Door de gebiedjes waarin de 
breuken zitten infinitesimaal klein te maken terwijl de breukdichtheid naar 
oneindig gaat, verkrijgen we een dergelijk materiaal. 

Dus, we nemen een volume-element en stoppen er N breuken in. We 
laten N afhangen van het volume V' volgens: 

(5.74) 

met n > 1. Voor het virtuele volume van één breuk Vvirt := ~ p geldt: 

Vvirt. ex V'' 

Het totale virtuele volume kan dus geschreven worden als: 

1 
V.tt ·t ex--a ,mr . Vln-l' 

(5.75) 

( 5. 76) 

Door nu het volume van het volume-element te laten verdwijnen, gaat het 
virtuele volume, dus de breukdichtheid naar oneindig. Het zo gekonstrueerde 
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materiaal ondervindt geen invloed van de breuken, ook al is de breukdicht
heid oneindig groot. Het is duidelijk dat zo'n materiaal buiten de Hashin
Shtrikman grenzen valt. 

Als we deze wijze van konstruktie goed bekijken zien we dat er twee proble
men zijn: 

• er moet gelden dat ~7rpE s; 'Ç (V is het volume van het materiaal, V' is 
het totale volume van de volume-elementjes die gevuld zijn met breu
ken), echter, omdat in deze konstruktieEgelijk aan 0 wordt gesteld, is 
17rpE onbepaald; 

• in hoofdstuk 3 is duidelijk geworden dat we alleen zinvolle uitdrukkin
gen voor de effektieve elasticiteitstensar krijgen als we van de omwen
telingsellipsoïdes pas op het laatst schijfvormige breuken maken. In 
de bovenstaande konstruktie wordt daarmee begonnen! Het is in die 
konstruktie dus niet mogelijk om een zinnige uitspraak te doen over 
de elasticiteitstensar van een dergelijk materiaal. 

De juiste konstruktie zou dus zijn dat eerst het aantal omwentellingsellipso
tdes toeneemt naarmate het volume-elementje V' kleiner wordt. Op het 
moment dat V' = 0 maken we van de omwentelingsellipsoïdes schijfjes. Het 
is echter duidelijk dat de effektieve elasticiteitstensar van het materiaal voor
dat E --+ 0 onafhankelijk is van c Omdat 0 s; 111" pE s; ~~ --+ 0 is de effektieve 
elasticiteitstensar van een dergelijk materiaal gelijk aan de elasticiteitstensar 
van het matrix materiaal. 

We hebben nu dus laten zien dat de voorbeelden die in de literatuur aan
gehaald worden om te laten zien dat het niet mogelijk is om te praten over 
grenzen, die nauwer zijn dan de Wienergrenzen, mathematische artefakten 
zijn. 

We kunnen ons tenslotte nog afvragen voor wat voor materialen de uit
drukkingen die we in dit hoofdstuk met het variatieprincipe van Hashin
Shtrikman hebben afgeleid grenzen zijn. Een goede kandidaat voor de be
antwoording hiervan is de formele begrenzingstheorie van Kröner [22, 23] 
(opgemerkt zij trouwens wel dat deze theorie weer uitbreid zou moeten wor
den met limietprocedures. Alleen zo kunnen we deze theorie toepassen op 
materialen met breuken). In deze theorie wordt formeel bewezen dat naar
mate de kennis over de verdeling van de insluitseis in het materiaal toe-
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neemt, de grenzen nauwer worden. Daarnaast volgt uit deze theorie dat 
de Hashin-Shtrikman theorie alleen geldig is voor materialen waarvan de 
korrelatiefunkties tot de tweede-orde isotroop zijn. Dit laatste bevreemd 
ons trouwens niet omdat we bij de afleiding van de grenzen gebruik hebben 
gemaakt van elliptische symmetrie van de korrelatiefunkties. Voor materia
len waarin de verdeling van de insluitseis met korrelatiefunkties met andere 
eigenschappen wordt beschreven, krijgen we andere grenzen. 

5.6 Konklusie 

Kompleet in overeenstemming met andere gevallen hebben we hier laten 
zien dat de uitdrukkingen, afgeleid via de Hashin-Shtrikman methode, nauw 
verwant zijn aan de uitdrukkingen die worden verkregen met behulp van de 
niet-interaktie benadering, of, hetgeen in de praktijk hetzelfde blijkt te zijn, 
de gemiddelde-veld benadering. Voor verschillende soorten systemen werd 
dit reeds eerder geobserveerd, zoals bijvoorbeeld voor bolvormige insluitseis 
[24]. We moeten er echter voorzichtig mee zijn om deze uitdrukkingen te 
identificeren met met grenzen. Vooralsnog is niet bekend of dit zijn. De 
paradoxale voorbeelden uit de gebruikte literatuur (12] vallen in ieder geval 
wel binnen deze uitdrukkingen. 
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