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Samenvatting 

ScheuNorming is een complex proces dat nauw samenhangt met de molekulaire struktuur van een materiaal, de 
daarin aanwezige inhomogeniteiten en de daarop aangebrachte belasting. 

De molehleire s@&~uM~ van een makriaal wordt gemodelleerd met behulp van een éénvoudig balkenmodel. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een fysische diskretisatie methode. Deze methode vereist dat elk diskreet 
element van het rooster correspondeert met een concreet fysisch object. Bij een variant op deze methode, de hier 
toegepaste fictieve diskretisatie, zijn er in het beschouwde materiaal geen direkt aanwijsbare componenten te 
vinden die overeenstemmen met een diskreet element van het rooster. 

De in het materiaal aanwezige inhomogeniteiten worden gemodelleerd door een statistische verdeling aan te 
brengen op de materiaaleigenschappen van de diskrete elementen. Er is gekozen om de inhomogeniteiten te 
verwerken in de treksterktes van de balkelementen. Hiermee is het mogelijk om scheurvorming van roosters te 
onderzoeken voor varianten op de aangebrachte initiële inhomogeniteit. 

Het rooster wordt uniform belast op trek of zuivere afSchuiving door het voorschrijven van verplaatsingen. De 
som van de residuele krachten in de knooppunten met voorgeschreven verplaatsingen wordt uitgezet tegen de 
voorgeschreven uniforme verplaatsing resulterend in een krachtverplaatsings-, (f,h)-, karakteristiek. 

Voor geometrisch lineaire berekeningen wordt de (f,h)-karakteristiek bepaald voor verschillende systeemgroottes 
(L) en statistische verdelingen van de inhomogeniteit. De resultaten kunnen worden vergeleken met die van het 
model van Herr~nann[~]. Beide modellen zijn, op een aantal verschillen na, vrijwel identiek. Er wordt onderzocht 
of de (f,h)-karakteristieken net als in het model van Herrmann tot aan het maximum zouden kunnen schalen met 
de systeemgrootte L. Dit gebeurt door de karakteristieken voor verschillende waarde van L met vaste waarden 
voor de overige parameters te schalen met L3'4. De exponent 3/4 is door Herrmann gevonden door de 
verschillende karakteristieken te middelen over een groot aantal berekeningen. Het blijkt dat de resultaten met 
DIANA zonder te middelen over een groot aantal configuraties, passen bij het resultaat van Herrmann. 

Behalve de grootheden f en h wordt ook het totaal aantal gebroken bindingen n beschouwd voor verschillende 
systeemgroottes. Het blijkt dat n in het maximum, n,, een powerlaw in L volgt met een exponent van 7/4. De 
waarden van de kracht en de verplaatsing in het maximum, fb en &,, zijn vrijwei evenredig met L3'4, zodat de 
modulus, m, onafhankelijk is van de systeemgrootte. 



De invloed van de overige parameters: de elastische modulus, de dwarscontractie coëfficiënt, de dikte en breedte 
van de balkjes, wordt beschouwd voor een rooster met systeemgrootte L=16 en vaste inhomogeniteitsverdeiing. 
Vergroten van de dwarscontractie coëfficiënt reduceert de sprongen in de belasting van de (f,h)-karakteristiek. 
Toename van de dikte van de balkjes leidt tot een hogere waarde voor $, en een brosser materiaalgedrag. 
Wijziging van de elastische modulus en treksterktes geven vanwege het lineaire model een verschuiving van de 
karakteristiek ten opzichte van de h- en f-as. 

Het blijkt dat onder bepaalde omstandigheden, namelijk buiging van de balkjes met onderdrukking van de 
longitudinale translatie, de crack-procedure van DIANA niet goed werkt. Dit effect treedt op voor zowel 
geometrisch lineaire als niet-lineaire berekeningen. Dit probleem is opgelost door een eigen crack-procedure te 
programmeren. Het niet goed werken van de standaard crack-procedure is duidelijk merkbaar bij het belasten op 
afschuiven. Een nadeel van de eigen crack-procedure is de trage convergentie naar een stabiele 
evenwichtstoestand. Hierdoor is het niet mogelijk om bij belasten op afschuiven veel verder te komen dan de top 
van de (f,iL)-karakteristiek. 

De geometrisch lineaire berekeningen zijn toelaatbaar mits de rekken en rotaties klein zijn. Dit betekent dat deze 
analyses geschikt zijn voor de modellering van brosse materialen. Bij geometrisch niet-lineaire berekeningen zijn 
wel grote rekken en rotaties toelaatbaar. De geometrisch niet-lineaire analyses worden uitgevoerd met en zonder 
activering van plastisch materiaalgedrag. De gevonden (f,h)-karakteristieken tonen duidelijk de invloed van het 
ingevoerde ideaal plastisch materiaalgedrag. Het model convergeert naar een stabiele oplossing tot een 
macroscopische rek van ==lo%. Hierdoor hebben de werkzaamheden in de eindfase van de afstudeerperiode 
vooral betrekking gehad op het testen van de mogelijkheden van DIANA. Hierbij is gekeken naar de invloed van 
de verschillende iteratiemethoden, crack-opties, convergentienormen en controle procedures, oplosmethoden en 
stapgroottes. Het is niet gelukt verder te geraken dan de 10% macroscopische rek. 

De met het model gesimuleerde scheurpatronen geven een realistisch beeld voor zowel trek als afschuiving. 
Bovendien kan door aanpassing van de parameters worden geprobeerd een karakteristiek te bepalen die past bij 
een bepaald materiaalgedrag. Verder onderzoek in deze richting lijkt zeker de moeite waard te zijn. 
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H1: Inleiding 

Elke vaste stof breekt indien de erop aangebrachte belasting groot genoeg is. De kritische belasting en de vorm 
van de resulterende scheur zijn afhankelijk van de manier waarop de belasting wordt aangebracht. Ter illustratie 
worden vier verschillende vormen van scheuren getoond die onder uiteenlopende omstandigheden ontstaan zijn in 
vier verschilende materialen, zie figuur 1. 

lal  

Figuur 1. (a) Scheur in een legering waarbij onder uniaxiale belasting scheurinitiatie aan het vrije 

@) Verschillende stadia van scheurvorming in een dunne laag klei bij 

(c) Het effect van een druppel zuur op een stuk plexiglas. 
(d) Het oppervlak van een drogend betonblok. 

oppervlak heeft plaatsgevonden in een corrosief milieu. 

belasting op afschufving. 

Men kan verscheidene beschouwingen hanteren om te begrijpen hoe en waarom een proefstuk breekt. Welke 
beschouwing men kiest, wordt in essentie bepaald door de lengteschaal waarin men geiinteres 
kan de lengteschaal ingedeeld worden in drie categorieën: een microscopisch, mesoscopiscb 
gebied. 

Mechanismen die breukvorming kunnen verklaren op microscopisch niveau worden in het algemeen bestudeerd 
binnen de materiaalkunde. Globaal wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen drie verschillende klassen van 
materialen: metalen, keramiek en polymeren. Op macroscopisch niveau is breukvorming een probleem voor 
constructeurs. Kennis ten aanzien van breukvorming is op dit niveau voornameiijk gebaseerd op experimentele 
ervaring. Bij beschouwing van alle drie de gebieden probeert men het materiaalgedrag te beschrijven met een 
constitutieve vergelijking, waarbij het materiaal wordt gekarakteriseerd met een aantai materiaalparameters. De 
constitutieve vergelijking beschrijft materiaaleigenschappen zoals: elasticiteit, plasticiteit en viscoelasticiteit. 

3 



Scheurvorming is een verschijnsel dat samenhangt met microscopisch materiaalgedrag. De vraag is hoe effecten 
op microschaal, scheurvorming, gekoppeld kunnen worden aan grootheden op macroschaal, belasting. Momenteel 
beschikbare eindige elementen pakketten lijken bij het beantwoorden van deze vraag een geschikt hulpmiddel te 
zijn. Vanwege beperkte numerieke mogelijkheden is men bij het beschrijven van scheurvorming in een proefstuk 
aangewezen op een model met een beperkt aantal elementen. Beschouwingen op microniveau zijn mogelijk mits 
men op macroscopisch niveau grote concessies doet door kleine proefstukjes te beschouwen. 

Bij een materiaal is op microscopisch niveau sprake van allerlei imperfecties. Hierbij valt te denken aan: 
insluitsels, lege ruimtes, dislocaties, composiet structuren of korrelgrenzen. Hoe breekt zo'n heterogeen materiaal 
wanneer de deformatie toeneemt? Deze vraag is vanuit technologisch oogpunt van groot belang. Er is veel 
empirische kemk opgedaan en er zijn veaschdlende a4rmaetascbhe modelkm uitgewerkt. Toch zijn een groot aantai 
fundamentele aspecten nog niet opgelost. De laatste jaren is voor dit probleem een nieuwe aanpak ontwikkeld 
vanuit de hoek van de statistische fysika. In de literatuu&'] worden verschillende modellen beschreven, die 
ruimtelijke inhomogeniteiten verwerken door een statistische verdeling aan te brengen op de 
madriaaleigenschappen. Scheurvorming vergroot de initieel aanwezige inhomogeniteit van de struktuur door 
introductie van nieuwe scheuren of door optredende heterogeniteit van het spanningsveld, dat resulteert uit de 
complexe geometrische verdeling van de bestaande scheuren. Zelfs geringe initiële inhomogeniteit kan enorm 
toenemen gedurende het breukvormingsproces. Hieruit volgt dat breuk een verschijnsel is dat samenhangt met de 
totale shuktuur waarin inhomogeniteiten een fundamentele rol spelen. 

Het doel van deze afstudeeropdracht is het numeriek modelleren van het scheurvormingsproces bij amorfe 
polymeren. Op dit gebied zijn opmerkelijke resultaten bereikt door Y. Termonia['], zie 92.1. In zijn 
macromoleculair model worden bindingen gemodelIeerd door middel van lineair elastische veren tussen de 
punten van een regelmatig rooster. 

Een model als dat van Temonia is gebruikt door E. Schíangen en J. van Mier[31 voor de simulatie van het 
scheurvormingsproces in beton, zie $2.3. Bij het model van Van Mier wordt gebruik gemaakt van lineair 
elastische balkjes, zodat de bindingen in dit netwerk behalve mode I ook mode II belastingen kunnen dragen. 

Het blijkt niet goed mogelijk te zijn om met op continuibrismechanica gebaseerde numerieke modellen 
scheurpatronen te produceren die overeenkomen met experimentele waarnemingen in heterogene materialen als 
beton. Recent heeft Van Mier aangetoond dat scheuren in beton niet continu zijn, maar dat er overlapping 
plaatsvindt achter de scheurtip. Er is een numeriek model vereist dat roterende scheurpatronen en 
scheuroverbrugging voor beton onder verschillende belastingscondities kan simuleren. Rooster modellen zoals die 
zijn beschreven door H e r r m a ~ [ ~ ]  lijken hiertoe een geschikt hulpmiddel te zijn, zie 92.2 

Bovenstaande modellen verschillen in de gebruikte diskretisatie methode. 
Er kunnen twee diskretisatie methoden worden onderscheiden, de formele en de fysische. 

De eindige elementen methode maakt bij het gebruik van continua, de formele aanpak, op basis van 
interpolatiefuncties een benadering van het verplaatsingsveld. Rondom een scheurtip heerst een complex 
verplaatsingsveld. Het verplaatsingsveld rond de scheur is aileen dan voldoende nauwkeurig, indien elementen 
gebruikt worden die vele malen kleiner zijn dan de grootte van de scheur of hoge orde interpolatiefuncties 
hebben. Deze diskretisatie methode is dus niet geschikt voor de beschrijving van een materiaal met veel 
microscheuren. De situatie treedt ook op bij de beschrijving van een heterogeen materiaal. In dat geval moeten 
de heterogeniteiten echter groot zijn ten opzichte van de meshgrootte en mogen de fluctuaties in de elastische 
moduli niet te groot zijn. 

\ 
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De fysische aanpak is realistisch, aangezien vereist wordt dat elk diskreet element correspondeert met een 
concreet fysisch object. Neem bij voorbeeld het model van Termonia[21 of het percolatie model van S. Roux~~] 
waar elk element van het rooster overeenkomt met respectievelijk een ketendeel of een Van der Waals binding 
en een electrische weerstand. Hierdoor zijn universele wetten die volgen uit een variatie van eigenschappen van 
heterogene systemen betekenisvol voor het werkelijke gedrag. Deze aanpak heeft ook vele beperkingen. Met een 
rooster van balkjes kan immers geen echt elastisch vast materiaal beschreven worden. Een balkenmodel is 
bijvoorbeeld nooit in staat om een eigenschap als incompressibiliteit te reproduceren. 

De door Van Mier gebruikte diskretisatie methode, zie 92.3, is een variant op de fysische methode daar elk 
elementair object volledig fictief is. Binnen de stniktuur van beton bestaan immers geen concreet fysische 
objecten die overeedcomen met eeil balkdement De parameters van ket model worden bij deze fictieve 
diskretisatie zodanig aangepast dat de numerieke resultaten redelijk overeenkomen met experimentele 
waarnemingen. 

Bij de bestudering van het algemeen fysisch gedrag van een complexe microstruktuur, in het bijzonder 
heterogeniteiten, heeft de fysische aanpak de voorkeur. Binnen dit kader kan men volgens een statistische 
verdeling inhomogeniteiten modelleren om het gedrag van de totale struktuur te bestuderen en te zien evolueren 
met de systeemgrootte. De geobserveerde wetmatigheden moeten overeenkomen met de realiteit, hetgeen in veel 
gevallen het gebruik van deze diskretisatie rechtvaardigt. 

Polymeren zijn door de verschillende bindingen en hun structuur op microschaal ook te beschouwen als een 
heterogeen materiaal zodat een balkenmodel hier ook nieuwe inzichten in schade ontwikkeling kan bieden. Door 
de parameters in het model aan te passen wordt geprobeerd om het werkelijke macroscopische materiaalgedrag 
zo goed mogelijk te benaderen. 

Om de doelstelling van deze aktudeeropdracht te verwezenlijken dient eerst te worden onderzocht of het 
mogelijk is om met een eenvoudig balkenmodel het gewenste materiaalgedrag te beschrijven. Dit betekent dat 
moet worden nagegaan of de standaard mogelijkheden van DIANA geschikt zijn voor berekeningen van 
scheurgroei in een balkenmodel. 

Met het model kan dan worden nagegaan wat de invloed is van de verschiliende materiaalparameters. Mogelijk 
kunnen macroscopische verschijnselen worden verklaard aan de hand van een bepaald materiaalgedrag op micro 
niveau. Verder geven de simulaties een beeld van de invloed van het type belasting op de scheurvorming in het 
model. De volgorde waarin de bindingen breken en de daaruit volgende ruimtelijke patronen kunnen worden 
vergeleken met resultaten van experimenten. Deze patronen hangen af van de soort inhomogeniteit en van de 
gebruikte waarschijnlijkheidsverdeling. Ook andere grootheden zoals het totaal aantal te verbreken bindingen of 
de maximaal aangebrachte belasting nodig om het systeem volledig te doen breken, kunnen worden geanalyseerd. 
Dit is dan ook de materie waarop deze afstudeeropdracht zich richt. 

5 



H2: Samenvatting literatuur over rooster modellen 

$2.1: Kinetisch model voor polymeren bU belasting op trek 
Y. TermoniaM 

Resumé: 
Een nieuw kinetisch model voor de beschrijving van deformatie van polymeren wordt gebruikt om veranderingen 
in morfologie en oriëntatie te bestuderen bij belasting op trek van hoge dichtheidspoiyethylene (HDPE). Het 
vaste polymeer wordt in het model gerepresenteerd via een netwerk van met elkaar verknoopte ketendelen die 
onderling verbonden zijn door zwakke Van der Waals bindingen. Laatstgenoemde bindingen zorgen voor de 
initiële stijfheid van het materiaal. Bij deformatie ten gevolge van trek zullen de Van der Waals bindingen 
breken, de ketendelen deformeren en wordt slip langs de knooppunten toegestaan met behulp van een Monte 
Carlo proces gebaseerd op de Eyring chemical activation rate theory. 
Deze studie richt zich op het effect van de verknoopte ketendelen op het deformatie gedrag van een polymeer. 
Numerieke resultaten kunnen door het gebruik van kristallisatie technieken experimenteel worden getoetst voor 
verschillende oplossingen van HDPE. Berekende spannings-rek relaties blijken zeer goed overeen te stemmem 
met experimentele resultaten. Het model geeft behalve een quantitatieve voorspelling voor het spannings-rek 
gedrag ook de veranderingen in de morfologie weer, zoals die worden geobserveerd bij deformatie van 
polymeren onder trek belasting. 

sZ.l.1 ~ ~ e i ~ i n g  

Met het model wordt geprobeerd om een quantitatieve voorspelling te maken van het spannings-rek gedrag van 
polymere materialen. Bovendien geeft het model een beeld van veranderingen in de morfologie en het optreden 
van oriëntatie tijdens het deformatieproces. Daarbij wordt rekening gehouden met de invloed van de moleculaire 
gewichtsverdeling, de temperatuur, de reksnelheid en slip langs verknoopte ketendelen (entanglements). 

Het ongedeformeerde semi-kristallijne vaste polymeer wordt gerepresenteerd door een netwerk van verknoopte 
macromoleculen. De ketendelen tussen de knooppunten worden met elkaar verbonden door zwakke inter- en 
intramoleculaire bindingen. Deze representatie van het vaste polymeer wordt schematisch weergegeven in figuur 
qa). Sterk vereenvoudigd levert dit het model van figuur 26). De details van de ketenconfiguraties worden 
hierbij weggelaten. 

Het knooppunten rooster wordt gevuld met macromoleculen van gelijk moleculair gewicht M. Een ketendeei 
tussen twee knooppunten heeft een moleculair gewicht Me. 

6 
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Figuur 2. (a) Dicht systeem van polymeerketens. De dikke zwarte cirkels representeren de 
plaatsen van de entanglements. De gestippelde lijnen geven de Van der Waals 
bindingen aan. 
@) Meer schematische representatie van het netwerk in (a). De dikke getrokken lijnen 
geven de ketenvectoren tussen de entanglements aan; ketenuiteinden worden 
gerepresenteerd door korte getrokken lijnen. De individuele Van der Waals bindingen 
worden gemodelleerd door overal in het netwerk bindingen (gestippelde lijnen) te 
plaatsen zodat elk entanglement met zijn naaste buren verbonden is. 

Dit macromoleculair netwerk wordt gedeformeerd bij een constante temperatuur met een reksnelheid E. Dit leidt 
tot het rekken van de Van der Waals bindingen in het netwerk, welke worden verbroken volgens de Eyring 
kinetische theorie voor breuk, met een snelheid v @indingen/s): 

Met: 
z = thermische vibratie frequentie 
U = activatie energie 
B = volume 
<J = lokale spanning. 

Er geldt: 
(T = ke k = elastische constante van de binding (2) 

E = lokale rek. 

Zodra de Van der Waals bindingen breken zullen de ketendelen van de macromoleculen de uitwendige belasting 
moeten opvangen. 
Het model staat behalve het stuk gaan van de bindingen ook slip in de entanglements toe. Dit gebeurt aan de 
hand van vergelijking (I) met andere karakteristieke waarden voor B, U en (T. De grootheid CT geeft nu het 
spanningsverschil aan tussen twee ketendelen, van dezelfde keten, die onderling gescheiden worden door een 
knooppunt. Een spanningsverschil geeft aan dat de lokale belasting wordt overgedragen naar een ketendeel van 
een andere keten. De grootte van het spanningsverschil bepaalt de kans op slip van de ketens in het betreffende 
knooppunt. Het slipproces leidt tot een verandering van het statistisch aantal keteneenheden tussen de 
knooppunten, mogelijk zelfs tot volledige ontknoping van ketens. 
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.... , 

52.13 Simulatie 

Het breken van de Van der Waals bindingen wordt uitgevoerd met behulp van een Monte Carlo selectie 
procedure welke de bindingen, i€{l, n(t)} met n(t)=aantal bindingen dat op tijdstip t intact is, breekt met een 
waarschijnlijkheid: 

waarbij v,, staat voor de breuksnelheid van de binding met de grootste lokale spanning. Een eenmaal verbroken 
binding kan niet meer herstellen. De bindingen worden door aanpasshg van het tijdsincrement 6th voor één 
verbroken. 

Het model bepaalt alleen de oplossing voor de verplaatsingen in de trek-richting. De overige verplaatsingen 
worden berekend uit de verstrekgraad door aan het totale netwerk een homogene 
dwarscontractie op te, leggen. \ 

$2.1.4 Resultaten. 

Bij (U”dW) polyethylene worden de berekende en de experimentele morfologieën en spannings-rek relaties met 
elkaar vergeleken. De introductie van volume fractie Q, maakt het mogelijk om na te gaan wat de invloed is van 
de deformatie op het statistisch aantal segmenten tussen twee knooppunten; 4J wordt gedefinieerd als: 

Enkele resultaten worden voor verschillende volume fracties 4 weergegeven in figuur 3 t/m 6. 

-I a 
10 o z 

O 20 40  
STRAIN 

STRAIN 

Figuur 3: Berekende spannings-rek Figuur 4 Experimenteel bepaalde spannings- 
relaties voor polyethyleen. rek relaties voor polyethyleen. 

De grote overeenkomsten tussen de spannings-rek relaties geven aan dat het model een grote betrouwbaarheid 
bezit. Bovendien blijkt dat de berekende en experimentele morfologieën opmerkelijk goed overeenkomen. Dit 
illustreert, dat dit model in staat is om zeer complexe gebeurtenissen op moleculair niveau te koppeIen aan 
macroscopische eigenschappen en verschijnselen. 
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Figuur 5: Berekende morfologieën voor verschillende volume 
fracties: (a) $=0.004, @) g=O.û2 , (e) $=O.l , 
(d) $=l . 

Figuur 6: Waargenomen morfologieën met behulp van electronenmicroscoop voor verschillende 
volume fracties: (a) $=0.005 , @> 4=0.02 (e) $=O.l , (d) $=l . 
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52.2: Breuk van inhomogene elastische roosters in twee dimensies 
Kans J. Hernam” 

Resumé: 
Via simulaties wordt bestudeerd hoe een rooster van elastische balkjes breekt. Elk balkje heeft een maximaal 
toelaatbare waarde voor de trekkracht en het buigmoment. Deze waarden worden random geselecteerd uit 
verschillende waarschijnlijkheidsverdeiingen. Wanneer tijdens deformatie een van deze drempelwaarden wordt 
bereikt, breekt het balkje. Herrmann observeert het breukvormingsproces aan de hand van de grootheden kracht, 
verplaatsing en het aantal gebroken balkjes. Er wordt onderzocht in hoeverre deze grootheden schalen met de 
systeemgrootte. 

522.1 Ialeiding 

Herrmann beschouwt de scheurgroei van een materiaal met behulp van een rooster van lineaire balkelementen. 
Een essentiëel kenmerk van het model van Herrmann is de aanwezigheid van inhomogeniteit. Deze kan worden 
aangebracht in de vorm van: de elastische constanten, de geldende drempelwaarden of de aanwezigheid van 
bindingen (verdunning). Als breukcriterium wordt in hetmodel een random gekozen drempelwaarde voor de 
optredende krachten en momenten in de balkjes gehanteerd. Indien de kracht of het moment in een balkje de 
betreffende drempelwaarde overschrijdt, zal het balkje irreversibel breken. De inhomogeniteit is dus verwerkt in 
de waarden van de maximaal toelaatbare krachten en momenten in de balkjes. 
Wanneer een aan het rooster opgelegde verplaatsing of kracht langzaam toeneemt, zullen de bindingen in een 
zekere volgorde breken totdat de breuk in het rooster volledig is. De volgorde waarin de bindingen breken en de 
daaruit volgende ruimtelijke patronen kunnen worden vergeleken met resultaten van experimenten. 

52.2.2 Model en Methode 

Herrmann beschouwt een vierkant rooster van lineaire balkelementen, dimensie L*L. De balkjes kunnen 
belastingen van het type mode I en II (afkchuiving) opnemen. In het algemeen is een lineair model toepasbaar 
indien de rekken klein zijn. Voor brosse materialen is de lineaire theorie (wet van Wooke) geldig tot aan de 
drempelwaarde van de binding en zijn de rekken klein, zodat het model bij die materiaalkeuze exact is. Voor 
andere materialen geeft het model een benadering. 

In het breukcriterium worden twee drempelwaarden gehanteerd: 4 voor de maximale trekkracht en t, voor het 
maximale buigmoment in de balk. De drempelwaarden worden voor elk balkje gekozen uit de volgende 
waarschijnlijkheidsdistriiuties: 

P(Q = (i-x)t;“ met 0 ~ 4 ~ 1  
P(gJ = (l-X)q”lL-= met O s t , s q .  0 

Waarbij de exponent xe l  en de relatieve breedte q van de verdelingen parameters van het model zijn. 
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Herrmann hanteert als algemeen breukcriterium: 

met: F = trekkracht in betreffende balk, Mi,j = moment in knooppunt i/j van het balkelement. 

Volgens dit criterium worden de balkjes één voor één verwijderd. In het model wordt impliciet verondersteld dat 
sneller mechanisch evenwicht wordt gevonden dan dat een nieuwe binding breekt. In werkelijkheid zal tijdens 
relaxatie van het materiaal ook een andere binding kunnen breken. 
Vanwege de spreiding in de aldus berekende kracht-verplaatsingskrommen wordt, afhankelijk van de 
systeemgrootte, gemiddeld over een aantal simulaties. 

924.3 De breuk karakteristieken 

De kracht-verplaatsingskarakteristiek, f versus A, bij het breken van de individuele balkjes kan numeriek worden 
bepaald en bevat de meeste interessante informatie over het breukproces. Figuur 7 toont deze karakteristiek, na 
middelen over N simulaties, voor verschillende varianten OP de parameters. 

Figuur 7: Log-log piot van de kracht f versus de verplaatsing h. bij de breuk van de individuele 
balkjes onder belasting op trek voor L16; (a) x=O, q=l  , N=60 @) x=0.8, q=l N=30 
(c) x=O, q=O.Ol N=lOO. 
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Een zeer belangrijk punt van de (f,h)-karakteristiek is de top, de scheiding tussen het gecontroleerde en het 
catastrofale gebied. Binnen het gecontroleerde gebied nemen f en h proportioneel toe en blijken te schalen met 
L3’4. Het maximum karakteriseert de macroscopisch brosse breuk. In het artikel worden nader beschouwd de 
kracht fb, de verplaatsing & en het aantal gebroken balkjes nb bij het maximum. 

Het blijkt dat nb duidelijk een powerlaw in L volgt met een exponent van 7/4. Dus nb is evenredig met L7/4. Deze 
waarde lijkt vrij universeel te gelden daar ze optreedt voor grote en geringe inhomogeniteit en zowel voor 
belasting op trek als op afschuiving. Verder geldt dat fb en & op dezelfde wijze schalen met de systeemgrootte, 
zodat de elastische modulus in het maximum onafhankelijk is van de systeemgrootte. 

Zen ancler speciaal punt in het breukvorm~gsproces is het eindpunt van de karakteristiek. Dit punt geeft 
informatie over de catastrofale breuk. Hemnann beschouwt wederom grootheden als &, n, en de modulus als 
functie van de systeemgrootte L. 

52.2.4 Conclusies 

Uit de gevonden resultaten volgt dat de kracht-verplaatsingskromme valt onder te verdelen in drie stukken: 
- ten eerste een gebied dat gecontroleerd wordt door inhomogeniteit, waarbij alleen de bindingen breken 

- een punt waarbij de maximale externe belasting bereikt wordt; 
- een catastrofaal gebied gekenmerkt door grote statistische fluctuaties. 

met de laagste drempelwaarden; 

In het eerste gebied geldt dat de kracht en de verplaatsingen schalen met L3’4. Het aantal verbroken bindingen n 
blijkt te schalen met L7’4, daarbij vrijwel onafhankelijk van de verdeling in de drempelwaarden en van de extern 
opgelegde deformatie, zodat de relatie f=hpn/L numeriek gerechtvaardigd is. Het aantal gebroken bindingen bij 
het maximum van de kracht-verplaatsingskarakteristiek blijkt eveneens te schalen met L7”’. 

Een belangrijke eigenschap van het model is, een gevolg van de aangebrachte initiële inhomogeniteit, dat het 
rekening houdt met het stoppen van de lokale scheurgroei door de aanwezigheid van gebieden met sterkere 
balkjes. 

In het catastrofale gebied wordt het netwerk beschouwd net voordat het materiaal volledig gescheurd is. In deze 
situatie kan worden aangetoond dat sprake is van meervoudige breukvorming in het materiaal. Verder blijkt dat 
het buigingscriterium alleen een noemenswaardige rol speelt aan het eind van het breukproces. Dit is in 
overeenstemming met het werk van S. Roux[’’. Hierin wordt voor een twee-dimensionaal balkmodel aangetoond 
dat net voor het breken van het rooster de totale gedissipeerde elastische energie volledig wordt bepaaid door 
buiging van de bindingen en vrijwel niet door het uitrekken ervan. De verhouding tussen de tota 
buigingsenergie wordt hierbij weergegeven als functie van de electrische geleiding. Aan de hand 
electrische geleiding van een netwerk (rooster) is het namelijk mogel 
geven. 

n het systeem weer te 
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$23: Mode I en Mode I1 breuk van beton 
E schlnngea ~n J. VRU MiaR 

Resumé: 
Dit artikel behandelt resultaten van experimenten met een aan één zijde gekerfde balk. De balk wordt in vier 
punten op afschuiving belast Het blijkt dat bij Mode ZI belasting van de balk breuk optreedt ten gevolge van het 
overscámjden van de Mode I iiinaxhak trekspamhg. Lasgigs bet scheuroppendat treedt geeE glijdhg op. Er is 
een numerieke procedure ontwikkeld voor het simuleren van experimenten van het type Mode I, Mode II en 
combinaties daarvan. Bij deze procedure wordt gebruik gemaakt van een model dat gebaseerd is op een rooster 
van pros brekende balk elementen waarvan de treksterktes random zijn gekozen uit een normale verdeling. 
Balkenmodel roosters, zoals het model uit f w u r  8, blijken zeer goed in staat te zijn om scheurvorming in 
heterogene materialen te beschrijven. Voor de verschillende belastingtypes worden realistische scheurpatronen 
gevonden. Figuur 9 geeft de scheurgroei weer bij een trekproef. Het numerieke model van Van Mier is identiek 
aan het door Mer~mann[~] toegepaste model, zie 922. 

Figuur 8: Een voorbeeld van een balkenmodel rooster. 

Figuur 9: Scheurgroei bij simulatie van een trekproef. 
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H3: Modellering balken rooster in DIANA 

Om met een balkenmodel een beeld te geven van het scheurgroeigedrag bij polymeren is het wenselijk dat 
rekken kunnen worden voorgeschreven tussen de 100 en 400 %. Dermate grote deformaties zijn geometrisch 
niet-lineair. Een tweede eigenschap van polymeren is dat ze plastisch deformeren. Voor het weergeven van 
scheurgroei moet eik balkelement kunnen breken indien de spanning lokaal te groot wordt. Het balkelement 
waarmee het netwerk wordt opgebouwd moet dus geschikt zijn voor: plastische deformatie, breukvorming en 
geometrisch niet-lineaire berekeningen. 

Volgens de handleiding van DIANA (volume 4 H2) beschikt het pakket over een 2d-element L7BW dat voldoet 
aan de gestelde eisen, met als kanttekening dat bij geometrisch niet-lineaire berekeningen de externe belasting in 
voldoende kleine incrementa moet worden opgelegd om nauwkeurige resultaten te verkrijgen. Verdere 
specificaties van het element LïBEN zijn te vinden in de DIANA handleiding (volume 1 H11.4.2). 

We beschouwen een vierkant rooster, overeenkomstig het model van Herrmann, waarbij de balkjes aan de 
uiteinden in knooppunten met elkaar verbonden zijn, zie figuur 10 (a). Elk knooppunt heeft drie vrijheidsgraden: 
de twee coördinaten xi en yi, de hoekverdraaiïng ei, zie figuur 10 @). De lengte van elk balkje wordt gelijk 
genomen aan de eenheid (m,cm,mm). De balkjes kunnen belastingen van het type mode I en 11 (afkchuiving) 
opnemen. 

(a ì 

l - X  
1 

(b) 

Figuur 10: (a) Schematische representatie van het balkenmodel bij rotatie van een knooppunt, 
@) buiging van de balk bij extreme hoekverdraaïig van de knooppu 

De materiaalparameters moeten binnen DIANA opgegeven worden via de volgende materiaaleigenschappen en 
geometrische grootheden: 

E= de elastische modulus; 
,u= de dwarsmnîractie coëfficiënt; 
h= hoogte (dikte) van het balkelement; 
b= breedte van het balkeiement; 
i= lengte balkje, gelijk aan de eenheid. 
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Hieruit afgeleide grootheden zijn: 

A=b*h A=Dwarsdoorsnede. 
1=b*h3/12 I=Kwadratisch oppervlakte moment. 
G=E/(2( 1 +p)) G=Glijdingsmodulus. 

In het algemeen zal binnen het model geiden dat b=h. 

In het model van Hemnann breekt een balkje indien voldaan is aan vergelijking (6). Bij het gebruik van de 
standaard mogelijkheden van DIANA, optie cracking, treedt breuk op in de ahonderlijke spanningspunten van 
eea bz&je indien de grootste hsofdspming een kpaa!de waarde overschrijdt. Breuk van een sganningsgunt 
wordt in de uitvoer van DIANA aangegeven met "breuk" van het bijbehorend integratiepunt. Binnen DIANA 
geldt voor de spanning in een balkelement: 

Met F voor de longitudinale kracht en M voor het heersende buigmoment waarbij z de afstand aangeeft ten 
opzichte van de voor buiging relevante hoofdtraagbeidsas. 
InpIaats van de drempelwaarden q en t, moet nu voor elk balkje één maximaal toelaatbare spanning, u-, 
worden ingevoerd. Daartoe bepalen we eerst de met en t, corresponderende spanningen u, en u,. 

Met F,,=ff> M,=t, en z=hD volgt: 

Substitueer in (6) voor F en M de spanniningen at=F/b2 en ab=6M/h3. 
Dan geldt na eliminatie van 4 en t, met vergelijking (8) equivalent aan verge ijking 

Uit vergelijking (7) volgt: 

u=uttub. 

5): 

DIANA berekent in een spanningspunt één grootste hoofdspanning u. Hieruit zijn de waarden voor ut en ab niet 
te bepalen. Het ligt voor de hand om de bijdrage van u' en ob even zwaar te laten wegen zodat at=ub=u/2. 

Hiermee is uit vergelijking (9) u,, wel oplosbaar. 
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Breuk treedt op indien u/u,,=l. Bovendien is u, en u, positief zodat voor u,, geldt: 

amax = t, 

Inhomogeniteiten worden analoog aan het model van Hemnann in het rooster geïntroduceerd, zie 92.22. De 
drempelwaarden worden voor elk balkje gekozen door middel van de volgende waarschijnlijkheidsdistriiuties: 

P(tJ = (1-X)t;" met 0 s t 5 l  
I?(&) = (l-x)q-'k-x met O s f 5 q. (i3 

Waarbij de exponent x<l en de relatieve breedte q van de verdelingen parameters van het model zijn. 
Figuur 11 geeft de waarschijnlijkheidsverdeling Q(t{&}) voor verschillende waarden voor x. 

De kans p dat 4 ligt in het gebied Os+k is gelijk aan: 

\ 

Er geldt: xsl; O s Q á l  dus Osp(t;)sl. 

Voor tm geldt eenzelfde kansverdeling. x=- 2 

x=-1 

x=-o.5 

x=o 

I 

O 4 U m I  1 
* 

Figuur 11: Waarschijnlijkheidsverdelingen P(t{um)) voor v 

Een balkenrooster omvat N balkjes. Elk balkje krijgt een waarde voor u,, volgens vergelijking 
moet N keer volgens bovenstaande verdelingen een waarde voor t, en tf worden bepaald. 

Statistisch gezien verschillen de ongedeformeerde roosters op basis van twee effecten: 
- de sterktes van de balkjes worden random gekozen uit een bepaalde verdeling; 
- een bepaalde sterkte wordt toegekend aan een balkje in het rooster. 
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Voor het verkrijgen van een venameling waarden voor $ wordt het totale domein van tf verdeeld in N gebieden, 
zie figuur 12. De gebieden worden zodanig gekozen, dat de kans dat $ in één van deze gebieden ligt steeds 
hetzelfde is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vergelijking- (14) met andere integratiegrenzen. Na berekening 
van de posities van de N gebieden, zie bijlage 1 93, levert de waarde van $ in het midden van elk gebied de 
gezochte verzameling drempelwaarden. Deze procedure geldt ook voor L. Dit betekent dat voor elke berekening 
met een bepaalde systeemgrootte L dezelfde verzameling drempelwaarden wordt genomen, zodat alleen het 
bovensíaande tweede statistisch effect middelen noodzakelijk maakt. Naarmate N toeneemt worden de 
verdelingen beter benaderd. Via een random selectie wordt aan elk balkje een waarde voor $ en t, toegekend, 
zodat de waarden voor u,, volgen uit vergelijking (12). Het implementeren van de 
waarschijnlijkheidsverdellingen wordt nader toegelicht in bijlage 1. 

I 
o 1 

Figuur 12: Verdeling domein 6 off in N gebieden, L=l, N=4 en x=O. 

wordt belast door Bet voorschrijven van de verplaatsingen aan de boven- en onderzijde van het 
ur 13 toont het rooster met randvoorwaarden bij belasting op trek. Het rooster wordt belast door een 

reven verplaatsing omdat de volledige kracht-verpíaatsingskarakteristiek alleen op deze wijze ook 
experimenteel toegankelijk is. De deformatie wordt aan het rooster opgelegd door aan de onderzijde alle 
vrijheidsgraden te onderdrukken, dus 5=yi=O,=O, en aan de bovenzijde voor alle knooppunten dez 
voor de verplaatsingen voor te schrijven en rotaties eveneens te onderdrukken, dus x,=X, y,=Y,- Oi 
van een trekproef geldt aan de bovenzijde X=O en Y=l. Het rooster wordt zuiver op afschuiving belast bij de 
keuze X=l en Y=O. Voor de knooppunten op de randen x=O en x=l gelden periodieke randvoorwaarden in 
horizontale richting. Bij belasting op trek zijn deze randvoorwaarden v 
in x-richting aan de linkerzijde even groot, doch omgekeerd van teken 
belasten op afschuiving zijn de verplaatsingen in x-richting aan de 1 
van teken. 

t door te eisen dat de verplaatsingen 
aan de rechterzijde. Bij zuiver 
chterzijde even groot en gelijk 
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? t t t YlS-la=Y; x,,,,=x=o 

y=3 I ll I li I lr I 

v = l  5 1 'T 6 'i 7 'i 8 

y=2 9 

y=o -1 2 3 4- 
/ / / / / / / / / / / / / / / / I  

x=o x=l x=2 x=3 

Figuur 13: Balkenrooster L*L &=3) belast op trek. 
%,y, : verplaatsingen knooppunten; 
X,Y : randvoorwaarde voor verplaatsing; 
%Y : coördinaten van het rooster. 

Naarmate de systeemgrootte toeneemt zal de spreiding in de kracht-verplaatsingskarakteristieken afnemen. Dit 
komt doordat bij een toename van het aantal elementen in het systeem de verdeling van de sterktes en de posities 
in het rooster uniformer wordt, in die zin dat enerzijds het lokale effect van een zeer zwak of sterk balkje op het 
totaal afneemt en andenijds de waarschijnlijkheidsverdelingen zo goed worden benaderd dat de configuraties niet 
meer wezenlijk verschillen. 

In het model wordt een balkje verwijderd wanneer de spanning zijn maximaal toelaatbare waarde bereikt, De 
overgang van ongebroken naar volledig gebroken toestand is een irreversibel proces. Vanwege de fysische 
diskretisatie methode wordt vereist dat de breuk meteen volledig is daar in het gemodelleerde concrete object, 
bijvoorbeeld een binding, deze overgang werkelijk optreedt. 

Binnen DIANA vindt breuk op integratiepunt niveau plaats. De directe overgang van ongebroken naar volledig 
gebroken toestand kan in DIANA worden opgegeven door de crack-variabelen TENS10 en BETA gelijk aan nul 
te kiezen. TENS10 geeft aan op welke manier het materiaal verzwakt na overschrijden van de maximale 
spanning. Optie TENSIQ=O verooaaakt meteen volledige scheurvorming. Optie BETA=O geeft aan dat geen 
schuifspanningen op mogen treden langs het scheuroppervlak in het balkelement. Bijlage 2 geeft een beknopte 
toelichting van de standaard DIANA-programmatuur. 

De belastingincrementen worden in DIANA ingelezen uit de .com file. Door deze incrementen klein te nemen 
wordt het één voor één breken van de balkjes zo goed mogelijk benaderd. 

De binnen DIANA vereiste gegevens worden samengesteld met behulp van het in Fortran geschreven programma 
bouncon.f, zie bijlage 1. Voor het maken van kracht-verplaatsingsdiagrammen wordt gebruik gemaakt van Matíab 
en het programma fordis.f, zie bijlage 4. De daartoe benodigde gegevens uit de uiivoer file van DIANA worden 
geselecteerd met het programma dianoutf, zie bijlage 3. 
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H4: De breukkarakteristieken van het geometrisch lineair elastisch model 

54.1 Variatie parameters x, q en E 

Bij de simulaties wordt een uitwendige belasting opgelegd die gelijk is aan 1 (m,cm,mm). Hierdoor is de 
werkelijke verlenging gelijk aan de som h. van de ingevoerde belastingincrementen. De residuele krachten in de 
knooppunten met y-coördinaat L worden binnen Matlab gesommeerd. IEP geldt €=S(k)*k met de iiisdUlus §(A) als 
functie van de verplaatsing A 

In h,et model zijn aanvankelijk de volgende arbitraire waarden voor de parameters genomen: 

E= 6017 

h= b = 4(7/60). 
p= o 

De kracht-verplaatsingskarakteristiek, f versus h, bij het breken van de balkjes wordt weergegeven in Figuur 14 
voor twee verschillende configuraties en verschillende varianten op de parameters. Duidelijk blijkt de invloed van 
de random bepaalde posities van de u--waarden in het rooster. Wanneer een groot aantal configuraties op deze 
wijze worden geanalyseerd kan een gemiddelde kracht-verplaatsingskarakteristiek worden opgesteld. Uit de 
karakteristieken blijkt dat in het begin van het scheurvormingsproces kracht en verplaatsing proportioneel 
toenemen. Breuk van elementen is in deze fase een direkt gevolg van de aangebrachte initiële inhomogeniteit, 
dus van de parameters x en q. Dit door inhomogeniteiten gecontroleerde gebied is omvangrijker bij grotere x, 
vergelijk figuur 12 (a) en @). Op een gegeven moment bereikt de karakteristiek zijn maximale f. Na het 
maximum komt een gebied dat wordt gekenmerkt door grote statistische fluctuaties. De verschillen tussen de 
twee configuraties zijn dan ook alleen in dit gebied duidelijk zichtbaar. 

Deze resultaten kunnen worden vergeleken met de gemiddelde kracht-verpíaatsingskarakteristieken van Hernam 
uit $22.3 figuur 7. Deze karakteristieken zijn bepaald na middelen over een groot aantal configuraties. 
Opmerkelijk zijn de geringe verschillen in de resultaten ondanks het onderscheid in de volgende modelmatige 
aspecten: 

- Binnen DIANA breken de balkjes afwisselend één voor één of gelijktijdig mede afhankelijk van de 
grootte van de incrementen en de parameter x. Het model van Herrmann elimineert de bindingen één 
voor één. 

- Binnen DIANA breken de balkjes in de spanningspunten, niet als geheel. Het model van Herrmann 
verwijdert het volledige balkje. 

- DIANA hanteert een maximale toelaatbare trekspanning ais breukcriterium. H e r n a m  hanteert twee 
drempelwaarden tt en tm voor respectievelijk de maximaal toelaatbare waarde voor de kracht en het 
moment in een balkje. 
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Log-log plot van de kracht f versus de verplaatsing h bij de breuk van de individuele 
balkjes onder belasting op trek voor twee configuraties, k 1 6 ;  (a) x=O, q=l  
@) x=O.8, q=l  (c) x=o, q=O.Ol. 
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Een belangrijke karahristieke grootheid in het model is de systeemgrootte. L. 
Er wordt onderzocht of de data voor verschillende L met elkaar zouden kunnen overlappen door passende 
schaling van de x-as van de karakteristiek toe te passen. Herrmann heeft voor zijn model aangetoond dat de 
@)-karakteristieken tot aan de top schalen met L3’4. Om te controleren of dit ook geldt voor o m  model worden 
de grootheden f e n  h eveneens geschaald met L3’4 oftewel: 

waarbij t$ staat voor de weergegeven functie. Figuur 16 geeft de resultaten voor L=4,8, 16 bij belasting op trek 
en abchuiving. Het blijkt dat de data voor de top goed zouden kunnen overlappen. Het feit dat zowel f als A in 
dit gebied schalex met L3’4 betekent dat de elastische mdulais fRc. aoafhantelijk is vm L. De karakteristieken uit 
fwur  16 (c) zijn voor L=8 en L=16 bepaald met behulp van de standaard Crack-procedure van DIANA en voor 
L=4 met een eigen Crack-procedure. De standaard Crack-procedure levert voor d-4 na schalen dezelfde (f,h)- 
karakteristiek als voor L=S en L=16. Hieruit blijkt dat DIANA bij belasting op afkchuiving een te grote stijnieid 
behoudt bij grote deformaties. Dit komt door het niet geheel breken van de elementen onder dergelijk 
belastingcondities, zie $5.2. De eigen Crack-procedure convergeert voor d-8 en L=16 zeer traag waardoor het 
niet lukt om de top van deze karakteristieken te bereiken. 

Een andere grootheid die beschouwd kan worden, is het aantal verbroken balkjes n. De uitvoer van het aantal 
gebroken balkjes is binnen DIANA nugal bewerkelijk, daar voor elke belastingstap de breuktoestand van elk 
element en haar integratiepunten wordt vermeld. Deze grootheid wordt daarom beschouwd voor een beperkte 
systeemgrootte L=4. Figuur 15 geeft de verlenging h versus het aantal verbroken balkjes bij belasting op trek 
met x=O, q=1. Wederom zijn de verschillen gering in vergelijking tot het resultaat van Herrmann, hetgeen is 
verkregen na middelen over een groot aantal simulaties. 

Figuur 15: Verlenging h versus het aantal verbroken bindingen bij belasting op trek met x=O, q = l  
voor L=4; curve (a) volgt uit het model van Hemnann. 

Ket maximum van de (f,h)-grafiek karakteriseert de macroscopisch brosse breuk. De kracht fb en de verplaatsing 
& en het aantal gebroken balkjes nb bij het maximum kunnen worden geanalyseerd als functie van L, zie figuur 
17. Het blijkt dat nb duidelijk een powerlaw in L volgt met een exponent van 7/4. Dus nb is evenredig met L7l4. 
Deze waarde lijkt vrij universeel te gelden daar ze optreedt bij veel 
initiële inhomogeniteit voor zowel belasting op trek als op akhuiv 
evenredig zijn met L3/4, zodat de elastische modulus ook bij het maximum onaíhankelijk is van L. 
De waarden voor & en f,, in figuur 17 (b) volgen voor L=8 en L=16 uit het maximum bij L=4 met k/L3‘4=3 en 
bijbehorende krachten uit figuur 16 (c). Deze aanname is toelaatbaar aangezien Hemnann na schalen dezelfde 
karakteristiek vindt voor de verschillende systeemgroottes als de karakteristiek die resulteert uit het gebruik van 
de eigen Crack-procedure voor b 4 .  

weinig (x=-1) aangebrachte 
er geldt dat fb  en A,, vrijwei 

21 



hJL3I4 

L=4 

%3/4 

Figuur 16: 

W 3 / 4  

k 1 6  
%3/4 

feil (4 
W3I4 tegen 
@) trek, x=Q.5, q=1; (c) afschuiving, x=Q, q=1. 

voor verschillende sysîeemgrootte L= 4, 8, 16: (a) trek, x=Q, q=1; 
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Log-log plot van nb(Q), &,(A) en fb(4) als functie van L voor (a) x=O, q=l,belasáing op 
trek; @) x=O,q=l, afschuiving; (c) x=0.5, q=1, trek; (d) x=-1, q=l,  trek. De rechte lijn 
geeft een powerlaw weer waarvan de exponent gelijk is aan 7/4. 
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$4.2 Variatie parameters E, p, h en b 

Verandering van de modulus veroorzaakt vanwege het lineaire model een verschuiving van de (f,A)-karakteristiek 
over de has. Verandering van de treksterkte met vermenigvuldigingsfactor CRKVAL veroorzaakt een 
verschuiving van de karakteristiek over de f- en has. 

Een dwarscontractie coëfficiënt p 0  leidt bij deformatie tot verandering van de dwarsdoorsnede van de balkjes. 
Hierdoor zullen de balkjes gemakkelijker breken naarmate de rek in een balkje toeneemt zowel ten gevolge van 
buiging als trek. De trekkracht en/of het buigmoment zullen bij het bereiken van de treksterkte in een balkje 
afnemen ten opzichte van de situatie waarbij , i e O .  Dit effect reduceert de sprongen in de belasting van de (f,A> 
kaïaktenisdek. E g w r  18 geef? de (f,h)-karaktrlstiek V Q Q ~  verschillende w22rden van p. Met p=O ontstaat de 
karakteristiek uit figuur 19 (a). De positie van de top van de karakteristiek wordt vrijwel niet be.ïnv1oed. Het 
blijkt dat de sprong in de belasting na de top bij PO, zie figuur 19 (a), Net of in geringere mate optreedt. 

h 

1c i , . . . . , .  . , , .... Cnl 

[ 3 

h 

Figuur 18: De (f,A)-karakteristiek bij belasting op trek van een rooster met b16, x=O, q = l  voor: 
(a) p0.1 , (b) ~ 0 . 3 .  

Wijziging van de dikte en breedte van de balkjes, bij constante grootte van de dwarsdoorsnede, verandert het 
kwadratisch oppervlakte moment I. Bij handhaving van de u--waarden, die worden bepaald volgens 
vergelijking (12), wordt hierdoor de gevoeligheid van de balkjes voor breuk ten gevolge van buigin 
Een grotere waarde voor h vergroot de waarde van I. Hierdoor bereikt de buigspanning ab de tr 
een grotere waarde voor het buigmoment, zie vergelijking (9). De gevoeligheid voor breuk van een balkje ten 
gevolge van buiging neemt dus af voor grotere h. Omgekeerd geldt dat afname van h de gevoelighei 
Figuur 19 geeft de (f,A)-karakteristiek voor verschillende dwarsdoorsnedes voor een rooster met systeemgrootte 
L=16 bij dezelfde o--waarden. 
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Figuur 19: De (f,h)-karakteristiek bij belasting op trek van een rooster met k16, x=O, ¶=I, ,u=O 
en constante dwarsdoorsnede A=h*b=7/60 voor: (a) h=b, @) h=4b en (c) 4h=b 

Voor grote h, h = 4 ,  breken de bindingen minder snel ten gevolge van buiging dan voor kleine h, 4h=b. Hierdoor 
heeft het rooster voor grote h een hogere waarde voor f- dan voor kleine h aangezien de gevoeligheid voor 
breuk van de balkjes ten gevolge van trek ,vanwege de constante dwarsdoorsnede, ongewijzigd blijft. Bovendien 
heeft het rooster voor kleine h een taaier materiaalgedrag. Dit komt waarschijnlijk door het gemakkelijker breken 
van de bindingen langs de lijnen van het netwek loodrecht op de trekrichting. 

De invloed van de verschillende parameters van het model wordt globaal aangegeven in figuur 20. 

Figuur 20: 

f 

4 
X b i  

X7¶ i 

4 5 

De invloed van de parameters: x, 9, E, CRKVAL, h en b. 

f 

A. 

De inhomogeniteit kan ook worden aangebracht op de waarde van: de modulus, de dikte en of de breedte van de 
balkjes en combinaties daarvan. Bij dergelijke modellen zijn dezelfde beschouwingen mogelijk. 

Na de top van de (f,h)-karakteristiek convergeert DIANA op een gegeven niet meer naar een evenwichktoestand. 
Het convergentie criterium brengt ons tot een pseudo parameter van het model: de stapgrootte. 
De invloed van de belastingincrementen ontstaat door de werkwijze van de CRACK-optie van DIANA. 
Hoofdstuk 5 behandelt enkele aspecten van het crack-model. 



H5: WerkwUze crack-model 

55.1: De invloed van de stapgrootte 

De CRACK-optie van DIANA initieert scheurvorming op het niveau van de integratiepunten. Wanneer in een 
spanningspunt de grootste hoofdspanning de treksterkte overschrijdt, breekt het spanningspunt. Het 
materiaalgeàrag in het gebroken spanningspunt wordt bepaald door bet type verzwakking dat is ingevoerd. 

Bij breuk van een spanningspunt is het beschouwde systeem niet meer in evenwicht. Na breuk wordt een nieuwe 
evenwichtstoestand bepaald. Vanuit deze nieuwe evenwichtstoestand wordt gecontroleerd of er spanningspunten 
zijn waar de grootste hoofdspanning groter is dan de lokale treksterkte. 
Is dit het geval dan breken deze spanningspunten. Het systeem verkeert dan wederom niet meer in een 
evenwichtstoestand. De hier beschreven procedure wordt herhaald totdat het systeem een stabiele 
evenwichtstoestand heeft. Een evenwichtstoestand is stabiel indien geen spanningspunten meer breken bij de 
aangebrachte belasting. 

Elke belastingstap geeft na convergentie een stabiele evenwichtstoestand. Tijdens het iteratieproces volgt een 
nieuwe evenwichtstoestand uit een vorige instabiele toestand. Overeenkomstig resulteert een nieuwe stabiele 
evenwicbtstoestand uit zijn voorganger na het aanbrengen van een nieuw belastingincrement. De grootte van een 
belastingincrement bepaalt hierdoor in welke volgorde de bindingen breken. Bij een grote belastingstap zullen 
veel spanningspunten een te grote spanning ondervinden, zodat gelijktijdig veel bindingen, spanningspunten, 
breken. 

Door de werkwijze van DIANA, het gelijktijdig breken van de bindingen in één belastingincrement, zijn voor 
een systeem meerdere evenwichtspaden mogelijk. Naarmate kleinere belastingincrementen worden gekozen zullen 
de spanningspunten meer één voor één gaan breken. 
Bij het één voor één breken van de elementen of spanningspunten wordt de breuk van elk element of 
spanningspunt gekoppeld aan één bepaalde waarde van de belasting zodat ook maar één evenwichtspad kan 
worden doorlopen. 

Een element' breekt ten gevolge van twee oorzaken: 
- de lokale treksterkte is laag in verhouding tot de rest van het ongebroken systeem; 
- de spanning neemt enorm toe ten gevolge van het breken van elementen in de omgeving. 

Het eerste effect is een direkt gevolg van de ingevoerde materiaalgegevens. In ons model dus van de 
aangebrachte initiële inhomogeniteit. Het tweede effect is een direkt gevolg van het scheurgroeiverloop, dus 
binnen DIANA afhankelijk van de stapgrootte. 

Beschouw de (%A)-karakteristieken uit figuur 21. In het gebied voor de top, het door inhomogeniteiten 
gecontroleerde gebied, is het eerste effect dominant zodat vergroting van de stapgrootte leidt tot een minder 
nauwkeurige benadering van hetzelfde evenwichtspad. In het gebied na de top is het tweede effect dominant. 
Vergroting van de stapgrootte kan leiden tot het volgen van een ander evenwichtspad. Naarmate de struktuur het 
punt van catastrofale breuk nadert wordt dit effect steeds groter. Figuur 21 (a) en (b) geven een stabiel 
evenwichtspad van precies dezelfde confpratie na doo 
Hieruit volgt dat in het gebied na de top kleine bela 
$n%tv$r&en van de stapgrootte geen wezenlijk andere oplossing geeft, zie figuur 21 (b) en (c). 

met verschillende belastingincrementen. 
moeten worden voorgeschreven. Klein in de 
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Figuur 21: (f,k)-karakteristiek met x=Q, q = l  en k 1 6  van dezelfde configuratie verkregen met 
verschillende stapgrootte: (a) stapgrootte=O.2, @) stapgrootte=O.l, (c) stapgrootte=Q.Qci. 

Hoe klein men de stappen ook maakt, er blijven toch altijd een aantal elementen die in die kleine stap, dus 
gelijktijdig, breken. Vooral vlak voor de catastrofale breuk zal dit effect optreden. 

In het catastrofale gebied convergeert DIANA op een gegeven moment niet meer naar een stabiele 
evenwichtstoestand. Verkleining van de stapgrootte kan helpen. Mogelijk is, daar in een ijler geworden rooster 
rotaties en deformaties lokaal veel groter zijn, het programma niet in staat om de breuk van zo'n aantal 
elementen te Verwerken met de ter besckikking staande iteratieprocedure. 

De (f,k)-karakteristiek kan ook worden weergegeven zonder gebruik te maken van een dubbel-logaritmische 
schaalverdeling. 
Dit is gedaan voor de karakteristiek uit figuur 19 (a), zie figuur 22. Bij het gebruik van een metrisch assenstelsel 
komt de modulus in een bepaald punt van de karakteristiek overeen met de richtingscoëfficiënt van de snijlijn 
vanuit de oorsprong aan dat punt. De indruk ontstaat dat het DIANA niet lukt om aan het einde van de 
karakteristiek het rooster defmitief te breken overeenkomstig de problemen die optreden bij afschuiving. Daartoe 
moet de werking van de crack-procedure worden beschouwd voor één element om te zien hoe de breukvorming 
plaatsvindt. 

h 

Figuur 2 2  (f,h)-karakteristiek in metrisch assenstelsel; x=Q, q=l  en L=l6. 
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$5.2: Crack van één element 

Het breukgedrag van een element wordt beschouwd bij belasting op trek of zuivere alkhuiving. De belasting 
wordt opgelegd met behulp van voorgeschreven verplaatsingen. 
We beschouwen een balkelement met vier integratiepunten, zie bijlage 1 figuur 1. Breuk van een spanningspunt 
wordt in de uitvoer van DIANA aangegeven bij de corresponderende integratiepunten. 

Bij belasting op trek van een éénzijdig ingeklemd balkelement breken de twee spannhgspunten aan het vrije 
iiiteinde. Het element deformeert lineair elastisch en ondervindt volledige verzwakking, breuk, bij het bereiken 
van de treksterkte. 

Bij belasting op afschuiving wordt de zakking w voorgeschreven, zie figuur 23. 
Er kunnen verschillende situaties worden beschouwd door de overige twee vrijheidsgraden van het vrije uiteinde, 
rotatie O en translatie u, wel of niet te onderdrukken. 

Figuur 23: De vrijheidsgraden van een éénzijdig ingeklemd balkelement. 

Wanneer geen vrijheidsgraad wordt onderdrukt ontstaat een (f,w)-karakteristiek overeenkomstig figuur 24 met 
andere waarden voor de dwarskracht. De berekende dwarskracht komt overeen met de waarde die volgt uit het 
gebruik van het bijbehorend "vergeet-mij-nietje". Het element breekt in het op trek belaste spanningspunt aan de 
ingeklemde zijde. Het element kan hierdoor na breuk nog belast worden op trek of druk. 

Het onderdrukken van de rotatie leidt tot de (€,w)-karakteristiek uit figuur 24. Wederom is de berekende 
dwarskracht in overeenstemming met de theorie. Het element breekt de twee op trek belaste spanningspunten. 
Het element is door de overige twee spanningspunten na breuk in staat om weerstand te bieden tegen trek of 
druk, maar niet meer tegen buiging. 

W 

Figuur 24 Dwarskracht f versus zakking w voor een éénzijdig ingeklemd balkelement met vrij 
uiteinde. 

28 



Het onderdrukken van de rotatie en longitudinale translatie geeft de (f,w)-karakteristiek uit figuur 25. Vanwege 
de lineaire theorie mag onderdrukking van deze translatie geen invloed hebben aangezien de invloed van deze 
vrijheidsgraad wordt verwaarloosd. 

f 

W 

Figuur 25: (f,w)-karakteristiek bij onderdrukking van de rotatie O en translatie u. 

Overeenkomstig de situatie bij het onderdrukken van alleen de notatie breekt het element in de op trek belaste 
spanningspunten. In plaats van volledige verzwakking behoudt het element de helft van zijn weerstand tegen 
buiging. De spanningen in de gebroken spanningspunten zijn meteen gelijk aan nul. 
De overige twee spanningspunten hebben dezelfde waarden voor de spanning, druk, als in de situatie waarbij nog 
geen spanningspunten gebroken zouden zijn. De bijdrage van deze twee spanningspunten aan de dwarskracht 
blijft gehandhaafd zodat de dwarskracht bij breuk wordt gehalveerd. Verder afschuiven van het element vergroot 
de druhpanningen in de ongebroken spanningspunten overeenkomstig een ongebroken element. Aangezien een 
spanningspunt niet breekt ten gevolge van drukspanningen, behoudt het gebroken element de helft van zijn 
weerstand tegen buiging. De waarde van de dwarskracht is zolang geen breuk heeft plaatsgevonden in 
overeenstemming met de îheorie. 

In het catastrofale gebied van de (f,A)-karakteristiek wordt de bijdrage van buiging aan het breukproces groter 
naarmate de deformatie toeneemt. Bovenstaand effect is een mogelijke verklaring waarom het rooster niet 
volledig breekt, zie figuur 22. De problemen treden ook op bij geometrisch niet-lineaire berekeningen. 

55.3: Gometriseh niet-lineaire ~ ~ e k e ~ ~ ~ g e n  aan één of twee baikjes 

Bij geometrisch niet-lineaire berekeningen wordt bij zuiver afschuiven rekening gehouden met de invloed van 
verlenging van het element. Bovendien zijn de spannings- en rekgrootheden objectief zodat in tegenstelling tot de 
lineaire theorie grote rotaties toelaatbaar zijn. We beschouwen wederom een éénzijdig ingeklemd balkelement 
met een vrij uiteinde en vier integratiepunten. De grafiek van de dwarskracht versus de zakking bij afwezigheid 
van breuk wordt weergegeven in figuur 26. 

Onderdrukken van de rotatie en longitudinale translatie van het vrije uiteinde leverî bij belasten op afschuiving 
de (f,w)-karakteristiek uit figuur 27. De waarde van de dwarskracht bij breuk van de op trek belaste 
spanningspunten is lager dan in de geometrisch lineaire situatie door de bijdrage van de verlenging van het 
element. De verlenging zorgt voor een extra trekspanning zodat in de spanningspunten de trehterkte eerder 
wordt bereikt Dit effect verlaagt ook de drukspanningen in de ongebroken spanningspunten. Hierdoor is de 
resterende weerstand tegen buiging direkt na breuk een stuk lager dan in het geometrisch lineaire geval. Bij 
verder afschuiven neemt de verlenging zo sterk toe dat de ten gevolge van buiging heersende drukspanningen 
worden overwonnen. Hierdoor is het mogelijk dat de aanvankelijk op druk belaste spanningspunten breken. Het 
element is dan volledig gebroken. 
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Figuur 26: 
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De (f,w)-karakteristiek bij geometrisch niet-lineaire deformatie zonder breuk. 
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Figuur 27: De (f,w>karakteristiek bij onderdrukking van de rotatie O en longitudinale translatie u 
bij geometrisch niet-lineaire deformatie. 

De invloed van de verlenging vlak na breuk wordt duidelijk zichtbaar wanneer de modulus wordt vertienvoudigd 
en de stapgrootte overeenkomstig wordt verkleind. Het resultaat is vrijwel gelijk aan de geometrisch lineaire 
oplossing maar toont de invloed, afbuigen van de kromme, van de verlenging op de drukspanningen, zie figuur 
28. 

OWr--------- Ï 

W 

Figuur 28: De invloed van de verlenging op de (f,w)-karakteristiek in vergelijking tot de 
geometrisch lineaire situatie uit figuur 25. 
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Het gebruik van meer integratiepunten levert geen verbetering. Figuur 29 (b) geeft het (f,w)-diagram bij het 
gebruik van het maximaal aantal (49) integratiepunten. 

Figuur 29: De (f,w)-karakteristiek onder dezelfde omstandigheden (a) als in figuur 27 en (b) bij 
het gebruik van 49 integratiepunten. 

Wanneer twee in elkaars verlengde geplaatste balkjes aan één zijde worden ingeklemd en aan de andere zijde 
wo-den belast op afschuiving met onderdrukking van de rotatie en longitudinale translatie, zie figuur 30 (a), 
ontstaat de (f,w)-karakteristiek uit figuur 30 (b). Ook in deze situatie treedt geen volledige breuk op. Hieruit 
volgt dat de CRACK-optie van DIANA bij buiging niet goed werkt wanneer een element beperkt is in zijn 
longitudinale translatie. 

Figuur 30: 

W 
(b) 

(a) Testconstruktie met twee balkjes, (b) (f,w)-karakteristiek bij afschuiving 
testconstruktie uit figuur 30 (a). 
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95.4 De eigen crack-procedure 

Uit de beschouwingen van paragraaf 2 blijkt dat de breuk van een element in bepaalde situaties niet goed 
verloopt. Daarom is besloten om de standaard crack-procedure aan te passen. De problemen ontstaan doordat de 
spanningspunten die niet breken een bijdrage kunnen blijven leveren aan de weerstand tegen de deformaties. Dit 
aspect kan worden opgelost door alle spanningspunten van het element te breken indien er in één of meerdere 
spanningspunten de lokale treksterkte wordt bereikt. Bovendien leidt dit tot volledige verzwakking van het 
element. 

De programmatuur van DIANA is opgebouwd uit een boomstruktuur van een groot aantal Modules die weer zijn 
onder te vedelen in een groot aantal segmenten. Met behulp van het commands SEGmNT [naam]30 in de 
.com file is het mogelijic om in een bepaald segment inplaats van standaard eigen subroutines te gebruiken. 

Bij een eindige elementen methode volgt de oplossing voor de vrijheidsgraden in het model uit het gelijk stellen 
van de interne aan de externe kinematisch konsistente knooppuntskrachten ofwel de evenwichtsvergelijking. De 
externe knooppuntskrachten, het rechterlid van de evenwichtsvergeljking, representeren de uitwendige belasting 
op het model. De interne knooppunîskrachten, het linkerlid van de evenwichtsvergelijkingng, representeren het via 
het constitutief verband ingevoerde spannings-rekgedrag, dus het materiaalgedrag. Breuk van een element kan 
worden gemodelleerd door de materiaaleigenschappen te veranderen en/of door aan het element een uitwendige 
belasting op te leggen opdat de spanningen in het element gelijk zijn aan nul. Laatstgenoemde methode is 
succesvol toegepast. 

Bij niet-lineaire berekeningen wordt de belasting aangebracht in de vorm van incrementen en de 
evenwichtsvergelijking herschreven voor het gebruik van een iteratieprocedure. Voor elk increment wordt bij 
convergentie van het iteratieproces de oplossing bepaald die voldoet aan de evenwichtsvergelijking. Tijdens het 
iteratieproces wordt gecontroleerd of de spanning in een spanningspunt van een element groter is dan de lokale 
treksterkte. Is dit het geval dan convergeert het programma bij de eigen Crack-procedure toch naar een 
evenwichtstoestand met te grote spanningen in één of meerdere spanningspunten van één of meerdere elementen. 
Dit komt doordat tijdens het itereren niet gekorrigeerd wordt voor breuk van nieuwe elementen. De elementen 
worden pas definitief gebroken in de stabiele evenwichtsstand. Bij het aanbrengen van een nieuw increment 
wordt de herschreven evenwichtsvergelijking wel gekomigeerd voor de in het vorige increment gebroken 
elementen. Deze korrektie vindt plaats door de spanningen in 
gelijk te maken aan nul opdat de interne knooppuntskrachten gebroken elernenten voor iedere iteratieslag 
worden aangepast. De nieuwe situatie komt overeen met een toestand waarbij op de gebroken elementen externe 
belastingen zijn aangebracht opdat de spanningen nul zijn. Wanneer het systeem is geconvergeerd naar een 
evenwichtstoestand geldt immers dat de interne en externe 

De interne knooppuntskrachten worden binnen DLANA 
wijzigingen ten aanzien van de modellering van breuk 
subroutine worden de spanningen in de spanningspunten gebruikt om de interne 
op het niveau van de integratiepunten. De toestand va 
van de integratiepunten. Bij de modellering van breuk wordt 
procedure BROKE" Deze procedure biedt de 
itereren een waarde aan een variabele toe te kennen, 
iteratie proces wordt de waarde van de zoon automatisch toegek 
vader: [naaml.F. Bij het opvragen van de waarde van de variab 
gegeven. De procedure wordt gebruikt op element en 
BRO-1 aan dat het betreffende element geb 
betreffende integratiepunt "gebroken" is. Voor beide niveau's geldt dat 
ongebroken toestand. De waarde van de vader en zoon variabelen in de procedure BROKEN worden voor alle 
elementen en spanningspunten geïnitialiseerd in de subroutine I".F van segment INITIA. 

anningspunten van de gebroken elementen 
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De subroutine PHIP.F wordt op integratiepunt niveau doorlopen. Dit betekent dat deze routine voor elk(e) 
increment, iteratie, element en integratiepunt moet worden aangeroepen. Figuur 31 geeft een blokschema van de 
breukprocedure binnen PHIP.F weer. 

Bijlage 5 geeft het gewijzigde programma PJ3P.F. De wijzigingen staan vermeid binnen de termen CRICH langs 
de kantlijn Om DIANA te laten rekenen met de gewijzigde subroutines INIP.F en PHIP.F moet in de .com file 
na NONLIN en voor INITIA de termen SEGMENT I"30 en SEGMENT INTFOR/IF30 worden 
ingevoerd. 

DIANA beschikt over vier iteratiemethoden om de evenwichtsvergelijking op te lossen: methode CONSTA, 
LINEAR, NEWTON en SECANS. 

De toegepaste iteratiemethode wordt gespecificeerd met commando PERFOR, zie bijlage 2.1. PERFORC geeft 
aan dat de tangentiële stijfheid uit de laatste iteratieslag van het vorige increment wordt gebruikt om een eerste 
schatting te maken van de oplossing in het nieuwe increment. De tangentiële stijfheid komt overeen met de 
richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan de krach~erplaatsingskara~eristiek. 

Bij methode CONSTA wordt in de tweede en volgende iteratieslagen dezelfde stijfheid gebruikt voor het maken 
van een schatting van de oplossing als in de eerste iteratiestap. 

Methode LINEAR gebruikt tijdens het itereren altijd de lineaire elastische stijfheid. Methode CONSTA en 
LINEAR zijn dus identiek als methode CONSTA vanaf het begin wordt gebruikt 

De derde optie, methode NEWTON, maakt gebruik van de Newton-Raphson iteratie-procedure. NEWTON 
MODIFI neemt de stijfheid uit het vorige increment om een eerste schatting te maken van de oplossing. Voor de 
tweede en voIgende iteratieslagen wordt met M0DIFI.L steeds de lineair elastische stijfheid of met M0DIFI.T 
steeds de tangentiële stijfheid van de tweede iteratieslag genomen. Alternatief NEWTON REGULA bepaalt in 
elke iteratieslag de tangentiële stijfheid voor het maken van een schatting van de oplossing. Met M2GULA.L of 
.T wordt in de eerste iteratie stap echter de lineaire stijfheid of de stijfheid uit de laatste iteratieslag van het 
vorige increment genomen. 

Iteratie methode SECANS heeft drie varianten: de methode van Broyden, Crisfield en de BFGS methode. Met de 
toevoeging .T of .L kan voor de eerste iteratieslag een schatting van de oplossing worden gemaakt met de 
tangentiële of iineair elastische stijfheid. Zonder toevoeging wordt voor de eerste stap de stijfheid van de laatste 
itexatiestap uit het vorige increment genomen. 

De verschillende procedures worden toegepast bij geometrisch niet-lineaire berekeningen aan een op trek belast 
rooster met systeemgrootte L=2. 
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I 1-----,-1 Increment I - I +1 

1 Element e:= e + 1 I 
!J 

_I< 

I Initialiseer BROKEL(F&S) op 0 1 

, -_I- Integratiepunt ip:= O i 
LI-- 

$BROKES:= o 1 I 
Integratiepunten-loop: 

_____I__ *NIP ll_l.-----lllll 

! BROKEL.%= O A 
~ - _ - - - 1 _ _ _  

I 1 Los evenwichtsvergelijking op] ~ 

Iteratie-] oop: / N  I J  
*maximaal aantal iteraties I 

[ verwissel BROKEL.F en BROK EL.^ 7 
- ~ I _  

i 
Increment-loop : 
*NINCR (aantal incrementen) 

Iri 
Figuur 31: Blokschema van de breukprocedure in subroutine PHIP.F. 
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Methode CONSTA blijkt niet instaat te zijn om een groot deel van de (f,A)-karakteristiek te bepalen. Na breuk 
van het eerste element treedt al geen convergentie meer op. Ook methode LINEAR convergeert, waarschijnlijk 
om dezelfde reden, niet naar een evenwichtsstand na breuk van een element. Opvallend is dat methode 
NEWTON REGULA wel een (f,A)-karakteristiek oplevert en alternatief NEWTON MODIFI beduidend slechter 
convergeert. Wezenlijk verschil tussen methode NEWTON REGULA en de overige iteratie methoden is dat deze 
methode voor elke iteratiestap opnieuw de tangentiële stijfheid bepaalt. Bij de methoden CONSTA, LINEAR en 
NEWTON MODIFI wordt geïtereerd met steeds dezelfde stijfheid. Het niet convergeren naar een 
evenwichtsoplossing van deze methoden komt waarschijnlijk doordat de stijfheid, bijvoorbeeld de lineair 
elastische, te veel afwijkt van de tangentiële stijîheid zodat de gezochte oplossing niet gevonden kan worden, zie 
figuur 32. De met 1 aangegeven oplossing zal niet gevonden worden aangezien de verplaatsingen (A) worden 
voorgeschreven. 
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Figuur 32: Itereren met constante stijfheid 1 kan bij breuk van een element leiden tot het niet 
vinden van een evenwichtsoplossing. Itereren met de tangentiële stijfheid 2 geeft wel 
de juiste evenwichtsoplossing. 
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Methode SECANS geraakt verder dan methode NEWTON REGULA bij hetzelfde convergentie criterium. 
Methode SECANS blijkt echter gevoeliger te zijn voor de stapgrootte. Figuur 34 iaat zien dat vergroting van de 
stapgrootte leidt tot het vastlopen van methode SECANS op ongeveer hetzelfde punt waar methode NEWTON 
REGULA dan ook komt. Kleine incrementen zijn dus niet alleen nodig voor het één voor één breken van de 
elernenten maar ook voor het itereren naar een oplossing. Een voorkeur voor één van de iteratiemethoden valt 
hiermee nog niet te maken. Beiden methoden moeten worden beschouwd voor grotere systemen, zie hoofdstuk 6. 

08, 
I 6.8, 

0.0- 

u 3  t 

0 2 t  

0.Lb , 

Figuur 3 4  De (f,A)-karakteristieken (a) en (b) uit respectievelijk figuur 32 (a) en (b) bij 
verdubbeling van de stapgrootte. 

Figuur 35 toont het resultaat van de standaard en eigen cracking. Vanwege de kleine verplaatsingen zijn de 
berekeningen geometrisch lineair. De karakteristieken zijn precies gelijk aan eIkaar wanneer rekening wordt 
gehouden met het feit dat bij de eigen cracking de elementen een increment later worden verbroken. Hierdoor 
komt de karakteristiek van de eigen cracking iets hoger te liggen. De eigen cracking methode convergeert echter 
velen malen langzamer dan de standaard cracking. Blijkbaar treden de problemen uit paragraaf 3 &iet op bij 
belasting op trek van het rooster. "De staart" aan het einde van de met standaard cracking bepaalde (f,A)- 
karakteristiek wordt dus niet veroorzaakt door het foutief breken van de kritisch belaste elementen. Aan het einde 
convergeert het eigen model zo langzaam dat geen nieuwe evenwichtstoestand meer gevonden wordt binnen het 
maximaaI aantal toelaatbare iteraties (bijvoorbeeld 50 iteraties). 
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Figuur 35: De standaard (a) en eigen (b) CRACKING worden met elkaar vergeleken voor een op 
trek belast rooster met k8, x=-1, q=l,  p=O, E=10, h=b=O.l en CRKVAkO.0025 
(vermenigvuldigingsfactor voor alle a--waarden). Deze parameters verschillen met de 
voorgaande berekeningen! 
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H6: De breukkarakteristieken van het geometrisch niet-lineaire model 

36.1 Berekeningen met standaard cracking zonder plasticiteit. 

Beschouwen we wederom een rooster met systeemgrootte I s 8  en parameters: x=-1, q=1, p=O, h=b=O.l en 
CRKVfiO.0125. De waarde van parameter CRKVAL, een vermenigvuldigingsfactor voor alle sterktes van de 
balkjes, is een factor vijf groter dan de waarde in figuur 35. Figuur 36 geeft de (f,h)-karakteristiek bij belasting 
op trek van dit rooster voor vefsehiilemde sîappottes. 

h h- 
(b) 

Figuur 36: De (f,h)-karakteristiek voor een op trek belast rooster met L=8, x=-1, q=1, p=O, E=10, 
h=b=O. 1 en CRMvAL=O.O125, (a) stapgrootte=O.OOl, (b) stapgrootte=O.OOOl . 

De karakteristiek is, op de factor vijf na, vrijwel gelijk aan de geometrisch lineaire karakteristiek uit figuur 34. 
De rechtlijnige stukken van de geometrisch lineaire karakîeristiek zijn nu ongeveer vanaf k 0 . 4  licht gebogen. 
Bij de berekeningen uit figuur 36 is gebruik gemaakt van methode SECANS. Wanneer de berekening (a) wordt 
uitgevoerd met iteratiemethode Newton Raphson treedt geen convergentie meer op bij kO.4 . Verkleinen van de 
stapgrootte kan, met name voor methode SECANS, helpen, zie figuur 36. 

Vergroten van de waarde C W A L  leidt tot een verschuiving van de karakteristiek naar grotere verplaatsingen. 
Met CRKVATs0.025 convergeert DIANA niet meer naar een evenwichtsoplossing bij k0.9. Er is dan pas één 
binding verbroken. Hieruit volgt dat DIANA niet in staat is om naar een evenwichtsoplossing te convergeren 
wanneer de macroscopische rek, bij een systeemgrootte L=8, groter is dan =lo%. Deze resultaten treden ook op 
voor een andere configuratie. 

96.2 Berekeningen met standaard cracking en plasticiteit. 

Het plastisch materiaalgedrag wordt ingevoerd via een aantal karakteristieke waarden voor de spanning bij een 
bepaalde plastische rek, zie bijlage 1 93. De vloeispanning YSTRESS is gelijk aan 0.2 en het materiaalgedrag is 
ideaal plastisch. De treksterktes van de balkjes variëren bij x=-1, q=l en CRKVfiO.0025 tussen de waarden 
0.1 en 0.5. Dit betekent dat een aantal balkjes plastisch deformeren zonder dat daapini breuk optreedt. 
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Figuur 37 (a) toont het gedrag van het rooster bij alleen plasticiteit, dus zonder breuk van elementen. Met behulp 
van de standaard cracking en plasticiteit wordt de (f,A)-karakteristiek verkregen uit figuur 37 @). Duidelijk blijkt 
de invloed van het plastisch materiaalgedrag. Deze berekening is uitgevoerd met NEWTON REGULA. Vanwege 
de kleine verplaatsingen is ie t  resultaat vrijwel gelijk aan dat van de geometrisch lineaire berekening. Aan het 
einde van de karakteristiek convergeert DIANA niet meer naar een evenwichtsoplossing. Opvallend is dat bij het 
gebruik van iteratiemethode SECANSBFGS en dezelfde stapgrootte (0.01), DIANA eerder vastloopt namelijk bij 
b0.12. Bij de stapgrootte 0.001 blijkt juist methode SECAN§, figuur 37 (c), een beter resultaat te geven dan 
methode Newton Raphson, die nu niet meer convergeert bij k0.12. Een algemene voorkeur is op basis van deze 
beschouwing niet te maken. 

Figuur 37: De (f,h)-karakteristiek bij belasting op trek van een rooster met k8, x=-1 en q=1 en 
vloeispanning YSTRESS=O.2 met: (a) geen cracking, wel cracking: 
(b) ~tapgro~tte=Q.Ql, (c) stapgrootte=O.QOl. 

Bij het gebruik van iteratiemethode Newton Raphson geeft DIANA bij het vastlopen van de berekeningen aan 
dat geen convergentie is opgetreden. De gebruiker wordt geadviseerd een ander iteratiemethode te kiezen, de 
controle procedure te veranderen exdof de stapgrootte te verkleinen. Bij activering van plastisch materiaalgedrag 
geeft DIANA de volgende melding: Diagram goes to infinity, specify this branch via a large value of the strain. 

DIANA beschikt over drie controle mechanismen om te bepalen of convergentie optreedt: controle van de 
opgeslagen energie, de heersende krachten en de verplaatsingen. Controle van de verplaatsingen blijkt niet goed 
te werken bij cracking. De andere controle procedures werken wel en geven hetzelfde resultaat. 

Ket alternatief, methode SECANS, geeft bij het niet convergeren naar een 
vorm van: Division by zero, value of alfa=l. Bij activering van plastisch 
SECANS dezelfde melding. 

Ket enige alternatief dat overblijft wanneer beide iteratiemethoden niet meer convergeren, is de stapgrootte te 
verkleinen. 

Bij geometrisch niet-lineaire berekeningen moeten voor grote deformaties niet-symmetrische matrices worden 
opgelost. Dit is een mogelijk verklaring waarom de geometrisch niet-lineaire berekeningen vastlopen bij een 
macroscopische rek van -10%. Bij berekeningen met niet-symmetrische matrices moet in DIANA bij commando 
QPTIQN de optie NONSYM worden geaktiveerd, zie bijlage 2 32. De resultaten die DTANA met en zonder 
activering van deze optie geeft, zijn voor kleine deformaties niet in overeenstemming met elkaar. Bovendien 
convergeert DIANA bij activering al niet meer naar een evenwichtsoplossing voordat er een element is gebroken. 
Wederom moet de situatie worden beschouwd voor één enkel element om te zien waar de problemen optreden. 

tsoplossing een melding in de 
drag geeft methode 
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HS: Conclusies 

Uit de gevonden resultaten volgt dat de kracht-verplaatsingskromme valt onder te verdelen in twee stukken: 
- bet door de initieeí aangebrachte inhomogeniteit gecontroleerde gebied voor de tog, waarbij alleen de 

- het gebied na de top dat gekenmerkt wordt door grote statistische fluctuaties. 
bindingen breken met de laagste drempelwaarden; 

In het eerste gebied geldt dat de kracht en de verpíaahsingen schalen met L3’*. Het aantal verbroken bindingen n 
blijkt te schalen met L7’4, daarbij vrijwel onafhankelijk van de verdeling in de drempelwaarden en van de extern 
opgelegde deformatie, zodat de relatie G h d L  numeriek gerechtvaardigd is. Deze conclusie is in tegenstelling 
tot de werkwijze van Herrmann verkregen zonder te middelen over een groot aantal simulaties. 

Opmerkelijk zijn de geringe verschillen in de resultaten van beide modellen ondanks het onderscheid in de 
volgende modelmatige aspecten: 

- binnen DIANA breken de balkjes afwisselend één voor één of gelijktijdig mede afhankelijk van de 
grootte van de incrementen en de parameter x. Het model van Herrmann elimineert de bindingen één 
voor één; 

- binnen DIANA breken de balkjes in de spanningspunten, niet als geheel. Het model van Herrmann 
verwijdert het volledige balkje; 

- DIANA hanteert een maximale toelaatbare trekspanning als breukcriterium. Herrmann hanteert twee 
drempelwaarden 4 en tm voor respectievelijk de maximaal toelaatbare waarde voor de kracht en het 
moment in- een balkje. 

Verschillende karakteristieken kunnen worden verkregen door de parameters van het model aan te passen. Zowel 
de positie van de top als het eindpunt van de karakteristiek kan worden beïnvloed. Bovendien worden met het 
model realistische scheurpatronen verkregen voor zowel trek als afschuiving. 

Het blijkt dat de grootte van de belastingincrementen bij het model binnen DIANA 
volgorde waarin de bindingen breken. Dit effect treedt vooral op in het gebied na d 
wordt het één voor één breken van de balkjes goed benaderd en is het gevonden evenwichtspad éénduidig. 

De standaard Crack-procedure van DIANA is onder bepaalde omstandigheden, namelijk bij buiging van de 
balkjes met onderdrukking van de longitudinale translatie, niet 
Het behoudt in deze situatie de helft van de stijfheid in de ong 
geometrisch lineaire als niet-lineaire berekeningen. De invloed 
duidelijk merkbaar bij belasting op afschuiving van de roosters. 
afschuiving ongeacht de grootte van de verplaatsingen hun stijfhei 
het effect nauwelijks of geen invloed. 

DIANA blijkt niet in staat te zijn om scheurgroei te simuleren vo 
om voor kleine rekken (40%) berekeningen uit te voeren met activering van plastisch 
deze kleine rekken is het materiaalgedrag ideaal plastisch gek 
de invloed van bet ideaal plastisch materiaalgedrag weer. 

De resultaten kunnen mogelijk worden verbeterd door de werking van optie NONSYM op element niveau te 
beschouwen en te onderzoeken waarom deze optie niet goed werkt Nadat de problemen met betrekking tot het 
convergeren zijn opgelost, kunnen ook de geometrisch niet lineaire resultaten worden onderzocht op schalen met 
de systeemgrootte. 

nvloed kan zijn op de 
Bij kleine stapgrootte 

volledig te doen breken. 
e€€& treedt op bij zowel 
van de elementen is 
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BQlage 1: Programma bouncon 

De executable file van programma bouncon.f, zie bijlage 1.1, produceert een f i e  bouncon.outp waarmee samen 
met de uitvoer van de meshgenerator van DIANA de totale invoer fde [naarn.dat file] voor een niet-lineaire 
analyse wordt opgesteld. 

Het programma bounc0n.f verwerkt de volgende aspecten: 
- kinematische randvoorwaarden; 
- informatie met betrekking tot het gekozen element: 

- aantz: integretiepui; 
- type numerieke integratie; 
- geometrie balkelement (dikte,hoogte); 

, - de materiaaleigenschappen inclusief statistisch gemodelleerde inhomogeniteiten; 
- belasting in de vorm van voorgeschreven verplaatsingen. 

De uitvoer van meshgenerator GENERA bevat de noodzakelijke geometrische invoer. 

81: De kinematische randvoorwaarden 

Beschouw figuur 13 uit hoofdstuk 3. Voor de knooppunten iE{(Lt1)2-L, (Lt1)2} en j=E{1, Ltl} met 
respectievelijk m6rdhaten xE(O,L), y=L en x€{O,L), y=O geldt dat alle vrijheidsgraden worden onderdrukt. Dus 
5=yi=Oj=0 of in DIANA terminologie TR l=TB 2=TR 3=0, zie blok SUPPOR in f i e  bouncon.outp bijlage 1.2. 

Voor de knooppunten op de randen x=Q en x=l gelden periodieke randvoorwaarden in horizontale richting. Bij 
belasting op trek zijn deze randvoorwaarden verwerkt door te eisen dat de verplaatsingen in x-richting aan de 
linkerzijde even groot, doch omgekeerd van teken zijn als aan de rechterzijde. Bij zuiver belasten op afkchuiving 
zijn de verplaatsingen in x-richting aan de linker- en rechterzijde even groot en gelijk van teken. Dit gebeurt met 
commando EQUAL TRl. 

$2: Informatie met  bet^^^ tot het gekozen element 

De dikte en de hoogte van het balkelement L7BEN wordt ingevoerd met commando GEOh4ET. Met commando 
DATA worden het aantal integratiepunten, "TEG, en de numerieke integratiemethode, "I', 
gespecificeerd. Er is gekozen voor de Gauss integratie methode. Het aantal integratiepunten is gelijk aan 4'. De 
positie van deze punten wordt getoond in figuur 1. 

NUMINT GAUSS GAUSS 
NINTEG 2 2 

Figuur 1: Positie 4 integratiepunten in balkelement. 

Vier integratiepunten zijn voor een geometrisch lineaire situatie, model van Hemann, nodig om buiging en trek 
in het balkelement weer te geven. Het kiezen tan meer integratiepunten vergroot alleen de rekentijd. 
* Nadere specificaties worden vermeld in de handleiding van DIANA deel 4 Nonliiear Analysis. 
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5 3  Verwerking materiaaleigenschappen inclusief statistisch gemodelleerde inhomogeniteiten 

Het balkenmodel bevat de volgende materiaaleigenschappen: 

- de elasticiteitsmodulus; 
- de dwarscontractie coëfficiënt; 
- de treksterkte ( C W A L ) ;  type vemakkingsdiagram; 
- het plasticiteitsdiagram. 

De resultaten die worden veqeleken met die van het model van Herrmann zijn verkregen zonder activering van 
het p2astisch materiaa?gedr2g* 

De statistische inhomogeniteiten worden verwerkt in de treksterkte van de balkjes. Er wordt gebruik gemaakt van 
de waarschijdijkheidsverdelingen uit vergelijking (13). Deze worden gekarakteriseerd met de grootheden x en q. 

Het aantal elementen in het rooster N=2*L*(Lt1). Er worden twee array's qi) en f(i) gedeclareerd, i€{l,N}. 
Deze array's bevatten de set waarden voor 4 en f. Volgens vergelijking (14) is de kans dat tf ligt in een gebied 
tussen O en k gelijk aan k"". 

Het domein van $ wordt verdeeld in N gebieden zodat de kans dat tf in een bepaald gebied ligt steeds gelijk is. 
De som van alle kansen is gelijk aan 1 waaruit volgt dat deze kans gelijk is aan 1/N. Elk gebied heeft een 
rechter en een linker $ waarde, Ftr en Ftl, zie fluur 2 

\ 

Figuur 2: Verdeling domein tf oft, in N gebieden. 

De kansen p dat $ ligt in de gebieden [Q,Ftr] en [O,FU] zijn te bepalen met vergelijking (14). Omgekeerd 
betekent dit dat de waarde Ftr te bepalen is, indien Ftl en het verschil tussen de twee bovenstaande kansen 
bekend zijn. De waarde van Ftl is bekend omdat deze gelijk is aan de e Ftr van het vorige gebied. 
startwaarde van Ftl is bekend, immers gelijk aan nul. Het verschil tuss kansen is gelijk aan 1/N. Hieruit 
volgt dat voor elk gebied een waarde voor Ftr en Ftl bepaald kan worden. In elk gebied wordt $ midden tussen 
de waarde Ftl en Ftr gekozen zodat array q i )  gevuld kan worden. Array t,(i) wordt volgens dezelfde procedure 
gevuld en vervolgens vermenigvuldigd met q. 
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De waarden qi) en &(i) worden volgens een random selectie aan de balkjes toegekend. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de file rand.ml. Deze file is in matlab aangemaakt en bevat random getallen tussen O en 1. 

Op basis van vergelijking (8) worden de maximaal toelaatbare spanningen a, en a, bepaald. Bovendien moet 
hierbij een correktie worden aangebracht, vermenigvuldigingsfactor 0.58, omdat de spanningspunten zich niet op 
de uiterste vezelafstand bevinden. Daar de spanningspunten zich ook niet aan de balkuiteinden bevinden zou bij 
zuiver belasten op afschuiven van het element een tweede correktiefactor, vermenigvuldigingsfactor 0.8, nodig 
zijn. Bij de aanwezigheid van een buigmoment is deze factor echter onjuist zodat deze laatste correktiefactor toch 
wordt weg gelaten. De posities van de vier spanningspunten zijn vrijwel gelijk aan die van de integratiepunten uit 
figuur 1. 

Het breken van de elementen gebeurt met de standaard DIANA optie CRACKING. De materiaaleigenschappen 
van elk element worden binnen DIANA opgegeven met het input blok MATEN. Het scheurvormingsgedrag 
wordt bepaald door het in MATEN ingevoerde type verzwakkingsdiagram. Bij direkt volledig breken van een 
balk element moet aan t em TENSIO de waarde O worden toegekend. Wanneer TENSIO de waarde 1 krijgt 
gebruikt het model lineaire-verzwakking, zie fwur 3 (a). De term CRACK 1 geeft aan dat een scheur onstaat 
indien de grootste hoofdtrekspanning de drempelwaarde f ,  overschreidt. Met de tem C W A L  wordt de 
treksterkte & van het element ingevoerd. In het geval van lineaire verzwakking moet met de term TENVAL de 
waarde van saa worden ingevoerd. EP, is de maximale breukrek E,. Deze rekgrootheid volgt uit de 
rekdecompositie van het globale rek increment AE in een deel 
materiaal tussen de scheuren. 

van de scheur en een deel Ac:& van het vaste 

Figuur 3: Spannings-rek relatie van een continuüm bij scheurvorming met (a) lineaire 
verzwakking, (b) onmiddellijk spannigsval naar %=O. 

Overeenkomstig het model van Herrmann breekt een binding meteen volledig zodat geen schuifspanningen 
optreden langs het breukvlak. Dit betekent dat de schuifspanningsoverdrachtfactor B, actief na initiatie van een 
scheur in een spanningspunt, gelijk is aan nul. De waarde B=O wordt binnen DIANA ingevoerd met TAUCFü=l, 
BETA=O. TAUCN=l geeft aan dat de waarde van B constant is. 
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De vorm van het plasticiteitsdiagram wordt ook voor eik element binnen het input blok MATERI vastgelegd. De 
term YIELD geeft de naam van bet plasticiteitscriterium aan. Er is gekozen voor het Von Mises criterium. Met 
YIELDVAL wordt de vloeispanning ingevoerd. Het type versteviging wordt vastgelegd met de term HARDEN. 
Er is gekozen voor een rek-verstevigingsdiagram. Het plasticiteitsdiagram wodt ingevoerd via een aantal , 
maximaal 25, karakteristieke punten. Deze punten geven de spanning aan bij een bepaalde waarde voor de 
plastische rek, niet de totale rek, zie figuur 4. Deze punten worden ingevoerd met de term HARûIA. 

0.001 0.003 ; 0.008 
toîai strain E: -3r 

I , 
, 

0.0 0.0015 0.006 
equivalen? plastic strain IC - 

Figuur 4: Afleiding plasticiteitsdiagram. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de DIANA manual deel 4 H3.1.1 en 3. 
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54: Belasting rooster door voorgeschreven verplaatsing 

De belasting wordt aan het systeem toegekend met commando DEFORM. Bij belasting op trek worden in de 
knooppunten i de verplaatsingen uniform voorgeschreven in y-richting (TR 2). Bij zuiver belasten op afschuiving 
worden de verplaatsingen uniform voorgeschreven in x-richting ('IR 1). De voorgeschreven verplaatsing is gelijk 
aan de eenheid. De werkelijke aan het rooster opgelegde verplaatsing volgt uit het vermenigvuldigen van de 
voorgeschreven verplaatsing met de som van de belastingincrementen A. 

Programma bounc0n.f: 
Inpnt: 

Input fde bouncon.inp: 
k d e  sytemgrootte 
x=parameter kansverdeling 
q=parameter kansverdeling 
YOUNGeiastische modulus 
h=hoogte balkelement 
b=dikte balkelement 
YSTRESS=de vloeispanning 
DISPLkvoorgeschreven verplaatsing 
sgl..S=waarden spanningen in karakteristieke punten 
psl.S=waarden plastische rek in karakteristieke punten 
CRKYAL=vermenigvuldigingsfac(or voor de treksterkte bepaald op basis van 
a, en a, 

- random getallen uit random getallen generator van Matlab 
input file rand.&: 

output: 

Output file bouncon.outp, zie bijlage 1.2. 
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BUlage 2: Beknopte toelichting DIANA programmatuur 

$k Statische analyse 

Het uitvoeren van een statische analyse biedt de mogelijkheid om op basis van elastisch materiaalgedrag de 
ingevoerde constructie en bijbehorende randvoorwaarden te controleren, alvorens men overgaat tot het draaien 
van niet-lineaire sommen. Voordat een statische analyse gedraaid kan worden, moet eerst een meshverdeling 
worden gemaakt. DIANA heeft hiervoor de standaard procedure generate mesh. 

Om een DIANA-som te laten draaien dient een invoer file [ naam.dat file] en een commando file [ naam.com 
file] beschikbaar te zijn. Voor het laten draaien van een statische analyse worden de resultaten van procedure 
genera gebruikt in de nieuwe .dat file en wordt de .com file voorzien van de noodzakelijke programma 
comìnando’s. De gebruiker heeft daarbij de keuze uit de volgende commando’s: 

- FILOS; dit commando roept de centrale database van DIANA op; 
INITIA,dit subcommando initializeert de bestaande FILOS-file; 

- MPm, dit commando zorgt voor het iniezen van de invoer gegevens via de naamdat file; 

- ELASSE; commando ELASSE ontwikkelt het eindige-elementen model rekening houdend met de 
vorm, eigenschappen en randvoorwaarden van de elementen 

- ELhrIAT; commando ELMAT bepaalt de element stijfheidsmatrices en zorgt dat deze wordt 
opgeslagen; 

- LOADS; commando LOADS ontwikkelt de kolom van externe en interne belastingen uit de in 
INPUT opgeslagen load sets, 

- ORDER dit commando herordent de knooppuntnummers ter reductie van de bandwijdte van de 
totale s tij fheidsmatnx; 

- SOLVE; dit commando lost het systeem van vergelijkingen op en berekent de verplaatsingen voor 
de load sets; 

- STREAC, cornmando STREAC bepaalt de rekken,spanningen en/of reactiekrachten en zorgt dat 
deze worden opgesìageni; 
NODES DISPLA REA=, dit subcommando bepaalt de knooppuntsverplaatsingen en 
reactiekrachten en slaat ze vervolgens op; 
ELEMEN S7XESS.P; dit subcommando bepaalt de hoofdspanningen in de integratiepunten en slaat 
ze vervolgens op; 

- OUTPRT, dit commando regelt de uitvoer van DIANA waarbij met subcommando 
worden ingegeven van welke knooppunten en elementen men voor handen zijnde 
rekken,verplaatsingen en spanningen, wil zien; 

kan 
zoals: 

- GRAPHI, commando GRAPHI verzorgt de grafische uitvoer van spanningen, rekken en 
verplaatsingen. 

Met name de grafische uitvoer is interessant omdat deze de ingestelde geometrie en randvoorwaarden toont. 
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$2: Niet-lineaire analyse 

In het balkenmodel wordt vereist dat de elementen kunnen breken bij plastisch deformeren. Deze optie is ook 
voor geometrisch niet-lineaire berekeningen binnen DIANA beschikbaar. 
Alvorens niet-lineaire sommen gedraaid kunnen worden moeten de .dat en .corn file aangepast worden. De invoer 
file wordt samengesteld met behulp van programma bouncon.f, zie bijlage 1, en procedure generate mesh van 
DIANA. In bijlage 2.1 staat een voorbeeld van een .com file voor een niet lineaire analyse. De .corn fiie bevat 
wederom de voor de analyse noodzakelijke DIANA commando's. 

De .corn file wordt samengesteld uit de volgende DIANA commando's: 

- FiLOS; dit commando roept de centrale database van DIANA op; 
-dit subcommando initializeert de bestaande FILOS-file; 

- SOLVE; specificeert de oplosmethodiek voor de sets lineaire vergelijkingen 
ME=GENEL Gauss-decompositie methode. 

Commandoblok INïïIA: 

- ANALYS PHYSIC GEOMET; deze term specificeert het fysisch verschijnse 
voor de analyse; 
GEOMET geeft aan dat de berekening geometrisch niet-lineair is; 

dat gebruikt wordt 

Subcummandoblok USE: 

- CWCKI TD=€Q deze optie activeert het scheurgedrag; TD is de drempelwaarde hoek 
a=óQo. Dit is het maximaal toelaatbare kleinste hoekverschil tinssen de  richting loodrecht op 
de grootste hoofdspanningsvector en de richting van de bestaande scheur in een 
spanningspunt. Wanneer deze waarde ten gevolge van spanningsrotatie wordt bereikt,wordt 
een tweede scheur geïnitieerd. De waarde van a is bij een balkenrooster niet relevant daar 
langs het breukoppervlak geen schuifspanningen ontstaan, BETA=(), zodat de richting van 
de hoafdspanningen niet gaan roteren. Het hoekverschil blijft hierdoor gelijk aan nul zodat 
een drempelwaarde nooit wordt bereurt, 

- PLASTI NS=5 'FY=i.OE-Qó; deze optie activeert de mogelijkheid tot plastisch deformeren; 
NS is het aantal interne iteratiestappen; TY geeft de tolerantie ten aanzien van de 
plasticiteits functie; 

- OPTION TANGES, deze term geeft de ter beschikking staande rekenmeth 
keuzemogelijkheid TANGEN moet worden opgegeven bij berekeningen me 
OPTION N o N S W  keuzemogelijkheid NONSYM moet worden opgegeven bij het optreden van 
niet symmetrische matrices in een op te lossen stelsel vergelijkingen. 

ON. 



Commandoblok LOADN 

- LOAD, Dit commando specificeert 
- nummer belasting bij niet-lineaire analyse; 
- belasting setnummer van de lineaire analyse; 
- vermenigvuldigingsfactor van de belasting. 

Commandobiok SELECT 

- NODES, deze term selecteert voor de hiermee opgegeven knooppunten de ter beschikking staande 
uitvoer; 

- ELEmN, deze term selecteert voor de hiermee opgegeven elementen de ter besckikking staande 
uitvoer; 

Commandoblok OUTPUT PRTNT: 

- STRAIN, STRESS, FORCE, DIS€'- STATUâ; deze comando's defileren de inhoud van de 
uitvoer file; commando STATUS zorgt voor de weergave van de status van gescheurde 
uitegratiepunten of elementen; 

Hoofdcommando EXECUT: 

- LOAD, definieert belasting setnummer al dan niet voorzien van een 
vermenigvuldigingsfactor; 

- STEPS; definieert met size de grootte van de belastingstappen 

- PERFOR bepaalt de iteratie procedure; 

- N O W  specificatie van het convqentie criterium; 
REFERE: bepaalt referentie norm; 
CHECE controleert norm gedurende het iteratie proces t0.v. de referentie norm met tolerantie EP; 

Commando G W H I :  
Dit commando verzorgt de grafische uitvoer. Door in d 
verwerken is bet na de analyse mogelijk de scheurvormi 

e layout optie ELEMEN DATA te 
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BUlage 3: Programma dianout 

Dit programma, zie bijlage 3.1, maakt een f i e  dianoutsel* aan, zie bijlage 3.2. Deze executable file selecteert uit 
de uitvoer van diana.out de krachten en verplaatsingen van de knooppunten i met coördinaten y=L, x=E{O,L} 
voor eke  belastingstap. Hiertoe zijn in de [naam].com f i e  van DIANA, zie bijlage 2.1, de commando’s DISPLA 
TOTAL en FORCE RESIDU GLOBAL ingevoerd voor het weergeven van respectievelijk de verplaatsingen en 
krachten van de knooppunten i. 

Programma dianoutf: 
h i p t :  k d e  sysîeeimgrootte. 
Output: executable file dianoutsel*, zie bijlage 3.2, L2. 

De executable file dianout.se1 maakt bij de selectie gebruik van de volgende UMX 
commando’s: 

- Mep ’[ - 1’ diana.out > naam.ext : Dit commando selecteert regels 
met [ - ] uit de input f i e  diana.out en stuurt deze naar output file 
naarn.ext. 

selecteert de derde kolom karakters uit iedere regel van een input 
file naamext en plaatst deze in output file naam’.ext. 

- awk ’print $3’ naam.ext > naam’.ext : Dit mix-commando 

- matiab35 : Matiab wordt geactiveerd op de pc. 

Input: file diana.out 
Output: file’s Kn[nr].mat met nr=E{knooppuntnummers i); Deze file’s bevatten voor 

elke belastingstap successievelijk de kracht en verplaatsing van het 
betreffende knooppunt nr. 
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Bijlage 4: Programma fordis 

Dit programma, zie bijlage 4.1, creëert een executable file f0rdis.m waarmee binnen Matlab de kracht- 
verplaatsingskarakteristiek geplot kan worden. De met de executable file van programma dianoutf geselecteerde 
krachten en verplaatsingen van de knooppunten i met coördinaten y=L, x€{O,L} worden gebruikt om de waarde 
f=LF, te plotten versus de som van de bdasthgincrementen A Bij het zuiver belasten op trek of akchuiving 
hoeven alleen de krachten in de richting van de voorgeschreven verplaatshg te worden gesommeerd omdat de 
overige krachtcomponenten geen uitwendige arbeid vemchten. Residuele momenten kunnen eveneens geen arbeid 
vemchten omdat in de knooppunten i de vrijheidsgraad ai is onderdrukt, @,=O. 

Programma f0rdis.f: 

Input: L=desysteemgrootte 
Nblf=aantal belastingsstappen 

Output: file fordis.m, zie bijlage 4.2 met L=S Nblf=lO. 

De executable file f0rdis.m maakt binnen matlab gebruik van de volgende 
commando’s: 

- vt24otek : commando voor grafische weergave van grafiek op het 

- loglog : grafiek f versus h. piotten op loglog-schaalverdeling; 
- xíabel : tekst plotten bij x-as; 
- ylabel : tekst plotten bij y-as; 
- meta : aanmaken meta file om plaatje te kunnen plotten via een 

- gpp35 : commando voor aanmaken [naam].ps file om plaatje te 

beeldscherm van de pc; 

[naamJps file ; 

printen (mix-commando). 

Input: file’s kn[nr].mat met nr=knooppunitnumers iE{(L+1)z-L,(L+1)2} 
Output: plot op schem; plot file fordis.ps. 
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Bijlage 1.1: Programma bounc0n.f 

program bouncon 
parameter (Nmax=20200) 
implicit real *8(a-h,o-z) 
dimension Ft(Nmax),Fm(Nmax) 
character*8 woord1,woord2,woord3,woord4*16,woord5*15,woord6*16, 
* w00rd7*5~woord8* 18,woord9*3,woord 10* 17woordll * 16, * woordl2*18,woordl3 *2S7woordl4* 15,woord15*25, 
* woord16*2l7\;ro@?d 1?*15,w3crd18 * 15,wa0?d19*15, 
* woord20*21 

open( 1O,FlILE= ’bouncon.inp ’,STATUS=’ old ’) 
open(20,FILE=’bouncon.outp’,STATUS=’unknown’) 
open(30,FILE=’rand.m17,STATUS= ’ old’) 

fMd(lO’*) LJ,¶ 
read(lO,*) CRKVAL,YOUNG,DISPLA,h,v 
read( lo,*) YSTRESS7sg1,ps1,sg2,ps2,sg3,ps3,sg4,ps4,sg5,ps5 

w o o r ú f = ’ ~ ~ N  ’ 
write(2Q71O0) woordl 

do 10 i=l;Nbel 
write(20,llO) i,i 

10 continue 

woordk ’GEOMET ’ 
write(20,lOQ) woordl 

woord7=’ f 1-’ 
woordk’ f 1 ’ 
write(20,120) woord7,F-Tbei,woordí 

woord2=’DATA ’ 
write(20,lOQ) woord2 
write(20J20) woord7,Nbe17woordl 

Fvrite(20, *) 

woord2=”’SüPPOR”7 
woord8=’ f TR 1 TR 2 RO 3’ 
write(20,lOO) woord2 
write(20713Q) woord7,L+l,woord8 

woord9=’ f ’ 
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C 

c 

20 

C 

C 

C 

c 
C 

C 
C 

c 
30 

C 

woordlO=’-’ 
write(207140) woord9,(L+l) * *2-L7woord10,(L+ i)* *2,woord8 

write(2Q7 *) 

woord2= 7 7  ’TYINGS ’ 
write(20,lOO) woord2 

woord8=’EQUAL TR 1 ’ 
woord8=’FIPI TR 1 
wrie(28,IQQ) wccrd8 

7 

woord8=’ TR 1 -1. 7 

do 20 i=l&l) 

write(2û7105) L+2+(L+1)*(i-1),(L+l)*(i+l)7woordS 
continue 

write(20,llQ) L+2+&+1)*(i-l),(L+l)*(i+l) 

write(20,*) 
a=Q 
b=O 

Rstag=l.O/Nbel 
do 30 i=l,P&el 
Ftr=(wstap *i) * *(i/(-x+ I)) 
Fti =(Rstap*(i- 1)) * * (U(-x+ I)) 
Ft(i)=(Ftr + Fti)/2 
Ft(i)=Ftr 
Fm(i)=Ft(i) 
P=(l-x)*(Ft(i)**(-x)) 

a=a+ P*(Ftr-Ftí) 

write(20,*) Ft(i),Fm(i),a,b 

PO=(l-x)*(Ftr* *(-XI) 

b=b+ PO*(Ftr-Ftl) 

continue 

K=highest number of group not equal to zero 

K=PFbel 

woord2=”’MATER19 ” 

woord3=’YOUNG 
woord4=’ CRACK 1’ 
woord5=’ CRKVAL 
woordó=’ TENS10 0’ 
woordll=’ TAUCRI 1’ 
woordl2=’ BERA 0.0’ 
woordl4=’ POISON 
woordl6=’ YIELD VMISES’ 
woordl7=’ YEDVAL 
woordl8=’ HARDIA ’ 
woordl9=’ 
woord2Q=’ HARDEN STRAIN’ 

7 

53 



C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

45 

46 

50 

write(20,lOO) woord2 

do 50 m=l,Nbel 
read(30,*) r 
igrt=rnSO(*r+l) 
write(20, *) r,K,igrt,Ft(igrt) 

crvt=Ft(igrt)*(l/@* *2))*CRKVAL 
crvm=Fm(igrm)*CRKVAL*6*0.58*q/(h* *3) 

crv=-(crvt**2)/crvfl1 + (((crvt**2)/crvm)**2 +4*(crvt**2))**0.5 
wriîe(20, *) avt,mm,cw 

write(20J50) m7woord3,YOUNG 
write(20,190) woordl4,v 
write(20,lUo) woord4 

write(20,lóO) woord5,crv 
Wnte(2QlOo) woord6 
w-rite(20,lUo) woord11 
write(20,lOO) woord 12 

write(20,lOO) woord1 6 
write(2O719O) woordl7,YSTRESS 
write(20,lOO) woord20 
write(20,200) woordlS7sg 1 ,ps 1 ,sg2,ps2gg3 4x3 
write(20,200) ~oordl9,sg4,ps4~sg5~ps5 
write(20, *) 

do 45 j=igrt,K-l 
Ft(i)=Ft(j +i)  
continue 

do 46 j=igrm,K-l 
Fm(j)=Fm(j+l) 
continue 

continue 
K=K-1 

woord2=” ’GEOMET ’ ’ 
woord5=’ 1 REGTAN ’ 
write(20,lOO) woord2 
write(20,170) woord5,h,h 
write(20’*) 

woord2=”’DATA” ’ 
woordl3=’ “T 
woord15=’ 1 PdINTEG 
write(20,lOO) woord2 
write(20,lOO) woord15 
writeí20.100) woord13 

GAUSS GAUSS’ 
2 2 ’  
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Wlite(20,*) 

woord2=”’L0ADS7’ ’ 
woord3=’CASE 1 ’ 
woordl=’DEFORM ’ 
write(20,lOO) woord2 
write(20,lOo) woord3 
Wnte(20,iOO) woord1 

write(20, *) 

‘ woord2= ” ’END’ ’ ’ 
write(20,lOO) woord2 
write(20,lOO) woord2 

100 format(A) 

c w<=5 bij Int Nbel 
110 format(I5,XJS) 
105 format(I5,XX,15,A) 
120 ~OITIW(A,~~,A) 

c w<=3 bij Int L+1 
i30 format(A,E7A) 

c 
140 format(A713,A,13,A) 

w<=5 bij Int (L+1)**2-L en (L+1)**2 

c w<=5 bij Int m ; YOUNG 
150 f~ma@5,X,A,E9.3) 

c bij Ft(i),Fm(i) 
160 fomat(A,E12.6) 

c h -value 
170 f~mat(A~E9.3 339.3) 

c DISPLA 
180 format(AJ3,A,I3,A@.2) 

c v  
190 format(A,Eü.2) 

200 format(A7E9.3,X,E9.3,X,E9.3,X,E9.3,X7E9.3,X,J29.3) 
end 



Bijlage 1.2: File bouncon.outp 

MATEN 
1 1  
2 2  
3 3  
4 4  
5 5  
6 6  
7 7  
8 8  
9 9  

10 10 
11 11 
12 12 

GEOMET 
11-12 I 1 

DATA 
11-12 I 1 

'SIIPPOR' 
11-31 T R l T R 2 R O 3  
1 7-9/ T R l T R 2 R Q 3  

'TYINGS' 
FIX m 1  

4 6TR 1 -1. 

'MATEN' 
1 YOUNG 0.10OE+O2 

POISON O.OOE+OO 
CRACK 1 
CRIWAL 0.241027E+Ol 
TENS10 8 
TAUCRT 1 
BETA 0.0 

2 YOUNG O.lOOE+O2 
POISON O.OOE+OO 
CRACK 1 
CRIWAL O.l33356E+Ol 
TENS10 o 
TAUCRI 1 
BETA 0.0 
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10 YOUNG 0.1OOE+02 
POISON O.OOE+OO 
CRACK 1 
CRKVAL 0.194507E+01 
TENSIO O 
TAUCRI 1 
BETA 0.0 

11 YOUNG 0.1OOE+02 
POISON O.OOE+OO 
CRACK 1 
CRKVAL O.l81687E+Ol 
TENSIO O 

,TAUCRI 1 
BETA 0.0 

12 YOUNG O.lOOE+O2 
POISON O.OOE+OO 
CRACK 1 
CRKvaL 0.108515E+01 
TENS10 o 
TAUCRI 1 
BETA 0.0 

'GEOMET' 
1 RECTAN O.lOOE+OO O.IOOE+OO 

'DATA' 
1NINTEG 2 2 
NUMINT GAUSS GAUSS 

'LOADS' 
CASE 1 
DEFORM 
/ 

'END' 
'END' 

7-9 / TR 2 O.lOE+Ol 
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BUlage 2.1: [naam].com file niet-lineaire analyse 

NOLOG 
ERBORSCPF MF=5 MW=20 

'FILOS 
INrmmzE MA=mooooo 
*mm 
*ELASSE 
*ELMAT 
*LOADS 
*ORDER 
*SOLVE 
*NO" 

INITIA 
ANALYS PHYSIC GEOMET 
USE 
CRACKI TD=60.0 

END USE 
OPTION TANGEN 
END m 
LOADIN 

END LOADIN 
LOAD (1): (1) 1.0 / 

SELECT 
ELEMEN NONE / 
FND ELEMEN 
:NODES 21 22 23 24 25 1 2  3 4 5 / 

END SELECT 

OUTPUT P r n  
STRESS CRACK CAUCHY PRINCI AXES 
DISPLA TOTAL 
STATUS CRACK 
FORCE RESIDU GLOBAL 
END OUTPUT 

NODES 73-81 / 

ExEcm LOAD(1) STEPS 
: SIZE 5.0E-08(2) 5.0E-07(2) i.OE-O5(10) 1.OE-04(10) .5E-03(10) / 
SIZE 0.05(1) O.Ol(50) / 
: SIZELP 1.0(10) / 
PERF0R.C NEWTON REGULA MI=20 
: PERFORC NEWTON M0DIFT.L MI=20 
N O M  REFERE ENERGY 
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NORM CHECKT ENERGY EP=l.E-ó 
NORM ABORT ENERGY 
USE 
CRACKí TD=60.0 
END USE 
END EXECUT 

*FILOS 
COPY FI="BEAMNL.FF" 

MODEL 
HIDDEN 

ENb MODEL 

LAYOUT 
CHARAC SI=5 
WSIBL 
MODELO LI=.. 
NODES DATA.D 
ELEMEN DATA.F 

END LAYOUT 

OUTPUT NONLIN FI="BAT.,K" 
DISPLA 
STATUS CRACK 

END OUTPUT 

*END 
*END 
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Bvlage 3.1: Programma dianoutf 

program dianout 

implicit real*8(a-h70-z) 
character woord1 *87woord2*227woord3*2û7woord4*4, 
* woord 19 *37,woord20 *38,woord21*6,woord22 *6, 
* 
7 ~ooro5*37~wooráó *34 

print*, ’L? ’ 
L read*,L 

open( 107FILB=7 dianoutsel ’,STATUS= ’unknown ’) 

woordl=’fgrep ” ’ 
woord2=’ ” diana.out > h . u i t ’  
woord3=’awk ”{print $3)’’ kn.uit > kn’ 
woord4= ’.mat’ 
woordl9=’fgrep -v ” NODES ” h . u i t  > knstuit’ 
woord20=’fgrep -v ” STEP ” knst.uit > her.uit’ 
woord21= ’matlab’ 
woord22= ’fordis’ 
woordS=>fgfep -v ” CRACKS ” kncr.uit > kf.uit’ 
woordó=’fgrep -v ” FULLY ” kf.uit > h.uit’ 

do 10 i=(L+l)**2-L7(L+l)**2 
write(10,iOû) woordl,i,woord:! 
wr~te(10,llO) woord19 
write(10,llO) woord20 
write(l0,llO) woord5 
write(lOJ10) woord6 
write(10,iOO) woord3,i7woord4 

10 continue 

write(l0,ilO) woord21 
c write(10,liO) woord22 

c I3 max node number 
100 fonnat(AJ3,A) 
110 format@) 

end 

60 



Bijlage 3.2 File dianoutsel 

fgrep ’ 21 ’ diana.out > knn.uit 
fgrep -v ’ NODES ’ h . u i t  > kmt.uit 
fgrep -v ’ STEP ’ kmt.uit > kncr.uit 
fgrep -v ’ CRACKS ’ kncr.uit > kluit 
fgrep -v ’ FULLY ’ kf.uit > kn.uit 
awk ’(print $3)’ kn.uit > Pui2i.mat 
fgrep ’ 22 ’ diana.out > knn.uit 
fgrep -v ’ NODES ’ h u i t  > kmt.uit 
@rep -v ’ STEP ’ knst.uit > kncr.uit 
fgrep -v ’ CRACKS ’ kncr.uit > kluit 
fgrep -v ’ FULLY ’ kf.uit > kn.uit 
awk ’{print $3)’ kn.uit > kn22.mat 
fgrep ’ 23 ’ diana.out > knn.uit 
fgrep -v ’ NODES ’ knn.uit > knstuit 
fgrep -v ’ STEP ’ kmt.uit > knixuit 
fgrep -v ’ CRACKS ’ kncr.uit > kfuit 
fgrep -v ’ FULLY ’ kf.uit > h.uit 
awk ’(print $3)’ kn.uit > kn23.mat 
fgrep ’ 24 ’ diana.out > b . u i t  
&rep -v ’ NODES ’ knn.uit > knst.uit 
fgrep -v ’ STEP ’ knstuit > kncr.uit 
fgrep -v ’ CRACKS ’ knmuit > kf.uit 
fgrep -v ’ FULLY ’ kf.uit > kn.uit 
awk ’{print $3)’ kn.uit > kn24.mat 
fgrep ’ 25 ’ diana.out > knn.uit 
fgrep -v ’ NODES ’ knn.uit > kmt.uit 
Sgrep -v ’ 5TEP ’ kmt.uit > kncr.uit 
fgrep -v ’ CRACKS ’ kncr.uit > kluit 
fgrep -v ’ FULLY ’ kf.uit > kn.uit 
awk ’{print $3)’ kn.uit > kn25.mat 
matiab35 
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Büiage 4.1: Programma f0rdis.f 

program fordis 

impIicit rea1 *8(a-h,o-z) 
character woord1*7,woord2*21,woord3 *28,woord4*4,woord5*7, 
* woord6*23,woord7*13,woord8*24,woord9*18,woord~O*24, 

* woordl6* 16,woord17*8,woord18*9,woord19*35,woord21*6, 
* woord2O*S,woord22*49,woord23 *27 

* woord1 1 * 14,woordil* 19,woordi3 *2i ,woorÓl4*47,woord 15 *11, 

print*,’LpJblf ?’ 
read * ,L,Nbl f 

woordl= ’fgrep ” ’ 
woord2=’” diana.out > h . u i t ’  
woord3=’awk ”{print $3)” h.uit  > h’ 
woord4= ’mat’ 
woord5=’ioad kn’ 
woord6=’krverpl(l:2:NblP2)= kn’ 
woord7=’(1:2:NblP2); ’ 
woord8=’ kn’ 
woord9=’(22NblP2) - ...’ 
woordlO=’krverpi(22NblP2)= -kn’ 
~oordll=’(22NblP2) ;’ 
woordl2=’krverpl = krverpl”;’ 
woordl3=’output=[0;0;krverpll; ’ 
woordl4=’plot(outgu~l:2:Nblfc2+2),outpu~2:2:NblP2+2))’ 
woordlS=’meta fordis’ 
woordló=’!gpp fordis -dps’ 
woordl7=’vt24ûtek’ 
woordl8=’!rm *.mat’ 
woordl9=’fgrep -v ” NODES ” h . u i t  > kn.uit’ 
woord20=’Nblf=’ 
woord21 =’matlab ’ 
woord22=’íoglog(output(l:2NblP2+2),output(2:2Nb~P2+2))’ 
woord23=’output=[0.01;0.01;krverpi]; ’ 

c do 10 i=(L+1)**2-L,(L+1)**2 
c write(i0,loO) woordl,i,woord2 
c write(10,llO) woord19 
c write(10,lOO) woord3,i,woord4 
c10 continue 

c write(l0,llO) woord21 
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write(10,120) woord20,Nblf 

15 

C 

20 

C 

C 

c 

do 15 i=(L+1)**2-L7(L+1)**2 
write(l0,lOO) woord5,i,woord4 
continue 

write(l0,llO) woord18 

j=(L+l)* *2-1 
write(10,lOO) woordój,woord7 
wïite(1071~) w~ord 1 SJ ,~oord9 
do 20 ikn=j+l7(L+l)**2-l 
write(l0,lOO) woord8,ikn,woord9 
continue 

j=(L+1)**2 
write(10,lOO) woord8j,woordll 

write(10,llO) woord12 
write(l0,llO) woord23 
write(l0,llO) woord13 

write(10,lOO) woord17 
write(l0,llO) woord14 

write(l0,llO) woord22 
write(10,110) woord15 
wnte(l0,llO) woord16 

13 max node number 
100 foma1(A,I3,A) 
110 fomat(A) 

c I2 mlf 
120 fomat(AJ2) 

end 

63 



BUlage 4.2 Programma f0rdis.m 

Nblf=250 
load kn2l.mat 
load kn22.mat 
load kn23.mat 
load kn24.mat 
load b25.mat 
krverpl(l:2Nblf*2)= kn21(1:2Nblí?2); 
krverpl(22:filf*2)= -kn21(2:2:NbP2) - ... 

kn22(22Nblf*2) - ... 
kn23(2:2:Nblf*2) - .*. 
kn24(2:2:Nblf"2) - ... 
kn25(22Nblfr2) ; 

krverpl= krverpl'; 
output=[0.01;0.01;lerpl]; 
vt24Otek 

xlabel('verp1aatsing') 
yiabel('kracht') 

save somikrv outp Iascii; 
meta fordis 

iogiog(output(l:2:NblP2+2),output(2:2:Nblf*2+2)) 

outp=output/4Ao.75; 

!g~p35 fordis -dps 

64 



Bijlage 5: Programma phip.f 

Confidential Source Code <Tue Mar 2 1435:36 1993> Copyright (c) TNO-BOW 
C.Fri Aug 28 17:26:02 1992 ......................... Copyright (e) TNO-IBBC 

SUBROUTINE PHIp( TEMPIP, DTEMIP, CONCIP, DCONIP, DEPS, 
$ SIGROT, NSTRNL, PHIFR, DVOL, 
$ SEL, ALFPR, NATAPR, TSIGIP, HR ) 

c 
C ................................................. COPYRIGHT (C) TNO-BOUW 
C... D I A . N ~ ~ 3 0 / E L M y N / p H I p  
C... 
C... 'PURPOSE: 
C... 
C... INTEGRATED ELEMENTS 
C... 
C... 
C... $Author: diana $ 
C... $Revision: 1.1 $ 
C... $Date: 92/0S/2û 17:59:04 $ 
c ....................................................................... 

EVALUATE ELEMENT R\TT.PT. STRESSES FOR NUMERICALLY 

PROGRAMMED BY DR. TNO-BOUW. 900115 

INTEGER MSTR, MITER, MFR, MCRACK 
DOUBLE PRECISION TOLECR 

PARAMETER ( MSTRz6, MITER=10, MFR=10, TOLECR=l.D-20, 
$ MCRACK=6 ) 

DOUBLE PRECISION W 
LOGICAL XIST, EXIST 

INTEGER NUFPR 
DOUBLE PRECISION TEWIP( *), DTEhiIP( *), CONCIP( *), DCONIP( *), 

$ 
$ ALJTPR(NALFPR), TSIGIP(*), HR(*) 

LOGICAL SW 
COMMON /SWITCH/ SW(6) 

DEPS(*), SIGROT?), PKIFB(*), DVOL, SEL(*), 

INTEGER LIN, LOUT 
COMMON /INOUT/ LIN, LOUT 

LOGICAL LV, PERTIM 
COMMON /LOGVAL/ LV(l0) 
EQUIVALENCE ( PERTIM, LV(6) ) 

INTEGER ITYP, NSTR 
COMMON /DSTYPV/ ITYP(10) 
EQUIVALENCE ( NSTR , ITYP(4) ) 
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C 
CHARAC"ER*6 CTYP, ELMTYP, STRTYP, SHAPE 
COMMON /DS'IYPN/ C"(10)  
EQUIVALENCE ( ELMTYP, -(I) ), ( STRTYP, CTYP(2) ), 

$ ( SHAPE, C"(3)  ) 
C 

DOUBLE PRECISION RTIME, DTIME 
INTEGER ITIME 
LOGICAL LTIME 
COMMON /NLLBTI/ RTIh4E(lO), ITIME(lO), LTIME(10) 
SQWALENCE ( D m  , RTIMF(1) ) 

C 
DOUBLE PRECISION RELP, YOUN 
INTEGER IELP, IFR, E, E, 

$ NFR 
LOGICAL LELP 
COMMON /ELPARM/ IELP(30), RELP(20), LELP(20) 
EQUIVALENCE (YOUN ,RELP(l) ) 
EQUIVALENCE ( IL , IELP(1) ), ( IP , IELP(2) ), 

$ ( IFR , IELP(3) ), ( NFR , IELP(26)) 
C 

C 

DOUBLE PRECISION RPLA, EPEQ 
INTEGER 

$ ISYLDF 
LOGICAL LPLA, UPLAST, LPLAST 
COMhiON /NLLBPL/ RPLA(lO), IPLA(lO), LPLA(10) 
EQUIVALENCE 
EQUIVALENCE 

$ ( IYLDCR, IPLA(4) ), 
$ 
EQUIVALENCE 

DOUBLE PRECISION RSHRNK 
INTEGER ISHRNK 
LOGICAL LSHRNK, U S H "  
COMMON /NLLBSH/ RSHRNK(lO), ISHRNK(lO), LSHRNK(10) 
EQUIVALENCE ( USHRIN, LSHRNK(1) ) 

DOUBLE PRECISION RTEMP, DTEMP, TEMP, ALFAT 
INTEGER ITEMP 
LOGICAL LTEMP, UTEMPM, IJTEMPL 
COMMON /MLBTE/ RTEMP(lO), ITEMP(lO), LTEMP(10) 
EQUIVALENCE 

$ 
EQUIVALENCE 

DOUBLE PRECISION RCRE, ECEQ 
INTEGER ICRE, ICREEP 
LOGICAL E R E ,  UCREEP, LCREEP, UTRCRP 
COMMON /NLJXCE/ RCRE(lO), ICRE(lO), LC-10) 
EQUIVALENCE ( ECEQ , RCRE(1) ) 
EQUIVALENCE ( ICREEP, ICRE(1) ) 

IPLA, NPLAST, INAPEX, IYLDCR, ISYLDS, 

( EPEQ , RPLA(2) ) 
( NPLAST, IPLA(1) ), ( INAPEX, IPLA(3) ), 

( ISYLDS, IPLA(7) ), ( ISYLDF, IPLA(8) ) 
( UPLAST, LPLA(1) ), ( LPLAST, LPLA(2) ) 

( DTEMP , RTEMP(1) ), ( TEMP , RTEMP(2) ), 

( UTEMPL, L m W ( 1 )  ), ( UTEMPM, LTEW(2) ) 
( ALFAT , RTEMP(3) ) 
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EQUIVALENCE ( UCREEP, LCRE(1) ), ( LCREEP, LCRE(2) ), 
$ ( UTRCRp, EW3) 1 

C 
DOUBLE PRECISION RCRA 
INTEGER ICRA 
LOGICAL ERA,  LCRACK 
COMMON /ML;LBCR/ RCRA(lO), ICRA(lO), LCRA(10) 
EQUIVALENCE ( LCRACK, LcRA(2) ) 

DOUBLE PRECISION RGSV 
INTEGER IGSV, l"YGEQ 
LOGJCAL LGSV, WHYS, UGEOM 
COMMON /NILBGS/ RGSV(lO), IGSV(lO), LGSV(10) 
J5QUIVALENCE ( ITYGEO, IGSV(1) ) 
EQUIVALENCE 

DOUBLE PRECISION RVSCE 
INTEGER IVSCE, MSCE 
LOGICAL LVSCE, LVISCE 
COMMON /NLLBVC/ RVSCE(lO), IvSCE(lO), LVSCiE(10) 
EQUIVALENCE ( MSCE, IVSCE(1) ) 
EQUIVALENCE ( LVISCE, LVSCE(2) ) 

DOUBLE PRECISION RNLE 

LOGICAL LNLE, UELAST, LELAST 
COMMON /NLLBNE/ RNLqlO), INLE(lO), LNLE(10) 
EQUIVALENCE ( IELAST, INLE(1) ) 
EQUIVALENCE 

DOUBLE PRECISION RDAM 
INTEGER IDAM 
LOGICAL LDAM, LDAMAG 
COMMON /NLLBDM/ RDAM(lO), IDAM(lO), LDAM(10) 
EQUIVALENCE ( LDAMAG, LDAM(2) ) 

DOUBLE PRECISION RCNP, CONC, DCONC 
INTEGER ICNP 
LOGICAL LCNP, UCONCL, UCONCM 
COMMON /NLLBCN/ RCNP(lO), ICNP(lO), LCNP(10) 
EQUIVALENCE 
EQUIVALENCE 

DOUBLE PRECISION RPCR 
INTEGER IPCR, NCRACK, NOPCRK 
LOGICAL LPCR, CLSCRK 
COMMON /CRPARM/ IPCR(20), RPCR(24)), LPCR(m) 
EQUIVALENCE 
EQUIVALENCE ( CLSCRK, LPCR(9) ) 

DOUBLE PRECISION DDEPSC(MSTR), DEPSCO(MSTR), DEPSCl(MSTR), 
$ DEPSCR(MSTR), DEPSH(MSTR), DEPST(MSTR), 

C 

( WHYS , LGSV(5) ), ( UGEOM , LGSV(6) ) 
C 

C 

INTEGER INLE, IELAST 

( UELAST, LNLE(1) ), ( LELAST, LNLE(2) ) 
C 

C 

( DCONC , RCNP(1) ), ( CONC , RCNP(2) ) 
( UCONCL, LCNP(1) ), ( UCONCM, LCNP(2) ) 

C 

( NCRACK, IPCR('I) ), ( NOPCRK, IPCR(8) ) 

C 
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$ DEPSTE(MSTR), DSIG(MSTR), ECEQFR(MFR), 
$ EPEQFR(MFR), EPS(MSTR), EPSH(MSTR), 
$ SE(MSTR*MSTR), SECRP(MSTR*MSTR), SEYT(MSTR*MSTR), 
$ SIG(MSTR), TSIGû(MSTR), TSIGFR(MSTR) RN(24), 
$ 
$ RDUM, RDUMAR(MSTR*MSTR) 
INTEGER IAPEX(MFR), lTER, IYL,DSO(MFR), IYLDSl(MFR), 

$ ICRK, MAVAR(4), NSTRNL 

LOGICAL ACCYLD, ANYCRK, B E R E ,  MODYLD, 
$ 
$ 
$ UPDATD, EWER 

‘CHARAmR*(MCRACq PRICRK 

INTEGER CUREL,CURlP,INQIDX,NIP~,BROICTO,BRO~,BROEL,~Q 
DOUBLE PRECISION CRKVAL 

EPEQFF(MFR), SIGCOR, HIU, YOUNGT, YOUREL, 

C 

SHELL’ som, r n M B M ,  PLSmA’ AXIAL, B E W M ,  
h41NDLB7 TRUSS, AXISHL’ FT12S7 IPYLD, 

C 

CRICH 

CRICH 
C 

SHELL = STRTYP(1:2) .EQ. ’SH’ 
AXISHL = ?STRTYP(1:2) .EQ. ’AX’ .AFD. SHAPE(k2) .EQ. ’CL’ 
SOLID = STRTYP(1:2) .EQ. ’SO’ 

PBTRA = STRTYP(1:2) .EQ. ’PE’ 
AXIAL = STRTYP(1:2) .EQ. ’AX’ .AND. SHAPE(l:2) .NE. ’CL’ 
MINDLB = sTlRTyp(1:2) .EQ. ’MB’ 
BERNBM = STRTYP(1:2) .EQ. ’BE’ 
TRUSS = STRTYP(1:2) .EQ. ’TR’ 

IVIEIVIBRB = STRTyp(1:2) .EQ. ’ME’ 

IF ( ELMTYP(I:S) .EQ. 7 ~ ~ 1 2 s ’  THEN 
FT12S = .TRUE. 
SHELL = .FALSE. 

ELSE 
FT12S = .FALSE. 

ENDIF 
IF ( UGEOM ) THEN 

UPDATD = ITYGEO .EQ. 2 .OR. ITYGEO .EQ. 4 
EULER = F”YGFXI .EQ. 3 .OR. ITYGm .EQ. 4 

UPDATD = .FALSE. 
EULER =.FALSE. 

ELSE 

E N D E  

CALL RSET( O.DO, DEPSTE, NSTRNL ) 
C 

C 
C... GET PREVIOUS STRAIN-VECTOR AS < EPS >: 

CALL GTC( ’EPS’, EPS, NSTRNL ) 
CALL GTC( 7 ~ 1 ~ 7 ,  SIG, NSTRNL 

C 
C... 
C... 

EXPAND STRAIN-INCREMENT VECTOR FOR Z-DIRECTION 
__l___-_________-l-_-_---------------------- 

IF(SHELL )THEN 
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C 
C... 

C 

CALL CEPSHL( DEPS, EPS, RN ) 

CALL CEPSAX( DEPS, EPS, RN ) 

CALL CEPSME( DEPS, EPS, RN ) 

CALL CEPSBM( DEPS, EPS, RN, NSTRNL ) 

ELSE IF ( AXISHL ) THEN 

ELSE IF ( MEMBRA .OR. FïlîS ) THEN 

ELSE IF ( MINDLB .OR BERNBM .OR TRUSS ) THEN 

END IF 

SET UP NEW TOTAL STRAIN-VECTOR FOR INT. PNT.: 
CALX, W W (  !?,OS, DEPS, NSTRNL, EOS 
CALL PT( 'EPS', EPS ) 

IF ( MEMBRA AND. ( EULER .OR UPDATD ) ) 
!$ DVOL = DVOL * ( 1.DO + EPS(3) ) 

C 
C... PHYSICAL NON-LINEAR BEHAVIOUR 
C... 

C 
C... PLASTICITY: 

__--____------___---------- 
IF(UPHYS)THEN 

IF(UPLAST)THEN 
c m  GTS( ~ISYLD~ , m s i  
CALL GT( 'ISYED' IYLDSO ) 
CALL GT( 'EPEQFR', EPEQFR ) 
CALL RMOVE( EPEQFR, EPEQFF, NFR ) 

END IF 
C 
C... CREEP: 

C 
IF ( UCREEP ) CALL CT( 'ECEQFR', ECEQFR ) 

IF (UTEMPL) THEN 
TEMP =TEMPIP(IP) 
DTEMP =DTEMIP(IP) 

END IF 
IF ( UCONCL ) THEN 

CONC = CONCIP(IP) 
E O N C  = DeONIP(IP) 

ENDIF 
C 
C... m m  AND/OR CONCENTRATION maysrs: 

IF ( UTEMPL .OR UCONCL .OR. USHRIN ) T" 
CALL GTC( 'DEPST', DEPST, NSTRNL ) 
IF ( SW(3) ) CALL PRIVEC( DEPST, NSTRNL, 'DEPST ' ) 
CALL wMw( DEPS, DEPST, NSTRNL, DEPS ) 
IF ( UTEMPM .OR. UCONCM ) THEN 

C... TEMP. OR CONC. INFLUENCE ON MATERIAL BEHAVIOUR 

CALL GTC( 'DEPSTE', DEPSTE, NSTRNL ) 
CALL uvMW( DEPS, DEPSTE, NSTRNL, DEPS ) 

IF ( PERTIM ) THEN 

END IF 
C... SETUP [ SET] 
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CALL TESE( NSTRNL, SEL, SE, RDUMAR, RDUM, RDUMAR ) 
ELSE 

C... CONSTANT M A T E W  PROPERTJES 
CALI, RMOVE( SEL, SE, NSTRNL*NS"L ) 

END IF 

CALL RMOVE( SEL, SE, NS"L*NSTRNL ) 
ELSE 

ENDIF 
C 
C... TRANSIENT CREEP 

IF ( mc&D AW. L W W M  Am. NALWR .NE. -1 ) 
$ CALL ALFATE( TEMP, DTEMP, ALFTI'R, ìWLlTR, RDUM, RDUM, 
$ 

c 
C... 

C... 

C 
C... 

C... 

C 

C 
C... 
C... 

ALFAT, RDUM ) 

VISCO-ELASTICITY 
LSERIE = .FALSE. 
IF ( LVISCE ) THEN 

SERIES OR PARALLEL CHAIN? 
LSERIE = ( ( IVISCE .EQ. 2 ) .OR ( MSCE .EQ. 3 ) ) 
IF (MSCE .EQ. 2 ) THEN 
IF ( XIST(  YOURE EL^ ) ) THEN 

c m  GTC(  YOURE EL', YOUREL, i 
YOUNGT = YOUREL*YOUN 

YOUNGT = YOUN 
ELSE 

ENDIF 
ENDIF 

END IF 

CRACKING 
IF ( LCWCK ) THEN 

GET PREVIOUS CRACK SITUATION 
CALL GTC( 'CRACKS', IPCR('I), 2 ) 
IF ( SW(3) ) CALL PlUIVC( IPCR(i?, 2, "CRACK' ) 

IF ( UCREEP ) THEN 

ELSE 

ENDIF 

CALL SECP( MX, PHIFR, DEPSCO, SECRP, NSTRNL ) 

CALL RMOVE( SE, SECBP, NSTRNL*NSTRNL ) 

C e U T E  S " E S S  MAT= OF CONCRETE 
O O 

C... SETUP [ SEXT ] := [ SE ] - [ YPLAST ] 
IF(UPLAST)THEN 
CALI, SEYP( SECRP, NSTRNL, NFR, PHIFR, IYLDSO 

$ SEYT ) 
ELSE IF ( LVISCE ) THEN 

C U  VCEY( SE, NSTRNL, NFR, .TRUE., EPSH, SEYT, HR ) 
IF ( SW(6) ) CALL PR1IvEC( EPSH, NSTRNL, 'EPSH ' ) 

CATL MOVE( SECRP, SEYT, NSTRIC*NSTRNL ) 
ELSE 
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C... 
C 

C 
C... 
C... 

C... 

C 

C 
C... 
C... 

C 
C... 

C 

END IF 
SUBTR. INCR. CREEP STRAINS. 

IF ( UTEMPM .OR UCONCM ) THEN 
CALL RMOVE( DEPSTE, EPSH, NSTRNL ) 
CALL RMOVE( DEPS, DEPSH, NSTRNL ) 

CALL UvMW( DEPS, EPSH, NSTRNL, DEPSH ) 

CALI, RMOVE( DEPS, DEPSH, NSTRNL ) 

ELSE IF ( LVI§CE ) THEN 

ELSE 

mIF 
IF ( UCREEP ) THEN 

CALL UvMW( DEPSH, DEPSCO, NSTRNL, DEPSH ) 
END IF 
IF ( SW(3) ) CALL P m C (  DEPSH, NSTRNL, 'DEPSH ' ) 

PREDICTION OF INCREMENTAL CRACK-STRAINS: 
-____-_-_---_--_-___--_--------------- 

IF ( SOLD .OR. SELL ) THEN 
CALL CRKSOL( SEYT, DEPSH, SIG, DSIG, DEPSCR, PRICRK ) 

ELSE IF ( PLSTRA .OR. AXIAT, .OR. MEMBRA .OR. AXISHL .OR 
( " D L B  .AND. NSTRNL .EQ. 4 ) ) THEN 

CALL CSPHAX( SEYT, DEPSH, EPSH, SIG, DSIG, DEPSCR, 
PRICRK ) 

ELSE IF ( MINDLB .OR BERNBM .OR TRUSS ) THEN 
CALL CRIU3EA( SEYT, DEPSH, SIG, DSIG, DEPSCR, NSTRNL, 

PRICRK ) 
ELSE 

CALL ERRMSG( 'NLIF307, 12, NSTRNL,O,O,O,'PHIP' ) 
END IF 

NON-ZERO CRACK STRAIN INCREMENT? 
m C R K  = ( NOPCRK .GT. O ) .OR CLSCRK 

ELSE 
NCRACK = O 
NOPCRK = O 
ANYCRK = .FALSE. 

END IF 

INNER ITERATION LOOP FOR PLASTICITY, CRACKING, ETC.: 
_---___-_---_____---_____________________--------- 

DO 400, ITER = 1, MITER 
IF ( SW(6) ) CALL PIRIIvy ITER, 'N-ITER' ) 

INITULEE FOR INTEGRATION POINT(S): 
MODYLD = .FALSE. 

IF ( LSERTE ) THEN 
CALL RMOVE( SIG, TSIGIP, NSTRNL ) 
CALL RSET( O.DO, DSIG, NSTRNL ) 

CALL MET( O.DO, TSIGIP, NSTRNL ) 
ELSE 
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END E 
C... 

IF ( UPLAST ) CALL €WOVE( EPEQFF, EPEQER, NFR ) 
C 
C... 

C 
C... 

$ 

NONLINEAR ELASTICITY 
IF ( UELAST ) CALL ELSGSW( EPS, NSTRNL, TSIGIP ) 

DAMAGE 

CALL DMSGSW( SE, NSTRNL, TSIGIP ) 
IF ( L D U G )  

c 
IF ( ANYCRK ) THEN 

CONCRETE STRAIN < DEPSH > := < DEPS > - < DEPSCR > 
C U  UvMW( DEPS, DEPSCR, NSTRNL, DEPSH ) 
IF ( SW(6) ) CALL PRIVEC( DEPSH, NSTRNL, 'DEPSHA' ) 

CALL WOVE( DEPS, DEPSH, NSTRNL ) 
IF ( SW(6) ) CALL PRIVEC( DEPSH, NSTRNL, 'DEPSHB' ) 

ELSE 

END IF 
C 
C... 
C... 

C 
C... 

C 
C... 

C... 

C 
C... 

C 

DO FOR ALL FUKTIONS. 
DO 300, IER = 1, NFR 

IF NECESSARY, GET INDEX FOR FRACTION 7 1 ~ ~ 7 :  

CALLIXDlR(IFR) 
IF ( SW(6) ) CALL PRTIVC( IL, 3, '--IFR=' ) 

GET IPIJITIAL STRESS-VECTOR TSIGFR > FOR CNT.PNT: 
CALL GTC( 'TSIG', TSIGFR, NSTRNL ) 

GET YIELDING SPECIFATION OF THE CONTROL POINT. 

CALL GTC( 'FRACSP', MATPAR, 4 ) 

ICREEP = MTPAR(4) 

IF ( UPLAST .OR UCREEP ) THEN 

CACL MOVE( MATPAR, IPLA(4), 3 ) 

IF ( SW(3) ) THEN 
CALL PRIIVC( IPLA(4), 3, 'YLDSP ' ) 
c m  PRIIvy ICREEP, 'CRESP ' ) 

END IF 
END IF 

LPLAST = UPLAST .AND. IYLDCR.GT.0 
I F ( L P L A S T ) T "  

ISYLDS = r n S 1 p R )  
ISYLDF = IYLDSOPR) 
EPEQ = EPEQFRPFR) 

END IF 
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LCREEP = UCREEP .AND. ICREEP.GT.0 
IF ( LCREEP ) THEN 

END IF 
ECEQ = ECEQFR(IFR) 

C 
IF ( SW(6) ) THEN 

CALL PRIMAT( SE, NSTRNL, NSTRNL, 'SE-YLD' ) 
CALL PRIVEC( DEPSH , NSTRNL, 'DEPS-Y' ) 
CALL PRIVEC( TSIGFR, NSTRNL, 'SIGO-Y~ 

END IF 
c 

i 

c 

C 
C... 

C 
300 

C 
C... 
C... 

LELAST = UELAST .AND. IELAST.GT.0 
IF (LVISCE)THEN 

IF (MSCE .EQ. 2 .AND. IFR .GT. 1 ) HRI = HR(FR-1) 
CALL VCSGSW( SE, NSTRNI.,, DEPSH, DSIG, TSIGFR, HRI ) 

ELSE IF ( LELAST ) THEN 
CONTINUE 

ELSE IF ( L D M G  ) THEN 
CONTINUE 

ELSE 
CALI, YLD( SE, DEPSTE, DEPSH, TSIGFR, NSTRNL ) 

END IF 
IF ( SW(3) ) CALL PRIVEC( TSIGFR, NSTRNL, 'TSIGFR' ) 

IF(LPLAST)THEN 
MODYLD = MODYLD .OR ( ISYLDS .NE. O ) 
IYLDSl(IFR) = ISYLDS 
IAPEX(IFR) =INAPEX 
EPEQFR(IFR) = EPEQ 

END IF 
IF ( LCREEP ) THEN 

MODYLD = .TRUE. 
ECEQFR(IFR) = ECEQ 

END IF 

< TSIGP > := < TSIGIP > + PHI * c TSIGFR > 

CALL W W S (  T S I G P ' ~ S I G F R ; N S T R P ~ ~ ) , T S I ~ P  
CALL PT( 'TSIG', TSIGFR ) 

IF ( .NOT. LSERIE ) THEN 

END IF 

CONTINUE 
IF ( SW(6) ) THEN 

CALL PRIVEC( DEPSH , NSTRNL, 'D-EPL ' ) 
CAIJ, PRIVEC( TSIGIP, NSTRNL, 'TSIGIP' ) 

ENDIF 

BACK TO INTEGRATION POINT DATA LEVEL 

CALL POPDIR 
C 

IF ( LSERIE ) THEN 
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CALL WS( DSIG, NSTRNL, YOUNGT, DSIG ) 
IF ( DTIME .GT. 0.W ) THEN 

CALL GTC( 'PWRFAC', SIGCOR, 1 ) 
CAT,J.., WS( DSIG, NSTRNL, SIGCOR, DSIG ) 

ENDIF 
CALI, W W (  TSIGIP, DSIG, NSTRNL, TSIGIP ) 

END IF 
C 

IF ( SW(6) ) THEN 
CALL PRIVEC( DEPSH , NSTRNL, 'D-EPL ' ) 
C U  OHWC( TSIGP, NSTRNT,, 7Ts1GP' ) 

END IF 
C 
C... 
e... ' 

C 

e... 

C 

C... 

C 

C... 

C 
C... 

$ 

C 

$ 

A N Y  MODIFICATIONS? 

IF ( .NOT. MODYLD ) GOT0 410 
IF NOT JUMP OUT OF INNER ITERATION LOOP 

IF (LCRACK) THEN 
CALL GTC( 'CRACKS', IPCR(7), 2 ) 

KEEP PREVIOUS < DEPSCR >: 
CALL RMOVE( DEPSCR, DDEPSC, NSTRNL ) 
CALL RMOvE( DEPS, DEPSH, NSTRNL ) 

IF ( UPLAST ) TKEN 
SUBTR. INCR. PLASTIC STRAINS. 

CALL FRDSTR( PHIFR, NFR, 'EPSP ', NSTRNL, EPSH ) 
CALL W( DEPSH, EPSH, NSTRNL, DEPSH ) 

END IF 

IF ( UCREEP ) THEN 
SUBTR. INCR. CREEP STRATNS. 

CALL GTC( 'SIG', TSIGO, NSTRNL ) 
CALL UvMW( TSIGIP, TSIGO, NSTRNL, DSIG ) 
CALL CESW( TSIGO, DSIG, DEPSCl, NSTRNL ) 
CALL UvMW( DEPSH, DEPSCl, NSTRNL, DEPSH ) 

END IF 

CRACKING FAILURE! 
IF ( SOLID .OR. SHELI, ) THEN 

CALL CRKSOL( SE, DEPSH, SIG, DSIG, DEPSCR, PRICRK ) 
ELSE IF ( PLSTRA .OR AXIAL .OR. MEMBRA .OR AXISHL .OR. 

( MINDEB .AND. NSTRNL .EQ. 4 ) ) THEN 
IF ( UTEMPM .OR UCONCM ) THEN 

ELSE IF ( LVISCE ) THEN 

END IF 

CALL CSPHAX( SE, DEFSH, EPSH, SIG, DSIG, DEPSCR, 

CALL RMOvE( DEPSTE, EPSH, NSTRNL ) 

CALL UvMW( DEPSH, EPSH, NSTRNL, DEPSH ) 

PRICRK ) 
ELSE IF ( MiNDLB .OR BERNBM .OR TRUSS ) THEN 

CALL CRKBEA( SE, DEPSH, SIG, DSIG, DEPSCR, NSTRNL, 
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$ 

C 
C... 

C... 

C 
C... 

c... $ 

400 

410 
C 

C... 

$ 

$ 

$ 

420 

PRICRK ) 
ELSE 

ENDIF 
CALL ERRMSG( 'NLE30', 12, NSTRNL,O,O,O, 'PHIP' ) 

CALC. c TSIG > := < TSIG > + < DSIG > 
CALL W W (  SIG, DSIG, N S T W ,  TSIGIP ) 

ANYCRK = ( NOPCRK .GT. O ) .OR CLSCRK 
NON-ZERO CRACK STRAIN INCREMENT? 

CAU.  VAR IN C R A C K - S T W  
CALL UvMW( DEPSCR, DDEPSC, N S T N ,  DDEPSC ) 
IF ( SW(6) ) CALL PRIVEC( DDEPSC, NSTRNL, 'DDEPSC' ) 

ACCYLD = W( DDEPSC, DDEPSC, NSTRNL ) .LT. TOLECR 

ACCYLD = .TRUE. 

FRACI'ION STRESSES AND YLD-STATUS TO BE MODIFIED?. 

ELSE 

END IF 
IF ( ACCYLD ) GOT0 410 

CONTINUE 

CONTINUE 
IF(LCRACK)THEN 

CALL PTL( 'CRACKS', IPCR(7), 2 ) 
IF ( MODYLD ) THEN 

CORRECTION OF YLD-STATUS AND -STRESSES: 
IF ( SOLID .OR SHELL .OR. MINDLB .OR BERNBM .OR 

TRUSS ) THEN 
CALL CRKYSO( NSTRNL, NFR, PHIFR, IYLDS1, EPEQFR, SEL, 

DDEPSC ) 
ELSE IF ( PLSTRA .OR AXIAL, .OR. MEMBRA .OR. AXISHL ) 
THEN 

ELSE 

END IF 

CALL CRKYAX( NFR, PHIFR, XLDS1, EPEQFR, SEL, DDEPSC ) 

CALL ERRM§G( 'NLIF30', 12, NSTRNL, O,O,O, 'PHIP' ) 

ENDIF 
IF ( .NOT. EXIST( 'NOLOG 7 ) THEN 

DO 420, ICRK = 1, NCRACK 
IF ( PRICRK( ICFWICRK ) .NE. 'N' ) THEN 

IF ( 

ELSE IF ( PRICRK( ICEICRK ) .EQ. 'C' ) THEN 

PRICRK( 1CRK:ICRK ) .EQ. 'A' ) THEN 
WRITE( LOUT, 10 ) IL, IP, ICRK 

WRITE( LOUT, 11 ) IL, IP, ICRK 

WRITE( LOUT, 12 ) IL, IP, ICRK 
ELSE IF ( PRICRK( ICRKXRK ) .EQ. 7 0 '  ) THEN 

ELSE 

END IF 

CONTINUE 

CALL ERRMSG( 'NLF30', 27, O,O,O,O, 'PHIP' ) 

ENDIF 

END IF 

75 



10 FORMAT( ’ ELEMENT?, 14, ’ E:’, 14, 

11 FORMAT( ’ ELEhIE”?, 14, ’ IP:’, 14, 

12 FORMAT( ’ ELEMENT:’, 14, ’ IP:,, 14, 

$ ’ CRACK ARISES - NR’, I4 ) 

$ ’ CRACK CLOSES - NR:’, 14)  

$ ’ CRACK RE-OPENS - NR:’, I4 ) 
IF ( SW(6) ) CALL PRNEC( TSIGIP, NSTRNL, ’TSIGIP’ ) 

END IF 
IF(UPLAST)THEN 

CALL PT( ~ISYLD~, m s i  
CALL PT( ’IAPEX’, IAPEX ) 
CALL P’ï( ’EPEQFR’, EPEQFR ) 
IPYLD = .FALSE. 
DO 500, IFR = 1, NFR 
IPYLD = IPYLD .OR. ( IYLDSlQFR) .EQ. 1 ) 

500 C 0 ” m  
IF ( IPYLD ) NPLAST = NPUST + 1 

END IF 
IF ( UCREEP ) CALL PT( ’ECEQFR’, ECEQFR ) 

C 

C... 
C... 

C 
C... 

ELSE 
NO PHYSICAL NON LINEARITIES 
........................... 

CALL RAB( SEL, NSTREáL, NSTRNr,, DEPS, 1, DSIG ) 
CALL UVPW( SIG, DSIG, NSTRNL, TSIGIP ) 

END IF 

ADD ROTATION CONTRIBUTION IN STRESS INCREMENT 

CALL UWW( TSIGIP, SIGROT, NSTRNL, TSIGIP ) 
IF ( UPDATD .OR EüLER ) THEN 

E r n  IF 
IF ( SW(6) ) CALL PRIVEC ( TSIGIP, NSTRNL, ’TSGIP*’ ) 

CIüCH 
c... JaAL CRKVAL OP 

CUREL=INQIDX(’ELEMEN’) 
CALL PSHDIR 

CALL GTC(’CRKVAL’, CRKVAL,l) 
IF ( SW(6) ) CALL PRIVAL(CRKVAL,’CRXVAL’) 
CALL POPDIR 
CALL GTC(’../BROKEN’,BROK,l) 
IF (BROKEL .EQ. 1 ) THEN 

BEPAAI, OF HET ELEMENT KAPOT IS 

CALL c w D x ( ’ ~ m m ’ , c w R E L )  

BROKIP=l 

CALL ~(TSIGIP,TSIGIP~STRNL,TSIGIP) 
IF ( SW(6) ) CALL PRTVEC ( TSIGIP, NSTRNL, ’TSGIPO*’ ) 

c CALL WS(TSIGIP~STRNL75.0D-01,TSIGIP) 

ELSE IF (TSIGIP(1) .GT. CBKVAL ) THEN 
BROKIP=1 

BROKIP=O 
ELSE 

ENDIF 
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IF ( SW(6) ) CALL PRTIvyBROKEL,’OUDE BROKEL’) 
IF ( SW(6) ) CALL PRTIvyBROKIP,7BROKIP7) 
CALL PTL(‘BROKEN’,BROKIP,l) 
NIP=INQ(’..JNTPT7,’DIM7) 
CuRzp=INQIDX(‘INTPT’) 
BROKTO=O 
IF ( SW(6) 1 CALL PRIIvyNIp,”IP’) 
IF ( SW(6) ) CALL PRIIvycuRIp,’cuRTp’) 
IF ( SW(6) 1 CALL P ~ B R O K T 0 , 7 B R O K T 0 7 )  
IF ( CURIP .EQ. NIP ) THEN 

BO 20> IIP=l,NIP 
C m  PSHDIR 

CALL GTS(’BROKEN’,BROIUP) 
BROKTO=BROKTO+BROKIP 
IF ( SW(6) ) CALL PR.rrvyBROKT0,7BROKTO’) 
CALX, POPDIR 

C A L L ~ J w P )  

20 CONTINUE 
END IF 
IF (BROKT0 .GT. O) THEN 

ELSE 

END IF 

IF ( SW(6) ) CALL PRINL@ROKEL,’BROKEL AAN EINDE ITERATIE’) 

BROKE%=l 

BROKEbO 

CALL FTL(~../BROKEN~,BBROKEL,~) 

CRICH 
C... STORE TSIGIP > 

c m  PT( 7 ~ 1 ~ 7 ,  TSIGIP ) 
IF ( SW(6) ) CALL PRIVEC fTSIGIP, NSTBML, ’TSIGIP*’) 

C 
C... 
C 

STRESS CORRECFION FOR CONDENSED STATE 

IF ( SHELL ) THEN 

ELSE IF ( AXISHL ) THEN 

EL§E IF ( MEMBRA .OR ml2§ ) THEN 

ELSE IF ( BERNBM .OR. MINDLB .OR T R U S  ) THEN 

CALL CSIGSH( RN, TSIGIP ) 

CALL CSIGAX( RN, TSIGIP ) 

CALL CSIGME( RN, TSIGIP ) 

CALX, GTS( ~SIG 7, TSIGIP 
CALL CSIGBM( RN, TSIGIP, NSTRNL ) 

ENDIF 
CALL WS( TSIGIP, NSTR, DVOL, TSIGIP ) 

END 
C 

77 


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. Samenvatting literatuur over rooster modellen
	3. Modellering balken rooster in DIANA
	4. De breukkarakteristieken van het geometrisch linear elastisch model
	5. Werkwijze crack-model
	6. De breukkarakteristieken van het geometrisch niet-lineare model
	7. Scheurpatronen bij belasting op trek of afschuiving
	8. Conclusies
	Literatuurlijst
	Bijlagen

