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Voorwoord

Voor u ligt het verslag van de twee opdrachten die ZlJn afgerond in het

kader van mijn eindstudie tot werktuigbouwkundig ingenieur bij de vakgroep

Fundamentele Werktuigbouwkunde van de T.H. Eindhoven.

Tot splitsing van de eindstudie in twee deelopdrachten is besloten omdat een

verdere uitwerking van de eerste opdracht, thermodynamische beschouwingen

over constitutieve vergelijkingen, te lang conceptueel zou blijven en niet

zou leiden tot concrete resultaten. Een tweede, meer concreet getinte

opdracht lag voor de hand. Deze tweede opdracht handelt over het mechanische

gedrag van anisotrope membraanelementen.

Ten behoeve van de leesbaarheid zijn de twee rapporten opgenomen als twee

aparte delen, met een eigen paginanummering.

Eindhoven, 20 juni 1986.
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Samenvattinq

1 concept 860611

Oe krachtdoorleiding van spieren naar botten wordt op de meeste plaatsen in

het menselijk lichaam verzorgd door ingewikkelde bindweefselstructuren.

Binnen het elleboogproject wordt onderzoek verrichtaan de structuur rond de

m. extensor digitorum. Oeze spier hecht aan de elleboogzijde aan aan een

trechtervormig bindweefseIvIies. Oit vIies kan geen drukbelasting doorieiden

omdat dan plooivorming optreedt.

Vooruitiopend op de ontwikkeling van een membraanelement, dat in staat is om

rekening te houden met plooivorming, is onderzocht wat de mogelijkheden zijn

van een standaard membraanelement uit de bibliotheek van het niet-lineaire

elementen methode pakket MARC. Oit element kan geen plooivorming

beschrijven, maar staat negatieve hoofdspanningen toe.

Aan de hand van eenvoudige geometrieen wordt de invloed van het ontbreken

van buigstijfheid in het element op het rekenproces uitgewerkt. oit komt

neer op het onderzoeken van de tangentstijfheidsmatrix op niet positief

definiet zijn, en in het bijzonder het regulier maken ervan tijdens de

eerste stap van het rekenproces. Oit Iaatste gebeurt door middel van een

voorspanprocedure.

Tevens worden de resuitaten gepresenteerd van berekeningen aan, uit

membranen opgebouwde, cylinders met anisotrope eigenschappen.
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1 Inleidinq

- 1 - concept 860618

Het elleboogproject is een samenwerkingsverband tussen de vakgroep

Fundamentele Werktuigbouwkunde van de T.H. Eindhoven en de vakgroep Anatomie

en Embryologie van de R.U. te Maastricht.

Het project is erop gericht om de eigenschappen van bindweefselstructuren

rondom gewrichten te bepalen (experimenteel onderzoek) en te modelleren

(theoretisch onderzoek). Voorop staat hierbij de mechanische functie, te

weten de krachtdoorleiding van spier naar bot.

~ Probleemstellinq van het ellebooqproject

Het bindweefsel dat bot en spier met elkaar verbindt heeft een ingewikkelde

structuur. Op veel plaatsen bevinden zich aanknopingspunten tussen

bindweefsel en bot of spier. Omdat op ieder aanknopingspunt krachten kunnen

worden doorgeleid ontstaat een complex geheel. Kennis van de wijze waarop de

krachtdoorleiding plaatsvindt is van tweeeriei belang.

Zo blijkt het bij de theoretische modelvorming van gewrichten noodzakelijk

te zijn om een goed model van de bindweefselstructuur te gebruiken omdat dit

sterk bepalend is voor de karakteristieken van het gewrichtsmodel.

Een tweede reden is dat met de kennis van de functie van de

bindweefselstructuur richtlijnen kunnen worden opgesteld voor medisch

handelen. Problemen aan het bewegingsapparaat komen veelvuldig voor. Vaak

worden chirurgische ingrepen uitgevoerd zonder dat men exact weet wat de

gevolgen kunnen zijn.

~ Doelstellinq van het ellebooqpro;ect

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de krachtdoorleiding van bindweefsel

structuren. Daarom is besloten om een project uit te voeren rond de

elleboog. Hier hecht de Musculus Extensor Digitorum (grote vingerstrekker

spier) aan aan de spierloge, dit is een trechtervormig bindweefselvlies. De
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structuur van dit geheel is relatief eenvoudig en er is voldoende

anatomische kennis beschikbaar, zie fig. 1.1.

fig. 1.1: bindweefselloge (naar een idee van ir. Peters).

Het onderzoek is gericht op twee gebieden.

De materiaaleigenschappen van het bindweefsel en de wijze waarop het

krachten doorleidt zullen worden bepaald aan de hand van een serie

experimenten, uitgevoerd op een geprepareerde loge door ir. Peters.

De theoretische modelvorming wordt door ir. Roddeman gedaan.

~ Eindstudie opdracht

De studie in dit rapport is gemaakt in het kader van de theoretische

modelvorming. Binnen deze modelvorming blijkt uit literatuurstudie dat het

bindweefsel geen drukkrachten kan opnemen, omdat plooivorming optreedt. Door

deze plooivorming wordt de krachtdoorleiding sterk veranderd en wordt de

problematiek wiskundig gezien aanzienlijk gecompliceerd. Theoretisch is

hiervoor een oplossing gevonden die op dit moment wordt omgezet naar een

nieuw membraanelement.

Vooruitlopend op de ingebruikname van dit element is getracht om enig

inzicht op te bouwen m.b.v. het standaard membraanelement uit het MARC
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eindige elementen pakket. Dit element kan geen plooivorming beschrijven en

staat negatieve hoofdspanningen toe. In dit verslag wordt aandacht besteed

aan de problematiek die ontstaat doordat het MARC-element geen buigstijfheid

heeft. Tevens worden de resultaten gepresenteerd van berekeningen aan enkele

eenvoudige modellen.
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Om te komen tot invoer voor een Eindige Elementen-programma moet het

probleem eerst worden vertaald naar een model. Dit model zal steeds een

benadering van de werkelijkheid zijn. De modelvorming kan worden gesplitst

in modellering van de geometrie, de materiaaleigenschappen en de aard van de

belasting.

~ Modellerinq van de geometrie

De beschouwde spier loge (van de M. Extensor Digitorum) is een

bindweefselvlies waar het uiteinde van de spier aanhecht, zie fig. 2.1:

fig. 2.1: schematische doorsnede van een spierloge.

Aan de hand van foto's van doorsneden van een loge Z1Jn de afmetingen

bepaald. De gevonden geometrie is vastgelegd met een aantal door lijnstukken

en cirkelbogen verbonden punten, zie fig. 2.2.

Deze geometrie is niet erg geschikt om te dienen als invoer voor het

rekenpakket. Daartoe zouden al te grote krommingen moeten worden verwijderd.

Ook kan worden aangenomen dat de doorsnedes van de loge op een aantal punten

verschillen vertonen met de werkelijke geometrie (verschil tussen levend of

dood weefsel, fixatiefouten, etc.). Bovendien heeft de beschouwde loge

afmetingen die slechts globaal hoeven overeen te komen met andere loges.
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fig. 2.2: modellering van de loge aan de hand van foto's

van dwarsdoorsnedes.

Omdat al deze factoren het uiteindelijke resultaat beinvloeden kunnen de

resultaten van de berekeningen slechts een tendens aangeven.

De geringe kennis omtrent de gebruikte programmatuur en het gebruikte

element, gecombineerd met bovenstaande redenering over de invloed van de

geometrie vormt de aanleiding om een sterk vereenvoudigde geometrie zoals

een cylinder of een kegel te analyseren.

Een eenvoudige geometrie laat meer ruimte voor interpretatie van de

resultaten zodat de eigenschappen van het element beter kunnen worden

begrepen en de trend van de berekeningen duidelijker naar voren kan komen.

In een opvolgend stadium kan dan eventueel alsnog besloten worden om de

geometrie van de loge door te rekenen, zie ook bijlage 1 waarin enig

voorbereidend werk wordt beschreven.

Figuur 2.3 geeft de gevolgde keus weer.
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fig. 2.3: vereenvoudiging geometrie.

~ Materiaaleigenschappen

We nemen aan dat tijds-afhankelijke effecten kunnen worden verwaarloosd.

Daarom gebruiken we een elastische materiaalwet, waarmee geometrisch niet

lineair gerekend kan worden. De te hanteren spanning/rek-relatie heeft dan

de volgende vorm:

S: 2de Piola Kirchhof spanningstensor

E: Green-lagrange rektensor

E: Elasticiteitsmodulus

u: dwarscontractiecoefficient

met:

S = F(E) = E

1+u
E + _u__ treE) I )

1-2u
(2.1)

Wordt er rekening gehouden met het feit dat de dikte t veel kleiner is dan

de straal R, dan kan worden aangenomen dat in het vlies een

vlakspanningstoestand optreedt.ln matrixnotatie, uitgeschreven ten opzichte

van een orthonormale basis wordt dit:
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Ook anisotropie-effecten kunnen worden meegenomen. In enkele berekeningen is

er sprake van transversale anisotropie, d.w.z. er is een anisotropie

hoofdas. Loodrecht op deze as zijn de materiaal-eigenschappen in aIle

richtingen geIijk. Deze vorm van anisotropie wordt gebruikt om de effecten

van de bundelstructuur weer te geven in een continuumsbenadering, zie fig.

2.4:

hoof.......tr.......

fig. 2.4: schematisering anisotropie

Als wordt aangenomen dat de anisotropiehoofdas samenvalt met de x-as van de

orthogonale basis, dan kan de spanning/rek-relatie in matrixnotatie als

voIgt worden beschreven:
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waarin A11 een vermenigvuldigingsfactor is die de mate van anisotropie

bepaald.(zie ook bijlage III over subroutine ORIENT)

2.3 Belasting

Uitgangspunt vormen de experimenten aan een loge zoals ze zullen worden

uitgevoerd door ir. Peters. In de proefopstelling zal een loge belast worden

door een inwendige druk gecombineerd met een axiale belasting. Deze

belasting wordt ook aangenomen voor de berekeningen.

De rekken liggen in de orde van maximaal 5\. Beide belastingen worden

gevarieerd in grootte en zo mogelijk in vorm.

fig. 2.5: schematisering van de belasting
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Er wordt gebruik gemaakt van het MARC Eindige Elementen Methode pakket,

versie K1, geimplementeerd op een VAX-11/750 systeem. Als voor- en

naloopprogrammatuur zijn modules uit het SDRC-IDEAS pakket voorhanden. De

interactie tussen deze pakketten wordt verzorgd door het (intern

ontwikkelde) interface programma "File Translator"CFT). Zie figuur 3.1:

fig. 3.1: overzicht gebruikte pakketten.

~ Voor- en naloopprogrammatuur

Ret IDEAS-pakket bevat voor- en naloopprogrammatuur voor het creeren van

invoer en verwerking van de resultaten van het MARC-pakket. In het algemeen

zal de met behulp van IDEAS gegenereerde invoer nog aangevuld moeten worden

met MARC-specifieke zaken (zoals invoeren van bepaalde opties, veranderen

van randvoorwaarden en specificatie van de belasting). Deze aanvulling en

verandering maakt het meestal niet meer aantrekkelijk om bij wijzigingen

terug te gaan naar IDEAS. De verwerking van de IDEAS-uitvoer door FT is
*sterk gebonden aan protocol len die echter niet gedocumenteerd zijn.

Zo moeten bijvoorbeeld alle in I_OEAS gehanteerde labels beginnen bij 1
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De resultaten van de MARC-berekeningen worden meegegeven aan de knooppunten
*en kunnen via FT door IDEAS op verschillende manieren worden weergegeven .

Bij de interpretatie van de weergave van IDEAS moet gelet worden op de

eigenschap van IDEAS om altijd in de linkerbenedenhoek een globaal

assensteisel te projecteren, terwijl de spanningen en rekken uitgevoerd

worden in Iokale steiseis. Zie ook §3.5 over het effect van

assentransformaties op de weergave van resultaten.

~ Niet positief-definiete stijfheidsmatrices

Uitgaande van de evenwichtsvergeIijkingen voor een continuum kan in een

aantal stappen (gewogen afwijkingen formulering in zwakke vorm,

discretisering veld positievectoren, opstellen bekende schatting voor

knooppuntsverplaatsingen, transformatie naar geschatte volume en oppervlak,

Iineariseren verschil tussen schatting en exacte knooppuntsverplaatsingen,

omvormen tot iteratieve vergelijkingen) een scalair stelsel vergelijkingen

worden opgesteid voor de schatting van de knooppuntsverplaatsingen, Zie

Brekelmans[1985]:

K 64i = 61.

met: K: tangentmodulus of tangentstijfheidsmatrix

64i: schatting voor de knooppuntsverplaatsingen

6t: increment van knooppuntskrachten

(3.1)

Dit stelsel kan worden gebruikt in de iteratiemethode van Newton-Raphson.

Dit is een methode die locaal convergeert met hoge snelheid.

De tangentstijfheidsmatrix, die symmetrisch is, kunnen we opgebouwd denken

uit twee gedeelten:

K = K + K.c IS

met: Kc:constitutieve stijfheidsmatrix

Kis:initiele spanningsmatrix

Ook deze vertaatstag tukt niet attijd, bijvoorbeetd bij gebruik van de optie
TRANSFORM wordt de MARC-uitvoerfite foutief weggeschreven.

(3.2)
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In een gedeeIte, Xc' overheersen de constitutieve vergeIijkingen, terwiji in

het andere gedeeIte, Xis' de spanningstoestand in het continuum (initiele

spanningen) bepalend is.

Het is niet ongebruikelijk om Xc verder te splitsen in een geometrisch

lineair en een geometrisch niet-lineair gedeeIte:

X =X 1 + Xc c cg

met: XcI: lineaire stijfheidsmatrix

X geometrische stijfheidsmatrixcg

(3.3)

De elementen die gebruikt worden zijn elementen zonder buigstijfheid, zodat

de lineaire stijfheidsmatrix op de overeenkomstige plaatsen nuIIen bevat

(ontstaan van singulariteiten). Het karakter van de totale stijfheidsmatrix

wordt aldus sterk beinvloed door de initiele spanningsstijfheidsmatrix. De

geometrische stijfheidsmatrix speelt pas een rol als de vervormingen groot

worden.

De eerste, elastische stap van het rekenproces wordt gebruikt om de

tangentstijfheidsmatrix regulier te maken. Daartoe wordt aan de constructie

een spanningsveld opgelegd om de initiele spanningsstijfheidsmatrix te

vullen. Dit wordt voorspannen van de constructie genoemd.

Voorbeeld

Ter verduidelijking bekijken we het probleem uit fig. 3.2:

f

fig. 3.2:belaste prismatische staaf
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Vergelijking 3.2 is in het geval van de eerste elastische stap meteen de

exacte oplossing van het probleem. Invullen levert echter, in matrixnotatie:

c o -c 0 U1 X1
0 0 0 0 • V1 Y1=

-c o -c 0 U2 X2
0 0 0 0 V2 Y2

(3.4)

met C een maat voor de stijfheid

hieruit voIgt met U1= V1= U2= 0 en X1= Y1= X2= 0, Y2= F:

(3.5)

endit is een strijdige vergeIijking. Het probleem is in deze formulering

niet oplosbaar. Daarom worden een aantal tussenstappen ingevoerd.

De eerste tussenstap bestaat uit het voorspannen, zie fig. 3.3:

f
u

~---~

fig. 3.3: voorspannen staaf

De vergeIijking die bij dit probleem hoort Ieidt,

m.b.v.: U1= V1= V2= 0 en X1= Y1= Y2= 0, X2= Fv tot:

(3.6)

Hieruit worden in de eerste stap de verplaatsing U2 berekend en vervolgens

de normaalspanning in de staaf.
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In het tweede increment za1 de initie1e spanningsstijfheidsmatrix een waarde

hebben gekregen uit het eerste increment, zodat geldt:

K = K 1+ K.c lS
(3.7)

en in matrixnotatie (zie voor theoretische achtergrond pag. 4.33 Brekelmans

[1985]):

C o -C 0 (3.4)

K = 0 N o -N

-C 0 C 0

0 -N 0 N

Dit is een regu1iere matrix. Daarom kan in het tweede increment de

oorspronke1ijke be1asting F worden aangebracht (evt. in een aantal

incrementen). De voorspanbelasting Fv kan in een aantal incrementen worden

verwijderd.

--11--

Nadat in het voorbeeld een schijnbare stijfheid loodrecht op de staaf is

ontstaan door het voorspannen, kan een belasting loodrecht op de staaf

worden aangebracht. Bij een membraanelement geldt hetzelfde: nadat een

belasting in het e1ementv1ak het element heeft voorgespannen en er een

schijnbare buigstijfheid ontstaat, kan in de volgende stap ook een be1asting

loodrecht op het element worden aangebracht.

Naast het regulier worden van de tangentstijfheidsmatrix is het ook

belangrijk dat het voorspannen zorgt voor een positief definiete

tangentstijfheidsmatrix. Enerzijds omdat dan stabiliteit van de op1ossing

gegarandeerd is (o.a. Zienkiewicz[1977]), anderzijds omdat het MARC

programma hiervan gebruik maakt in het oplosalgoritme. Het rekenproces wordt

dan ook afgebroken als een niet positief-definiete stijfheidsmatrix

ontstaat.

MARC biedt de optie om het rekenproces te continueren als een niet positief

definiete stijfheidsmatrix optreedt. Echter, dit zal gepaard gaan met een
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sterke vergroting van de benodigde rekentijd, omdat moet worden overgegaan

op een andere oplosprocedure. Bovendien wordt de convergentiesnelheid van

het proces klein en treedt in veel gevallen geheel geen convergentie op ( of

wordt een oplossing gevonden die niet de beoogde is).

Concreet komt het erop neer dat de voorspanning zo moet worden aangebracht

dat overal in het membraan trekspanningen ontstaan. Dit spanningsveld kan op

verschillende manieren worden aangebracht: door het voorschrijven van een

verplaatsingsveld, uitwendige belastingen of een temperatuurveld. Er is in

dit onderzoek gekozen voor het opleggen van een verplaatsingsveld, omdat

deze methode ook gebruikt werd door H. Sluysmans. Bij het promotieonderzoek

van ir. E. Rousseau is gebruik gemaakt van temperatuurvelden. Hiervan is

echter geen rapport verschenen. In een later stadium van deze studie bleek

dat voorspannen door het afkoelen van de constructie waarschijnlijk een

methode is die beter in staat is om de tangentstijfheidsmatrix positief

definiet te maken.

~ Anisotropie

In het verslag van Sluysmans, [1982], wordt een anisotropie effect ingevoerd

door het gebruik van staafelementen. Dit kwam ook overeen met de waargenomen

bundelstructuur van het onderzochte object. In eerste instantie is ook bij

het invoeren van anisotropieeffecten bij de loge, c.q. de cylinder, gedacht

aan het gebruik van staafelementen, mede omdat dit stabiliserend zou kunnen

werken op het oplosproces. Echter, bij de loge is het aantal

bundelstructuren z6 groot dat gekozen is voor een continuumsbenadering. Het

MARC-pakket voorziet in deze mogelijkheid.

In het algemeen dienen twee subroutines te worden geschreven door de

gebruiker:

# subroutine ANELAS brengt de anisotropie in rekening op element niveau,

dus ten opzichte van het lokaal assenstelsel van elk element.

# subroutine ORIENT zorgt er voor dat het lokale assenstelsel van elk

element in de gewenste richting geordend wordt.
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In dit rapport wordt een transversaal isotroop model gebruikt. De twee

subroutines worden nader besproken in bijlage III.

3.4 Transformatie assenstelsels

In bepaalde gevallen willen we aan knooppunten of elementen eigenschappen

meegeven die de transformatie van een assenstelsel noodzakelijk maakt. Dit

kan bij knooppunten voorkomen als er een glijdende randvoorwaarde wordt

gedefinieerd langs een lijn (vlak) die een bepaalde hoek met het globale

assenstelsel maakt. Ret kan nodig zijn als er anisotropiewaarden van een

element worden opgegeven in een verdraaid lokaal assenstelsel, zie fig. 3.4.

Xl

y'

z

.;------y

fig. 3.4: assentransformatie bij knooppunt (1) en element (r).

Transformatie van het globale assenstelsel van de knooppunten naar een

lokaal assenstelsel voor een knooppunt vindt plaats met behulp van de MARC

optie TRANSFORMATION. De consequentie is dat~ knooppunts-grootheden

worden weergegeven in dat nieuwe stelsel. Dit levert problemen op als men

gebruik wil maken van de postprocessor van IDEAS.

Als een assenstelsel in een element moet worden verdraaid, dan kan dit met

de subroutine ORIENT. Dit heeft geen consequenties voor de uitvoer

(spanningen integratiepunten geinterpoleerd naar de knooppunten).
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De elementbibliotheek van Marc beschikt over twee vierhoekige

membraanelementen: een 4- en een 8-knoopselement met een lineair,

respektievelijk een kwadratisch verplaatsingsveld. Elk knooppunt heeft drie

vrijheidsgraden (u,v,w) in een globaal orthogonaal assenstelsel (~1'~2'~3)'

fig. 3.1: 4- en 8-knoopsmembraanelement

Het verband tussen spanningen en rekken wordt op de wijze zoals in §1.2 in

rekening gebracht.

De elementen bezitten de volgende karakteristieken:

* Er is geen buigstijfheid in het element

* Er kunnen negatieve hoofdspanningen optreden

* Er is niet voorzien in het beschrijven van plooivorming (i.t.t. het

element dat D. Roddeman ontwikkelt)

Belangrijke eigenschappen zijn:

* Doordat buigstijfheid ontbreekt kan het element in onbelaste toestand

geen belasting loodrecht op het element oppervlak opnemen.

* De elementen zijn gevoelig voor buitensporige vervormingen. Er dient

hoofdzakelijk gebruik te worden gemaakt van een rechthoekig

elementennetwerk.

* Omdat er geen buigende momenten kunnen worden doorgegeven moet men sterk

bedacht zijn op starre elementverplaatsingen (mechanismen).
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!.
3

In bijlage II wordt nader ingegaan op de beproeving van de elementen m.b.t.

nauwkeurigheid, e.d. Zie ook Sluysmans[1982], en Handleiding Marc[versie

K1].

Keuze globale assen

Het voorloopprogramma van het IDEAS-pakket gaat bij de opbouw van het

rekenmodel uit van de globale z-as als axiale as. Wordt ook bij transversale

anisotropie de globale z-as als hoofdas gekozen, dan moet de subroutine

ORIENT gebruikt worden om aIle lokale stelsels te ordenen. In eerste

instantie is hier ook van uitgegaan en ordent ORIENT z6, dat elke locale x

as ligt in het vlak dat opgespannen wordt door de globale z-as en de normaal

van het element:

!.
I

fig. 3.4:orientatie locale stelsels na toepassen

subroutine ORIENT.

Zie bijlage III voor een nadere beschrijving.

Dezelfde ordening kan echter ook worden verkregen door de globale x-as als

anisotropie-as te kiezen. De lokale y-as wordt dan z6 bepaald dat ze

automatisch ligt in het vlak dat opgespannen wordt door de globale x-as en

de normaal van het element, zie fig. 3.5.
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Een nadeel van deze methode is dat in de invoerfile de coordinaten van de

knooppunten moeten worden verwisseld omdat deze opbouw niet binnen IDEAS

toegepast wordt.

~
I

~
2

fig. 3.5: locale assenstelsels geordend bij toewijzen van

de globale x-as als axiale as.

orientatie drukbelastinq

Bij het belasten van het rekenmodel door een inwendige drukbelasting dient

rekening te worden gehouden met de manier waarop het rekenprogramma deze

belasting definieert. Een drukbelasting is positief gedefinieerd als deze in

dezelfde richting als de normaal van het element wijst, dus in positieve z

richting (zie ook bijlage). Afhankelijk van de ligging van het element zal

een inwendige druk weergegeven worden door een positieve dan weI negatieve

waarde.

Uit vergelijking van de resultaten van een aantal testproblemen blijkt dat

de aktuele druk op het element in rekening wordt gebracht door:

~
p = Po •

A

met: p: actuele druk

PO: druk in referentietoestand

(2.9)
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A : actuele oppervlak van de elementen

AO: referentieoppervlak

concept 860618

Op deze manier worden de knooppuntskrachten waarin de drukbelasting is

vertaald, niet aangepast aan het actuele elementoppervlak.

Keuze tussen 4- en a-knoopselement

Om een keuze te kunnen maken tussen een 4- of 8-knoopselement moeten we

letten op de volgende punten:

* nauwkeurigheid versus rekentijd:

Een 8-knoopselement levert nauwkeurigere resultaten op, maar vraagt ook

om meer rekentijd. De verhouding tussen rekentijd en nauwkeurigheid valt

voor een 8-knoopselement guns tiger uit dan voor een 4-knoopselement. De

zelfde nauwkeurigheid kan echter ook gehaald worden met een groter aantal

4-knoopselementen per oppervlakte, zij het dat dit ten koste gaat van

rekentijd. Zie Sluysmans[1982].

*

*

vormnauwkeurigheid:

Een 8-knoopselement bezit een kwadratisch verplaatsingsveld en is daarom

in staat om krommingen in de geometrie te volgen, in tegenstelling tot

een 4-knoopselement. Dit volgen van de geometrie is belangrijk t.a.v. de

nauwkeurigheid van het resultaat.

voorspanproblemen:

Een 8-knoopselement heeft meerdere graden van vrijheid, en kan ook in

zijn eigen vlak buigen. Er kan dus een complexere spanningstoestand

ontstaan dan bij een 4-knoopselement. Hierdoor zal het voorspannen meer

werk kosten en zal het rekenproces eerder de kans lopen om stuk te lopen

door het ontstaan van een niet positief-definiete stijfheidsmatrix.

De voordelen van het gebruik van 8-knoopselementen ZlJn duidelijk. Dit

element wordt dan ook in de Marc-handleiding[versie K1] aanbevolen. De

moeilijkheden die het voorspanproces met zich meebrengt vereisen enig

inzicht in de gehanteerde methode. Daarom kan het in bepaalde omstandigheden

beter zijn over te gaan op het gebruik van 4-knoopselementen. De resultaten
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uit proeven die in de appendix beschreven staan laten zien dat de nieuwere

versie van Marc (K1) gunstigere resultaten geeft met betrekking tot het

voorspanproces dan de Marc-versie (J1(?» waarmee Sluysmans[1982] heeft

gerekend.
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In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de analyse die is

uitgevoerd op een cylindermantel. De mantel is opgedeeld in 36 8-knoops

membraan elementen, zie fig. 4.1.

y

f
~~x

I diameter: 20 [mm]

K
lengte 15 [mm]

~
dikte .1 [mm]

E :100 [Nmm- 2]

u : .3 [ - ]

fig. 4.1: cylindermantel.

De randvoorwaarden om starre lichaamsverplaatsingen te verhinderen zlJn als
voIgt gekozen. In vlak I wordt de verplaatsing in x-richting voor aIle

knooppunten verhinderd. Bovendien ZlJn in de punten A en C verplaatsingen in

z- richting verhinderd en in de punten B en D verplaatsingen in y- richting.

In de MARC-handleiding wordt opgemerkt dat men bij de analyse van

cylindrische vormen moet oppassen voor het optreden van starre

elementverplaatsingen (mechanismen) en numerieke instabiliteiten. Ook bij

het model uit fig. 4.1 zijn er nog starre elementverplaatsingen mogelijk

omdat gebruik gemaakt wordt van een rechthoekig elementnetwerk en de

elementen geen buigstijfheid bezitten. De aard van de belasting (inwendige

druk) zorgt er echter voor dat het rekenproces niet stukloopt. We moeten er

weI rekening mee houden dat er onregelmatigheden in de numerieke uitwerking

kunnen voorkomen.

In aIle problemen uit dit hoofdstuk wordt dezelfde procedure van voorspannen

gevolgd. In het Ode increment (elastische stap) wordt de cylinder
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voorgespannen door een rekveld met een radiale rek van 1%. In het 1ste

increment wordt vervolgens de hierbij behorende druk opgebracht en de

voorspanverplaatsingen worden verwijderd. Tijdens deze stappen wordt het

eindvlak II in x-richting op zijn plaats gehouden.

Deze werkwijze voldoet goed.

!.1 Isotroop model

In deze paragraaf komen de volgende belastingssituaties aan de orde:

- opblazen van de cylinder, terwijl eindvlak II niet in x-richting kan

verplaatsen, gevolgd door het opleggen van een verplaatsing in x-richting

aan het eindvlak II.

- opblazen van de cylinder volgens het vorige probleem, gevolgd door het

opleggen van een verplaatsing in x-richting aan een beperkt aantal punten

in het eindvlak II.

Ofschoon het model toestaat dat op grond van symmetriebeschouwingen slechts

een gedeelte wordt beschouwd is toch uitgegaan van een volledige

cylindermantel. De reden hiervoor is dat voor de analyse van anisotroop

materiaalgedrag weI een complete geometrie nodig was.

I opblazen van de cylinder gevolgd door verplaatsing eindvlak

Na de voorspanprocedure in het Ode en 15te increment wordt in enkele stappen

de druk verder opgebouwd tot 0.05 [Nmm- 2]. In eindvlak II wordt een

verplaatsing in x-richting verhinderd.

Vervolgens wordt de inwendige druk konstant gehouden en wordt aan het

eindvlak een aantal verplaatsingsstappen opgelegd tot een maximale axiale

rek van 4%.

De resultaten worden weergegeven in de figuren 4.2-4.5.



- 23 - concept 860618

6

•

o J

•

•

•

.,.2 .9'/

.~

b
'" •

¥
•

If

2.

"f
0 ./ ~ .5 .01 .01(

~1'[W .......i 4~L
---- 0

fig. 4.2: toename straal cylinder; fig. 4.3: toename spanningen

Uit de figuren 4.2 en 4.3 blijkt een vrijwel lineair verband. De maximale

rek bedraagt:

A - 1 10.427

10
= 0.0427 (4. 1)

Bij toenemende verplaatsing van eindvlak II neemt de axiale spanning sterk

toe, terwijl de tangenti~le spanning vrijwel gelijk blijft. Door deze

spanningstoestand neemt de diameter af (effect dwarscontractie).

+8\

9D11C-.J-DEAS 2.5, Out...... DI ... I"y_ZX VLAI(-
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+00 c§y
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X 3.0E

V
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L

~ 2.0E

fig. 4.4 en 4.5: verplaatsingen en spanningen in doorsnede cylinder.
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De gevonden oplossing is homogeen, zoals uit fig. 4.4 en 4.5 blijkt.

Uit een nadere beschouwing voIgt dat de fout in de orde van 10-71igt (het

convergentiecriterium, residuele kracht / reaktiekracht, bedraagt 10-3).

Ter controle worden de resultaten getoetst aan de hand van een theoretische

analyse die voor het verband tussen radiale rek en inwendige druk tot de

volgende relatie leidt:

d
p = __E

2
~ ( A2 - 1 ) A

2(1-u ) rO

met: p: inwendige druk

A: hoofdlengteverandering, A = r
r O

d:actuele dikte membraan

r:actuele straal van de cylinder

Uit dezelfde afleiding voIgt voor de spanningen:

(deze relaties worden afgeleid in bijlage IV).

(4.2)

(4.3)

De relaties (4.2) en (4.3) kunnen niet analytisch worden omgeschreven naar A

respectievelijk 5 als functie van P (tenzij via goniometrische substitutie,

met fouten in de orde van 10%). Daarom wordt via de verkregen numerieke

waarden voor A en 5 berekend welke theoretische druk hiervoor nodig is. De

tabel in figuur 4.6 geeft de vergelijking tussen numerieke en theoretische

druk:

invoer uitvoer theorie uitvoer theorie

p A p 511 511

0.01 1.0090 0.01 .991 .991

0.03 1.0262 0.0299 2.923 2.923

0.05 1.0427 0.0500 4.795 4.795

fig. 4.6:vergelijking numerieke en theoretisch gevonden druk.
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Hieruit blijkt dat het numerieke model goed overeenkomt met het theoretische

model.

11 Opblazen cylinder gevolgd door verplaatsing punten uit het eindvlak

Eerst wordt d~ cylinder weer onder een inwendige druk gebracht volgens de

methode uit probleem I. Hierna wordt aan slechts 4 punten van het eindvlak

een axiale verplaatsing opgelegd, zie figuur 4.7.

Het probleem zoals het hier wordt gesteld komt overeen met de situatie zoals

ze in de serie experimenten van ir. Peters zal optreden. Dit type berekenin

gen is van belang om inzicht te verschaffen in rekdistributies. Het is voor

ir. Peters belangrijk om te weten of deze redelijk homogeen zijn of niet.

De figuren 4.8 tm. 4.14 laten de resultaten zien als de 4 eindpunten hun

maximale verplaatsing hebben gekregen.

13-JUN-ee Ie, 02 ' 35
LOAl) CASE, 8

'lIN'+3,517E-4' JW(,+7AI4E-81

y

z-L",
y

)-x

fig. 4.7:probleembeschrijving; fig. 4.8: vervormingen

Terwille van de duidelijkheid wordt steeds maar 1 kwadrant getoond,voor de

overige kwadranten zijn de resultaten identiek.
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Ouidelijk is in de figuren 4.9 en 4.10 te zien dat de verplaatsingen

homogeen zijn tot x=10 [mm]. Hierna buigt de cylinder in doorsnede A-A naar

binnen en in doorsnede B-B naar buiten.

SllRC.....J-DEAS 2.5, O"t.p"t. D,."I"y
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e.0E-0!

~ 4.0E-011-----\-----+---4-.:1-----I
T
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fig. 4.9 en 4.10: vervormingen in de doorsnedes.

SlIIIl:.....J-DEAS 2.5, Ou~p"t. Display
PUNT4 _Ill lllU( EN TMEIC AAN PUNTEIl 3e g __ ..__ .. -_ _
X- 9TlESII MIM,+3.7I2E+10 Mf\X,+! !88E+81

, 2345878
4.61079 5.51919 6.42759 7.33599 6.24439 9.15279 10.0612 10.9696

y

)-x
y

)-x

fig. 4.11, 4.12: spanningsvelden.

Ouidelijk is te zien dat rond de aangespannen punten spanningsconcentraties

optreden.
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fig 4.13 ,4.14: spanningen in de doorsnedes.

~ Anisotrope modellen

Uit anatomisch onderzoek is gebleken dat de vezels in een loge niet

evenwijdig aan de geometrie-as hoeven te lopeno Ze kunnen ook onder een hoek

met de geometrie as in de mantel liggen. De verwachting is dat hierdoor

torsie van de loge ontstaat. Om de invloed van de anisotropierichting in de

cylindermantel te onderzoeken wordt de geometrie uit figuur 4.1 gebruikt.

De anisotropierichting wordt met behulp van de subroutine ORIENT onder een

bepaalde hoek met de geometrie-as gevarieerd. Hierbij doorloopt de

anisotropiehoek ~ een heel kwadrant (0 - w/2). Bij de waarde ~ = 0 heeft het

materiaal zijn grootste stijfheid in de richting van de geometrieas.

De reden waarom een heel kwadrant onderzocht wordt is om een goed inzicht in

het fenomeen te krijgen. Gezien de funktie van de loge (krachtdoorleiding)

is het echter niet aannemelijk dat de anisotropiehoek groot zal zijn.

Naast variatie van de anisotropiehoek zijn twee waarden voor de anisotropie

gehanteerd, te weten E11 /E22= 10 en 5.

Tevens wordt de belasting op twee manieren gevarieerd, zoals bij het

isotrope model, door variatie van de inwendige druk en door variatie van de

verplaatsing van het eindvlak.
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1 cylinder onder inwendige druk met verschillende anisotropiehoeken

In een aantal stappen wordt weer een inwendige druk aangebracht. Figuur 4.15

toont de toename van de straal, en figuur 4.16 de rotatie van het eindvlak.

De figuren 4.17 en 4.18 geven het spanningsverloop weer als functie van de

anisotropiehoek.

S,.RAAL

E,hll "P [N"'....', ••
10 .01
10 .03

RoT"ilE E' N OVL At<

10 • os

o 'ltllt
ANI SO Tl'to'PIE HOE'/< "..
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"• ••••
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l!.

•
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... A

A ...
• A

" •2 6- •
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5 .OS
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•

•

2

fig. 4.15, 4.16: toename van de straal en rotatie eindvlak.
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fig. 4.17, 4. 18:spanningsverloop.

uit figuur 4.15 blijkt dat de rek in de diameter afneemt naarmate de

anisotropiehoek toeneemt. Bij ~ = 0 ligt de grootste stijfheid van het
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materiaal in axiale richting, bij ~ = n/2 in tangentiele richting. De

resultaten geven een verloop dat overeenkomt met de verwachting.

De rotatie van het eindvlak (fig. 4.16) blijkt maximaal als ~ in de buurt

van n/3 ligt. Dit komt overeen met de plaats van het maximum van de

schuifspanningen, zie fig. 4.18. De plaats van het maximum wordt

waarschijnlijk ook beinvloed door de rek in axiale richting, die door de

randvoorwaarde gelijk is aan O.

Uit figuur 4.15 en 16 blijkt ook de invloed van de anisotropiefactor.

Duidelijk is te zien dat bij een anisotropiefactor 5 de rotatie van het

eindvlak minder groot wordt dan bij een anisotropiefactor 10. uit fig. 4.15

blijkt ook dat het materiaal in totaliteit minder stijf is bij een

anisotropiefactor 5, wat resulteert in een grotere toename van de straal bij

grotere anisotropiehoeken.

De figuren 4.19 tm. 4.24 tonen de resultaten van het probleem waarin de

rotatie van het eindvlak het grootst is (~ = n/3, P = 0.05). Duidelijk is op

de verschillende verplaatsingsfiguren te zien dat de verdraaiing negatief

is.
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fig.4.19, 4.20: verplaatsingsveld als ~ = n/3, P =0.05

De figuren 4.21 en 22 tonen het spanningsveld. Er ontstaan

spanningsconcentraties in de buurt van de punten die starre lichaamsrotaties
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verhinderen. De figuren 4.23 en 4.24 laten zien dat het spanningsveld over

de doorsnedes redelt)k constant is.

y
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fig. 4.21 en 4.22: spanningsveld.
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fig. 4.23, 4.24: spanningen in twee doorsnedes.

Op dezelfde manier als in §4.1 kunnen we voor ~ = 0 en ~ = n/2 de resultaten

controleren met de theorie: uit de berekening wordt de hoofdrek A bepaald.

Hiermee wordt dan de theoretisch benodigde druk bepaald, die wordt

vergeleken met de werkelijk ingevoerde druk. In tabelvor~:
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invoer
p

III = 0 0.05

til = v/2 0.05

uitvoer

A

10.427

10.045

theorie
p

0.05

0.0497

II Cylinders met axiale verplaatsinq eindvlak

Nadat de cylinders op dezelfde Manier als in probleem I onder inwendige druk

worden gebracht, wordt het eindvlak in twee stappen een verplaatsing

voorgeschreven van 0.6 [mm].

Uit de figuren 4.25 en 4.26 blijkt dat bij toenemende verplaatsing van het

eindvlak de diameter afneemt (dwarscontractie). De grootste rotatie van het

eindvlak wordt gevonden bij til =vI 12. Hier treden ook de grootste waarden

van de schuifspanningen op.

A1Y".I••~ TOENAME S1"AAAL

ALILo
6 • 0

• .o.a I

• .01(
I

'I. ..
IA

• ..
I•

2- • ..
•

I• •.. .. I• ( I•
0 'ltJ'l TCh I

"'Nl ~o rAcP/E lfHoet< 'f fAA-)
I..

B, • ...
• • •~ • •• •2. •

•

fig. 4.25, 4.26:verplaatsingen en rotaties eindvlak.

Een mogelijke verklaring waarom de rotatie van het eindvlak het grootst is

bij III = vI 12 voIgt uit de bestudering van de spanningstoestand als functie

van de anisotropiehoek (figuren 4.27 en 4.28).
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fig. 4.27, 4.28: spanningen als funktie van anisotropiehoek.

De tangentiele spanning blijft vrijwel constant, terwijl de axiale spanning

maximaal is bij ~ = O.

Doordat bij de problemen overal dezelfde eindvlakverplaatsing is

voorgescheven ontstaat dit sterke verloop in de axiale spanning. Immers, bij

~ is 0 liggen de elementen met hun stijfste richting evenwijdig aan de x-as.

Het is duidelijk dat de rotatie van het eindvlak in dit geval niet aIleen

wordt bepaald door de grootte van de anisotropiehoek, maar dat het sterke

verloop van de axiale spanning een grote invloed op de resultaten heeft. Dit

wordt in de grafiek van figuur 4.26 nog eens geillustreerd door te kijken

naar de eindvlakverdraaiing van de volgende twee punten: het punt met ~=w/12

en 6L = 0.3 vertoont ongeveer dezelfde spanningswaarden als het punt ~=w/6

en 6L = 0.6. De eindvlakverdraaiing van deze twee punten vertoont een

duidelijk opwaartse trend.

Voordat wordt overgegaan op bespreking van de cylinder met vrije rand volgen

de figuren 4.29 tm 4.32, die de verplaatsingen en spanningen in de cylinder

laten zien bij ~ = w/12 en 6L = 0.6:
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III Cylinder met vri;e rand

Hoe belangrijk de invloed van de axiale spanning Zl]n kan blijkt als de

resultaten worden bekeken van de cylinder die wordt opgeblazen, en waarvan

de axiale rek niet wordt voorgeschreven.
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figuur 4.35: toename straal en verplaatsing eindvlak.
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Figuur 4.35 toont de toename van de straal (ter vergelijking is het probleem

met vaste rand toegevoegd). Tevens is de verplaatsing van het eindvlak

uitgezet. Figuur 4.36 toont de rotatie van het eindvlak.

y

)-x

fig. 4.36: rotatie eindvlak.

Het opvallendste is dat bij kleine anisotropiehoeken de rotatie van het

eindvlak positief is. nit hangt zeker samen met de negatieve axiale rek.

Het verplaatsings- en spanningsveld van het probleem met ~ = ~/12 wordt

weergegeven in de figuren 4.37 tm 4.41
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fig. 4.37: verplaatsingen in doorsnedes.
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De eerste serie berekeningen van deze opdracht is uitgevoerd aan een

cirkelsymmetrische kegelmantel. Hiermee is een groot gedeelte van de

ervaringen met de programmatuur en het voorspanproces opgedaan. In dit

hoofdstuk worden een aantal problemen uit deze serie gepresenteerd.

In ieder probleem wordt uitgegaan van een kegel met de volgende afmetingen

en eigenschappen:

1
L

fig. 5.1:probleemdefinitie.

r

straal R

straal r

lengte L

tophoek a

dikte

E

v

43 [mm]

13 [mm]

71.4[mm]

0.4[Rad]

1 [mm]
: 100 [Nmm-2]

.3 [ - ]

Uit symmetriebeschouwingen blijkt dat de berekening door een juiste keuze

van randvoorwaarden kan worden uitgevoerd op een kwart kegelsectie.

Het geheel wordt voorgespannen door een radiaal rekveld, dat evenredig

toeneemt met de straal van de kegel, met een maximale rek van 1%.

~ Kegelsectie onder inwendige druk en met de eindylakken op hun plaats

De twee eindvlakken van de kegel kunnen niet in x-richting verplaatsen.

Radiale verplaatsingen zijn weI mogelijk. In een aantal stappen wordt een

druk aangebracht van 0.12 [Nmm-2].

Het probleem is doorgerekend voor twee verschillende elementverdelingen, te

-------------- -----
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weten een verdeling met 24 4-knoopselementen en een verdeling met 6 8

knoopselementen. Bovendien is een anisotropieberekening uitgevoerd met een

anisotropiefactor 10 en de x-as als hoofdanisotropieas.

De volgende figuren laten de resultaten van de berekening zien met een

elementverdeling van 24 4-knoopselementen en isotroop materiaalgedrag. De

figuren die behoren bij de berekeningen van de 8-knoopselementen en van het

anisotroop materiaalgedrag zijn in bijlage V te vinden.
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In figuur 5.6 wordt het effect van de randvoorwaarden uit dit probleem

giobaal vergeleken met de analytische oplossing zoais ze voIgt voor een

volledige kegel onder inwendige druk, en zonder onderdrukking van de axiale

verplaatsingen in de eindviakken (Roark[1975]):

Jl

I
________--L-_

A"" "l~~;fC~~ orlo ss;..,~ k~~(.l ()"d~..
. ,. d t "f.) 7~2. C,_:J.) _'2.-,..{1
J., Wb\CI'~~ rC41(. : A,,:::: E t c.O~'o( 2 '= ~l.'Or"

fig. 4.5:globale vergelijking met standaard probleem.

De randvoorwaarden in de eindvlakken I en II zijn in het gedefinieerde

probleem zo gekozen dat aIleen een axiale belasting kan worden doorgeleid.

In eindvlak II is het effect van de randvoorwaarde te verklaren door de

invioed van de "axiaal" gerichte spanning die in de kegel ontstaat door

dwarscontractie. Deze kan aIleen axiaal worden doorgeleid, waardoor de

radiale verplaatsingen zullen afnemen.

In eindvlak I spelen twee verschijnselen een rol. Enerzijds zal de "axiaal"

gerichte spanning axiaal moeten worden doorgeleid, wat de radiale rekken

zou doen toenemen. Anderzijds is de kegel hier afgeknot en zal het

gearceerde deel van de drukbelasting ontbreken. Hierdoor zal de radiale rek

in het eindvlak afnemen.
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Dit laatste effect heeft in het gedefinieerde probleem de grootste invloed,

zodat de radiale rekken in het eindvlak I kleiner zijn dan in de analytische

oplossing van het standaardprobleem.

Ret blijkt dat de resultaten verkregen met 8-knoopselementen vrijwel

identiek zijn. Bij de berekening met anisotroop materiaalgedrag komt het

effect van de grotere stijfheid in x-richting tot uiting in kleinere

verplaatsingen en hogere spanningen in x-richting.

~ Kegelsectie met axiale belasting in het kegelvlak

In dit probleem wordt op het eindvlak II een belasting aangebracht in axiale

richting en in het vlak van de kegel, zie figuur 5.7.

fig. 5.7:belasting van kegelsectie

De grootte van de belasting is gekozen in de orde van de reaktiekrachten uit

het vorige probleem. De totale eindbelasting bedraagt 200 [N] en is uniform

verdeeld over de rand. De resultaten van de berekeningen zijn afgebeeld in

de figuren 5.8 tm 5.12.
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fig. 5.12: spanningen in doorsnede.

Duidelijk is het verschil merkbaar met de vervormingen rond eindvlak II in

het vorige probleem. Bekijken we de verplaatsingen in y en z-richting in een

doorsnede, figuur 4.9, dan zien we in het midden van de geometrie een

parabolisch verplaatsingsprofiel. Dit wordt aan beide kanten afgeknot door

de invloed van de randvoorwaarden.

Aan de kant van eindvlak II is dit te verklaren doordat de krachten zijn

aangebracht in het referentievlak: door de ontstane vervormingen zullen

deze krachten niet meer geheel in het actuele vlak liggen, omdat dit vlak

naar buiten toe vervormd.

Aan de kant van eindvlak I is dit effect net zoals in § 4.1 te verklaren

doordat de kegel is afgeknot.

Ook nu komen de resultaten van het probleem met 8-knoops elementen vrijwel

overeen en is in het probleem met anisotropisch materiaalgedrag het effect

van grotere stijfheid in x-richting merkbaar door de kleinere verplaatsingen

en grotere spanningen in die richting.
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5.3 Keqelsectie onder inwendiqe druk met scheve axiale belastinq in het

keqelvlak

In dit probleem is de uniforme belasting in eindvlak II vervangen door een

lineair oplopende belasting met dezelfde totale kracht van 200 [N] en in het

zelfde vlak als in het vorige probleem, zie figuur 5.13. nit resulteert in

een scheefgetrokken vervormde toestand waarbij de vervormingen en spanningen

niet meer uniform over de dwarsdoorsnede zijn verdeeld, zie de figuren 5.15

tm 5.18.

v

1
z....- 'x

y

f-x
:z

fig. 5.13, 5. 14:probleemformulering en vervormde geometrie.
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fig. 5.19, 5.20: spanningen in de dwarsdoorsnedes

Duidelijk is te zien dat de invloed van de scheve axiale belasting minimaal

is op de tangentiele spanningen en juist sterk doorwerkt op de axiale

spanningen.

De oplossing van het probleem met 8-knoopselementen geeft een vrijwel

identiek resultaat terwijl in het probleem met anisotroop materiaalgedrag

ook weer de verhoogde stijfheid in x-richting merkbaar is.
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~ Conclusies en aanbevelingen

Geconstateerd kan worden dat relatief veel tijd is besteedt aan het inwerken

in de gebruikte programmatuur. Dit vindt zijn oorzaak in het ontbreken van

voorkennis over de omvangrijke MARC en IDEAS paketten.

De MARC-handleiding draagt een lijvig karakter en is niet erg toegankelijk

en vaak op meerdere manieren te interpreteren. Van het conversieprogramma

FT is helemaal geen handleiding aanwezig, terwijl van het IDEAS-pakket sinds

kort een beknopte handleiding aanwezig is. Recentelijk is ook een

handleiding beschikbaar over het hele proces van IDEAS naar MARC en terug

naar IDEAS.

Opgemerkt wordt dat onder de eindstudenten veel "zwevende" kennis over de

pakketten aanwezig is. Hiervan zal door het verloop echter veel verloren

gaan.

De problematiek die verbonden is aan het optreden van niet positief

definiete stijfheidsmatrices heeft grote invloed gehad op het verloop van de

opdracht. Het blijkt dat de kennis hierover nog niet volledig was ten tijde

van de eindstudie van H. Sluysmans, en in de loop der tijd is aangevuld door

o.a. te kijken naar kleine problemen. Gedurende de I 1 studie heb ik het

keuzevak "numerieke aspecten van de niet-lineaire mechanika" niet gevolgd,

zodat pas in een later stadium van de eindstudie de kennis uit dit college

beschikbaar kwam.

Het is wellicht efficienter om met voortzetting van het onderzoek te wachten

tot het het nieuwe membraanelement operationeel is. Eventueel kan het effect

van de plaatsing van krachtopnemers op de loge worden bestudeerd. Dit kan

bijvoorbeeld met gebruik van zogenaamde substructures in het cylindermodel
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dat in dit rapport beschreven wordt (hiervoor dient weI de versie K2

gebruikt te worden).

Ook kan op het gebied van voorspannen de ervaring worden uitgebreid met de

temperatuurmethode. Hiermee kan wellicht het model van de loge worden

doorgerekend.
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De informatie die nodig is om de loge te kunnen modelleren is afkomstig van

foto's van doorsnedes van de sectie rond de elleboog. Er zijn van de

elleboogsectie coupes gemaakt van 4 mm. dikte (+ 0.2 mm zaagsnede).

De foto's hiervan zijn geanalyseerd door een anatoom, die zijn bevindingen

heeft opgeschetst. Figuur 1 toont enkele kopieen van deze schetsen.

fig. 1:verloop van de loge over enkele doorsnedes.

Gebaseerd op deze schetsen is besloten om elke doorsnede te modelleren met

drie cirkelbogen. Deze beslissing is genomen omdat dan met slechts 6 punten

per doorsnede een redelijk resultaat wordt bereikt. Figuur 2 toont de

doorsnedes van de loge, overgetekend op grafiekpapier, en figuur 3 toont een

schets van de gemodelleerde doorsnedes.
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f.

AI
I

II

fig. 2:basis voor de modelvorming van de loge.

•

fig. 3: modellering doorsnedes met 3 cirkelbogen.

De doorsnedes die nu zijn verkregen dienen als basis voor verdere

modellering met de methoden zoals ze ter beschikking staan binnen het IDEAS

pakket. Er zijn twee mogelijkheden.



BIJLAGE I -3- concept860618

De eerste mogelijkheid bestaat uit het verbinden van gelijksoortige punten

van doorsnedes met splines, en het leggen van een oppervlak door deze

splines. Dit oppervlak kan dan dienen als uitgangspunt voor een elementen

netwerk.

De tweede mogelijkheid bestaat uit het verbinden van doorsnedes m.b.v. de

IDEAS-optie SKIN GROUP (te bereiken met SO; 0; T) onder de family SYSTEM

DESIGN (SO), om zo een oppervlak te creeren.

Beide mogelijkheden zijn onderzocht.

Bij methode 1 ontstaat het oppervlak slechts uit de splines, en gaat dus

informatie over de kromming van de doorsnedes verloren. Ret gegenereerde

oppervlak bevatte bovendien nog te veel discontinuiteiten, c.q. te grote

krommingen om gebruikt te kunnen worden door de IDEAS-netwerkgenerator

(meshgenerator).

Het model uit figuur 2.2 van hoofdstuk 2 is gevormd uit de drie splines van

de hoekpunten van elke doorsnede. Zo ontstaan drie oppervlakken. Eventueel

kan ook door de andere punten van de doorsnede een spline worden gelegd,

zodat er in totaal zes splines gebruikt worden voor zes oppervlakken.

Bij methode 2 ontstond een oppervlak dat goed gemodelleerd is naar de

doorsnedes. Omdat dit oppervlak in een andere IDEAS-familie is gegenereerd

dan de familie waar de netwerkgenerator lid van is (SYSTEM DESIGN versus

Finite Element Modelling), moet er gegevenstransport binnen IDEAS

plaatsvinden. Naast dit gegevenstransport zal ook de structuur van de

gegevens moeten worden aangepast, en in dit geval zal ook een

vereenvoudiging moeten plaatsvinden. In dit geval kon IDEAS het gegevens

transport niet verwerken. Dit ligt waarschijnlijk aan de hoeveelheid

informatie die moest worden getransformeerd.

De netwerkgenerator was niet in staat om een netwerk te genereren. Dit komt

waarschijnlijk doordat de drie oppervlakken te zeer gekromd zijn.

In dit stadium is besloten om de aandacht geheel te richten op eenvoudigere

geometrieeen.
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Aanbevelinqen voor de verdere uitwerkinq

Gezien het voorafgaande is het aan te bevelen om aIleen gebruik te maken van

de geometrie die uit methode 1 voortkomt. Deze is beschikbaar op het VAX

systeem onder USER3:[WWDENNIS.LOGE].

Zoals uit de bestudering van de doorsnedes uit figuur 3 blijkt, zijn vooral

doorsnede 19, 20, en 21 bepalend voor de sterke kromming in de oppervlakken.

Aanbevolen wordt dan ook om deze drie doorsnedes weg te laten. Van de drie

oppervlakken geeft oppervlak drie de grootste moeilijkheden, omdat hierin de

kromming het sterkst is.

Ter vereenvoudiging, "smoothing", van de geometrie kan nog worden gedacht

aan: het verschuiven van enkele doorsnedes (er kunnen bij de positionering

fouten zijn ontstaan); het weglaten van enkele doorsnedes en eventueel het

veranderen van de positie van enkele punten.

Wat het voorspannen betreft kan, gezien het grote aantal knooppunten dat

verwacht kan worden, samen met de complexe geometrie, het best gebruik

gemaakt worden van de "diepvries"-methode: in de eerste elastische stap

worden aIle knooppunten vastgelegd, waarna het model wordt afgekoeld. In de

volgende rekenstappen wordt het model langzaam opgewarmd naarmate de

belasting toeneemt.
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In deze bijlage volgen een aantal testberekeningen die met het 8

knoopselement zijn uitgevoerd.

Berekening I

.......
~,

Berekening II

Starre lichaamsverplaatsing.

We schrijven een starre lichaamsverplaatsing

in ~1-richting voor ter grootte van de lengte

van het element. Hierbij blijken spanningen in

de orde van 10-6 [Nmm- 2] te ontstaan door de

eindige nauwkeurigheid waarmee de berekeningen

worden uitgevoerd.

1-dimensionale trek.

LO = 100

E = 1

v = 0

[mm]
[Nmm- 2]

[ - ]

Voor het verband tussen de totale belasting P en de verlengingsfactor LILO
geldt:

P = .5 E A L {(L )2_ 1)
0- -LO LO

In figuur 1 worden de numerieke waarden vergeleken met de exacte

theoretische uitkomst.
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fig. 1:numerieke en theoretische resultaten.

Berekeninq 3 afschuiving.

E = 1 [Nmm-2]

v = .3 [ - ]

L = 100[mm]o

Voor het verband tussen de spanningen en de afschuiving voIgt:
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De resultaten van de numerieke berekeningen en de theorie wordt in figuur II

uitgezet.

fig. II: numerieke en theoretische spanningen.

Uit deze drie berekeningen, samen met de berekening uit §4.1 blijkt dat de

resultaten van het element goed overeen komen met de theorie.
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Keuze qlobale assen en invoeren anisotropie

De lokale assen (~1'~2'~3) worden op de volgende manier toegekend aan elk

element :

* Y3 is de normaal van het elementvlak in het punt van uitvoer (middelpunt

of integratiepunt), zodanig dat Y3z > O. Als Y3z= 0, dan wordt Y3x> 0, of

als Y3z= Y3x= 0, dan wordt ~3Y> O.

* Y1=~1*Y3' of, als ~1*Y3=O, Y1=-~2'

* Tenslotte is ~2=~1*~3'

Na toepassing van subroutine ORIENT liggen aIle y1-assen op de snijlijn

tussen de vlakken [~3' ~3] en [~1' ~2]' met andere woorden: het inprodukt

(~3' ~3) is maximaal. De ingevoerde anisotropie is geordend ten opzichte van

de z-as.

De subroutine die aan MARC moet worden toegevoegd luidt:

C ##############,##",##,,###,####,########.#.##.###########

SUBROUTINE ORIENT{N,NN,LAYER,G)

DIMENSION G{3,3)

REAL NOEMER

COMMON/DEVEUB/DIRCOS{3,3)

C DE SUBROUTINE BEPAALT DE NIEUWE LOKALE ASSEN VAN HET

C ELEMENT, V1', ZODANIG DAT (V1' .E3)=MAXIMAAL.

C DIRCOS BEVAT DE RICHTINGEN VAN DE ACTUELE LOKALE ASSEN V

C EERST WORDT DE ROTATIEHOEK ALFA BEPAALT.

A=DIRCOS{2,1)*DIRCOS(1,3)

B=DIRCOS(2,2)*DIRCOS(1/3)-DIRCOS{1/2)*DIRCOS{2,3)

C ALS B=O, DAN COS{ALFA)=O:

IF{B.EQ.O)GO TO 200

C=A/B

NOEMER=O.

DO 300 1=1,3

NOEMER={DIRCOS(I,1)-C*DIRCOS{I/2»**2+NOEMER
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300 CONTINUE

CALFA=1.!SQRT(NOEMER)

SALFA=SQRT(1.-CALFA**2)

GO TO 100

200 CONTINUE

CALFA=O.

SALFA=1.

100 CONTINUE

C ER WORDT NU EEN TRANSFORMATIEMATRIX BEPAALD MET COMPONENTEN G[I,J]

C AFHANKELIJK VAN HET KWADRANT WAARIN V3 LIGT, MOET HET TEKEN VAN

C CALFA EN SALFA WORDEN AANGEPAST.

IF(DIRCOS(2,3).LE.O)CALFA=-CALFA

IF(DIRCOS(1,3).LE.0)SALFA=-SALFA

G(1,1)=CALFA

G(2,2)=CALFA

G(2,1)=-SALFA

G(1,2)=SALFA

G( 3,1)=0.

G(3,2)=0.

G(1,3)=0.

G(2,3)=0.

G(3,3)=1.

RETURN

END

C ###########################################################

Deze zelfde ordening kan echter ook worden verkregen door uit te gaan van de

minder voor de hand liggende positionering die de globale x-as als axiale as

kiest. De lokale Y2-as komt dan automatisch in het (~1' Y3]-vlak te liggen,

er geldt namelijk:

De subroutine ORIENT krijgt nu een eenvoudiger karakter.
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De anisotropie kan met behulp van de subroutine ANELAS op de volgende manier

worden toegekend aan het materiaalmodel:

Subroutine ANELAS:

Er wordt een matrix R gevuld met weegfactoren r ij , Deze weegfactoren geven

de mate van anisotropie weer. De materiaalwet (en dus de anisotropie) is

betrokken op de lokale coordinaatassen van elk element:

r 11 ,D11
i = r 12 ·D12

o

Hierin zijn de factoren D.. de componenten zoals ze gelden voor isotroop
1)

materiaalgedrag (opgebouwd uit E en V, zie § 2.2).
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Samenvatting

1 versie 860414

In dit rapport wordt beschreven hoe de tweede hoofdwet van de thermodynamika

beperkingen oplegt aan de vorm van de constitutieve vergelijkingen.

Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde interne variabelen als maat voor de

deformatiegeschiedenis. Om tot concrete uitspraken te kunnen komen wordt de

Cauchy-spanningstensor gesplitst in een elastisch gedeelte, dat blijkt af te

hangen van de vrije energie, en een irreversibel gedeelte, dat een bijdrage

levert aan de entropieproduktie.

In de boekbespreking van: MAn Introduction to Thermomechanics" van H.

Ziegler, wordt ingegaan op de theorievorming rond het gebruik van de vrije

energiefunktie en de dissipatiefunktie als constitutieve vergelijkingen.



Inleiding

II versie 860414

De toestand waarin een continuum zich bevindt kan, uitgaande van een bekende

referentietoestand bepaald worden met behulp van twee soorten

vergelijkingen. Naast de behoudswetten uit de continuumsmechanika en de

hoofdwetten van de thermodynamika hebben we ook vergelijkingen nodig die het

materiaal karakteriseren. Dit worden de constitutieve vergelijkingen

genoemd.

De bepaling van de constitutieve vergelijkingen is hoofdzakelijk een

empirisch probleem. Op grond van de globale resultaten van experimenten

wordt een model geformuleerd. Met behulp van fysische principes, waaronder

het principe van de thermodynamische toelaatbaarheid, wordt een beperkend

kader gevonden waaraan het model moet voldoen. Hierdoor kunnen

vervolgexperimenten gerichter en doelmatiger opgezet worden.

In hoofdstuk 1 worden de eerste en tweede hoofdwet van de thermodynamika

gepostuleerd en worden de basisprincipes gegeven waaraan constitutieve

wetten moeten voldoen. Het begrip interne variabele wordt geintroduceerd.

In hoofdstuk 2 wordt het principe van de thermodynamische toelaatbaarheid

verder uitgewerkt.

Hoofdstuk 3 bevat een bespreking van het boek " An Introduction to

Thermomechanics", van H. Ziegler.

In hoofdstuk 4 worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd.



III

symbolen lijst

r: warmtebron

U: specifieke inwendige energie

s: specifieke entropie

8: absolute temperatuur

~: dissipatiefunktie

~: vrije energie

g: soortelijke massa

~: factor bij bepaling dissipatie

h: warmtestroomdichtheidsvector
~ ~ ~

g: 9 = V 8

D: deformatiesnelheidstensor

R: rotatietensor

F: deformatietensor

E: Green-Lagrange rektensor

0: spanningstensor (tweede Piola-Kirchhof)

A: warmtegeleidingstensor

A: matrix van interne variabelen

s: matrix van interne verplaatsingen
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1 Uitqan9spunten

~ Thermodynamika

De basis voor de beschouwingen in dit rapport wordt gelegd door de 1
ste en

de2 hoofdwet van de thermodynamika. Bij de interpretatie van deze wetten

moeten we bedenken dat dit postulaten zijn.

De eerste hoofdwet stelt dat er geen energie verloren kan gaan, en

introduceert een toestandsgrootheid U, de inwendige energie:

een toestandsgrootheid U, de inwendige energie van het

materiele deel, zodanig dat de totale in het tijdsinterval

dat deel toegevoegde energie gelijk is aan de verandering

van de som van de inwendige en kinetische energie

er bestaat

beschouwde

[to' t] aan

(U + K) I~
o

gedurende dat tijdsinterval.

De lokale vorm van deze eerste hoofdwet (zie Veldpaus[2]) luidt:

• .. ..
(1. 1)QU = o:D + Qr - V.h

met: Q: soortelijke massa

U: specifieke inwendige energie

0: Cauchy-spanningstensor

D: deformatiesnelheidstensor

r: warmtebron

h: warmtestroomdichtheidsvector

Het blijkt vaak mogelijk om op grond van fysische beschouwingen,

experimenten, etc., uitspraken te doen over de inwendige energie.

Hiernaast is het nodig om een verband te postuleren dat aangeeft dat

processen in het algemeen niet omkeerbaar zijn. Dit wordt de tweede hoofdwet

van de thermodynamika genoemd. Hoewel er in de thermo-dynamische literatuur

nog veel gediscussieerd wordt over de exacte formulering van zo'n verband,
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gaan we uit van de volgende formulering die de specifieke entropie s

introduceert:

er bestaat een toestandsgrootheid 5, de specifieke entropie, en er

bestaat een niet-negatieve grootheid 8, de absolute temperatuur,

zodanig dat voor ieder proces geldt:

..
e .. h

g~ = g8s - gr + 8Ve( ~ O.
8

met: ~: specifieke entropieproduktie

( 1 .2)

Deze vergelijking wordt ook weI de lokale Clausius-Duhem ongelijkheid

genoemd. De specifieke entropieproduktie ~ is een maat voor de dissipatie in

het proces en wordt ook weI dissipatiefunktie genoemd.

Met behulp van de eerste hoofdwet, (1.1), kan in (1.2) de bronterm gr worden

geEHimineerd:

•• 1....
g~ = g8s - QU + o:D - _heVO 2 O.

8 -

Voeren we bovendien de specifieke Helmholtz vrije energie in,

I/J = u - 85 .

dan krijgt vergelijking (1.3) de volgende vorm:

t t 1" ..
g~ = Q8S - Q~ + o:D - _h.VO 2 O.

o -

(1. 3)

(1. 4)

( 1 .5)

Deze vergelijking vormt de basis voor de beschouwingen over thermodynamische

toelaatbaarheid in dit rapport.
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~ Alqemene constitutieve principes
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Zoals bekend leveren de behouds- en hoofdwetten onvoldoende vergelijkingen

om het gedrag van een materiaal volledig te kunnen beschrijven. Daarom

hebben we extra relaties nodig, die afhangen van het beschreven materiaal,

de constitutieve vergelijkingen.

De weg om te komen tot deze vergelijkingen is de volgende.

Met behulp van fenomenologische studie's tracht men waar te nemen hoe het

materiaal zich globaal gedraagt, zonder te kijken naar onderliggende

oorzaken. Uitgaande van een aantal min of meer aanvaarde principes, de

aanwezige strukturele kennis, de behoudswetten en de hoofdwetten van de

thermodynamika, worden modellen geformuleerd voor het gedrag van het

materiaal onder bepaalde omstandigheden. Deze modellen bevatten steeds een

aantal parameters die karakteristiek zijn voor het beschouwde materiaal en

die langs experimentele weg bepaald moeten worden.

Bet spreekt vanzelf dat een zo verkregen model een geidealiseerde

afspiegeling van de werkelijkheid is, en dat de modellen slechts onder zeer

bepaalde condities bruikbaar zijn. In dit rapport worden de consequenties

voor de keuze van de onafhankelijke variabelen uitgewerkt via het principe

van de thermo-dynamische toelaatbaarheid. In het kort zullen eerst enkele

algemeen aanvaarde constitutieve principes de revue passeren (zie ook

Veldpaus[2]).

* principe van het causaal verband

De toestand van het beschouwde lichaam op tijdstip t wordt niet beinvloedt

door gebeurtenissen op tijdstip t + T, T > O.

* principe van de bepaaldheid

De afhankelijke variabelen, zoals de Cauchy-spanningstensor, de

warmtestroomdichtheidsvektor en de specifieke inwendige energie in de

toestand op tijdstip t in een materiepunt P worden eenduidig bepaald door

de verplaatsingsgeschiedenis en de temperatuursgeschiedenis van aIle
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materiele punten van het beschouwde lichaam (opm: bij meerfasen modellen

zijn meestal meer onafhankelijke variabelen nodig om het gedrag te

beschrijven).

* principe van invarjantie bjj Galjlej-transformatie en tjjds

nulpuntyerschuivjng

De afhankelijke variabelen in een materieel punt P op tijdstip t hangen

niet af van de plaats van punt P in de ruimte en hangen niet af van de

keuze van het nulpunt voor de variabele t.

* het principe van de lokale werking

De afhankelijke variabelen in P op tijdstip t worden geheel bepaald door

de verplaatsingsgeschiedenis en de temperatuurgeschiedenis van de

materiele punten in de nabijheid van punt P. Dit is een beperking van het

principe van de bepaaldheid.

* het objectiviteitsprincipe

Het begrip objectiviteit speelt een rol bij de formulering van fysische

wetten in verschillende referentiestelsels die t.o.v. elkaar bewegen. Het

objectiviteitsprincipe komt in verschillende vormen voor in de

literatuur. In dit rapport wordt volstaan met de resultaten van de

methode zoals beschreven in Veldpaus[2].

* het principe van de referentie-invariantie

De afhankelijke variabelen mogen niet afhangen van de keuze van de

referentie-configuratie.

* het principe van eguipresentie

Iedere afhankelijke variabele is een functie van aIle onafhankelijke

variabelen, totdat het tegendeel bewezen is.
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* het principe van thermodynamische toelaatbaarheid

versie 860616

Er moet altijd voldaan worden aan de behoudswetten en aan de hoofdwetten

van de thermodynamika.

Met behuip van bovenstaande principes kan worden aangetoond dat de

constitutieve relaties van de volgende vorm moeten zijn:

... c
oCt) =a(t)-G[O(t-t), B(t-t), go(t-T)I T ~ O]-a (t) (1. 6)

(1. 7)

llI(t) =

set) =

( 1 .8)

(1. 9)

met: 0: verlengingstensor

a: rotatietensor

F: deformatietensor, F =a - 0
... ... c ~ ...
9 . 9 = F - h = V 8.o' ...0 0

Merk op dat G, H, , en S funktionalen zijn.

De uitwerking van het principe van de thermodynamische toelaatbaarheid voIgt

in hoofdstuk 2.

~ Interne yariabelen

In de beschrijving van 11.2 wordt het materiaalgeheugen in rekening gebracht

door de "tijdsparameter" t in de functionalen.

Op deze plaats willen we een ingrijpende veronderstelling invoeren ten

aanzien van het materiaalgedrag. We nemen aan dat de geschiedenis van een

materiaal volledig gekarakteriseerd kan worden door een of meerdere

interne, of "verborgen" variabelen I. In plaats van de gehele geschiedenis..
van een materiaal te moeten kennen kunnen we een interne variabele gebruiken
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waarvan aIleen de actuele waarde, en de actuele waarde van de tijdsafgeleide

van belang zijn. De funktionalen voeren we over in de volgende funkties:

6, 1, ..
• I C ( 1. 10)o = I • G(U, At a, 9'0).. ..

h .. 6, 1, ..
(1.11)= I • H(U, A, a, go)

6, 1, ..
ljl(t)= If'(U, A, 8, go) (1.12).. ..

6, 1, ..
(1.13)s(t)= S(U, A, 8, go).. ..

Het volgende voorbeeld licht het een en ander toe:

In fig. 2.1 is een voorbeeld van een model voor een visco

elastisch materiaal gegeven. Men kan de relatie tussen spanning

en rek beschrijven door aan te nemen dat het materiaal zich

gedraagt als een veer met een demper in serie. Men noemt dit het

Maxwell-model. Bij dit model is de spanning niet aIleen van de

rek, maar ook van de rekgeschiedenis afhankelijk. Wordt nu de

interne variabele a ingevoerd, dan is het niet nodig om de hele
•rekgeschiedenis te kennen, maar kan volstaan worden met a en a,

samen met e en ~.

K c

•a, a

•a, a

• .. 0 = o(a(t-T), :(t-T) !T>O)

•a, e • : )0 = ole, e, a,..

fig 2.1: invoeren van interne variabelen.

In bovenstaand voorbeeld is de interne variabele een M interne

rekgrootheid M
• In het algemeen kan men voor een interne variabele iedere
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mogelijke grootheid gebruiken die een maat is voor de geschiedenis van het

materiaal.

In de vergelijkingen (1.10-13) worden U, 6, A, 1, beschouwd als
~

onafhankelijke variabelen.

Met het model uit fig. 2.1 voor ogen is het duidelijk dat er een samenhang

is tussen de toestand van de variabelen e, e, a, en ~. Deze samenhang wordt

bepaald door het materiaalgedrag. Als de variabelen uit (1.10-13) als

onafhankelijke variabelen beschouwd worden, dan wordt bedoeld dat aan ieder

van deze variabelen een variatie mag worden opgelegd, onafhankelijk van de

variatie van de andere variabelen.
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~ Thermodynamische beschouwingen

~ Thermodynamische toelaatbaarheid

versie 860616

Voor de rekmaat U kiezen we de Green Lagrange rektensor E=0.5(Fc,F-I),
met F: de deformatietensor.De uitgangsvergelijkingen zijn:

I, 1, .. , RCo = R , G(E, A, 8, go)

h H(E, I, I, ..= R , A, e, go)

" I, ..
III = If(E, A, e, go)

SeE, I, A, 1, ..
5 = e, go)

(2. 1 )

(2.2)

(2.3)

(2.4)

In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat de beperkingen zijn die door de

vergelijking (1.5) opgelegd wordt aan (2.1 - 2.4):

Voor de vrije energie III geldt vgl. (2.3), dus ook:

Vullen we aIle grootheden in in vergeIijking (1.5), dan voIgt na

rangschikken, en m.b.v:

I = FC, D , F

het volgende verband:

alii alii ..
g~ = (-pF,__,FC + o):D + :E +

aE aI

(2.6)

alii+ ( -g --
aA
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1
li
,+ ..+ _ .g

8
~ 0 (2.7)

Deze vergelijking moet gelden voor ieder thermodynamisch toelaatbaar proces,

en dus ook voor iedere D, iedere I, iedere 1, iedere A, iedere g, iedere 9
en iedere 3. Deze termen zijn onafhankelijk en kunnen iedere waarde aannemen

langs een willekeurig thermodynamisch proces. De termen I, 1,
lineair voor in vergelijking (2.7). Aan deze vergelijking kan

worden voldaan door te stellen:
3\l1 = 0
31

3\l1 = 0
ax

(gs + g3\l1) = 0
38

hieruit kunnen we concluderen dat:

\lI = \lI( E, A, 8)

•. ..
IP en 9 komen

dan aIleen

(2.8)

(2.9)

(2.10)

(2.11)

(2.12)

s = 3\l1

38
(2.13)

Resteert:

gIP = (_gF. 3\l1.Fc + a):D +
oE

+ ( _g o\ll
oA

):1 +
~

(2.14)

Zonder extra aannames zijn er op dit punt geen verdere uitspraken meer

mogelijk, omdat geldt:



- 10 -

1, ..
a = a( E, D, A, 8, 9..

h .. 1, ..
= h( E, D, A, 8, go)

versie 860616

(2.15)

(2.16)

Dit betekent dat D, 1 en 9niet als lineaire termen in (2.14) voorkomen.

Daarom voeren we op deze plaats de volgende afkorting in:

respectievelijk:

(2.17)

3\ll
-[I

3A

= _ See) (2.18)

Omdat voor IP vergelijking (2.12) is afgeleidt, geldt ook:

aCe) = a (e) ( E, A, 8, )

See) = S(e)( E, A, 8, )

De bovenindex (e) is afgeleid van "elastisch".Invullen in (2.14) levert een

verdere splitsing op:

- s(e):1 +

(2.20)

Stellen we:

(2 .... )

waarbij de boveniondex (i) slaat op irreversibel, dan kunnen we concluderen

dat voor een thermodynamisch toelaatbaar proces moet gelden:
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(i) (e) 1 1~ ~
Q~ =0 : D - 5 : + _htg

9

2.2 Conclusies

f 0

versie 860616

(2.23)

De eis dat de constitutieve vergelijkingen moeten voldoen aan de tweede

hoofdwet heeft de volgende consequenties:

* De vr~Je energie hangt aIleen af van de volgende onafhankelijke

variabelen:

\II = \II(E, A, 9)

Vanuit \II kunnen we de volgende grootheden bepalen:

s =

(2.24)

(2.25)

(2.26)

Kennelijk speelt de vrije energie de rol van een elastische potentiaal.

* De dissipatiefunktie ~ geeft enig inzicht in de herkomst van de tijdens

een proces optredende toename van de entropie:

(i) (e) 1 1~ ~
Q~ = 0 : D - 5 : + _htg 2 0

9 -

De eerste term,

(2.27)

(2.28)

is kennelijk de entropieverandering die tot stand komt door de arbeid die

verricht wordt door het irreversibele gedeelte van de spanningstensor.



De derde term,

1-+
h

...
- .g
a
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(2.30)

geeft de entropieproduktie weer die ontstaat door warmtestroming binnen

het materiaal, dus doordat er tijdens het proces een niet-homogeen

temperatuurveld aanwezig is.

uit experimenten blijkt dat de warmtestroomdichtheidsvektor h
meeste gevallen recht evenredig is met de temperatuurgradient

constitutieve verband wordt de wet van Fourier genoemd:

in de
... ... .
g = va. Dlt

... ...
h(t) = 1\ • g(t) (2.31)

1\ wordt de warmtegeleidingstensor genoemd en is een tweede orde tensor

die symmetrisch en positief-definiet is. Invullen in (2.30) leidt tot:

1... ...
_g • 1\ • g L 0a -

zie ook Veldpaus[2].

(2.32)
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1 Boekbespreking: "An Introduction to Thermomechanics", van Ziegler

L..1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de aanleiding van dit rapport: het

boek van Ziegler: MAn Introduction to Thermomechanics".

De beschouwingen uit §1 en 2 leiden tot dezelfde resultaten als afgeleid in

Ziegler[3]. De uiteindelijke splitsing van de spanningstensoren in een

gedeelte afhankelijk van de rektensor en een gedeelte afhankelijk van de

deformatiesnelheids-tensor, waartoe bovenstaande beschouwing leidde, wordt

in [3] al in een zeer pril stadium geponeerd op grond van een

dimensieanalyse. Op die manier gepresenteerd verliest het idee aan

overtuigingskracht. De manier waarop de splitsing in dit rapport wordt

afgeleid geeft een beter inzicht in de motivatie van een dergelijke

splitsing.

De belangrijkste bijdrage die Ziegler levert is de formulering van een

uniforme beschrijving van constitutieve verbanden, weergegeven door twee

funkties, nameIijk de vrije energiefunktie ~ en de dissipatiefunctie ~.

3.2 Vrije energie en dissipatiefunktie

Uit de beschouwingen uit §1 en §2 voIgt:

see) = _.p 3~

3A

(i) (e). 1~ +
g~ = 0 : D - S : ~ + _hego ~ 0

o

(3. 1)

(3.2)

(3.3)

Zoals uit bovenstaande is op te maken is het elastische deel van de

spanningstensor(en) te herleiden uit de vrije energie.
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Echter, het is in deze vorm niet mogelijk om uit de dissipatiefunctie het

irreversibele deel van de spanningstensor(en) te herleiden.

Ziegler geeft in zijn boek in de hoofdstukken 14 en 15 het principe van de

maximale dissipatie, waaruit een relatie voIgt voor de bepaling van de

diverse spanningscomponenten uit de dissipatiefunktie. Met behulp van dit

principe komt hij tot de volgende formulering (het betoog is hier niet erg

helder) :

(3.5)

Tevens voIgt voor de inwendige spanning:

De faktor ~ kan gevonden worden uit:

alp aliI t -1
~ = lp * [ _:D + 't":A]

aD aI ~
(3.6)

Voor de interne spanningen valt een analoge redenering op te stellen.

Een uitgebreide behandeling vandit principe valt buiten het bereik van dit

rapport. Opgemerkt wordt dat in het lineaire geval het principe overgaat in

de zogenaamde "Onsager relaties". Het principe van de maximale dissipatie

kan volgens Ziegler ook geformuleerd worden als het principe van de maximale

entropie produktiesnelheid: het materiaal deformeert zodanig dat de

entropieproduktie maximaal is.

Dit betekent dat een gesloten systeem zijn toestand van maximale entropie

zal bereiken via het kortst mogelijke pad.

We hebben nu het mathematisch gereedschap om de constitutieve vergeIijkingen

vast te Ieggen m.b.v. de twee functies lp en w:
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(3.7)

Omdat Wen ~ nog van zowel de normale parameters als van de inwendige

parameters afhangen is ook de spanning nog afhankelijk van de normale

parameters en de inwendige parameters. Met behulp van de vergelijkingen voor

de inwendige spanning:

s(e}= _Q 3~ = _ ~ 3~

3A 3A

zijn deze inwendige parameters te verwijderen uit de vergelijking voor de

spanning. In de volgende paragraaf zullen we hier twee voorbeelden van

geven.

3.3 Veer/demper-modellen

Een veel gehanteerde methode om visco-elastisch materiaalgedrag te

beschrijven bestaat uit het parallel en in serie schakelen van veren en

dempers. Met dit soort modellen is men in staat om het gedrag van

kunststoffen bij benadering te beschrijven. De fenomenen kruip en

spannings_~_elaxatie kunnen bijvoorbeeld beschr_even worden_met het Maxwell- en

Kelvinmodel:

c.
------.

fig. 3.1: Maxwell (b) en Kelvin (0) model.
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De nauwkeurigheid waarmee een bepaald materiaal beschreven kan worden neemt

toe met het aantal veer/demper-componenten dat gebruikt wordt in de

beschrijving.

De werkwijze om tot de algemene d.v. te komen luidt:

* Introduceer interne variabelen zodat aile mogelijke toestanden van aIle

componenten vastliggen.

* Stel de vrije energie ~ op door de elastische arbeidstermen bij elkaar op

te tellen.

* Stel de dissipatiefunktie samen door de dissipatieve arbeidstermen bij

elkaar op te tellen.

* Bepaal de verschillende spanningstermen met behulp van de vgl. (3.1-6).

* Gebruik de vergelijkingen voor de interne spanningen om de interne

variabelen te elimineren.

Het resultaat zal in het geval dat lineaire componenten gebruikt worden, een

differentiaalvergelijking zijn van de volgende vorm:

met: k ak
D =-kat

(3.8)

(3.9)

Passen we deze methode toe op het Maxwell model uit fig. 3.1, dan geldt:

2
~ = 0.5 ka ; • 2

III =c(e-a)

hieruit zijn de spanningscomponenten te bepalen:

a(e)= a~ = O.- ,ae



- 17 -

0lP' olP' -1
~ = lP * [ :e + :a] = 0.5

~ aI

versie 860616

Er voIgt voor de spanning:

En hieruit is de algemene d.v. te bepalen:

•a a •_ + = e
c k

~ Conclusies

Zoals uit bovenstaande paragrafen blijkt kan er voor ieder materiaal een

constitutief verband worden afgeleid dat kan worden uitgedrukt in de

dissipatiefunktie en de vrije energiefunctie. Dit bevordert de ordening,

maar wat is het nut voor de totstandkoming van constitutieve relaties?

Een mogelijk nut kan voorkomen uit de volgende punten:

* De vorm van de functies biedt direkte voordelen in de verwerking van

meetgegevens.

* Het karakter van de functies legt beperkingen op aan de vorm van de

spanningstensor.

* De formulering kan voordelen bieden bij problemen waarin de

warmtehuishouding een rol speelt.

Bij elk van deze punten valt het volgende op te merken:

* De funkties ~ en lP zijn dusdanig gecompliceerd dat meetbaarheid in

twijfel dient te worden getrokken. Dit geldt zeker voor de

dissipatiefunktie.

In het specifieke geval waarin lP = 0, en de warmtehuishouding buiten

beschouwing kan worden gelaten, dus voor een reversibel proces, geldt:



~ = u - 85 =U + C
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(3.10)

Zoals al in §1.1 is vermeld blijkt het vaak mogelijk om op grond van

fysische beschouwinqen en experimenten uitspraken te doen over de

specifieke inwendige energie u.

In dit verband is het het vermelden waard dat bij het principe van

Castiglano gebruik wordt gemaakt vam een min of meer analoge redenering

als in dit rapport om uit geqeven belastingen de verplaatsinqen te

bepalen: als onafhankelijke parameters worden de optredende uitwendige

belstingen Q. qekozen, ais afhankelijke parameters de verplaatsingen f ..
1 1

Opstellen van de vrije energie, ~ =u( Qi) en toepassen van het principe

van thermodynamische toelaatbaarheid leidt tot:

(3.11)

Zie ook Brekelmans[4]

Ook de vorm van de funkties nodigt niet uit tot het verwerken van

meetgeqevens. Uit de metingen zijn weI de beide funkties te bepaIen, maar

dit zal geen essentiele informatie toevoegen. Beschouwen we het proces

waarin de relevante materiaaiparameters worden bepaaId:

Eerst wordt het kader bepaald waarbinnen de grootheden die als

materiaaiparameter dienen gekozen worden.

Dan wordt er een experiment uitgevoerd. Hierbij beschikken we slechts

over de volqende geqevens:

*
*

de opgelegde randvoorwaarden, inclusief de belasting

de optredende vervormingen in een diskreet aantal punten

De bepaling van de dissipatiefunktie en de Vrl]e energiefunktie moet

aItijd gebeuren via de stap van de bepaIinq van het materiaalmodel (om de

interne parameters vast te leggen), en via de berekening van de

arbeidstermen. Deze twee funkties kunnen dus niet beschouwd worden ais
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Ubasisfuncties" waaruit het constitutief qedraq volqt. Ze hebben slechts

een alqemeen nut ten aanzien van de ordening van constitutief gedrag:

funkties ~ en •

meetresultaten

verband a en E

fig~ 3.2: overzicht van de plaats van ~ en ~.

* Wat betreft het karakter van de funkties is het duidelijk dat altijd

voldaan moet worden aan:

(3.12)

en voor de vrije energie gelden dezelfde redeneringen als genoemd onder

punt 1.

Uitqaande van bovenstaande redeneringen kan geconcludeerd worden dat het

gebruik van ~ en ~ aIleen voordelen biedt als het materiaalgedrag opgebouwd

wordt uit bekende modules, zoals gebeurt in veer/demper-modellen.



! Conclusies en aanbevelingen
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Met behulp van het principe van thermodynamische toelaatbaarheid is het

mogelijk om uitspraken te doen over:

- het verband tussen thermodynamische grootheden en mechanische grootheden

- het verband tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen.

Deze kennis kan gebruikt worden om het empirische gedeelte van de bepaling

van constitutieve vergelijkingen adequaat te behandelen.

Ten aanzien van het gebruik van de thermodynamische funkties ~ en ~ kan

worden opgemerkt dat het nut niet zo zeer moet worden gezocht in het

construeren van constitutieve verbanden als weI in de ontwikkeling van een

theoretisch kader.

Deze studie legt verbanden tussen de theorieen zoals gepresenteerd in het

werk van Ziegler[1] en in het werk van Veldpaus[2] en van der Ven[3]. Een

nader onderzoek naar het belang van de gepresenteerde theorie, vooral naar

het gebruik van de dissipatiefunktie en het gebruik van interne variabelen,

lijkt wenselijk. Een aanknopingspunt hiervoor kan worden geleverd door een

nadere literatuurstudie, waarvoor Hiel[5] en Kluitenberg[6] in aanmerking

kunnen komen.




