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O .  Inleidins en samenvattins. 

De ontwikkelingen op het gebied van de vezelversterkte kunststoffen 
zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Ook voor biologische weefsels 
- die vaak een materiaalgedrag bezitten dat overeenkomsten vertoont 
met dat van vezelversterkte kunststoffen - bestaat in toenemende mate 
belangstelling. In de fundamentele werktuigbouwkunde wordt getracht 
het gedrag van deze materialen mathematisch en fysisch te modelleren. 
Bij het doorrekenen van 'constructies' bestaande uit deze materialen 
m.b.v. de computer is de eindige elementenmethode een onmisbaar 
hulpmiddel. 

Het. wiskundig beschrijven van het materiaalgedrag van vezelver- 
sterkte kunststoffen en biologische weefsels stuit op grote problemen. 
Ket materiaalgedrag is onder bepaalde omstandigheden namelijk zeer 
complex: anisotroop en vaak ook visco-elastisch, d.w.z. tijdsafhanke- 
lijk. 

Men kan deze materialen beschouwen als zijnde opgebouwd uit een 
vezelfase ingebed in de bulkfase. Deze materialen vertonen onder druk- 
belasting een ander gedrag dan onder trekbelasting, daar dan de vezels 
niet voor de krachtdoorleiding zorg kunnen dragen. 

De afstudeeropdracht 
sionaal membraanelement 
tisch materiaalgedrag. 

In hoofdstuk 1 wordt 
rialen afgeleid. Uit de 
band, waarbij de tweede 

bestond uit het formuleren van een tweedirnen- 
met anisotroop, lineair, eindig, visco-elas- 

een materiaalmodel voor wezelversterkte mate- 
functionaalanalyse volgt een constitutief ver- 
Piola-Kirchhoff spanningstensor lineair uitge- 

drukt wordt in de rekgeschiedenis (Green-Lagrange rek). Dit model 
wordt lineair, eindige, visco-elasticiteit genoemd. Het wordt uitge- 
werkt voor transversaal isotroop (d.w.z. met lange vezels) materiaal. 
Voorts wordt een veronderstelling gedaan t.a.v. de inwendige geometrie 
van het materiaal middels een structureel model: het model van Kashin 
t i  Rosen voor vezelversterkte materialen. 

In hoofdstuk 2 wordt uitgaande van de bewegingsvergelijking en het 
principe van de gewogen afwijkingen een iteratievergelijking afgeleid. 
Hierna wordt diseretisatie m.b.v. de eindige elementenmethode toege- 
past. Er wordt een vlakspanningselerwnt geform.uleer4. We beijeiken ons 

I 
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tot volledig tweedimensionale membranen. Deze membranen liggen in een 
vlak en worden uitsluitend in dit vlak belast. 

In hoofdstuk 3 wordt kort ingegaan op de geschreven elementroutine 
die geimplementeerd is in het eindig elementenmethode programma HEEMP, 

waarna de resultaten van de testberekeningen worden gepresenteerd. 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van enkele grotere doorgereken- 

Tenslotte worden in hoofdstuk 5 enkele conclusies getrokken. Ook 
de problemen gepresenteerd. 

worden suggesties voor verder onderzoek gedaan. 
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1. Een materiaalmodel voor vezelversterkte materialen. 

1.0 Inleidina. 

In dit hoofdstuk wordt een constitutief verband afgeleid dat het 
mechanisch gedrag van anisotroop, lineair, eindig visco-elastisch 
materiaal beschrijft. Met dit model kan het tijdsafhankelijk mate- 
riaalgedrag van vezelversterkte kunststoffen en biologische weefsels 
worden beschreven. Het materiaal bestaat uit vezels, ingebed in een 
matrix. Ten aanzien van de inwendige geometrie van het materiaal. wordt 
een veronderstelling gedaan. Tenslotte worden de consequenties van het 
aannemen van een vlakspanningstoestand besproken. 

1 . 1  Constitutieve relatie voor lineaire, eindiae visco-elasticiteit. 

Voor een overzicht van de theorie van de niet-lineaire continuüms- 
mechanica wordt verwezen naar Veldpaus [I61 en Chadwick [ 31. 
Uitgaande van een bekende referentietoestand van een lichaam, moet 
de mowentane toestand (t) van dit lichaam bepaald worden, zodanig dat 
in elk punt van het lichaam, met materiële coördinaten 3, aan een 
aantal behoudswetten en de Clausius-Duhem ongelijkheid voldaan wordt. 
De genoemde behoudswetten zijn de wet van behoud van massa, van im- 
puls, van impulsmoment en van energie. Uitgeschreven t.o.v. een drie- 
dimensionale Carthesische vectorbasis, zijn dit 8 vergelijkingen. De 
onbekenden zijn: 

: positievector van materieel punt 3, 
: massadichtheid in materieel punt 5, 
: absolute temperatuur in materieel punt g, 
: Cauchy-spanningstensor i n  materieel punt 5, 
: entropiedichtheid per massa-eenheid in materieel punt 

5, 
: vrije energiedichtheid in materieel punt g I  
: warmtestroomdichtheidsvector in materieel punt 3. 
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In componentvorm t.o.v. de Carthesische basis zijn dit 19 onbekenden, 
die dus niet uit de beschikbare vergelijkingen kunnen worden opgelost. 
Aangezien uit de wet van behoud van impulsmoment volgt dat de Cauchy- 
spanningstensor symmetrisch is, zijn er uiteindelijk 5 vergelijkingen 
waaraan 16 onbekenden moeten voldoen. Er zijn nog 11 vergelijkingen 
nodig om het stelsel oplosbaar te maken. Deze zgn. constitutieve ver- 
gelijkingen worden gekarakteriseerd door het materiaalgedrag. De con- 
stitutieve relaties kunnen nooit volledig theoretisch worden afgeleid. 
Ze berusten deels op hypothesen, meestal ingegeven door experimentele 
waarnemingen. 

de positievector 2, de temperatuur 8 en de massadichtheid e als onaf- 
hankelijke variabelen te beschouwen. 

Het is gebruikelijk om bij ket formuleren van deze vergelijkingen 

De constitutieve relaties moeten aan enkele algemene mathematische 
en fysische principes voldoen, zoals het bepaaldheids~rinc~pe I het 
principe van locale werking en het objectiviteitsprincipe. Voor een 
uitvoerige behandeling van deze principes wordt verwezen naar Veldpaus 
{161, Chadwick [ 3 J  en v.d. Ven [ 1 7 ] .  

Na toepassing van deze principes zijn de constitutieve relaties als 
volgt te schrijven: 

+ + met: g : uofe), 

Bo : gradiëntoperator t. o. v. de referentietoestand , 
Itl : verlengingstensor, 
R : rotatietensor die volgt uit de polaire decompositie 

van de deformatietensor [F ( IF = R . 0  1 ,  
+ 4 c  n: : deformatietensor, gedefinieerd als (uo x )  . 

(zie figuur 1 . 1 )  
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momentane /- toestand (t) 

O 

Figuur 1 . 1  

We laten voortaan de afhankelijkheid van de materiële coördinaten 
in de notatie achterwege. 

onderstelling reduceert het aantal onbekenden tot 10 ( @ ,  ;, en e ) .  
Voor het oplossen hiervan staan 4 behoudswetten (massa, impuls) en de 
volgende 6 constitutieve vergelijkingen ter beschikking. 

De afhankelijkheid van de temperatuur wordt verwaarloosd. Deze ver- 

Bovenstaande constitutieve vergelijking kan ook worden geformleerd 
in termen van de tweede Piola-Kirchhoff spanningstensor P en de Green- 
Lagrange rektensor IE. Deze twee grootheden zijn als volgt gedefi- 
nieerd : 

met J = det([s) = det(U), ( 1 . 1 . 2 )  
1 Ip = JIF- . as . IF-' 

De verlengingstensos Bi kan direct uitgedrukt worden in de Creen- 
Lagrange-rektensor. Voos ( 1 . 1 . 1 )  kan dan met !1.?.2 & 3 !  en ~ = t - s  
geschreven worden: 

P ( t f  = Gf Eft-s) I o 4 s c 00 I .  (1.4.4) 

Wet andere voûrdeìì, de tweede Pioia-Kirchììoff spanningstensor is te 
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schrijven als een tensorfunctionaal die afhangt van de geschiedenis 
van de Green-Lagrange rektensor. 

Om bovenstaande relatie verder te kunnen uitwerken wordt een ver- 
schilrekgeschiedenis E ft-s) gedefinieerd: d 

Ed(t-s) = Eft-s) - @(t) o \< s < 00 . ( 1 . 1 . 5 )  

Nierin is E(t) de momentane rektensor die voortaan met IE wordt aan- 
geduid. W.b.v. van ( 1 . 1 . 5 )  kan voor de constitutieve relatie ( 1 . 1 . 4 )  

genoteerd worden: 

Verondersteld wordt dat de functionaal (G n maal continu differen- 
tieerbaar is rond een rekgeschiedenis met constante waarde IE (de mo- 
mentane rekf. De Taylor-reeksontwikkeling van G rond E luidt dan 
(zie Dill [ 8 ] ) :  

(I. 1 . 7 )  

De eerste term levert een bijdaage aan P ( t )  die geinterpreteerd 
kan worden als de uitgerelaxeerde spanning ten gevolge van een 
constante deformatie E = E(t) in het interval (-=,t]. Deze term wordt 
genoteerd als P (E). 

00 

Termen met tweede en hogere orde afgeleiden zullen in het vervolg 
worden verwaarloosd, hetgeen geoorloofd is als de deformatiegeschie- 
denis "glad" verloopt. Dit is een belangrijke vereenvoudiging. Ener- 
zijds leidt dit tot lagere rekentijden bij het doorrekenen van pro- 
blemen, anderzijds wordt de nauwkeurigheid waarmee het materiaalgedrag 
gemodelleerd kan worden beperkt. De constitutieve relatie kan dan als 
volgt geformuleerd worden: 
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Dit materiaalmodel wordt aangeduid met: lineaire, eindige visco- 
elasticiteit. De term "lineair" slaat op het feit dat de tweede Piola- 
Kirchhoff spanningstensor op een lineaire wijze in de rekgeschiedenis 
iEd(t-5) kan worden uitgedrukt. Met "eindig" duidt men aan, dat door 
toepassing van de Green-Lagrange rektensor geometrische niet-lineari- 
teiten in het model meegenomen worden. 

Op basis van theorieën en werkwijzen uit de functionaalanalyse 
blijkt het mogelijk - zie ook hiervoor [8] - ow relatie (1 .1 .8 )  in 
onderstaande vorm te schrijven. 

met 
I 

:= d/ds 

(I. 1 .9 )  

4 De vierde-orde materiaaltensor K(E,s) is een functie van de momen- 
tane rek E. Deze afhankelijkheid kan expliciet worden geformuleerd 

4 als het materiaalgedrag isotroop is en IK(IE,s) dientengevolge een 
isotrope tensorfunctie (Dill Ca], Paas [14]). Is het materiaal niet 
isotroop, dan is het formuleren van deze afhankelijkheid veel bewer- 
kelijker. Voor transversaal isotroop materiaal wordt een dergelijke 
werkwijze beschreven door Dehoff in [ 7 3 .  

In navolging van de literatuur op dit gebied wordt verondersteld 
dat de materiaaltensor IK geen functie is van E. De aanvaardbaarheid 
van deze veronderstelling wordt onderbouwd door het door Brekelmans in 
[2] beschreven bewijs dat lineair elastisch gedrag goed beschreven kan 
worden m.b.v. een constant verband tussen !P en E. Gebruikmakend van 

4 

deze veronderstelling en aannemende dat de referentietoestand span- 
ningsloos is, wordt in bijlage 1 relatie (1 .1 .91  omgewerkt tot: 

met := d/dT. 

( 1  * 1.10) 
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1 . 2  Materiaal-anisotropic. 

In deze paragaaf wordt ingegaan op de vorm van de vierde-orde mate- 
riaaltensor (Il(t). De componenten van deze tensor t.o.v. een willekeu- 
rige Carthesische vectorbasis worden aangeduid met Cijkl. Het aantal 
componenten bedraagt 81.  Omdat de tweede Piola-Kirchhoff spannings- 
tensor en de Green-Lagrange rektensor symmetrisch zijn is het aantal 
onafhankelijke componenten 36. 

4 

Voor het door ons beschouwde lineair, eindig visco-elastisch mate- 

‘klij 
4a tot 

riaalgedrag wordt verondersteld dat de symmetrie-conditie Cijkl= 
geldt. Dit reduceert het aantal onafhankelijke componenten van 
21. Genoemde veronderstelling heeft consequenties, die voor lineair 
visco-elastisch materiaalgedrag beschreven werden door o.a. Day in 
[ S I .  Of deze symmetrie-conditie voor echte materialen geldt is niet 
bekend. 

Net bovenstaande geldt voor volledig anisotroop materiaal, d.w.z. 
er is nog geen gebruik gemaakt van materiaalsymmetrie. Het rekenen met 
en experimenteel bepalen van 21 tijdsafhankelijke materiaalfuncties, 
kan gevoeglijk als onmogelijk worden beschouwd. Veel materialen kunnen 
echter beschreven worden met veel minder materiaalfuncties. Dergelijke 
materialen zijn niet volledig anisotroop maar vertonen in meer of min- 
dere mate materiaalsymmetrie. Zo kan in een punt van een met lange 
vezels versterkte kunststof of biologisch materiaal, ken richting, 
nl. de vezelrichting, opgevat worden als as van rotatiesymmetrie voor 
de materiaaleigenschappen. Bat betekent dat in die vezelrichting de 
materiaaleigenschappen verschillen van die in alle richtingen daar 
loodrecht Op, in welke richtingen ze gelijk zijn. 

Dergelijke materialen worden transversaal isotroop genoemd. Aange- 
toond kan worden - zie bv. Oomens in [I33 - dat het materiaalgedrag 
dan volledig beschreven kan worden m.b.v. vijf materiaalfuncties; de 
tensor CrCt) itit !1 .1.?0)  b e w t  nog slechts vijf onafhankelijke CSR~Q- 
nenten. Gezien het grote belang van bovengenoemde materialen, zal het 
materiaalmodel verder uitgewerkt worden voor transversaal isotroop ma- 
teriaalgedrag. 

Cartiusiscne basis iE ,E r 8  i met E: 

4 

De constitutieve relatie (1.1.10) wordt uitgeschreven t.o.v. een 
-# in de vezelrichting: 1 2 3  1 
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De materiaalmatrix c kan dan als volgt geschreven worden: 

O O O 

O O 

O 

2 2 
‘12 ‘22 ‘23 

O 

(1.2.1) 

(1.2.2) 

Om de matrix g(t) compact te noteren werd in (1.2.2) de afhankelijk- 
heid van alle componenten van de tijd achterwege gelaten. 

De vijf relaxatie-functies in (1.2.2) moeten m.b.v. experimenten 
bepaald worden. Omdat deze functies geen directe fysische betekenis 
hebben, is het gebruikelijk om ze in 5 andere functies uit te drukken, 
die fysisch beter te interpreteren zijn. Rooyackers werkt dit in E l s ]  
uit. Het resultaat luidt: 

C(t)= PlL+4KTvL 2 2KTvL 2KTvL 
I r 

2KTvL 
2KTvL 

O 

O 

O 
L 

KT+GT XT-GT 
KT-GT KTtGT 

O O 

O 

O 

O 

O 

rn 

0 0 0  
O 0 0  

O 0 0  

2GL O O 

O 2GL O 

O O 2GT 
- 

(1.2.3) 

met: M = ML(t) : longitudinale elasticiteitsmodulus, 
vL= v,(t) : longitudinale dwarscontractiecoefficiënt, 
GL= GL(t) : longitudinale glijdingsmodulua, 
KT= KT(t) : transversale vlakke-rek-compressiemodulus, 
GT= GT(t) : transversale glijdingsmodulus. 

T, 
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1 . 3  Het model van Hashin & Rosen. 

In de vorige paragraaf zijn vijf materiaalgrootheden geintrodu- 
ceerd, die uiteindelijk zullen moeten worden bepaald m.b.v. experimen- 
ten. Vanwege het anisotroop karakter van het materiaal zijn dergelijke 
experimenten moeilijk uit te voeren. Het is echter mogelijk om deze 
moeilijkheden te vermijden door de microscopische structuur van het 
materiaal nader te beschouwen. De eigenschappen van de verschillende 
componenten die op microscopisch niveau te onderscheiden zijn, bene- 
vens microscopische geometriegegevens, kunnen dan gebruikt worden om 
de eerder genoemde vijf materiaalgrootheden te bepalen. Een dergelijk, 
op microscopische structuurgegevens gebaseerd materiaalmodel wordt een 
structureel model genoemd. Ket voordeel van zo'n model is, dat de 
materiaaleigenschappen van de afzonderlijke componenten experimenteel 
eenvoudig te bepalen zijn. Ket structureel model dat in deze paragraaf 
wordt besproken is het model van Bashin & Rosen voor materialen, ver- 
sterkt met lange vezels. 

de grondsubstantie, die ook aangeduid wordt als matrix of bulk. Er 
wordt een hechte verbinding tussen vezels en matrix verondersteld. Er 

is geen verschil in materiaalgedrag onder trek- en drukbelasting. De 
grootheden die betrekking hebben op de vezels worden aangeduid met een 
index "f" en grootheden die betrekking hebben op de bulk worden aange- 
duid met een index "b". 

Het beschouwde materiaal is opgebouwd uit twee fasen: de vezels en 

De volumefractie van vezel- en bulkmateriaal en de materiaaleigen- 
schappen van beide worden bekend verondersteld. De volumefractie 
vezelmateriaal wordt aangeduid met "vf" en de volumefractie bulk- 
materiaal met "vb". 

houdt dat het gedrag van elk van hen door twee materiaalgrootheden 
wo~dt beschreven. Het gedrag van h r t  Sulkmteriaal wc!rdt vastgelegd 
m.b.v. : 

Uitgegaan wordt van isotroop gedrag van bulk en vezels, hetgeen in- 

Mb(t) : elasticiteitsmodulus van het bulkmateriaal ea 
vb(t) : dwarscontractiecoëfficiënt van het bulkmateriaal. 
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Het gedrag van het vezelmateriaal wordt vastgelegd m.b.v.: 

Mf(t) : elasticiteitsmodulus van het vezelmateriaal en 
vf(t) : dwarscontractiecoëfficiënt van het vezelmateriaal. 

Later zal ook gebruik worden gemaakt van de afgeleide materiaal- 
grootheden Ki en G (i = b,f), die als volgt zijn gedefinieerd: i 

- "i 
2 ( l+Vi) Gi - 

kma t eri 

I r 

Figuur 1.2 : composiet-cilinder. 

(1.3.1) 

(1.3.2) 

met: Ki : vlakke-rek-compressiemodulus van fase i en 
Gi : glijdingsmodulus van fase i. 

M.b.v. variatieprincipes gebaseerd op het principe van minimale po- 

tentiële energie en het principe van minimale complementaire energie 
en de veronderstellingen t.a.v. de inwendige geometrie, bepaalt Hashin 
in [lo], onder- en bovengrenzen van de materiaalgrootheden uit 
(1.2.3). Deze worden in de volumefracties en materiaalgrootheden van 
bulk- en vezelmateriaal uitgedrukt. 

Het composiet-cilinder model van Hashin en Rosen, Ell] en [I21 is 
een geometrisch model gebaseerd op een verdergaande veronderstelling 
t.a.v. de inwendige geometrie van een wezelversterkt materiaal. Het 
statistisch homogene, transversaal isotrope materiaal wordt veronder- 
steld opgebouwd t e  zijn uit zgn. composiet-cilinders (zie figuur 1.2). 

bulkmateriaa 

r 

Figuur 1.2 : composiet-cilinder. 
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Op basis van dit model zijn eenduidige waarden voor ML, vLt GL en KT 
te bepalen. Voor GT wordt weer een onder- en bovengrens gevonden. Na 
modificatie van dit model door Christensen in [4] en [S ] ,  kan wel een 
eenduidige waarde voor GT worden bepaald. Na enkele vereenvoudigingen 
door Rooyackers in [15], wordt de volgende formulering voor MLf vL, 
GL, K en G verkregen: T T 

(1.3.3) 

( 1 . 3 . 4 )  

(1.3.5) 

(1.3.6) 

( 1 . 3 . 7 )  

Het verloop van Mb, vb, Mf en vf in de tijd alsmede de volumefracties 
van de fasen, zal worden gekozen op grond van literatuurgegevens. 
Door het composiet-cilinder model van Hashin en Rosen als geometrisch 
model toe te passen voor lineair, eindig visco-elastisch materiaalge- 
drag wordt een fout gemaakt. Dit model is nl. afgeleid voor infinite- 
simale rekken en elastisch materiaalgedrag!! 

Toch lijkt het goed mogelijk om dit: model te gebruiken voor het be- 
schrijven van het gedrag van vezelversterkte kunststoffen en bepaalde 
biologische weefsels. Bij vezelversterkte kunststoffen zijn de vezels 
elastisch en is de matrix visco-elastisch. Sommige biologische weef- 
sels zijn opgebouwd uit elastine en collageen. Het elastine gedraagt 
z i c h  elastisch en kan in het nietdei ais buik-fase worden beschouwd; 
collageen-vezels gedragen zich visco-elastisch en kunnen als vezel- 
fase worden beschouwd. 

Ten behoeve van het beschrijven van het gedrag van biologische 
weefsels, zal de relaxatieformulering (1.1.10) worden gebruikt in com- 
binatie met een vlakspanningsformulering. Een vlakspanningstoestand 

geldt in extremis voor een oneindig dunne plaat. 
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2. Numerieke simulatie van het mechanisch aedraa van 
vezelversterkte membranen. 

2.0 Inleidina. 

De behoudswetten vormen samen met de constitutieve vergelijkingen 
een stelsel partiële niet-lineaire differentiaalvergelijkingen. üoor 
dit stelsel op te lossen, kan de momentane toestand van het lichaam 
worden bepaald. M.b.v. het principe van de gewogen afwijkingen en de 
eindige elementenmethode is het mogelijk om op een numerieke manier 
benaderingsoplossingen te bepalen. In paragraaf 2.1 wordt dit oplos- 
proces beschreven, waarna in paragraaf 2.2 een membraanelement wordt 
geformuleerd. Het constitutief gedrag van dit element werd in hoofd- 
stuk 1 afgeleid. In paragraaf 2 . 3  wordt hierop nader ingegaan. 

2.1 

De locale vorm van de wet van behoud van impuls luidt: 

+ - * - t  
0 . 0  + Q ( q  - v) = a. (2 .1 .I) 

Hierin is 4 de specifieke volumekracht en 3 de versnelling van een 
materieel deeltje. Vergelijking (2.1.1) is volgens het principe van 
de gewogen afwijkingen equivalent met de eis dat voor alle tijdstippen 
t en alle toegelaten weegfuncties ;(;, t) moet gelden: 

(2 .1.2)  

met V(t) het momentane volume van het beschouwde lichaam. 
De zgn. zwakke formulering van dit principe wordt verkregen na 

partiële integratie en toepassing van de integraalstelling van Gauss. 
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Hierin is $ de kracht per eenheid van het momentane oppervlak A(t) van 
het beschouwde lichaam. Aan (2.1.3) moet voldaan zijn voor alle W(K,t> 
die stuksgewijs differentieerbaar zijn in V(t) en waarvan de afgelei- 
den overal in V(t) begrensd zijn. Er worden uitsluitend problemen be- 
schouwd waarbij traagheidseffecten geen rol spelen, d.w.z. de materië- 
le versnelling is overal in V(t) gelijk aan nul: 

( 2 . 1  - 4 )  

Bepaling van de momentane toestand geschiedt volgens een iteratieve 
werkwijze. Verondersteld wordt dat op tijdstip t een schatting van de 
momentane toestand beschikbaar is. De geschatte grootheden worden 
aangeduid met een * als superscript. De exacte waarden zijpi dan te 
schrijven als een som van de bekende schatting en een afwijking van de 
geschatte waarde t.o.v. de exacte waarde. 

* * 
(2 .1 .5 )  

+ -+* -+ x = x + öx; Q = Q + öm; 

p = p + bp. 
Q = Q + 68;  

-+* + + -+* + g = q + i5q; 

+ De afwijkingen öx worden iteratieve verplaatsingen (van materiepunten) 
genoemd. De geschatte en de exacte toestand worden verondersteld dicht 
bij elkaar te liggen. Door substitutie van (2 .1 .5 )  kan de gewogen af- 
wijkingen formulering in de afwijkingen worden geformuleerd. Na oplos- 
sen van deze onbekenden, kan met (2 .1 .5 )  een nieuwe schatting voor de 
exacte momentane toestand worden bepaald. Dit iteratiepraces wordt 
herhaald totdat de verkregen afwijking voldoende klein is. 

De gewogen afwijkingen formulering (2 .1 .4 )  wordt nu met het oog op 
genoemd iteratieproces verder uitgewerkt. Voor de momentane deforma- 
tietensor kan geschreven worden: 

* "-1 * * (2 .1 .6 )  
= [F + tj[F = (E + 6IF.F ).IF = ( U  + b!H).F * 

De tensor K+6H kan beschouwd worden als een deformatietensor die 



- 15 - 

de geschatte toestand 'deformeert' tot de ex*cte toestamkIrrfI- 
guur 2.1 wordt dit toegelicht. 

geschatte momentane toestand 

referentie 
momentane 
toestand 

Figuur 2.1 

Voor 6H kan worden afgeleid: 

(2 .1 .7 )  
i* met v de gradiëntoperator m.b.t.de geschatte toestand. 

M.b.v. de tensor R+6M kan het onbekende momentane volume (oppervlak) 
worden gerelateerd aan het volume (oppervlak) van de geschatte toe- 
stand. Ook kan de gradientoperator m.b.t. de momentane toestand wor- 
den geschreven als functie van de gradientoperator m.b.t. de geschatte 
toestand. Voor afleiding van deze resultaten wordt verwezen naar: 
Brekelmans [I]. 

* -c -?* * 
dV = det(Kt6iBi)dV ; dA = det(Q+m)II(Q+mf .n IldA ; (2. I . 8 )  

+ -c +* v = ca+aar) .v . 

+* 
Hierin is n de eenheidsbuitennormaal in een punt van het geschatte 
oppervlak. Substitutie van (2.1.5, 6 & 81 in ( 2 . 1 . 4 )  levert na ge- 
bruik van de wet van behoud van massa: 

http://m.b.t.de
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* * 
V A 

Zoals al eerder werd vermeld, wordt verondersteld dat de geschatte 
toestand dicht in de buurt ligt van de exacte momentane toestand, 
m.a.w.: de afwijkingen zijn klein. Uitgaande van deze veronderstelling 
kunnen in (2.1.9) kwadratische en hogere orde termen in de afwijkingen 
worden verwaarloosd. Na enige wiskundige manipulaties (zie ook 
Brekelmans cl]) vindt men: 

* *  + *  * 4*+ c * f ( 0  W) : { a m  t tr(68) - 6W.o }dV - f W.as@ dV i (2.1.10) 
* 

V 
* 

V 

+*4 c * * * +* +*+* 

A V 
- f ; . t o $  t p (tr(6U-I) - 6M:n n ))dA = - f (v w) :(O dV i- * * 

+ + * *  * -+ +* * 
t f w.q Q dV i j w . p  dA . * * 

61 A 

Het is gebruikelijk om de termen in het linkerlid van (2.1.10) die 
betrekking hebben op de uitwendige belasting en de iteratieve verande- 
ring van het buitenoppervlak weg te laten. Dit heeft geen invloed op 
het eindresultaat; wel zal het iteratieproces anders verlopen. 

+*+ c * * *  
f (I7 w) : { O B  t m tr(6U-I) - 68.a tdV = 
V 
* (2.1.11) 

+*+ c * * + + * *  * + +* * 
= - f ( O  W) :a dV t f w.q Q dV + f w.p dA * * * 

V V A 

De term Iim moet via het constitutief verband lineair uitgedrukt 
kunnen worden in de iteratieve verplaatsingen 6x. De constitutieve 
relatie ( l . Í .10)  is geformuleerd i n  termen ven de taeede Piv la -  

Kirchhoff spanningstensor en de Green-Lagrange rektensor. Na inver- 
teren van relatie (1.1.2) volgt: 

-4 

a = (1/J)F.P.FC. ( 2 . 1  * 12) 
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Door alle grootheden in ( 2 . 1 . 1 2 )  op te vatten als een som van een 
bekende schatting en de afwijking van de geschatte waarde t.o.v. de 
exacte waarde volgt: 

* * * -1  * 
ar = (o + öa = d e t  (IF + €@)(IF + öIF).(Ip + ö[P).(LF*'+ ö F * c ) . ( 2 . 1 . 1 3 )  

Uitwerken m.b.v. ( 2 . 1 . 6 )  en lineariseren levert voor de schatting 
respectievelijk de afwijking van de Cauchy spanningstensor: 

* * * * * e  
m = ( 1 / J  IP .P. IF g 

Zoals in paragraaf 2.3 zal worden aangetoond, geldt: 

( 2 . 1 . 1 4 )  

( 2 . 1 . 1 5 )  

( 2 . 1 . 1 6 )  

waarbij 4H) een constante - d.w.z. niet van E afhangende - vierde orde 
materiaaltensor is. Substitutie van ( 2 . 1 . 1 5 1  en ( 2 . 1 . 1 6 )  in ( 2 . 1 . 1 1 )  

levert de volgende iteratievergelijking: 

**.* c * * 4  f ( B  w) : { (  1 / J  )IF . t iD:1/2 IF*'. (öHC+á@) .IF*} .B*' + m*.óHC}dV* 
V * ( 2 . 1 . 1 7 )  

4*+ c * * + - ? * *  * 4 -?* * 
= - (V W) :BI dQ t f w . q  e dV t f 41.p dA . * * * 

V V A 

2 . 2  De eindicre elementenmethode. 

Om de iteratievergelijking ( 2 . 1 . 1 7 )  verder uit te werken, wordt 
de eindige elementenmethode toegepast. Hierbij wordt het beschouwde 
lichaam, in de referentietoestand, verdeeld in een aantal (ne) ele- 
menten met een relatief eenvoudige geometrie. Elk element e 
(e=l,...rne) bevat steeds dezelfde verzameling materiële punten. Na 
verdeling van het lichaam in elementen kan ( 2 . 1 . 1 7 )  als volgt ge- 
schreven worden: 
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n i*+ c * *  
te [ (V W) :t(l/J )O? .t4B1:1/2 F*C.(&HCt6H).IF*).F*ct (2.2.1) 

? e= 1 

+*+ c * *e n 
te [ - f [ V  w) :ai dV ] + 

e= 1 

* 
t Q .6!HCldBe] = 

;I" 

i +* *e n 
te [ f w.p dA 1 .  

e= 1 

-+ i* * *e n 
Le [ f w.q Q dV ] t 

e= 1 
t 

A" ve 
Voor elk element e wordt een afzonderlijke set materiële coördi- 

naten gedefinieerd met een in het algemeen eenvoudig definitiegebied 
e Be: -1 4 Ei 4 1, met 

leren van vlakspanningsproblemen, moet een membraanelement worden ge- 
formuleerd. Voor een dergelijk element is de dikte-afmeting verwaar- 
loosbaar klein t.o.v. de afmetingen loodrecht op de dikte-richting. 
De Ej-richting wordt in de dikte-richting gekozen zoals in figuur 2.2 
is geschetst. 

i=1,2,3. Aangezien we ons beperken tot het simu- 

Figuur 2.2: Het membraanelement. 

Vanwege de geringe dikte zal geen van de relevante grootheden varië- 
ren als functie van de coördinaat E3. Gezien dit feit en omdat boven- 
en ondervlak van het membraan spanningsloos zullen zijn, is de veron- 
derstelling gerechtvaardigd dat er een vlakspanningstoestand bestaat. 

De positievector van een willekeurig materieel punt se van een ele- 
ment e op tijdstip t wordt m.b.v. interpslatiefuncties $ 1s 3 geln- 

-+e terpoleerd tussen de positievectoren xk van enkele (n) discrete punten 
van het element: de elementknooppunten: 

e e  
k 

(2.2.2) 
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Voor het tweedimensionaal, vierhoekig membraanelement met 4 knooppun- 
ten (zie figuur 2.3), zijn de interpolatiefuncties bi-lineair in E en I 
E2 : 

( 2.2.3a) 

(2.2.3b) 

(2 -2.3~) 

2 

Figuur 2.3 

O 

4 

De schatting x* en de afwijking 0; worden binnen dezelfde klasse van 
functies gekozen als de exacte positievectoren 2: 

Volgens de methode van Galerkin worden de weegfuncties op dezelfde 
wijze gelnterpoleerd als de onbekende iteratieve afwijking 6;: 

(2.2.5) 

De integraties over het momentane geschatte volume en de gradiënt- 
operator m.b.t. de geschatte toestand (zie (2.2.'l)l, moeten in mate- 
riële coördinaten worden geformuleerd. Het voordeel is dat steeds over 
hetzelfde definitiegebied wordt geintegreerd. Voorts kunnen alle 
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grootheden opgevat worden als functie van de materiële coördinaten, 
wat goed aansluit bij de interpolatie volgens ( 2 . 2 . 4 )  en ( 2 . 2 . 5 ) .  Zie 
voor de uitwerking hiervan bijlage 2 .  

De iteratievergelijking ( 2 . 2 . 1 )  is uitgewerkt in bijlage 3 ,  met als 
resultaat: 

* *  * 
wT.K .a5 = &( -$  f 1 ,  
vi 

( 2 . 2 . 6 )  

* 
met : constructiestijfheidsmatrix, 

5 : kolom met de waarden van de weegfuncties in de 

i55 : kolom met iteratieve knooppuntsverplaatsingen, 
: kolom met inwendige knooppuntskrachten en 

knooppunten, 

* 
2* 
yr 1 : kolom met uitwendige knooppuntskrachten. 

Vergelijking ( 2 . 2 . 6 )  is uitgeschreven t.o.v. een vaste orthonormale 
basis. Deze vergelijking moet gelden voor alle toegelaten w; vi dus moet 
6s voldoen aan onderstaand stelsel vergelijkingen: 

( 2 . 2 . 7 )  

Om na te gaan of de nieuwe schatting voldoende nauwkeurig i s ,  wordt 
de norm van het residu 5 als convergentiecriterium gebruikt. 

* 

2 . 3  De iteratieve veranderins van de spanninsen. 

Uitgaande van de constitutieve relatie (1.1.10) wordt in deze para- 
graaf een uitdrukking voor 15IP bepaald, die vervolgens in componentvorm 
wordt uitgewerkt. 

Het oplosyrûces wordt in de tijë gediccretiseerd. Dit betekent dof: 

de oplossing van het stelsel differentiaalvergelijkingen dat het pro- 
bleem beschrijft, slechts op een discreet aantal tijdstippen wordt be- 
paald. Verondersteld wordt dat het oplosproces is gevorderd tot het 
tijdstip T=tn. De toestand van het beschouwde lichaam is dan bekend op 
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de tijdstippen T=to ( O ) ,  T=tlr ...r~=tn-lr terwijl men voor de toe- 
stand op T=tn over een schatting beschikt. Zie figuur 2.4. 

E 

rekcom- 

ponent 

t i j d  
Figuur 2.4 

Een relatie voor 6P op tijdstip T=tn wordt nu bepaald door in rela- 
tie (1.1.10) alle onbekende grootheden op te vatten als som van een 
schatting en de afwijking van de geschatte waarde t.o.v. de exacte 
waarde : 

. 
- s ,  4C(tn-~):E(r)dr + 

P=O 

De Green-Lagrange rektensor wordt lineair geinterpoleerd tussen de 
waarden op twee opeenvolgende discrete tijdstippen. Voor E ( ? )  met T 
tussen T=t en T=tn geldt dan: n- 1 

( 2 . 3 . 2 )  
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Uit (2.3.2) volgt voor de schatting van de Green-Lagrange rektensor 
respectievelijk de afwijking van de geschatte waarde t.o.v. de exacte 
waarde (zie ook figuur 2 . 4 ) :  

n' voor tn-,\< T 4 t (2.3.3b) 

Substitutie van (2.3.3) in (2.3.1) levert na enig rekenwerk: 

c 

(2.3.4b) 

De relaxatiefuncties die voorkomen in de integralen in (2.3.4) zijn 
afhankelijk van de huidige tijd tn. Op elk nieuw tijdstip moet de in- 
tegraal van tijdstip nul tot dit nieuwe tijdstip weer geheel opnieuw 
worden bepaald. De rekentijd voor het bepalen van de spanningen neemt 
dus toe met het aantal tijdsincsementen. Ook moeten de rekken op alle 
voorgaande tijdstippen worden onthouden. Er zijn ook methoden voor het 
bepalen van de spanningen in (2.3.4a) die gebruik maken van een re- 
currente betrekking (zie Feng [93 ) .  Hierbij wordt de spanning op een 
nieuw tijdstip uitgedrukt in grootheden die afhangen van dit nieuwe 
tijdstip en grootheden die afhangen van een (of enkele) voorgaand(e) 
tijdstip(pen). De voordelen zijn duidelijk: de rekentijd blijft op elk 
tijdstip ongeveer gelijk en men hoeft niet de hele rekgeschiedenis te 
onthouden. 
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In paragraaf 1 . 2  werd de constitutieve relatie (1.1.10) uitge- 
3 - ?  + 
e2, E 3 ) met cl in schreven t. o .  v. een locale Carthesische basis t E 

de vezelrichting. T.O.V. deze basis heeft de matrixrepresentatie van 
de materiaaltensor een eenvoudige vorm. Bij het oplosproces worden 
echter alle relaties Uitgeschreven t.o.v. een vaste Carthesische ba- 
sis Iel, e2, e31. Zoals vermeld in de inleiding is het geformuleerde 
membraanelement zuiver tweedimensionaal, d.w.z.: in de referentietoe- 
stand ligt het in een plat vlak en de vervorming vindt uitsluitend in 
dit vlak plaats. Verondersteld wordt dat dit vlak steeds samenvalt met 
het (el, e2)-vlak zodat geldt e3 = c3. 

sis 2 .  Voor de matrix Q geldt in indexnotatie: 

1 '  

4 + 4  

- B 3  4 9 

Definieer Q als de rotatietensor die de basis v) e afbeeldt op de ba- 
-* 

4 4 
c = Q  .e p pi i' (2.3.5) 

De componenten van de materiaaltensor t.o.v. v< kunnen nu bepaald wor- 
den met de volgende relatie: 

= Q. Q *  Q Q Ce (2.3.6) Ceijkl ip ]q kr 1s pqrs' 

Bij het oplosproces wordt gebruik gemaakt van een 'Total-Lagrange' 
werkwijze, hetgeen betekent dat alle toestanden van het lichaam be- 
schreven worden t.o.v. dezelfde referentietoestand. De transformatie 
(2.3.6) hoeft dan slechts ken maal te gebeuren. 

Het voordeel van het toepassen van een 'Total-Lagrange' werkwijze 
boven een 'Updated-Lagrange' werkwijze - waarbij als referentietoe- 
stand de laatst bepaalde toestand wordt genomen - is het feit dat de 
tijdsintgralen in de uitdrukking voor de spanningen numeriek eenvoudi- 
ger bepaald kunnen worden. Genoemde tijdsintegralen worden verderop in 
deze paragraaf uitgewerkt. Hierbij moeten rektensoren die betrekking 
hebben ~p verschillende toestanden (t) bij elkaar worden opgeteld. nit 
is alleen geoorloofd als deze rektensoren t.o.v. dezelfde referentie- 
toestand zijn gedefinieerd. 

Relatie (2.3.4) wordt nu uitgeschreven t.o.v. de basis 5. Voor de * 
componenten van Ip en 6P kan geschreven worden: 
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voor i,j,k,l=l,2,3. 

Bij een vlakspanningstoestand wordt uitgegaan van: 

- - OI3 - a23 - a33 = o. 

(2.3.8) 

(2.3.9) 

De vervorming van het element zal zodanig zijn dat lijnelementjes, 
die in de referentietoestand loodrecht op het ntiddenvlak staan, al- 

tijd loodrecht op dat vlak blijven staan. Dit betekent: 

= EZ3 = O ; FI3 = F23 = o. 
3 

Uit oI3 = 023 = O volgt m.b.v. (2.3.10): 

PI3 - - P23 = o. 

(2.3. IO) 

(2.3.111 

De component E33 kan niet bepaald worden uit de knooppuntsverplaat- 
singen, omdat die geen informatie verschaEfen over de vervorming in de 
e3-richting. Men moet E33 uitdrukken in Ell, E22 en Eq2. Er zijn een 
aantal ~ogelijkheden onllerzvcHt, die beschreven staan in bijlage 4 .  

Bij de uiteindelijk gekozen werkwijze wordt als volgt te werk gegaan. 
Uit 033= O volgt m.b.v. (2.3.10 & 11): 

.+ 

P33 = o. (2.3.12) 
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Relatie (2.3.12) wordt uitgeschreven volgens (2.3.7). Dit levert na 
uitwerken een uitdrukking voor E 3 3  n 
gedrukt in Ell(tn)i E22(tn), EI2(tn) en de geschiedenissen van de 
rekcomponenten Ell, E22, EI2 en E33. Uit deze uitdrukking voor E33(tn) 
kan een uitdrukking voor 13E~~(t,) gevonden worden. Zie voor bepaling 
van deze uitdrukkingen bijlage 4 .  De componenten P,31 Ps3 en P. 3 3  

zijn niet van belang in de constitutieve relatie (2.3.7). We beschou- 
wen (2.3.7 & 8) voortaan voor i,] = 1'2 en k,l = 1,2,3. 

(t ) .  Hierbij wordt E33(tn) uit- 

De som van integralen in (2.3.7) wordt nu uitgewerkt. De rek wordt 
in elk interval lineair geinterpoleerd: 

(2.3.13) 

voor ts-l < T < ts. 

Invullen van (2.3.13) in (2.3.7) levert na enig rekenwerk: 

(2.3.14) 

voor i,j=1,2 en k,l=1,2,3. 

Als de integraal in (2.3.8) en de integralen in (2.3.14) m.b.v. de 
trapeziumregel worden benaderd, kan men de relevante componenten uit 
deze vergelijkingen na het nodige rekenwerk als volgt schrijven: 
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(2.3.16) 
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3 .  Testen van de Proaammatuur. 

3.0 Inleidina. 

In dit hoofdstuk wordt eerst kort ingegaan op de elementroutine 
fELM020), die werd geschreven op basis van de in hoofdstuk 2 gepresen- 
teerde relaties. Hierna volgen de resultaten van enkele testbereke- 
ningen waarmee de juiste werking van de routine werd gecontroleerd. 
Tenslotte volgt een vergelijking van de resultaten van berekeningen 
met ELMO20 en die met het eindige elementenmethode pakket MARC. 

3.1  Beknopte beschriivinu van de Droarammatuur. 

Er is een elementroutine geschreven die gezmplementeerd is in 
het niet-lineaire eindige elementenmethode programma HEEMP van 
H. Rooyackers. Voor een uitgebreide beschrijving van de structuur 
en het gebruik van HEEMP wordt verwezen naar Rooyackers [15]. De 
communicatie tussen HEEMP en een van de elementroutines geschiedt 
via ken subroutine: de elementenbibliotheek (Zie Eiguur 3 . 1 ) .  

Figuur 3 . 1  

HEEMP past iteratie volgens het full Newton-Raphson schema toe. Het 
beschouwde tijdsinterval moet door de gebruiker zelf verdeeld worden 
in tijdsincrementen; deze hoeven niet dezelfde lengte te hebben. Op 
elk tijdstip kan men de opgelegde randvoorwaarden veranderen. 

De elementroutine is geschreven volgens de in hoofdstuk 1 en 2 af- 
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geleide relaties. De karakteristieke eigenschappen van het element 
worden nog een keer opgesomd: 

* twee-dimensionaal membraan-element met vier knooppunten, 
bi-lineaire interpolatie volgens Galerkin, 

* numerieke integratie volgens Gauss met vier integratie- 
punten , 

* constitutief gedrag: transversaal isotroop, eindig, 
lineair visco-elastisch, 

* beschrijvingswijze: 'Total Lagrange'. 

In hetgeen volgt wordt de globale werking van de elementroutine 
kort uiteengezet. Na het inlezen van de invoer, start HEEMP met de 
berekening. De elementroutine wordt via de elementenbibliotheek 
aangeroepen en de elementgrootheden worden gelnitialiseerd. Vervolgens 
wordt de elementroutine per element è&n maal aangeroepen om de ele- 
ment-stijfheidsmatrix m.b.t. de laatst bekende toestand te bepalen. 
Wit de element-stijfheidsmatrices stelt HEEMB de constructiestijf- 
heidsmatrix 
iteratieve knooppuntsverplaatsingen. Miermee kan een nieuwe schatting 
van de toestand van het lichaam bepaald worden. HEEMP roept voor elk 
element weer de elementroutine aan en deze bepaalt de nieuwe schatting 
van o.a. de rekken, spanningen en knooppuntskrachten. Vervolgens be- 

* 
samen. Oplossen van ket stelsel levert 65, een kolom met 

P of de nieuwe toestand, de werkelijke toestand voldoende 
nauwkeurig beschrijft [convergentie). Als dit niet het geval is, wor- 
den de hier boven beschreven handelingen nogmaals uitgevoerd. Is het 
iteratieproces voldoende geconvergeerd, dan kunnen nieuwe sandvoor- 
waarden engof een nieuw tijdstip worden ingelezen. Voor deze nieuwe 
toestand kan weer een stijfheidsmatrix 
de bovenbeschreven werkwijze weer doorlopen. 

* 
worden bepaald en dan wordt 

3 . 2  Testberekeninoen. 

In de volgende paragraaf worden de resultaten van enkele testbere- 
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keningen gepresenteerd. Waarbij de volgorde zodanig is dat eerst de 
meest eenvoudige problemen worden doorgerekend, waarna stap voor stap 
gecompliceerdere problemen worden aangepakt. 

Er wordt uitgegaan van een constructie met een geometrie volgens 
figuur 3.2. Nogmaals wordt vernields dat alle grootheden uitgeschreven 
worden t. o v. de CarthesFsche vectorbasis rn c. 

1 = I O .  [LI 

b = 10. [LI 

d = 1. [LI (dikte) 

- 1  I- 

7 Figuur 

Voorbeeld 1 : isotroop, 

3.2 

elastisch, lineaire deformatie. 

Het materiaalgedrag is isotroop en elastisch. De voorgeschreven be- 
lasting bestaat uit een lineaire deformatie. Zie figuur 3 . 3 .  

uO uo= 0.1 [LI 

M = 1 .  [FL-21 

v = .33... [-I 

Figuur 3 . 3  

Deze belasting wordt in tien gelijke stapjes aangebracht. De con- 
structie bestaat uit &&n element. Aangezien de deformatie homogeen is, 
levert net rekenen met meer elementen niet meer Pnfsrmatie op. De 
werknegen resultaten worden vergeleken niet analytisch bepaalde waar- 
den. 

Voor ELM020 geldt: 

(3.2.1) 
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met Al : verlengingcfactor in I-richting, 
?Zij : Green-Lagrange rekcomponent. 

Hieruit volgt m.b.v. (1.1.21: 

. M El1. (3.2.2) 2 = 
'I1 I - vfA,- 1 )  

Zie figuur 3.4 voor de resultaten. Deze komen overeen mek analytisch 
verkregen oplossingeh volgens (3.2.2 1 . 

lSO..8..L: 3 

Figuur 3.4 

IFW\TUE 

LR(NT3a 
w 

Dit probleem werd ook met meerdere elementen doorgerekend. Het resul- 
taat was hetzelfde. De samenstelling van de elementen in het programma 
lijkt dus correct te geschieden. 

Voorbeeld 2.1 : isotroop, elastisch, niet-lineaire deformatie. 

Hierbij wordt t.o.v. voorbeeld 1 alleen een andere belasting aange- 
bracht : 

I. u*= -10. [L-j 

2. u*= IO. [LI 

De resultaten (zie figuur 3.5) komen weer overeen met de analytische 
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oplossingen volgens ( 3 . 2 . 2 ) .  Het oplosproces wordt gestaakt als 
u = +/- I Q .  [LI, omdat in deze uiterste toestanden een van de afmetin- 
gen van ket membraan nul wordt. 

O 

Figuur 3.5 

Voorbeeld 2.2 : isotroop, elastisch, niet-lineaire deformatie; 
'zuivere' afsehuiving. 

De constructie uit figuur 3.2 wordt nu op afschuiving belast. Het 
materiaalgedrag is isotroop en elastisch. De belasting bestaat uit een 
verplaatsingveld in e.,-richting: u = kxQ2 (zie figuur 3.6). -v 

+ 
1 e 

4 

3 ,  
e 

Figuur 3.6 

k = . 1 ,  - 2 ,  -3 
U 

k = tana 

M = 1. [FL-21; v = Q.33..[-] 

Er is geen sprake van zgn. z~ivere afschuiving omdrrt E33f O. De defor- 
matie is homogeen. Wit het voorgeschreven verplaatsingsveld en de 
vlakspanningsconditie volgt voor het rekveld: 
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(3.2.3) 

Hieruit volgt m.b.v. de constitutieve relatie en (1.1.2): 

waarbij A en p de constanten van Lame zijn, die functies zijn van E en 
v .  Het probleem wordt met een en met vier elementen doorgerekend, het- 
geen tot dezelfde resultaten leidt. Deze resultaten komen exact over- 
een met gegevens die volgen uit (3.2.3 & 4). 

Voorbeeld 3 : transversaal isotroop, elastisch, lineaire 
deformatie. 

De berekeningen van voorbeeld 1 worden nu uitgevoerd voor transver- 
saal isotroop, elastisch materiaalgedrag. De voorgeschreven verplaat- 
sing is weer 0.1 [LI. De gekozen materiaalparameters worden in figuur 
3.7 vermeld. 

+ 
e3 e 1 Figuur 3.7 

pilf = 10. [FL-LI; vf =: 0.33.. E-] 

Mb = 1 .  [FL-21; vb = 8.33.. [-I 

v = 0.5 f 

De vezelrichting wordt achtereenvolgens onder een hoek (a) van 
O', 45' en 90' met de trekrichting [= el-richting) genomen. De bere- 
keningen worden met een en met vier elementen uitgevoerd. De consti- 
tutie'lre relakie kan in het eLastische 3evz1 in ĉ !l!p^nsntv̂ r!l! herleid 
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I 

,,/ 1 
/ 

worden tot: 

- 
'kl - '"klmn mn' (3.2.5) 

waarbij Ceklmn bepaald wordt m.b.v. de relaties ( 1 . 2 . 3 )  en (2.3.2). 
Met ( 1 . 1 . 2 )  volgt uit (3.2.5): 

(J ij = (1/J)FikFjl Ceklmn Enn. (3.2.6) 

De resultaten van de berekeningen met ELHO20 komen overeen met de 

uitkomsten volgens (3.2.5 & 6). In figuur 3.8 wordt in e b  grafiek a 1 2  
als functie van getoond voor u = O', 45' en goo. 

4.2 / 
S 
-'3. z 5 

2. 
X 

I .  

Figuur 3.8 

O o en 90 Voor a = O 

de vorm zoals deze bij isotroop materiaalgedrag (zie voorbeeld 1 )  
optreedt. In deze gevallen geldt: EI2= O, evenals oI2 en u22. Rekenen 
met een of vier elementen maakt hier niet uit .  Voor (Y = 45' heeft de 
vervormde geometrie een andere vorm (zie figuur 3.9.a&b). 

komt de vorm van de vervormde geometrie overeen net 

I 

i 

/ 
~- 

Figuur 3.9 a & b 
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Dit is een gevolg van het feit dat de vezels in de trekrichting willen 
gaan liggen. EI2 is nu ongelijk nul, terwijl oI2 en 022 nog steeds 
verwaarloosbaar zijn. De berekening met vier elementen toont dat de 
spannings- en rekverdeling nu niet meer helemaal homogeen is. De 
variaties van de relevante spanningen en rekken is steeds kleiner dan 
1%. 

Voorbeeld 4 : transversaal isotroop, elastisch, niet-lineaire 
deformatie. 

Hierbij wordt t.o.v. voorbeeld 3 allen een andere belasting aange- 
bracht: uo= I O .  [LI. Alleen het geval waarbij u = 45' wordt met ELMO20 
met een en met vier elementen doorgerekend. De berekening wordt afge- 
broken als us= 9. [LI. I n  figuur 3.10 wordt o I I  als functie van E l l  

getoond, zoals deze met een element werd bepaald. 

Figuur 3.10 

, , '  
/ / 

/ / 
/ 

/ 

Figuur 3.11  a & b 
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De variatie van de spanningen en rekken als functie van de positie 
neemt snel toe bij deze niet-lineaire deformatie. In figuur 3 .11  wordt 

de vervormde geometrie getoond van de berekening met vier elementen 
voor u - 4 .  EL] en uo= 7. EL]. 

vezelrichting gevarieerd. De wijze van inklemming wordt gewijzigd 
(zie figuur 3 . 1 2 ) .  Voorts geldt nu u. = 5 .  EL]; deze belasting wordt 
in vijf gelijke stappen aangebracht. 

0- 
Vervolgens wordt bij de trekstaaf die uit vier elementen bestaat de 

u O 

Figuur 3 . 1 2  

In figuur 3 . 1 3  wordt de vervormde geometrie na increment 1 en 5 ge- 
toond; in figuur 3 . 1 4  wordt de verdeling van oI1 getoond. 

10: 7.07 (max) 

d e l t a  = 0.5 
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Voorbeeld 5 : isotroop, visco-elastisch, niet-lineaire 
deformatie. 

We beschouwen nogmaals het membraan uit figuur 3 . 2  . Het materiaab- 
gedrag is nu isotroop, visco-elastisch. Voor M en v geldt: 

fFL-21 ; v = . 3 3 . .  [-I. (3.2.7) -t/50 M(t) = . 3  + .3e -t/5 + .4e 

5 . 1  Spanningsrelaxatie. 

Bet membraan wordt belast met een voorgeschreven verplaatsing uft) 
langs de rechterrand. Deze verplaatsing heeft de vorm van een stap- 
functie: u(t) = 1. [LI voor t > O .  Bij een dergelijke belasthgsitu- 
atie kan de optredende spanningstoestand gemakkelijk analytisch be- 
paald worden. Uitwerken van de constitutieve relatie levert: 

W.b.v. ( 1 . 1 . 2 )  kan geschreven worden: 

IS0 ., . U A T I E .  

.., .« .e3 1.25 1.67 2.88 2.58 
TI3û.m X182 

Figuur 3 .15  

( 3 . 2 . 9 )  

In figuur 3 . 1 5  wordt het verloop van ol1 als functie.van de tijd ge- 
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toond zoals dit m.b.v ELM020 werd berekend. Het resultaat komt exact 
overeen met hetgeen volgt uit (3.2.9). De spanning all neemt af in de 
tijd; dit visco-elastisch fenomeen wordt spanningsrelaxatie genoemd. 

5.2 Kruip. 

Hierbij wordt langs de rechterrand een constante kracht voorge- 
schreven: F(t) = . 1  EFL-I]. Dit probleem wordt met ELM020 en met MARC! 
(elementtype 7 )  doorgerekend. Het resultaat wordt in figuur 3.16 ge- 
toond. 

IS0 .. YRUIP . 

I 

:] 
. .@ .12 .83 1.25 1.61 2.88 2.58 

T i m m  X182 

Figuur 3.16 

De rek Ell neemt toe in de tijd. Dit effect wordt kruip genoemd. Hier- 
door neemt de doorsnede van het membraan in het (e2,e3)-vlak af, met 
als gevolg dat de spanning oI1 in de tijd zal toenemen. 

+ 

Er wordt nu een tijdsafhankelijke verplaatsing voorgeschreven: 

.005t [La 
u(t9 = ' -.005t [LI 

voor O \< t 4 200 ET] 
voor 200 \< t 4 300 CT]. ( 3 . 2 .  !O! 

Figuur 3.17a toont de voorgeschreven rek Ell volgens (3.2.10). Figuur 
3.17b toont het verloop van de spanning oil a l s  functie van de tijd 
berekend m.b.v. HEEMP/ELM020 en m.b.v. PíARC. 
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WFW TUE 'L 

Figuur 3.17 a & b 

Uit de resultaten van voorbeeld 5 . 1  tot en met 5.3 kan geconclu- 
deerd worden dat de numerieke tijdsintegratie in de elementroutine 
ELPI020 correct uitgevoerd wordt. 

5.4 Hvsterese. 

Wet enkele berekeningen wordt nu het verschijnsel hysterese verdui- 
delijkt. Hysterese houdt in dat visco-elastische materialen ander cy- 

clische belasting een gedeelte van de toegevoerde elastische defosma- 
tie energie omzetten in warmte. 

Er worden twee gevallen doorgerekend. Bij het eerste geval wordt 
een uniforme cyclische rek E,, voorgeschreven (zie figuur 3.18). 

is ., Y ISCLELAST. NFW\TUE 

Figuur 3.18 
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7 
X I B ’  

.05 

Figuur 3 . 1 9  a íi b 

WFW \TUE 

De resultaten worden in figuur 3.19 getoond. Bij het verband tussen 
en de tijd (fig. 3.19a) valt op dat ook dit verloop cyclisch is “1 I 

met dezelfde cyclustijd als de rek Ell,  echter wel met een fasevoor- 
sprong op de rek. Het verloop van de spanning kan verklaard worden met 
het gelijktijdig optreden van tijasafhankelijke belasting volgens fi- 
guur 3.18 en spanningsrelaxatie. Gedurende Bet tijdsinterval 
IQ., 200.1 neemt de spanning o l ,  toe omdat de rek Ell toeneemt. Deze 
toename wordt tegengewerkt door spanningsrelaxatie. Gedurende het 
tijdsinterval (SOO., 400.1 neemt de spanning toe omdat de rek toe- 
neemt. T.g.v. de sprong in de rek op t-200. zal hierna spanningsrela- 
tie optreden die de spanning verder doet toenemen, terwijl ook span- 
ningsrelaxatie t.g.v. de stijgende belasting op het tijdsinterval 
[ZOO., 400.1 optreedt, die de spaning doet afnemen. De relaxatie 
t.g.v. de sprong in de belasting is absoluut veel groter dan die 
t.g.v. de voorgeschreven belasting op elk ander tijdstip. In figuur 
3.19b is de karakteristieke hystereselus te zien. Het ingesloten op- 

pervlak is een maat voor de verloren elastische energie. 
In het tweede geval wordt een zaagtandvormig krachtverloop voorge- 

schreven met cyclustijd 408. [TI en ampìitude .í EFL-11. Het verloop 
van oI1 wordt in figuur 3.20 getoond. In figuur 3.21a wordt het rek- 
verloop Ell getoond en in figuur 3.21  is het spannings-rek verloop te 
zien. 
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"J !i 

IJû-m 7 WQ 
Figuur 3.20 

Figuur 3.21 a & b 

De optredende rekrespons is nu te verklaren met het gelijktijdig op- 
treden van tijdsafhankelijke belasting en kruip. 

Voorbeeld 6 : transversaal isotrope, visco-elastische, niet- 
lineaire deformatie. 

Het membraan uit figuur 3.2 wordt nu in twee onderling loodrechte 
richtingen belast (zie figuur 3.22). 



- 41 - 

b = 1 = 10. [LI 
U 

d = i .  CL] 

u = .25 [LI 

I 

Figuur 3.22 

De in de figuur aangegeven verplaatsingen worden op t = O. [T] aange- 

bracht waarna de spanningsrelaxatie wordt bepaald. Dit probeem wordt 
met twee materialen doorgerekend. Het eerste materiaal heeft een 
visco-elastische vezelfase en een elastische bulkfase, terwijl het 

tweede materiaal een elastische vezelfase en een visco-elastische 
bulkfase heeft. De grootte van de vezelfase bedraagt 50% en de vezel- 
richting valt samen met de el-richting. De materiaaleigenschappen 
zijn: 

mat. 1 :  Mf = . 3  + .3e -t/5 + .4eWtl5' [FL-21 
plfb = . I  [FL-21 
Y f  = Vb = .33.. I-], 

mat. 2: Mf = 1 .  EFL-21 
Wb = .O3 + .03e -t15 i- .04e -t'50 [FL-21 

Vf = Vb = .33.. [-l. 

. i2  .F3 1.25 1.67 2.88 2.58 
TIJD-m X182 

I Figuur 3.2:  

.Eâ .tZ .F3 1.25 1.67 2.88 2.58 
TIJD-CTI XI82 

8 6 r b  
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De resultaten worden in figuur 3.23 getoond. In beide gevallen ziet 
men de grotere stijfheid in el-richting t . g . v .  de vezelversterking. 
Voor materiaal 1 relaxeert de spanning all het meest, voor materiaal 2 
relaxeert de spanning 022 het meest. Bij materiaal 1 ziet men ook re- 
laxatie van de spanning 02* als gevolg van het toegepaste continuüms- 
model. Zo relaxeert bij materiaal 2 ook de spanning all. 

., 
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4. Berekeninasresultaten. 

4.1 Inleidino. 

-t 

1" 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van enkele gro- 
tere problemen. In paragraaf 4.1 wordt een vezelversterkt membraan 
met een gat doorgerekend. In het bijzonder wordt hierbij gelet op de 
oriëntatie van de vezels. In paragraaf 4.2 wordt getracht een stukje 
weefsel met een grillig vezelverloop door te rekenen. 

4.2 Membraan met een sat. 

We beschouwen een vierkant stukje vezelversterkt membraan met een 
rond gat i n  het midden, dat aan de randen belast wordt met een kracht 
die constant is in de tijd. U i t .  symmetrie-overwegingen wordt slechts 
een kwart van het membraan doorgerekend. In elk van de zes knooppun- 
ten bangs de rechterrand wordt een kracht F = 7 . 5  [Fl voorgeschreven. 
Zie figuur 4.1. 

F 

bf2 = 10. CL] 

A 

dikte = 1. [LI 
-$ L 3 

3 e l  
e 

fl 

Figuur 4 .  Z 

De vraag die we willen beantwoorden is wat het effect is van de 
wijze waarop de vezels door het materiaal Popen. ET worden derhalve 

twee membranen doorgerekend. In membraan 1 is de vezelrichting overal 
gelijk aan de el-richting. In membraan 2 worden de vezels langs het 
gat geleid. In figuur 4.2 wordt de elementverdeling alsmede het vezel- 
verloop van beide membranen getoond. (In bijlage 5 wordt beschreven 
hoe men voor een complex vezelverloop een invoerfile kan maken.) 
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Figuur 4 . 2  

De materiaaleigenschappen worden als volgt gekozen: 

-t/ I Q  F¶ = . I  9 .9e b 

In eerste instantie wordt de elastische situatie t = O. [TI beke- 
ken. In figuur 4.3 worden de vervormde geometrieen getoond. De maxi- 
male verplaatsing in ;,-richting (punt B) is bij membraan 2 ruim 20% 
lager dan bij membraan 1 .  Bij membraan 2 is de verplaatsing in e,- 
richting yroter omdat de vezelrichting hier een crompcinent in e2-rich- + 

ting heeft. TmUDI- 

O .  w. 1.83 DI- - W NINn 

embraan 1 
Figuur 4 . 3  a 

membraan 2 
& b  
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De belangrijkste spanningscomponent is u 

verloop van deze spanningscomponent voor beide membranen getoond. 
In figuur 4.4 wordt het 1 1  

C U m W  S T E S S t S  47 WES -0EKTltLD 
LOAXhSL 5 
F R A T  OF REF GLOBAL 
SrRESS - X #IN 4 0 R - 0 1  YAX. 2 70E*ll 

SWELL SdRFACEiBOECY 

1 

1 : - .504 (min) 

10:27.0 (max) 

delta = 3.06 
h ,  , 

-6 04E-0' 2 5 2 - 0 0  5 6:E+00 8 &rP. !%*I ' &Ml ' .8E+01 2 &iBI 2 &-0! 2 & 
Figuur 4.4a : membraan I 

41 ' 
U 

I : - . 588  (min) 

I O :  9 . 3 7  (maxf 

delta = 1 . 1 1  

4 e a 4 6 (1 7 c 0 
4.- 6 . 1 E 4 1  l.=- 0.X-  â . W 4  4.W- 0.- 7.iEI.. 6 . s -  8. 

Figuur 4.4b : membraan 2 

Duidelijk i s  te zien dat het rondleiden van de vezels tot gevolg heeft 
dat de spanningsconcentratie in punt A afneemt. Bij membraan 1 is de 
maximale spanning a,,:  27 .  [FL-21 en bij membraan 2 :  9.37 [EL-2]. 

[T] bekeken. Zie voor de vervormde geometrieen op dit tijdstip figuur 
Ook wordt nog de toestand van beide membranen op tijdstip t = IO. 
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4.5. T.g.v. de voorgeschreven kracht treedt kruip op, met als gevolg 
dat ook de optredende spanningen in de tijd veranderen. 

membraan 1 membraan 2 

Figuur 4 . 5  a & b 

+ +  Aangezien de doorsnede in het (e2,e3)-vlak afneemt, neemt de spanning 
CI toe (zie figuur 4.6) en omdat de doorsnede in het (gl  ,e3)-vPak 
toeneemt, neemt de spanning 022 af. Omdat: alleen de bulk visco-elas- 
tisch gedrag vertoont zal dit in combinatie met de vezelrichting 
invloed hebben op de vervorming van beide membranen. 

-P 

1 1  

1 1  U 

a : -.396 (min) 

10: 34.2 (max) 

delta = 3.84 
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\- 
I I 

11 a 

1 : - . I40  (min) 

10: 9 . 5 7  

delta = 1 .  

i snax 1 

Figuur 4.6b : membraan 2 

4 . 2  Weefsel met incisies. 

Dit probleem is afkomstig van Gerrit Peters. We beschouwen een 
stukje weefsel uit de elleboog bestaande uit elastine (bulkfase) en 
collageen (vezelfase). De collageenwezels lopen op een grillige wijze 
door het weefsel. De snateriaalgegewens werden op basis van literatuur- 
gegevens als volgt gekozen: 

vf = . 8  

Mf = 100. [Nmm-23 ; 

= vb = .48 [-I 
Mb = 2. [Nm-2] 

(We merken op dat in de literatuur dit weefsel als incompressibel 
wordt beschouwd. We benaderen dit door een dwarscontractiecoëfficiënt 
van . 4 8  te nemen,) 

T.b .v .  het bevestigen van krachtopnemers moeten enkele incisies in 
het weefsel worden gemaakt. De wijze van inklemming en de afmetingen 
van het proefstukje zijn in figuur 4 . 3  te zien. 
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1 = 100. [mm] 

b b 15. [mm] - - - - _  - - - - _  - _ -  

dikte = .t i  [mm] 

-t 

1 e -t 

3 e 

Fi = F2 = 1 . 6 7  [Nmm-21 

Figuur 4 . 7  

Er worden twee belastinggevallen doorgerekend. Bij de eerste situa- 
tie wordt het strookje weefsel belast met F1 en bij de tweede situatie 
net F2. In figuupr 4 . 8  worden de vervormde geometrieen voor beide be- 
lastinggevallen getoond 

Figuur 4 . 8 a  : F1 
3 

Figuur 4.8b : F2 

In het tweede belastinggeval zijn de optredende rekken groter omdat op 

de plaats waax de belasting FS aangrijpt geen vezels voor de kracht- 
doorleiding aanwezig zijn. Tenslotte wordt in figuur 4.9 voor beide 
gevallen het verloop van de spanning a 

gebied met de incisies. 
getoond. Bet detail toont het 11 
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"a 1 

1 : -.o272 (min) 

IO: 2.36 (max) 

delta = .265 

I 4.7- 

1 

1 : -.O0889 (min) 

delta = .274  

Het resultaat komt niet geheel overeen met de waarnemingen van Gersit 
Peters. Deze constateerde in het  tweede belastinggeval geen enkele 
reactie ter plaatse van de incisies. 
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5. Conclusies. 

In dit verslag werd een tweedimensionaal membraanelement beschreven 
met transversaal isotroop, lineair, eindig materiaalgedrag. Hierbij 
werd het model van Hashin & Rosen voor vezelversterkte materialen als 
structureel model toegepast. Nogmaals zij vermeld dat dit model afge- 
leid is voor lineaire deformaties! 

In de beschrijving van het materiaalgedrag werd geen onderscheid 
gemaakt tussen trek- en drukbelasting en ook plooigedrag werd buiten 
beschouwing gelaten. 

Dit verslag wordt afgesloten met enkele conclusies en aanbevelingen 
m.b.t. verder onderzoek. 

Uit de resultaten van de testberekeningen (hoofdstuk 3 )  kan gecon- 
cludeerd worden dat de elementroutine goed functioneert. Wel moet wor- 
den opgemerkt dat bij berekeningen met een groot aantal tijdcincremen- 
ten, de rekentijd erg groot wordt. Het verdient derhalve aanbeveling 
om na te gaan of de numerieke tijdsintegratie niet op een efficiëntere 
wijze kan worden uitgevoerd. Feng beschrijft in [9] hoe een recurrente 
betrekking voor de tijdsintegralen in de constitutieve relatie kan 
worden verkregen. 

Of het afgeleide constitutieve verband (1 .1 .10)  in de praktijk vol- 
doet moet in de toekomst m.b.v. experimenten worden bepaald. Als de 
experimenten tot bevredigende resultaten leiden wordt aanbevolen om 
een driedimensionaal membraanelement te formuleren. ûit kan dan o.a. 
van nut zijn in het kader van onderzoek naar het mechanisch gedrag van 
hartkleppen. 
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