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Samenvattinq 

In dit verslag worden de resultaten van een nieuwe methode voor 
het bepalen van materiaalparameters onderzocht. Deze methode is 
ontwikkeld door Max Hendrix en maakt gebruik van een maximum 
likelihood schatter. 

Met behulp van de eindige elementen methode wordt uitgaande van 
een schatting voor de materiaalparameters een verplaatsingsveld 
berekend dat kan worden vergeleken met gemeten verplaatsingen. 
Het verschil tussen het berekende en het gemeten verplaatsingsveld 
wordt daarna gebruikt om een betere schatting voor de parameters 
te konstrueren. 

De nadruk in dit verslag ligt op het onderzoeken en inventariseren 
van problemen die optreden bij het bepalen van materiaalparameters 
aan de hand van meetgegevens uit echte experimenten. 
Daartoe worden twee experimenten uitgevoerd met een proefstuk van 
kunststof. Het bepalen van de materiaalparameters aan de hand van 
deze experimenten blijkt, soms in tegenstelling tot resultaten 
verkregen met gesimuleerde experimenten, niet zonder problemen te 
verlopen. Om de oorzaken van deze problemen te onderzoeken wordt 
één van de uitgevoerde experimenten verder geanalyseerd. 

Uiteindelijk blij kt de onderzochte schattingsmethode bij een zorg- 
vuldige keuze en modellering van het experiment tot goede resul- 
taten te leiden. 
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O. INLEIDING 

0.1 Probleemomschriivinq 

Het bepalen van konstitutief gedrag van materialen verloopt in 
een aantal stappen: 

1. De ontwikkeling van een theoretisch model. 
2. De bepaling van de oplossing van een bijbehorend grenswaar- 

deprobleeem. 
3. Het ontwerpen van een experiment. 
4 .  Het verzamelen van meetgegevens. 
5. Het correleren van de experimentele en mathematische gege- 

vens, waarna de in het theoretische model voorkomende para- 
meters te bepalen zijn. 

6. Verificatie van het gebruikte model. 

Bovenstaand schema kan op een aantal manieren worden uitgewerkt. 

In de klassieke werkwijze gaat men uit van een homogene reksitua- 
tie. In dit geval is er sprake van een statisch bepaald probleem. 
Essentieel is dat er een mathematisch analytische oplossing voor 
dit probleem bekend is. 
Aan deze werkwijze zijn een aantal nadelen verbonden. De moge- 
lijke materiaalproeven worden namelijk beperkt door: 

a. Theoretische problemen: de noodzaak van een statisch bepaald 

b. Praktische problemen: de noodzaak deze konditie bij het uit- 
spanningsveld. 

voeren van de proef (bij benadering) te verwezenlijken. 

Punt a. beperkt het aantal mogelijke experimenten aanzienlijk. 
Men moet experimenten ontwerpen met een homogene deformatietoe- 
stand. Bovendien moeten er, afhankelijk van het aantal materiaal- 
parameters, een reeks experimenten uitgevoerd worden. 
Punt b. beperkt het aantal mogelijke experimenten nog meer. Vaak 
is het niet mogelijk de homogene deformatietoestand die bij a. 
wordt geëist te verwezenlijken. 

We zien dat de klassieke werkwijze dermate grote beperkingen 
oplegt, dat deze werkwijze zeer moeizaam of onmogelijk is. Dit 
geeft vooral problemen bij de identificatie van biologische ma- 
terialen, maar zeker ook bij kunststoffen. 
Om deze problematiek te vermijden stappen we af van de klassieke 
aanpak. We laten nu statisch onbepaalde experimenten toe. Dit 
betekent dat er in het algemeen geen garantie meer is op een à- 
priori gesloten oplossing van het grenswaarde probleem. Het is 
dus ook niet meer altijd mogelijk om een analytische oplossing te 
vinden. Er is in dit geval een mathematisch model nodig, waarmee 
het experiment gesimuleerd kan worden. De invoer voor dit model 
moet bestaan uit de experimenteel bepaalde meetgegevens en een 
beschrijving van geometrie en randvoorwaarden. De uitvoer bestaat 
uit de numeriek bepaalde waarden van de materiaalparameters. Het 
is mogelijk om via deze methode met één experiment meerdere rna- 
teriaalparameters te bepalen. 
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Samengevat heeft deze methode de volgende voordelen: 

a. Men is veel vrijer in het kiezen van een experiment. Het 
wordt mogelijk een experiment te kiezen, waarbij rand- en 
begin- voorwaarden veel beter bepaald zijn. 

b. Men kan sneller een kompleet beeld van het materiaalgedrag 
krij gen. 

Deze voordelen zijn met name van belang bij het bepalen van ma- 
teriaalparameters van biologische materialen, en van bijvoorbeeld 
kunststoffen. 

Bovenstaande methode is uitgewerkt door Max Hendriks (lit. [l]). 
De bruikbaarheid en de nauwkeurigheid van deze methode is door 
hem onderzocht door gebruik te maken van gesimuleerde experi- 
menten. Met behulp van deze gesimuleerde experimenten is gekeken 
naar de invloed die een aantal faktoren hebben op de resultaten 
van het parameter schatten. Aan de hand van de door hem verkregen 
resultaten konkludeert hij dat de onderzochte methode bij juist 
gekozen randvoorwaarden goed werkt. Het gebruik van gesimuleerde 
experimenten heeft als grote voordeel dat veel problemen, met 
name modelfouten, vermeden worden. Bij het parameterschatten uit 
echte experimenten met de hierboven beschreven methode hebben we 
daarentegen altijd te maken met modelfouten. 

0.2 Doelstellinsen 

Dit afstudeerwerk is een eerste onderzoek naar de bruikbaarheid 
van de methode zoals die is uitgewerkt door Max Hendriks, waarbij 
de meetwaarden verkregen worden uit echte experimenten. 

Doel is om te onderzoeken aan welke eisen een te ontwerpen ex- 
periment moet voldoen om volgens de beschreven methode zo goed 
mogelijk de materiaalparameters te bepalen. In het bijzonder gaat 
het daarbij om materiaalparameters van biologische materialen en 
van kunststoffen. Dit experiment mag niet te specifiek zijn. Het 
moet namelijk mogelijk zijn om ook materiaalparameters te kunnen 
bepalen van materialen waarvan geen mooi proefstuk te maken is en 
waarvan de randvoorwaarden niet nauwkeurig voorgeschreven kunnen 
worden. Hierbij valt te denken aan experimenten in vivo. 

Voordat het experimenteren ter sprake komt wordt in het volgende 
hoofdstuk eerst een overzicht gegeven van de gebruikte 'gereed- 
schappen'. Hieronder verstaan we zowel de gebruikte software als 
de gebruikte meetapparatuur. 

In hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van twee experimenten. 

De resultaten van deze experimenten worden samen met de resul- 
taten van de gesimuleerde experimenten beschreven in hoofdstuk 3. 

Bij één van de experimenten blijkt een nadere beschouwing van de 
resultaten nodig. In hoofdstuk 4 volgt dan ook een kritische ana- 
lyse van dit experiment. 

Tenslotte worden er in hoofdstuk 5 enige konklusies en suggesties 
voor de voortgang gegeven. 
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1. GEREEDSCHAP 

1.1 Prosrammatuur 

1.1.1 Modelvorminq 

In deze paragraaf wordt een beknopte samenvatting gegeven van het 
model dat de grondslag is voor het gebruikte programma. 

Doel is het vinden van numerieke waarden van een aantal materi- 
aalparameters. Deze parameters worden verzameld in een kolom x 
van dimensie K1. Vervolgens wordt een experiment uitgevoerd. We 
verzamelen de meetwaarden in een kolom z van dimensie K2. Het 
verband tussen x en z is te schrijven als: 

waarin y de meetfouten zijn en h. een niet lineaire funktie van x 
en y. Er wordt aangenomen dat deze vergelijking te schrijven is 
als: 

Funktiewaarden van h kunnen bijvoorbeeld benaderd worden met de 
eindige elementen methode. Daarbij optredende modelfouten worden 
toegevoegd aan x. De meest krachtige schatter voor x in dit pro- 
bleem is de Maximum Likelihood Schatter: &. Onder de aanname dat 
y een Gaussische verdeling heeft kan worden afgeleid (zie ook 
lit. [l]) dat deze schatter de volgende funktie minimaliseert: 

Hierin is P de covariantiematrix van de meetfouten. We gaan er 
van uit dat de meetfouten (bij benadering) ongekorreleerd zijn. 
B is dan een diagonaalmatrix. Funktie (1.3) is in dat geval te 
schrijven als de som van kwadraten van niet-lineaire funkties. 
In plaats van (1.3) kan geschreven worden: 

K2 , k = l... 

Hierin is Ok een weegfaktor, overeenkomend met de wortel van de 
overeenkomstige diagonaalelement van P. De komponenten fk(x) wor- 
den residuen genoemd. 
Het schatten van de materiaalparameters in kolom is nu geredu- 
ceerd tot het minimaliseren van funktie F(x). 

In principe kan kolom z meetwaarden van verschillende grootheden 
bevatten. In het gebruikte rekenprogramma kunnen de komponenten 
van z echter alleen verplaatsingen voorstellen. Bovendien is de 
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beperking ingevoerd dat deze meetpunten moeten overeenkomen met 
de konstruktieknooppunten van een gebruikt elementen model. 

Het minimaliseren van funktie (1.4) betekent dan het volgende: 
minimaliseer het verschil tussen de experimenteel gemeten ver- 
plaatsingen in kolom z en de theoretisch bepaalde verplaatsingen 
berekend uit h(x). 

Voor sommen van kwadraten van residuen (1.4) met (1.5) bestaan 
speciale optimalisatie-routines (zie bijvoorbeeld lit. [ 51 en 
C61) 

1.1.2 Droqramma oribouw 

In het door Max Hendriks ontwikkelde programma MAIN wordt de 
procedure QUADSUMMINLC (lit. [6]) gebruikt voor het minimaliseren 
van de funkties (1.4) met (1.5). Funktie (1.5) is in het hier 
gebruikte model te schrijven als: 

met: uk :de experimenteel gemeten verplaatsing in meetpunt k 

:de volgens een theoretisch model berekende 

:Een weegfaktor. 

exP 

verplaatsingen in punt k. Ukt 
k 0 

De invoer van de optimalisatie procedure moet dus bestaan uit de 
experimenteel gemeten verplaatsingen en uit de via een theore- 
tisch model berekende verplaatsingen. Dit theoretische model kan 
een analytische funktie van de materiaalparameters zijn. Het 
minimaliseren van (1.4) met (1.6) komt dan overeen met het bepa- 
len van de materiaalparameters volgens de klassieke werkwijze. In 
het programma MAIN worden de theoretisch verplaatsingen echter 
berekend een eindige elementen methode procedure. 

in fig. 1.1 s taa t  dë globale  tpbüüx vârì h e t  prograrmla afge- 
beeld. 

Globale werking: 

De procedure QUADSTJMMINLC berekent m.b.v. de E.E.M. procedure de 
theoretische verplaatsingen van de meetpunten met de startwaar- 
den als materiaalparameters. Daarna wordt F (x) uit funktie (1.4) 
berekend. Door numeriek de afgeleiden van F(x) naar de verschil- 
lende parameters te berekenen kan QUADSTJMMINLC de waarde voor 
F(x) verkleinen en daarmee een betere schatting van de materiaal- 
parameters maken. De verplaatsingen worden opnieuw berekend en 
opnieuw vergeleken met de meetwaarden, waarna een nieuwe schat- 
ting volgt. Dit proces wordt herhaald tot de nauwkeurigheid van 
de gevonden parameters aan een op te geven stopkriterium voldoet. 
De laatst bepaalde parameters worden uitgevoerd. 
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-> QUADSUMMINLC 

krit. I 3  E.E.M. 
procedure 
berekent: ut 

invoer I 
* Invoer opt. methode 
* Startwaarden 
* Experimenteel geme- 
ten verplaatsingen: 
U -exp 

invoer 

* Invoer E.E.M. - Topologie 
- Geometrie - Randvoorwaarden 

uitvoer 

* Materiaalparameters 
* Bij behorende st. dv. F * Laatst bepaalde F(x) 

fig .1.1 

De uitvoer van MAIN is op te splitsen in 4 onderdelen: 

- De laatst bepaalde materiaalparameters. 
- De daarbij behorende standaard deviaties. 
- De laatst bepaalde waarde voor F(x). 
- Uitvoer over het iteratie verloop. 

Bij de presentatie van de resultaten zullen alleen de eerste drie 
punten vermeld worden. 
De standaard deviaties die bij elke parameter berekend worden 
zeggen iets over de grenzen waarbinnen het programma de betref- 
f ende parameter heeft bepaald indien er geen model f outen zij n. 
Zijn er wel modelfouten dan is het mogelijk dat de echte para- 
meterwaarde (ver) buiten deze grenzen valt. Voor een preciezere 
definitie van de standaard deviaties wordt verwezen naar lit. 
[5] en lit. [6]. 

1.1.3 De eindise elementen procedure 

Het programma MAIN is op enkele punten gewijzigd. De grootste 
wijzigingen betreffen het gebruikte element in de elementen pro- 
cedure. Om het mogelijk te maken reële experimenten te doen moest 
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het in MAIN gebruikte balkelement vervangen worden door een 
ander element. Er is gekozen voor een TRIM3-element. Dit element 
is geschikt voor de analyse van vlakke konstrukties met wille- 
keurige vorm die in het vlak van de plaat belast worden, en waar 
een vlakspanningstoestand heerst. 
In fig. 1.2 is het element afgebeeld met een lokaal koördinaten 
systeem: 

Y 

fig. 1.2 
Er treden alleen verplaatsingen op in het vlak van de plaat 
namelijk: 

Ux(X,Y) 

Uy(X,Y) 

t.o.v. het lokale assenstelsel : 

De verplaatsingen van de knooppunten hebben twee komponenten: 

Met drie knooppunten zij er dus 6 vrijheidsgraden: 

u AT = [ u x  (11, U(l), ..., u (3) 3 
e Ye Ye -e (1.10) 

De verplaatsingen in het element moeten eenduidig uitgedrukt 
worden in deze vrijheidsgraden. 
Voor het verplaatsingsveld wordt de volgende uitdrukking gekozen: 



(1.11) 

Ye O 

O 0 0 1  r Qe(Xe'Ye) = 
Ye "1 O 

(1.12) met: 
I 

aT = [a,, alf ... ,a5 3 -e en: (1.13) 

a. t/m a5 zijn konstanten. 

Er wordt dus een lineair verplaatsingsveld aangenomen. Door in 
uitdrukking (1.11) de knooppunts koördinaten te substitueren is 
het mogelijk om ge te bepalen als funktie van de vrijheidsgraden. 
Daarna is het mogelijk om de verplaatsingen uit te drukken in 
de vrij heidsgraden. 

Aangezien voor de rekken in het element geldt: 

(1.14) 

II] &Y s 
- 
6X 

met : (1.15) 

volgt voor de rekken in het element: 

(1.16) 

Bij het gekozen lineaire verplaatsingsveld zijn de rekken binnen 
het element dus konstant. 
Voor de spanning-rek relatie wordt de volgende uitdrukking geko- 
zen: 

a = $  . E  -e e -e (1.17) 

We gaan uit van vlakspanning dus: 

(1.18) 

en: (1.19) 
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De konstitutieve matrix wordt als volgt geschreven : 

'A = 
e 

2 nn 

1 

0 

met: 

en: 

E2 n =  

Y 

, 
X 

(1.20) 

(1.21) 

(1.22) 

fig. 1.3 

Het programma MAIN met dit element in de elementenprocedure zal 
in het vervolg MAIN2 genoemd worden. 

MAIN2 biedt de mogelijkheid om te rekenen met een tweede mate- 
riaalmodel namelijk dat voor een transversaal-isotroop materiaal. 
Bij dit model spelen 4 parameters een rol: El, EZ, n2, en G2. De 
konstitutieve matrix 5B van dit model ziet er als volgt uit: 

met: 

en: 

E2 

n =  

G2 m =  

nn2 
1 
0 

1 0 

0 (1.23) 

(1.24) 

(1.25) 
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Bij het opstellen van de konstitutieve matrix SB is de beperking 
ingevoerd dat de y-as de symmetrie-as is. Dit betekent bijvoor- 
beeld dat vezels in de richting van de y-as moeten liggen. 

Tenslotte is het nog mogelijk om isotroop te rekenen. De boven- 
staande matrices worden dan vereenvoudigd tot: 

O 

O 

2 
( 1-n ) 
2*( l+n ) 

(1.26) 

De element eigenschappen kunnen als volgt samengevat worden: 

Het element is alleen geschikt bij: 

- vlakke konstrukties 
- belastingen in het vlak van de konstruktie 
- vlakspanning 

Het element heeft de volgende beperkingen: 

- er is een lineair verplaatsingsveld, dus 
- de rekken binnen het element zijn konstant 
- bij het rekenen met het materiaalmodel voor transver- 
saal-isotrope materialen moet de y-as de symmetrie-as 
zijn. 

1.2 Meet en verwerkinss apparatuur 

Bij het uitvoeren van de experimenten is gebruik gemaakt van een 
Zwick trekbank, type 1400.302/00. Als krachtopnemer wordt ge- 
bruikt een HBM Z 6-4 krachtopnemer waarmee krachten tot max. 50 
[NI gemeten kunnen worden. Dit bereik kan beperkt worden tot 1 
[NI zodat ook kleine krachten nauwkeurig te meten zijn. De tole- 
rantie bedraagt 0.5% van het meetbereik. Als verplaatsings opne- 
mer wordt gebruikt de Zwick type 1400.670.1. Het meetbereik van 
deze opnemer wordt ingesteld op: O - 2 [mm]. De tolerantie be- 
draagt 0.05% van het meetbereik. 
Tijdens het uitvoeren van een experiment wordt aan het proefstuk 
een bepaalde rek opgelegd te meten met de verplaatsings opnemer. 
De bij die rek optredende kracht wordt gemeten met de krachtop- 
nemer. 
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. 

fig. 1.4 

Op het proefstuk worden een aantal stippen gezet, de markers. Met 
behulp van digitale meetapparatuur die is ontwikkeld door Peters 
(lit. [4]) is het mogelijk om de koördinaten van de zwaartepunten 
van de markers te bepalen t.o.v. een 3-D assenstelsel. De ver- 
plaatsingen van de markers zijn te bepalen door de koördinaat 
verschillen van de zwaartepunten van elke marker te bepalen in 
verschillende rektoestanden. Deze verplaatsingen, eerder de ex- 
perimenteel bepaalde verplaatsingen Uexp genoemd, zullen later 
als invoer dienen van het MAIN2 programma. 

In fig. 1.5 staat de meetopstelling afgebeeld gezien van boven 
af. 

1 1  I I I  
4 5  6 7 0  

I '  
3 

I 
2 

I 
1 

1. Kamera. 
2. Optische frame. 
3. Statief. 
4 .  Centrale spiegel. 

fig. 1.5 

5. Hulp spiegels. 
6. Spiegel afstelling. 
7. Referentie frame. 
8. Meetruimte. 

Met behulp van een optische systeem is het mogelijk om op één 
negatief twee aanzichten van het proefstuk te krijgen. Daardoor 
is het mogelijk de positie van een marker in de ruimte d.i. 3-D 
te meten. 
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I i 

Fiktieve kamera 

Fikt ieve kamera 

Linker 
aanzicht 

Rechter 
aanzicht 

1 .  * 

: ~ : : ~ l :  
. .. 
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fig.l.6. 

De op deze manier gemaakte foto's worden gescand, waarna de foto 
in gedigitaliseerde vorm op een p.c. verder verwerkt kan worden. 
Na een aantal programma's te hebben doorlopen bestaat de uitvoer 
van bovenstaande procedure uit een lijst met koördinaten van alle 
markers. Deze lijst moet nog verder verwerkt worden om alle mar- 
kers op de juiste manier genummerd te krijgen en om een assen- 
transformatie te krijgen. De resultaten van herhaalde experimen- 
ten kunnen eventueel nog gemiddeld worden. Deze extra verwerkings 
programma's staan afgedrukt in bijlage [l]. Overigens zijn deze 
programma's specifiek geschikt voor de later uit te voeren ex- 
perimenten. Er wordt namelijk uitgegaan van een bepaald stippen 
patroon op het proefstuk. 
In fig. 1.7 wordt nog eens duidelijk gemaakt wat de extra 
verwerkings programma's doen. 

ORDEN 

4" 
X A Y  

-> 
TRANSFOR 

~~~ .2 .3 2 .. .. .. 

X &A Y 

-> 

~~~ .2 . 3  2 .. 

fig. 1.7 
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De uiteindelijke uitvoer bestaat uit de x- en de y-koördinaten 
van de genummerde markers. De x- en de y-as liggen na TRANSFOR in 
een vlak evenwijdig aan de oorspronkelijke z-as, en evenwijdig 
aan een zelf op te geven tweede lijn. Deze tweede lijn moet zo 
gekozen worden dat deze evenwijdig loopt met de onderklem en dus 
met het proefstuk. Daardoor komen de x-en de y-as zo goed moge- 
lijk in het vlak van het proefstuk te liggen. 
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2. Beschriivinq van de emerimenten 
2.1 Eerste experiment 

2.1.1 Inleidinq 

Om iets te weten te komen over de nauwkeurigheid en de betrouw- 
baarheid van de methode voor het schatten van parameters zoals 
beschreven in 1.1.1. en 1.1.2. is het noodzakelijk enkele experi- 
menten uit te voeren. Omdat de methode nog nooit eerder getest 
was met echte experimenten lag het voor de hand om te beginnen 
met een simpel experiment. Een eenvoudig en toch zinvol experi- 
ment is een trekproef. 

Na de keuze van het soort experiment volgt de keuze van het te 
onderzoeken materiaal. Gezien de beperkingen van het element komt 
alleen lineair materiaal in aanmerking, dit is materiaal met een 
lineair verband tussen de rek en de spanning. Gekozen is om als 
testmateriaal het zogenaamde Penrose-Drain te gebruiken. De rede- 
nen om dit materiaal te kiezen zijn de volgende: 

- Het materiaal is bij rekken van f 5% nog redelijk lineair. 
- Er zijn van dit materiaal al enkele parameters" en eigen- 
schappen globaal bekend nl.: 

- E-mod. = 1.7 [N/mm2] 
- Dwarskontraktie: n = 0.44 
- Het materiaal is isotroop. 
- Het materiaal vertoont visco-elastische eigenschappen. 

Tenslotte moet nog een bepaalde vorm gekozen worden voor het 
proefstuk. Bij een standaard trekproef wordt een langwerpig smal 
proefstuk gebruikt om zo goed mogelijk een lijnspanningctoestand 
te benaderen. Bij het hier beschreven experiment is het daaren- 
tegen juist de bedoeling om een enigszins inhomogene rekverdeling 
te krijgen. Dit is ten eerste nodig om de schattings methode te 
testen op dit soort in de praktijk voorkomende reksituaties. 
Bovendien zijn deze inhomogeniteiten noodzakelijk om bij het 
transversaal-isotroop rekenen een elasticiteitsmodulus loodrecht 
op de trekrichting te kunnen bepalen. Om deze redenen is gekozen 
voor een (ongeveer) vierkant proefstuk. 

2.1.2 Het inseklemde proefstuk 

In fig. 2.1 staat een plaatje van het gebruikte proefstuk. Op 
het proefstuk staan 121 ronde stippen met een diameter van 1 [mm] 
die daar met een malletje en een inktpen op aangebracht zijn. In 
1.2 is al vermeld dat de te gebruiken digitale meetapparatuur de 
koördinaten van de zwaartepunten van de markers bepaalt. Omdat 
het zwaartepunt van een ronde stip met een diameter van 1 [mm] op 
een 0.5 [mm] afstand staat van de rand van de stip is gekozen 
voor de volgende verdeling van de stippen: De zwaartepunten van 
de stippen staan 4.5 [mm] van elkaar af behalve bij de stippen 
aan de rand. Omdat deze randstippen half buiten het proefstuk of 
half onder de klemmen zouden vallen als ze op 4.5 [mm] van hun 
buren stonden, zijn ze een 0.5 [mm] naar binnen gezet. 

* Bepaald uit een klassieke trekproef. 



14 

L w .  

* .  
I- 

1- 

I 

I'. 
fig. 2.1. 

Nadat de stippen op het proefstuk zijn gezet worden de zijranden 
precies naast de randstippen afgesneden. Deze hele lranden-pro- 
cedure' is noodzakelijk om later in het elementen programma de 
koördinaten van de randknooppunten te kunnen bepalen. In de on- 
vervormde toestand liggen de koördinaten van de zwaartepunten 
precies 0.5 [mm] naast de plaats waar het randknooppunt in het 
elementen programma hoort te liggen. Het programma TRANSFOR (bij- 
lage [l]) zorgt er o.a. voor, dat de koördinaten van de randpun- 
ten zodanig gekorrigeerd worden dat de zwaartepunten van de rand- 
markers op de rand komen te liggen. In fig. 2.2 wordt dit ver- 
duidelijkt. 

fig. 2.2 

De randmarkers kunnen later niet worden gebruikt als meetpunten. 
Al lijkt het, na korrektie, of deze markers op de rand liggen, 
toch verplaatsen zij zich als punten die een 0.5 [mm] meer naar 
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binnen liggen. Er kan dus gewerkt worden met maximaal 81 meetpun- 
ten (9*9) en niet met 121 meetpunten. 

Het proefstuk wordt in de klemmen vastgeschroefd waarbij aan één 
kant van de klemmen een laag dubbelzijdig klevend plakband is 
aangebracht om verschuiven in de klemmen zoveel mogelijk te voor- 
komen. Ook op de klemmen zijn een aantal markers aangebracht. De 
markers op de onderklem ( die dus vast staan ) worden later ge- 
bruikt om de x-as doorheen te leggen bij de assen transformatie. 
De verplaatsingen van de markers op de bovenklem geven informatie 
over eventuele x-verplaatsingen van de bovenklem tijdens het 
oprekken, en over het eventueel scheef trekken van deze klem. 

2.1.3 Het elementenmodel 

In fig. 2.3 staat een afbeelding van het elementenmodel van het 
proefstuk. De 121 markers op het proefstuk komen overeen met de 
121 knooppunten die in het elementenmodel gebruikt worden. De 
bovenste rij elementen is een modellering van de bovenste klem. 
Dit is noodzakelijk i.v.m. de beperkingen van de gebruikte ele- 
menten procedure. Het is in deze procedure niet mogelijk om ver- 
plaatsing van knooppunten te koppelen. Door de bovenste klem in 
de som mee te modelleren blijft de bovenrand van het proefstuk 
toch recht. De E-modulus van de klem is namelijk veel groter dan 
die van het proefstuk"". 

De randvoorwaarden worden als volgt aangenomen: 

- De knooppunten van de onderrand worden vastgelegd in x- en 
in y-richting. 

- De knooppunten van de bovenklem (dus ook de bovenrand van 
het proefstuk) kunnen vrij verplaatsen in y-richting. De 
verplaatsing in x-richting van deze punten is voorgeschre- 
ven. 

- Op de bovenrand is een verdeelde belasting gezet die in 
totaal gelijk is aan de trekkracht. 

Een opmerkelijke konsekwentie van deze oplossing is het 
feit dat de elementenprocedure door deze grote E-moduli verschil- 
len onnauwkeurige uitkomsten gaat geven. Het is daarom noodzake- 
lijk om met 'double precision' te gaan rekenen. 

** 
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fig. 2.3 

2.2 Tweede experiment 

2.2.1 Achtersrond & opzet 

Uit de resultaten van het eerste experiment bleek dat de elas- 
ticiteitsmodulus loodrecht op de trekrichting erg slecht te bepa- 
len is. Een gesimuleerd experiment waarbij het experiment werd 
gesimuleerd met een elementensom met gegenereerde fouten gaf 
hetzelfde resultaat. Blijkbaar was het experiment niet geschikt 
voor het bepalen van een E-modulus in de x-richting. 
De oorzaak hiervan zou kunnen liggen in het feit dat er geen 
duidelijke kracht is in de x-richting terwij 1 de verplaatsingen 
in deze richting klein zijn. Een tweede experiment zou er dus net 
zo uit kunnen zien als het eerste experiment met dit verschil dat 
er een duidelijke kracht in de x-richting moet zijn. Daardoor 
zullen ook de verplaatsingen in deze richting toenemen. Deze 
horizontale kracht is het enige verschil met het eerste expe- 
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riment. Er wordt gebruik gemaakt van hetzelfde 
ook de randvoorwaarden, m.u.v. de horizontale 
zijn. 

proefstuk terwijl 
kracht, hetzelfde 

In fig. 2.4 staat een afbeelding van de proefopstelling. De 
kracht in x-richting wordt in de praktijk gerealiseerd m.b.v. 
een gewichtje dat aan een draadje over een katrolletje hangt. Dit 
draadje wordt vastgehaakt in een lipje aan het proefstuk. Dit 
lipje is een niet afgesneden stukje van de linkerrand van het 
proefstuk. 

1 *vert 

I 

fig. 2.4 

In het elementen model wordt de zijdelingse kracht gemodelleerd 
in de vorm van drie krachten die aangrijpen op drie randknoop- 
punten, zie fig. 2.5. Deze modellering bleek beter te werken dan 
een modellering van deze kracht als één puntkracht. 
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E = 2.E5 [N,/m2] 

E = 1.7 [N,/m2] 

fig. 2 . 5  

2 . 3  De uitvoerinq 

In de praktijk zijn experiment 1 en 2 tegelijkertijd en met het- 
zelfde proefstuk uitgevoerd. Dit is gebeurd om ervoor te zorgen 
dat de resultaten van beide experimenten zo goed mogelijk ver- 
geleken kunnen worden. 
Bij voorbereidende experimenten bleek dat het materiaal visco- 
elastische eigenschappen bezit. Na oprekken van het proefstuk 
blijkt de daarbij optredende kracht in de eerste minuten snel af 
te nemen. Na 10 minuten is de trekkracht nog 96-97% van de begin- 
waarde. Daarna neemt deze kracht nog slechts minimaal af. Ook bij 
het terugkeren van een gerekte toestand naar een referentie-toes- 
tand treedt deze spanningsrelaxatie op. De op dat moment in de 
referentie-toestand optredende kracht is kleiner dan de oor- 
spronkelijke kracht in deze toestand, maar zal vooral in de 
eerste minuten nog snel oplopen. Na 10 minuten neemt deze kracht 
nauwelijks meer toe. De oorspronkelijke waarde wordt echter niet 
bereikt binnen deze tijd. 
Het totale uitvoeringsschema ziet er als volgt uit: 
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*** 

1 

2 

- Het proefstuk wordt ingeklemd en in de trekbank vastge- 
zet. 

- Omhoog bewegen van de bovenste klem tot het proefstuk 
net niet gespannen staat. 

- Oprekken van het proefstuk tot 1% rek. 
- 10 minuten wachten om het materiaal te laten relaxeren. 
- De verplaatsingsopnemer en de krachtopnemer worden op O 
gezet. Deze toestand van het proefstuk wordt ge- 
definieerd als de referentie toestand. 

6 - Foto maken van de referentie-toestand. 
7 - Het materiaal wordt 5% gerekt t.o.v. de referentie 

toestand. 

8 - 10 minuten wachten (relaxatietijd). 
9 - Noteren van de kracht. 
10 - Foto maken van de gerekte toestand voor experiment 1. 
11 - Aanbrengen van de zijdelingse kracht. 
12 - 10 minuten wachten (relaxatietijd). 
13 - Noteren van de kracht. 
14 - Foto maken van de gerekte toestand met zijdelingse 

kracht voor experiment 2. 

15 - Zijdelingse kracht wegnemen en terug naar de referentie 
toestand (5% rek naar 0% rek t.o.v. de referentie toes- 
tand). 

16 - 10 minuten wachten (relaxatietijd). 
17 - Kracht noteren. Deze kracht zal <O zijn i.v.m. optre- 

dende spanningsrelaxatie. 

18 - De handelingen 6 t/m 17 worden nog 3x herhaald. 

19 - Einde. 
Het geven van een voorrek is noodzakelijk om twee redenen: 

- In de ontspannen situatie zal het proefstuk altijd iets 
geplooid zijn. Door het proefstuk iets op te rekken 
verdwijnen deze plooien. Eventuele plooien zouden de 
latere metingen kunnen beïnvloeden. 
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- Het experiment moet een aantal malen herhaald kunnen 
worden. Bij het teruggaan van 5% rek naar 0% rek zal 
t.g.v. relaxatie de kracht kleiner dan O worden. Dit 
kan alleen als er een bepaalde voorrek en dus een be- 
paalde voorspanning is. 

Aangezien het materiaal zich lineair gedraagt heeft deze voorrek 
verder geen invloed. Het maakt niets uit of er van 0% naar 5% 
gerekt wordt of van 1% naar 6.05% . 
Tijdens de uitvoering zijn de volgende foto's gemaakt: 

- 4 foto's van het proefstuk in de referentie-toestand ( * ) .  
- 4 foto's van het proefstuk in opgerekte toestand (**) .  
- 4 foto's van het proefstuk in opgerekte toestand met een 
opzij aangebrachte kracht (***) . 

Deze foto's worden allemaal verwerkt zoals beschreven in 1.2. De 
koördinaten van de markers in de gerekte toestanden worden ver- 
minderd met de koördinaten van deze markers in de referentie 
toestand. Op deze manier worden de verplaatsingen van de markers 
in de gerekte toestanden berekend. De files met koördinaten en 
verplaatsingen die daarna ontstaan worden als volgt benoemd: 

- Referentie toestand: REFa, REFb, REFc, REFd. 
- Gerekte toestand: VERPLla, VERPLlb, VERPLlc, VERPLld. 
- Met kracht opzij: VERPL2a, VERPL2b, VERPL2c, VERPL2d. 

(voor exp.1 en exp.2) 

(voor exp. 1) 

(voor exp.2) 

In 1.2 is al vermeld dat de files met koördinaten van een experi- 
ment eventueel gemiddeld kunnen worden. Dit kan gebeuren met het 
programma MIDDELING (zie bijlage [l]) . Na middeling blijft er 
voor elke toestand een gemiddelde-koördinaten of gemiddelde-ver- 
plaatsingen file over. Deze files worden als volgt benoemd: 

- Gemiddelde van de koördinaten van elke marker in de refe- 
- Gemiddelde van de Verplaatsingen van elke marker in de ge- 
- Gemiddelde van de verplaatsingen van elke marker in de toes- 

rentie toestanden: REFGEM. 

rekte toestanden: VERPLlGEM. 

tanden met kracht opzij: VERPL2GEM. 
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3. Resultaten 

De resultaten van de berekeningen worden gepresenteerd in tabel- 
vorm. In de linkerbovenhoek van elke tabel wordt aangegeven om 
welke berekening het gaat. Opvallende resultaten worden in de 
tabel voorzien van een lichtgrijze achtergrond. 
In dit hoofdstuk worden voornamelijk de resultaten gegeven van de 
berekeningen waarbij drie parameters bepaald worden nl. twee E- 
moduli en een dwarskontraktie. Het is met MAIN2 ook mogelijk om 
isotroop te rekenen. Daarbij worden de twee E-moduli aan elkaar 
gelijk gehouden. De resultaten bestaan dan nog slechts uit één E- 
modulus en een dwarskontraktie. Bij de standaard sommen worden 
ook de resultaten van deze isotrope berekeningen gegeven. 

3.1 Resultaten van de sesimuleerde experimenten 

Voordat de echte experimenten ter sprake komen is het zinvol om 
te kijken naar de resultaten van de gesimuleerde experimenten van 
experiment 1 en 2. Bij deze simulaties wordt gebruik gemaakt van 
het elementenmodel van het proefstuk zoals afgebeeld in fig. 2.3. 
Dit is het model zoals dat gebruikt wordt in MAIN2. Er zijn dus 
geen modelfouten. Voor de geometrie en de randvoorwaarden worden 
de numerieke waarden van experiment 1 en 2 overgenomen zodat een 
zo goed mogelijk model ontstaat van de echte experimenten. De 
geometrie wordt bepaald door de koördinaten van de markers zoals 
die staan in de file REFGEM. De kracht in vertikale richting en 
de verplaatsing van de bovenklem in x-richting worden berekend 
uit de gemiddelde waarden van de experimenten. De verplaatsingen 
van de 81 binnenste knooppunten worden gebruikt als meetwaarden. 
Op deze meetwaarden worden kunstmatig fouten gesuperponeerd met 
een grootte random verdeeld tussen -0.05 en +0.05 [mm]. Dit is 
ongeveer de grootte van de meetfout die gemaakt wordt bij het 
bepalen van de koördinaten van de markers. 
Voor de materiaalparameters in het model worden waarden gekozen 
die ongeveer die van het proefstuk zijn nl.: 

E1 = 1.7 [N/mm2] 
E2 = 1.7 [N/mm2] 
“2 = 0 . 4 5  

Eri deze waarden zouden door het optimalisatie programma weer 
gevonden moeten worden. 
De resultaten van het doorlopen van MAIN2 met de standaard invoer 
(zie bijlage [2]) en met de gegevens van de experiment-simulatie 
staan in tabel 3.1. 
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"2 

0.428 

Experiment 
Simulatie 

O n  F (XI 

3.4% 0.13 

E1 01 

Resultaten 

E2 (72 

1.700 0.3% 

1.703 1 1.7% 1 1.697 1 0.3% 
tabel 3.1 

2.0 Exp.2 0.445 1 1.0% 1 0.13 
Uit deze resultaten blijkt het volgende: 

- De El-modulus wordt bij exp.2 goed bepaald, maar blijkt bij 
exp, 1 onnauwkeurig te bepalen. 

- De E2-modulus kan zowel door exp.1 als door exp.2 goed be- 
paald worden. 

- De dwarskontraktie koëfficiënt n2 blijkt bij exp.2 nauw- 
keuriger bepaald te kunnen worden dan bij exp.1. 

- De waarde voor F(x) wordt bij de simulatie vooral bepaald 
door de grootte van de fout die op de meetwaarden is gesu- 
perponeerd. Deze fout is bij exp.1 en exp.2 even groot zodat 
ook voor F(x) een identieke waarde wordt gevonden. 

De eerste konklusie uit de experiment-simulatie moet zijn dat 
experiment 2 ten opzichte van experiment 1 in alle opzichten 
beter is voor het bepalen van de materiaalparameters van het 
proefstuk. 

3.2 Resultaten van de uitqevoerde experimenten 

3.2.1 De standaard sommen 

MAIN2 kan gedraaid worden met de standaard invoer en met de in 
de experimenten gemeten verplaatsingen. De Koördinaten van de 
knooppunten in de referentie toestand worden bepaald uit de file 
REFGEM, de verplaatsingen uit de files VERPLlGEM en VERPL2GEM. De 
op deze manier uitgerekende sommen voor exp.1 en exp.2 zullen de 
standaard sommen genoemd worden. In tabel 3.2 staan de resultaten 
van deze standaard sommen: 
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Standaard Sommen 
Isotrope berekening 

Som Exp.n" 

1.1 Experiment 1 
I 

tabel 3.2 

Resultaten 

E 1=E 2 01 n O n  F (XI 

1.634 0.2% 0.409 1.3% 0.09 

Deze resultaten kunnen vergeleken worden met die van de experi- 
ment simulaties: 

- De El-modulus blijkt bij exp.1 slecht te bepalen te zijn. 
Uit de simulatie was al gebleken dat dit te verwachten zou 
zijn. Bij exp.2 lijkt de El-modulus veel nauwkeuriger be- 
paald te kunnen worden, dit komt overeen met de resultaten 
van de simulatie. Een probleem is echter dat de numerieke 
waarde die gevonden wordt voor deze parameter veel te groot 
is. De El-modulus wordt bij dit experiment dus slecht be- 
paald terwijl de uitvoer toch een kleine standaard deviatie 
geeft. 

- De E2-modulus blijkt bij beide experimenten goed, en onge- 
veer even nauwkeurig bepaald te worden. 

- De dwarskontraktie koëfficiënt wordt door exp.1 goed be- 
paald. Bij exp.2 wordt voor deze parameter een veel te laag 
getal gevonden. 

Uit deze resultaten blijkt dat exp.2 m.b.t. de El-modulus en de 
dwarskontraktie koefficient geen goede resultaten geeft. 

In tabel 3.3 staan de resultaten van de isotrope berekeningen. 

tabel 3.3 



24 

1.603 
... . 

Experiment 1 en experiment 2 blijken nu geen problemen meer te 
geven m.b.t. het bepalen van een E-modulus. Ook de dwarskon- 
traktie wordt nauwkeuriger berekend. De bij exp.2 berekende 
dwarskontraktie lijkt echter gezien de resultaten van exp.1 en de 
in 2.1.1 gegeven waarde nog te laag. 

0.3% 

3.2.2 Resultaten van de afzonderlijke experimenten 

De meetgegevens van de 4 uitvoeringen van exp.1 en exp.2 zijn ook 
een keer afzonderlijk de invoer geweest van MAIN2. Daarbij is dus 
4x een (iets) andere referentie toestand gebruikt nl. : REFa t/m 
REFd en 4x een (iets) andere daarbij behorende verplaatste toes- 
tand: VERPLla t/m VERPLld en VERPL2a t/m VERPL2d. Ook voor de 
vertikale kracht is steeds de bij dat experiment behorende waarde 
genomen. In tabel 3.4 staan de resultaten van de 4 uitvoeringen 
van exp.1 en in tabel 3.5 de resultaten van exp.2. 

I, 

Af zonderlij ke 
Experimenten 

Som 

1.a 

1.b 

1.c 

1.d 

Exp. lb 

Exp. IC 

Exp. Id 
..... . .... 

Resultaten 

1.583 0.3% 

1.669 0.7% 

1.657 0.3% 

"2 

0.473 

~~ 

0.425 

0.367 

O .  454 

10.8% 

3.9% 

~ 

2.5% 

8 . 8 %  

0.60 

0.40 

0.07 

0.17 

tabel 3.4 
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Resultaten 

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

1.646 0.5% 3.4% 

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

1.663 0.4% 2.9% 

F (XI 

0.58 

0.41 

0.41 

0.41 

tabel 3.5 

De puntjes bij exp.2b geven aan dat de optimalisatie procedure 
met de gebruikte optimalisatie methode niet meer tot funktie 
verlaging kon komen. Er worden dan ook geen standaard deviaties 
berekend , 

De resultaten van de afzonderlijke experimenten kunnen weer ge- 
middeld worden. De materiaalparameters worden in dit geval be- 
paald als het gemiddelde van de 4 waarden uit de bovenstaande 
tabellen, Ook kan op deze manier voor elke parameter een stan- 
daard deviatie bepaald worden. Deze wordt bepaald uit de 4 para- 
meterwaarden uit de tabel en is dus een heel andere standaard 
deviatie dan de o uit deze tabel. Daarom wordt de hier bepaalde 
standaard deviatie aangegeven met de letter p .  In tabel 3.6 staan 
de resultaten van de middeling van de resultaten uit tabel 3.4 en 
3.5: 

Gemiddelde van de 
Afzonderl. exp. 

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

1. g Experiment 
1 gem. ...... 

Resultaten 

tabel 3.6 
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De standaard deviaties in deze tabel zijn veel groter dan die in 
de voorgaande tabellen. Deze percentages hangen nl. direkt samen 
met het aantal waarden waarover gemiddeld wordt. Bij de bepaling 
van de o l s  gaat het daarbij om 81 meetpunten dus ook 81 meetwaar- 
den, bij de p l s  gaat het slechts om 4 te middelen waarden. 
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E2 02 "2 

3.3 Samenvattins van de resultaten 

an F (XI 

<</li:l 
2.7% 

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

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

10.8% 

3.9% 

2.5% 

0.3% 0.60 

0.40 

0.07 

0.473 

0.425 

Exp. la 1.583 1.a 

1.b 

1.c 

1.d 

0.7% Exp. lb 1.669 

0.3% 0.367 Exp. IC 1.657 

0.454 8.8% 0.17 0.3% Exp. Id 1.603 

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

1.646 0.5% 
......... 

Exp. 2a 5.1% 3.4% 0.58 2.a 

2.b 

2.c 

2.d 

Exp. 2b .... .... 0.41 1.763 .... 
~ 

Exp.2~ 

Exp. 2d 

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

. .  

0.41 2.8% 4.4% 1.676 0.5% 

0.41 2.9% 1.663 0.4% 4.4% 

tabel 3.7 
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4. Kritische analvse van het tweede experiment 

4.1 Inleidinq 

Uit de resultaten gepresenteerd in H.3 bleek het volgende: 

- De resultaten van exp.1 komen goed overeen met de resultaten 
van het gesimuleerde experiment nl. : E1 is slecht te bepa- 
len, E2 en n2 zijn goed te bepalen. 

- De resultaten van exp.2 komen niet overeen met die van het 
gesimuleerde experiment. Volgens de simulatie zou dit expe- 
riment in alle opzichten beter zijn dan exp.1. Bij de bere- 
keningen blijkt echter dat de El-modulus en de n2 verkeerd 
berekend worden. 

Uiteraard is er gezocht naar de oorzaak van de problemen bij 
exp.2. Het enige verschil tussen exp.1 en exp.2 zit in de hori- 
zontaal aangebrachte kracht. Het ligt dus voor de hand om daar de 
oorzaak van de problemen te zoeken. 
Een mogelijke oorzaak kan liggen in de zeer grote rekken die 
optreden in het lipje aan het proefstuk. Op dit lipje wordt de 
horizontale trekkracht aangebracht. De rekken kunnen hier oplopen 
tot meer dan 100% en ook in de direkte omgeving van dit lipje 
zijn de rekken groot. Waarschijnlijk zal het materiaal zich in 
deze omgeving dan ook niet meer lineair gedragen. Het is moge- 
lijk dat de verplaatsingen van de meetpunten die in dit gebied 
liggen met het elementen model niet meer goed te beschrijven 
zijn. Als dit inderdaad het geval is dan zouden de resultaten van 
exp.2 beter kunnen worden als de meetpunten verder uit de rand 
worden gekozen. In 4.2 wordt dit onderzocht. 

Een andere oplossing kan gezocht worden in de vorm van een andere 
elementen-procedure. Door een komplexer element te gebruiken 
kunnen de resultaten verbeteren. Dit element moet in staat zijn 
om niet-lineair materiaalgedrag te beschrijven. Een tweede moge- 
lijkheid is een geometrisch niet lineair rekenende elementenpro- 
cedure. Deze oplossingen worden verder niet uitgewerkt. 

Een mogelijke oorzaak van de problemen kan gezocht worden bij de 
gevoeligheid van de resultaten voor kleine variaties in de rand- 
voorwaarden. Het is mogelijk dat kleine meetfouten of iets ver- 
keerd aangebrachte randvoorwaarden de resultaten sterk beïnvloe- 
den. In 4.3 wordt dit onderzocht. 

Tenslotte is het nog mogelijk dat alle invoer wel goed is maar 
dat de optimalisatie procedure in MAIN2 naar het verkeerde mini- 
mum optimaliseert, namelijk naar een lokaal minimum. 
Om dit te onderzoeken wordt in 4.4 de omgeving waarin de parame- 
ters gezocht moeten worden, de 'zoekruimte', verder beperkt waar- 
door de optimalisatie procedure zoveel mogelijk gedwongen wordt 
om parameters te zoeken met een door ons verwachte waarde. 
In 4.5 wordt het tegenovergestelde gedaan: de zoekruimte wordt 
uitgebreid door het toevoegen van een extra parameter. Zo kan 
onderzocht worden of het globale minimum buiten de oorspronke- 
lijke zoekruimte ligt. 
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4.2 Variëren van het aantal meetpunten 

In alle voorgaande berekeningen is uitgegaan van 81 meetpunten. 
Door de meetpunten verder van de randen te kiezen, met name ver- 
der van de linkerrand zouden de resultaten van exp.2 beter kunnen 
worden. In tabel 4.1 staan deze resultaten van MAIN2 met 81, 49, 
en 25 meetpunten die in een 9x9, 7x7, en 5x5 patroon liggen (zie 
fig. 4.1). Ook wordt MAIN2 een keer gedraaid met 45 meetpunten. 
Dit zijn de 81 oorspronkelijke meetpunten min 4 kolommen van 9 
meetpunten aan de linkerkant. 

fig. 4.1 

Resultaten 

E2 

1.686 

1.711 

1.734 

1.659 

tabel 4.1 

1.1% 0.15 

Blijkbaar leidt het weglaten van meetpunten aan de randen tot 
slechtere resultaten. Som no 2M3 met de meetpunten zover mogelijk 
van de linkerrand af blijkt zelfs de slechtste resultaten te 
geven. Verder is duidelijk dat de waarden die gevonden worden 
voor de El-modulus en de dwarskontraktie erg gevoelig zijn voor 
variaties van het aantal meetpunten. 
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4.3 Variëren van de randvoorwaarden 

In tabel 4.2 staan de resultaten van MAIN2 bij het variëren van 
de randvoorwaarden van exp.2. Alleen de Fzij ( in de tabel F, ) 
en de Fvert ( in de tabel Fv ) worden gevarieerd. 

Stan- 

EXPO2 
2.1 d a a  +O% 0% 4.3% 

. . . . . . .  

+O% 4.0% 

Resultaten 

E2 

1.686 

1.695 

(+0.5%) 

1.676 

(-0.6%) 

1.707 

(+1.2%) 

1.664 

(-1.3%) 

tabel 4.2 

Uit deze tabel blijkt dat de EI  en de n9 

0.4% 2.7% 0.35 

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

0.4% 2.9% 0.38 

~ 

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

0.4% 2.5% 0.33 

~ 

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

0.4% 2.4% 0.32 

gevoelig zijn voor klei- 
ne variaties in dea krachten. AgngenomenGmag worden dat de gemeten 
en de opgelegde kracht: Fvert en Fzij nauwkeuriger te bepalen 
zijn dan de f1.5% resp. de +2% waarmee zij hier gevarieerd zijn. 
De waarden berekend voor de El-modulus blijven echter zelfs bij 
deze variaties veel te groot! en die voor de dwarskontraktie veel 
te klein. 

4.4 Beperken van de zoekruimte van MAIN2 

Het optimalisatie programma in MAIN2 zoekt naar het minimum van 
de funktie voor F(x) uit formule (1.4). Het is echter mogelijk 
dat het programma dit minimum niet bereikt maar stopt bij een 
lokaal minimum. Om dit te onderzoeken is het mogelijk om het 
programma te dwingen te gaan zoeken in een door ons bepaald ge- 
bied. Dit gebied kan bepaald worden door een of meer van de drie 
gezochte parameters een konstante waarde te geven. Deze 'vastge- 
zette' parameters worden dan bij het optimalisatie proces niet 
gevarieerd. In tabel 4.3 staan de resultaten van MAIN2 bij be- 
paalde konstante waarden van de dwarskontraktie koëfficiënt. Deze 
koëfficiënt wordt vastgezet op: 0.45, 0.413, 0.4, en 0.35. De 
tweede waarde in deze rij is de waarde voor n2 zoals bepaald bij 
exp. 1. 
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li 

2K1 

Resultaten 

.............. 
Exp. 2 
"2 = 0.35 

2K2 

.................... 
Exp. 2 
n2 = 0.4 

2K3 
Exp. 2 
n2 = 0.413 

2K4 

..................... 
Exp. 2 
n2 = 0.45 

Vastzetten 
dwarskontraktie ___~  

n2*** F (x) 

0.35 

0.66 

E2 02 

0.4 

0.5% 

.......... 

Standaard 
2.1 Som exp.2 4.3% 1.686 

1.663 0.35 3.7% 

4.1% 

4.3% 

... 

I II 
I 

1.648 0.7% 0.4 1.10 

1.644 0.7% 1.25 0.413 

...... 

.... 

1.77 ... 
..................... 

tabel 4.3 

Opmerkelijk zijn de resultaten van som no 2K4. MAIN2 optimali- 
seert bij een "2 = 0.45 naar vrijwel isotroop materiaal. Naarmate 
n2 weer kleiner gekozen wordt neemt de numerieke waarde die voor 
E$. gevonden wordt weer toe en die voor F ( x )  af. Helaas is duide- 
li3k dat bij som no 2K4 geen minimum wordt gevonden voor F(x), 
deze waarde is bij deze som namelijk veel groter dan bij bijv. de 
standaard sommen. 

Een tweede mogelijkheid om MAIN2 in een bepaalde omgeving te 
laten zoeken is het vastzetten van E1 op een bepaalde waarde. 
Interessant is om E1 = Es te houden zodat MAIN2 gedwongen wordt 
te rekenen met een isotroop materiaalmodel. De resultaten van 
deze isotrope berekeningen staan al in tabel 3.3. In tabel 4.4 
worden deze resultaten voor exp.2 nog eens gegeven. 
Ook bij deze berekening ligt de uiteindelijk bepaalde F (x) hoger 
dan bij de standaard sommen. 

*** De dwarskontraktie wordt konstant gehouden tijdens het 
optimalisatie-proces. 
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tabel 4.4 

4.5 Uitbreiden van de zoekruimte 

In de vorige paragraaf is de omgeving waarin de gezochte para- 
meters moeten liggen beperkt om de optimalisatie procedure in 
MAIN2 zoveel mogelijk in de goede richting te dwingen. In deze 
paragraaf wordt het tegenovergestelde geprobeerd: het vergroten 
van deze zoekruimte. Dit kan gebeuren door de konstitutieve 
matrix SA uit 1-1.3 te vervangen door matrix SB volgens verge- 
lijking (1.23) met (1.24) en (1.25). Het materiaalgedrag wordt nu 
beschreven met 4 i.p.v. met 3 parameters, waardoor de zoekruimte 
dus vergroot is. 
De resultaten van experiment 1 en experiment 2 kunnen met dit 
nieuwe materiaalmodel opnieuw doorgerekend worden. Dit gebeurt op 
dezelfde wijze als in hoofdstuk 3. Voor beide experimenten wordt 
een gesimuleerd experiment doorgerekend, er worden weer twee 
standaard sommen doorgerekend, en de resultaten van alle afzon- 
derlijke experimenten worden nog eens doorgerekend. In tabel 4.5 
staan de resultaten van de gesimuleerde experimenten. Voor de 
materiaalparameters in het model worden de volgende waarden 
gekozen : 

E1 = 1.7 [N/mm2] 
E2 = 1.7 [N/IIUII~] 
n2 = 0.45 
G2 = 0.5 [N/mm2] 

En deze waarden zouden door MAIN2 weer gevonden moeten worden. 
De op de *meetwaarden' gesuperponeerde fout is net zo verdeeld 
als bij de simulatie in H.3. 
De resultaten van de gesimuleerde experimenten wij ken weinig af 
van de resultaten in H.3. Duidelijk is weer dat de E1 modulus bij 
exp.1 moeilijk te bepalen zal zijn. Verder blijkt nu dat bij dit 
experiment ook de nieuw toegevoegde parameter G2 slecht te be- 
palen zal zijn. 
Bij experiment 2 kunnen alle parameters op z'n minst redelijk 
nauwkeurig bepaald worden. 
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tabel 4.5 

In tabel 4 . 6  staan de resultaten van de opnieuw doorgerekende 
standaard sommen: 

Stan- 

1 
1.1 daard 1.657 0.4% 

2.1 1 d”c” 1 1.532 1 4.4%1 1.489 1 1.0% 
Dsp.2 

tabel 4.6 

De resultaten van exp.1 komen weer overeen met de resultaten van 
de gesimuleerde experimenten: de E1 mod. en de G2-mod. zijn 
slecht te bepalen. 
Ook de resultaten van exp.2 komen overeen met de resultaten van 
het gesimuleerde experiment. Er wordt geoptimaliseerd naar vrij- 
wel isotroop materiaal. Hierin zit dan ook het grote verschil met 
de resultaten van exp.2 zoals die in tabel 3.2 staan. Door het 
toevoegen van een extra parameter worden de problemen met exp.2 
opgelost. De waarde voor F(x) die bij exp.2 gevonden wordt is 
veel kleiner dan de waarde die gevonden werd bij het rekenen met 
drie parameters (zie tabel 3.2). 

De afzonderlijke experimenten geven in hoofdzaak dezelfde resul- 
taten als de standaard sommen. In tabel 4 . 7  staan de resultaten 
van het doorrekenen van de af zonderlij ke meetresultaten uit ex- 
periment 1 ,  en in tabel 4 . 8  die van experiment 2. In tabel 4 . 9  
staat het gemiddelde van de resultaten uit tabel 4 . 7  en 4 . 8  met 
de daarbij berekende standaard deviaties p1 t/m p ~ .  
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SOm 

1.a 

1.b 

1.c 

1.d 

2 o a  I --2a 

tabel 4.7 

R e s u l t a t e n  

E1 

1.498 

1.696 

1.456 

1.494 

tabel 4.8 
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tabel 4.9 

Net als bij de standaard sommen is duidelijk dat bij exp.1 de El- 
modulus en de G2-modulus niet te bepalen zijn. Er worden zelfs 
negatieve E- en G-moduli berekend. De dwarskontraktie is bij dit 
experiment slecht te bepalen. 

4 . 6  Samenvattinq analyse 

In dit hoofdstuk zijn de volgende punten naar voren gekomen: 

Bij het rekenen met de oorspronkelijke konstitutieve matrix SA: 

- De bij exp.2 gevonden waarden voor de El-modulus en de 
dwarskontraktie n2 zijn erg gevoelig voor variaties in aan- 
tal en posities van de meetpunten. - De genoemde parameters zijn ook erg gevoelig voor kleine 
variaties van de randvoorwaarden. Deze gevoeligheden zijn 
echter niet groot genoeg om de resultaten van exp.2 te ver- 
klaren. 

- De procedure QUADSüMMINLC optimaliseert binnen de toegestane 
zoekruimte naar het juiste minimum van de funktie F(x) .  Het 
beperken van de zoekomgeving door berekeningen waarbij één 
van de parameters gedwongen wordt een waarde te handhaven 
levert een grotere waarde van F(x) op. 

Bij het rekenen met de konstitutieve matrix 3iB voor transversaal- 
isotrope materialen: 

- Experiment 1 blijkt ongeschikt te zijn voor het bepalen van 
de El-modulus en de G2-modulus. Dit resultaat komt overeen 
met de resultaten van het gesimuleerde experiment. Ook de 
bepaling van de dwarskontraktie: n2 blijkt bij afzonderlijke 
experimenten niet zonder problemen te verlopen. 

- Experiment 2 geeft voor alle parameters op z'n minst een 
redelijke schatting. 

Blijkbaar geeft exp. 2 bij het rekenen met vier materiaalparame- 
ters veel betere resultaten dan bij het rekenen met drie parame- 
ters. De manier waarop de G2-modulus bij het rekenen met drie 
parameters afhankelijk is gemaakt van de E2-modulus en de "2 is 
eigenlijk alleen toegestaan bij isotrope materialen. Aangezien de 
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experimenten gedaan zijn met (vrijwel) isotroop materiaal was te 
verwachten dat het bepalen van drie parameters beter zou gaan dan 
het bepalen van vier parameters. Uit de resultaten blijkt echter 
dat deze beperking van de zoekomgeving tot foutieve resultaten 
kan leiden. Het minimum van de funktie F(x) blijkt buiten de 
oorspronkelijke zoekomgeving te vallen waardoor de optimalisatie 
procedure in MAIN2 naar een verkeerd minimum optimaliseert. 

Er is nog niet 
voor de parame 
kend zijn met 
troop rekenen 

ingegaan op de verschillen in absolute waarde die 
ters gevonden worden. De E-moduli zoals die bere- 
matrix SB zijn veel kleiner dan die bij het iso- 
(met matrix SC). Aangezien de uiteindelijk bere- 

kend; waarde voor F(x) bij de isotrope berekeningen veel groter 
is dan bij de transversaal-isotrope berekeningen mag aangenomen 
worden dat deze laatste berekeningen nauwkeuriger zijn. 
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5. Konklusies en suqqesties voor voortqanq 

De resultaten van het schatten van materiaalparameters volgens de 
hier beschreven methode zijn hoopgevend. Het blijkt mogelijk te 
zijn om uit een eenvoudig experiment in een keer vier materiaal- 
parameters te bepalen. 
Daarbij zal er vooraf bekeken moeten worden hoe het uit te voeren 
experiment eruit zal zien. Een ongeschikt experiment kan leiden 
tot onnauwkeurige of onmogelijke resultaten. Zo blijken bij het 
in dit verslag beschreven experiment 1, een eenvoudige trekproef, 
slechts twee van de vier parameters redelijk nauwkeurig bepaald 
te kunnen worden. Experiment 2, eenzelfde trekproef met een extra 
kracht opzij, blijkt wel een geschikt experiment te zijn. Bij dit 
experiment kunnen dan ook in een keer de vier parameters bepaald 
worden. De keuze van een experiment kan bepaald worden aan de 
hand van gesimuleerde experimenten. Mogelijk kan er een beter 
experiment ontworpen worden voor het bepalen van de vier parame- 
ters. In de inleiding is er echter al op gewezen dat het niet de 
bedoeling was een te specifiek experiment te ontwerpen. 

Verder zal goed bekeken moeten worden welke materiaalparameters 
precies bepaald moeten worden. Het vooraf beperken van het aantal 
parameters blijkt te kunnen leiden tot foutieve resultaten. 

Om de hier beschreven methode voor het schatten van de parameters 
praktisch bruikbaar te maken is het noodzakelijk een andere ele- 
menten procedure te implementeren. Bij voorkeur moet dit een be- 
staande procedure zijn die binnen het programma MAIN aangeroepen 
kan worden. Door het gebruik van bestaande procedures kan het 
aantal mogelijkheden van de elementen procedure sterk vergroot 
worden (bijv. meshgenerator, koppelen van knooppuntsverplaat- 
singen, betere elementen, meetpunten niet op knooppunten, etc.). 
Daarbij zal er wel op gelet moeten worden dat de benodigde reken- 
tijden niet te lang worden. Met de nu gebruikte snelle elementen 
procedure heeft MAIN2 voor sommige berekeningen al meer dan een 
uur cpu-time nodig op een VAX-computer. 

Het uitvoeren van de experimenten blijkt een tijdrovende bezig- 
heid te zijn. Het maken van foto's die daarna ontwikkeld, afge- 
drukt, gedigitaliseerd, en via diverse programma's verder ver- 
werkt moeten worden is een omslachtige bezigheid, die onderweg 
ongetwijfeld extra meetfouten oplevert. Het zou praktischer zijn 
als hier betere (video) apparatuur voor gebruikt kon worden. Bij 
het werken met grotere of veel kleinere proefstukken zal dit 
zelfs noodzakelijk zijn. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de hier beschreven procedure 
tot goede resultaten zal leiden als er een zorgvuldige keuze en 
modellering van het uit te voeren experiment aan vooraf gaat. 
Met de hierboven genoemde praktische verbeteringen kan de methode 
tot een snelle en goede schatting van een aantal materiaalparame- 
ters leiden. 



Bijlage 1 - 1 
Biilase 1 : De extra verwerkinss prosramma's. 

De programma's in deze bijlage zijn geschreven in PASCAL. 

PROGRAM ORDENING(INPUT,INDATA,OUTPUT,OUTDATA); 

{ Dit programma ordent de invoer file met koordinaten. De markers 
met bijbehorende koordinaten op het proefstuk worden net zo 
genummerd als de knooppunten in het gebruikte elementenmodel. 
De markers op de klemmen worden gescheiden van die van het 
proefstuk } 

VAR I 
J 
K 
KOLOMNR 
RI JNR 
KNPTNR 
T 
NPRFST 
NBVNKLM 
NNDRKLM 
NTOT 

XKOORD 
YKOORD 
ZKOORD 
ZMAX 
ZMIN 
ZINT 
XMAX 
XMIN 
XINT 

: INTEGER; 
: INTEGER; 
: INTEGER; 
: INTEGER; 
: INTEGER; 
: INTEGER; 
: INTEGER; 
: INTEGER; 
: INTEGER; 
: INTEGER ; 
: INTEGER; 

{ Teller knooppunten } 
{ Teller bovenste ref.markers } 
{ Teller onderste ref.markers } 
{ 1...11 } 
{ 1..11 } 
{ 1..121 } 

{ Aantal markers op proefstuk } 
{ Aantal markers op de bovenklem } 
{ Aantal markers op de onderklem } 
{ Totaal aantal markers } 

: REAL ; 
:REAL; 
:REAL; 
:REAL; { Grootste Z-waarde } 
:REAL; { Kleinste Z-waarde } 
:REAL; { Interval in Z-richting } 
:REAL; { Grootste X-waarde } 
:REAL; { Kleinste X-waarde } 
:REAL; { Interval in X-richting } 

XORD :ARRAY [1..200] OF REAL; { File met geordende 

YORD :ARRAY [1..200] OF REAL; { File met geordende 

ZORD :ARRAY [1..200] OF REAL; { File met geordende 

X-koordinaten } 

Y-koordinaten } 

Z-koordinaten } 

INFILE :STRING[20]; 
UITFILE :STRING[20]; 

INDATA :TEXT; 
OUTDATA :TEXT; 

BEGIN WRITE( 'GEEF DE NAAM VAN DE INVOERFILE (*.OUT) : I) ; 
READLN (INFILE) ; 
WRITE( 'GEEF DE NAAM VAN DE UITVOERFILE (UIT??.OUT) 
READLN (UITFILE) ; 

: I )  ; 

ASSIGN (INDATA, INFILE) ; 
ASSIGN(OUTDATA,UITFILE); 
REWRITE (OUTDATA) ; 
RESET (INDATA) ; 

{ Bepalen van de grenzen waarbinnen de markers op het 
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proefstuk moeten liggen} 

WRITE('GEEF DE GROOTSTE Z-WAARDE : ') i  
READLN (ZMAX) ; 

WRITE('GEEF DE KLEINSTE Z-WAARDE :')i 
READLN (ZMIN) ; 

ZINT : = (ZMAX-ZMIN) /10 ; 

WRITE('GEEF DE GROOTST X-WAARDE : I ) ;  

READLN (XMAX) ; 

WRITE('GEEF DE KLEINSTE X-WAARDE : I ) ;  

READLN (XMIN) ; 

XINT: = (XMAX-XMIN) /10 ; 

WRITE(IGEEF HET AANTAL MARKERS OP HET PROEFSTUK (121) : I ) ;  

READLN (NPRFST) ; 

WRITE('GEEF HET AANTAL MARKERS OP DE BOVENKLEM : I ) ;  

READLN (NBVNKLM) ; 

WRITE('GEEF HET AANTAL MARKERS OP DE ONDERKLEM : I ) ;  

READLN (NNDRKLM) ; 

{ Initialiseren van de tellers } 

I:=O; 
J:=NPRFST+l; 
K:=NPRFST+NBVNKLM+l; 
NTOT:=NPRFST+NBVNKLM+NNDRKLM; 

{ Leegmaken van de array's waarin de geordende koordinaten 
moeten komen } 

FOR T:=l TO NTOT DO 
BEGIN XORD[T]:=O; 

YORD[T]:=O; 
ZORD[T]:=O; 

END; 

{ Inlezen en selekteren van de koordinaten } 

FOR T:=l TO NTOT DO 
BEGIN READ(INDATA,XKOORD); 

READ(INDATA,YKOORD); 
READLN (INDATA, ZKOORD) ; 

IF (ZKOORD<ZMIN) OR (ZKOORD>ZMAX) THEN 
BEGIN IF (ZKOORD>ZMAX) THEN 

BEGIN XORD[J]:=XKOORD; 
YORD[J]:=YKOORD; 
ZORD[J]:=ZKOORD; 

J:=J+l; 
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IF (ZKOORD<ZMIN) THEN 
BEGIN XORD[K]:=XKOORD; 

YORD[K]:=YKOORD; 
ZORD[K]:=ZKOORD; 

K:=K+l 
END 

END 

ELSE 

BEGIN RIJNR:=ROUND((ZKOORD-ZMIN)/ZINT)+l; 
KOLOMNR:=ROUND((XKOORD-XMIN)/XINT)+l; 
KNPTNR:=(RIJNR-l)*ll+KOLOMNR; 

XORD[KNPTNR]:=XKOORD; 
YORD[KNPTNR]:=YKOORD; 
ZORD[KNPTNR]:=ZKOORD; 

I:=I+l; 
END 

END; 

{ kontrole } 

WRITELN('ER ZIJN :',K-l,' PUNTEN GEORDEND'); 

WRITELN('EN :',(J-1)-1,'REF.MARKERS OP DE BOVENSTE KLEM'); 
WRITELN('EN :',(K-l)-(J-l),'REF.MARKERS OP DE ONDERSTE 

WRITELN('WAARVAN KNOOPPUNTEN'); 

KLEM ) ; 

{ Wegschrijven van de koordinaten. 
De eerste plaatsen worden bezet door de koordinaten van de 
markers op het proefstuk } 

FOR T:=l TO NPRFST DO 
BEGIN 

WRITE (OUTDATA, T) ; 
WRITE (OUTDATA, XORD [TI ) ; 
WRITE(OUTDATA,YORD[T]); 
WRITELN (OUTDATA, ZORD [ TI ) ; 

IF T MOD 11=0 THEN 
BEGIN WRITELN; 

END 
WRITELN (OUTDATA) ; 

END; 

WRITELN (OUTDATA) ; 
WRITELN (OUTDATA) ; 

{ Daarna de markers op de bovenklem } 

FOR T : = (NPRFST+l) TO (NPRFST+NBVNKLM) DO 
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BEGIN WRITE (OUTDATA, T) ; 

WRITE (OUTDATA, XORD [TI ) ; 
WRITE (OUTDATA, YORD [TI ) ; 
WRITELN(OUTDATA,ZORD[T] ) ; 
WRITELN ( BOVEN , T) ; 

END; 

WRITELN (OUTDATA) ; 
WRITELN (OUTDATA) ; 

{ Tenslotte die op de onderklem ) 

FOR T:=(NPRFST+NBVNKLM+l) TO NTOT DO 
BEGIN WRITE (OUTDATA, T) ; 

WRITE(OUTDATA,XORD[T]) ; 
WRITE (OUTDATA,YORD[T] ) ; 
WRITELN (OUTDATA, ZORD [ TI ) ; 
WRITELN ( ONDER , T) ; 

END; 

CLOSE (OUTDATA) ; 

END. 
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PROGRAM TRANSFORMATIE(INPUT,INDATA,OUTPUT,OUTDATA); 

{ Dit programma verzorgt een assentransformatie. Deze 
transformatie bestaat uit een rotatie om de z-as gekombineerd 
met een translatie. Verder worden de koordinaten van de 
randmarkers gekorrigeerd } 

VAR NTOT 
PUNTR 

PUNTL 

T 
TELLER 

XRC 

YRC 

COSALFA 
SINALFA 
xo 
YO 

zo 

XKOORD 

YKOORD 

ZKOORD 

XVLAK 

YVLAK 

ZVLAK 

INFILE 
UITFILE 

INDATA 
OUTDATA 

: INTEGER; 
: INTEGER; 

: INTEGER; 

: INTEGER; 
: INTEGER; 

:REAL; { 

:REAL; { 

:REAL; { 
:REAL; { 
:REAL; { 

:REAL; { 

:REAL; { 

Totaal aantal markers } 
Het nr. van een punt rechts op de 
onderklem } 
Het nr. van een punt links op de 
onderklem } 
Teller } 
Teller } 

Richtingskoefficient in x-richting v.d. 
nieuwe x-as } 
Richtingskoefficient in y-richting v.d. 
nieuwe x-as } 
Cos van de transformatiehoek } 
Sin van de transformatiehoek } 
Oorspr. x-koordinaat v.d. nieuwe 
oorsprong } 
Oorspr. y-koordinaat v.d. nieuwe 
oorsprong } 
Oorspr. z-koordinaat v.d. nieuwe 
oorsprong } 

:ARRAY[1..163] OF REAL; { X-koord. van de markers 

:ARRAY[1..163] OF REAL; { Y-koord. van de markers 

:ARRAY[1..163] OF REAL; { Z-koord. van de markers 

:ARRAY[1..163] OF REAL; { X-koord. van de markers 

:ARRAY[1..163] OF REAL; { Y-koord. van de markers 

:ARRAY[1..163] OF REAL; { Z-koord. van de markers 

t.o.v. oude basis } 

t.o.v. oude basis } 

t.o.v. oude basis } 

t.o.v. nieuwe basis } 

t.o.v. nieuwe basis } 

t.o.v. nieuwe basis } 

:STRING[20]; 
:STRING[20]; 

: TEXT ; 
: TEXT ; 

BEGIN WRITE(IGEEF DE NAAM VAN DE INVOERFILE (UIT??.OUT) : I ) ;  

READLN (INFILE) ; 
WRITE ( 'GEEF DE NAAM VAN DE UITVOERFILE (VLAK??. OUT) : I ) ; 
READLN (UITFILE) ; 

ASSIGN (INDATA, INFILE) ; 

REWRITE (OUTDATA) ; 
RESET ( INDATA) ; 

ASSIGN (OUTDATA,UITFILE) ; 
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WRITE ( 'GEEF HET TOTALE AANTAL MARKERS: 
READLN (NTOT) ; 

) : 

{ Inlezen van de koordinaten van alle markers } 

FOR T:=l TO NTOT DO 
BEGIN READ(INDATA,TELLER); 

READ ( INDATA, XKOORD [ T ] ) : 

READLN(INDATA,ZKOORD[T]); 
READ (INDATA, YKOORD[ TI ) ; 

END; 

{ Bepalen van de nieuwe oorsprong (PUNTL) en een tweede punt 
} op de onderklem om de nieuwe x-as door te leggen (PUNTR) 

WRITE('GEEF EEN MARKER-NR. OP DE ONDERKLEM MET EEN GROTE 
Y-KOORDINAAT: ' ) ; 

READLN (PUNTR) ; 

READLN (PUNTL) ; 

{ Berekenen van de richtingskoefficient van de nieuwe x-as en 
berekenen van de transformatiehoek } 

WRITE('GEEF EEN MARKER-NR OP DE ONDERKLEM MET EEN KLEINE 
Y-KOORDINAAT: ' ) ; 

XRC:=XKOORD[PUNTR]-XKOORD[PUNTL]; 
YRC : =YKOORD [ PUNTR] -YKOORD [ PUNTL] ; 

COSALFA: =YRC/ (SQRT (SQR (XRC) +SQR (YRC) ) ) ; 
SINALFA:=SQRT(l-SQR(COSALFA)); 

XO:=XKOORD[PUNTL]; 
YO:=YKOORD[PUNTL]; 
ZO:=ZKOORD[PUNTL]; 

{ Berekening van de nieuwe koordinaten van alle markers na 
transformatie en rotatie van het assenstelsel } 

FOR T:=l TO NTOT DO 
BEGIN 

XVLAK~T]~~~XKOORD~T~-XO)*COSALFA-(YKOORD~T]-YO)*SINALFA~ 
YVLAK[T]~~(YKOORD[T]-YO)*COSALFA+(XKOORD[T]-XO)*SINALFA~ 
ZVLAK[T]:=ZKOORD[T]-ZO; 

END; 

{ Aanpassen van de koordinaten van de randen in y- of 
z-richting } 

FOR T:=l TO 11 DO ZVLAK[T]:=ZVLAK[T]-O.5; 
FOR T:=lll TO 121 DO ZVLAK[T]:=ZVLAK[T]+O.5; 
FOR T:=l TO 11 DO YVLAK[ll*(T-l)+l] :=YV~K[li*(T-1)+1]-0.5~ 
FOR T:=l TO 11 DO Y V L A K [ 1 l * ( T - 1 ) + 1 l ] : = Y V L A K [ 1 1 * ( T - l ) + l l ] + 0 . 5 ~  

WRITELN ( XRC= ' , XRC) 
WRITELN ( I YRC= ' , YRC) ; 
WRITELN('X0 =',Xo) 
WRITELN( 'YO = I  ,YO) ; 
WRITELN('Z0 =',ZO); 
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{ Wegschrijven van de nieuwe koordinaten } 

FOR T:=l TO NTOT DO 
BEGIN WRITE(OUTDATA,T); 

WRITE (OUTDATA, XVLAK [TI ) ; 

WRITELN (OUTDATA, ZVLAK[ TI ) ; 
WRITE(OUTDATA,YVLAK[T]); 

IF T MOD 11=0 THEN WRITELN(0UTDATA); 
END: 

CLOSE (OUTDATA) : 

END. 
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PROGRAM HIDDELING(INPUT,INDATA,OUTPUT,OUTDATA); 

{ Dit programma berekent : 

1 - De gemiddelde koordinaten van de markers in de referentie 
toestand door het gemiddelde van deze koordinaten over vier 
referentie files te berekenen. Deze koordinaten worden 
weggeschreven naar de file REFGEM Waaruit MAIN2 de 
geometrie van het proefstuk kan bepalen. 

2 - De verplaatsingen van elke marker in de gerekte toestand 
bij exp.1. Deze verplaatsingen worden weggeschreven naar de 
file VERPLlGEM die als invoer van MAIN2 zal dienen bij 
exp. 1. 

3 - De verplaatsingen van elke marker in de gerekte toestand 
met een kracht opzij bij exp.2. Deze verplaatsingen worden 
weggeschreven naar de file VERPL2GEM die als invoer van 
MAIN2 zal dienen bij exp.2. 

4 - Naast bovenstaande files worden nog een aantal files 
aangemaakt waarin behalve de gemiddelde koordinaten of 
verplaatsingen ook de standaard deviaties staan vermeld 
voor alle markers. Deze standaard deviaties geven een 
indruk van de gemaakte meetfout, terwijl de 
verplaatsingen van de bovenklem nodig zijn om te 
korrigeren voor verplaatsingen van deze klem in X-richting 

1 

TYPE 
ARRAYlDR=ARRAY[1..165] OF REAL: 
NAAM=STRING [ 2 O ]  ; 

VAR 
N : INTEGER; 
NTOT : INTEGER; 

SOMX : ARRAY 1DR; 

SOMY :ARRAYlDR; 

SOMZ :ARRAYlDR; 

SOMX2 : ARRAY 1DR ; 

SOMY2 :ARRAYlDR; 

SOMZ2 :ARRAYlDR; 

GEMX : ARRAY 1DR; 

GEMY :ARRAYlDR; 

GEMZ : ARRAY 1DR ; 

VARX :ARRAYlDR; 

Teller l...NTOT } 
Totaal aantal markers } 

Som van de X-koord. van een marker in 
vier files } 
Som van de Y-koord. van een marker in 
vier files } 
Som van de Z-koord. van een marker in 
vier files } 
Kwadratensom van de X-koord. van een 
marker in vier files } 
Kwadratensom van de Y-koord. van een 
marker in vier files } 
Kwadratensom van de Z-koord. van een 
marker in vier files } 
Gemiddelde van de X-koordinaten in vier 
ref. files } 
Gemiddelde van de Y-koordinaten in vier 
ref.files } 
Gemiddelde van de Z-koordinaten in vier 
ref.files } 
Standaard deviatie van de X-koordinaten 
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in vier files } 
VARY :ARRAYlDR; { Standaard deviatie van de Y-koordinaten 

in vier files } 
VARZ :ARRAYlDR; { Standaard deviaties van de Z-koordinaten 

in vier files } 
GEMXGEREKT:ARRAYlDR; { Gemiddelde van de X-koordinaten in vier 

gerekte files } 
GEMYGEREKT:ARRAYlDR; { Gemiddelde van de Y-koordinaten in vier 

gerekte files } 
GEMZGEREKT:ARRAYlDR; { Gemiddelde van de Z-koordinaten in vier 

gerekte files } 
XVERPL :ARRAYlDR; { Verplaatsing van een marker in X-richt. } 
YVERPL :ARRAYlDR; { f l  I f  f l  I f  I I y- I f  1 
ZVERPL :ARRAYlDR; { I f  I f  I f  I I  I f  z- I f  1 

FILENAAM :NAAM; 

INDATA : TEXT ; 
OUTDATA : TEXT ; 
OUTDT : TEXT ; 
OUTREK : TEXT ; 

PROCEDURE LEES (VAR F1LENAAM:NAAM) ; 

VAR 

I :INTEGER; { Inlees param. } 
T :INTEGER; { Teller l...NTOT } 

XKO0RD:REAL; 
YKO0RD:REAL; 
ZKO0RD:REAL; 

BEGIN ASSIGN (INDATA, FILENAAM) ; 
RESET (INDATA) ; 

{ Inlezen van de koordinaten van de markers } 

FOR T:=l TO NTOT DO 
BEGIN READ(INDATA,I); 

READ(INDATA,XKOORD); 
READ (INDATA I YKOORD) ; 
READLN (INDATA I ZKOORD) ; 

{ Bepalen van de nieuwe som en kwadratensom van de 
afzonderlijke koordinaten } 

SOMX[T]:=SOMX[T]+XKOORD; 
SOMY[T]:=SOMY[T]+YKOORD; 
SOMZ[T] :=SOMZ[T]+ZKOORD; 

END; 
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CLOSE ( INDATA) ; 

END; { Einde procedure LEES } 

BEGIN ASSIGN(OUTDATA,'KOORD.DAT'); 
ASSIGN(OUTDT,'REFGEM.DAT'); 
REWRITE (OUTDATA) ; 
REWRITE (OUTDT) ; 

WRITE('GEEF HET TOTAAL AANTAL MARKERS: ' ) ;  
READLN (NTOT) ; 

{ Leegmaken van een aantal array's } 

FOR N:=l TO NTOT DO 
BEGIN SOMX[N]:=O; 

SOMY[N]:=O; 
SOMZ [NI :=O ; 
SOMX2 [NI : =O ; 
SOMY2[N] :=O; 
SOMZ2 [NI :=O; 

END ; 

{ Inlezen van de afzonderlijke files } 

WRITE ( 'GEEF DE EERSTE REFERENTIE FILE (VLAK?? .OUT) : ) ; 
READLN (FILENAAM) ; 
LEES (FILENAAM) ; 

WRITE('GEEF DE TWEEDE REFERENTIE FILE (VLAK??.OUT): I ) ;  

READLN (FILENAAM) ; 
LEES (FILENAAM) ; 

WRITE ( 'GEEF DE DERDE REFERENTIE FILE (VLAK??. OUT) : I ) ; 
READLN (FILENAAM) ; 
LEES (FILENAAM) ; 

WRITE ( 'GEEF DE VIERDE REFERENTIE FILE (VLAK??. OUT) : I ) ; 
READLN (FILENAAM) ; 
LEES (FILENAAM) ; 

{ Wegschrijven van alle gegevens } 

WRITELN(OUTDATA,'KNPTNR. X-GEM. 
VAR-x VAR-Y 

WRITELN (OUTDATA) ; 

Y -GEM. Z -GEM. 
VAR-z ' ) ; 

{ Berekenen van het gemiddelde en de standaard deviaties } 

FOR N:=l TO NTOT DO 
BEGIN GEMX[N]:=SOMX[N]/4; 

GEMY[N]:=SOMY[N]/4; 
GEMZ[N] :=SOMZ[N]/4; 

VARX[N] :=SQRT ( (SOMX2 [NI - (SOMX [NI ) * (SOMX [NI ) /4) /3) ; 
VARY [NI :=SQRT ( (SOMY2 [NI - (SOMY [NI ) * (SOMY [NI ) /4) /3) 
VARZ [NI : =SQRT ( (SOMZ2 [NI - (SOMZ [NI ) * (SOMZ [NI ) /4) /3) ; 
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{ Wegschrijven van deze gegevens } 

WRITE(OUTDATA,N:4, I I ) ;  

WRITE(OUTDATA,GEMXIN]:lO,l I ) ;  

WRITE(OUTDATA,GEMYIN]:lO,l I) ;  

WRITE(OUTDATA,GEMZ[N]:lO,' I ) ;  

WRITE(OUTDATA,VARX[N]:9, I I )  ; 

WRITELN(OUTDATA,VARZ[N]:9,1 I) ;  

WRITELN (OUTDATA) ; 

WRITE(OUTDATA,VARY[N] :9, ' I )  ; 

{ Wegschrijven van de gemiddelde koordinaten naar de 
file: REFGEM die de invoer wordt van MAIN2. } 

IF NC122 THEN 
BEGIN WRITELN(OUTDT,N); 

WRITELN (OUTDT, GEMY [NI ) ; 
WRITELN (OUTDT, GEMZ [NI ) ; 
WRITELN (OUTDT) ; 

END 

END; 

CLOSE (OUTDATA) ; 
CLOSE (OUTDT) ; 

{ Bovenstaande procedure wordt herhaald om de gemiddelde 
koordinaten van de markers bij exp.1 in de verplaatste 
toestand te kunnen bepalen. Daarna is het ook mogelijk om 
de verplaatsingen van een marker bij exp.1 te berekenen als 
zijnde het verschil van zijn gemiddelde koordinaten in de 
verplaatste toestand en zijn gemiddelde koordinaten in de 
referentie toestand: VERPLlGEM kan worden berekend. } 

ASSIGN(OUTDATA,'VERPL.DAT'); 

ASSIGN (OUTREK, 'REKTST. DAT' ) ; 
REWRITE (OUTDATA) ; 
REWRITE (OUTDT) ; 
REWRITE (OUTREK) i 

ASSIGN(OUTDT,'VERPLlGEM.DAT'); 

{ Leegmaken van de gebruikte array's } 

FOR N:=l TO NTOT DO 
BEGIN SOMX[N]:=O; 

SOMY[N]:=O; 
SOMZ[N]:=O; 
SOMX2 [NI : =O ; 
SOMY2 [NI :=O; 
SOMZ2 [NI :=O; 

END; 

{ Inlezen van de afzonderlijke files } 

WRITE('GEEF DE EERSTE OPGEREKTE TOESTAND FILE (VLAK??.OUT): 

READLN (FILENAAM) ; 
1 ;  
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LEES (FILENAAM) ; 

WRITE('GEEF DE TWEEDE OPGEREKTE TOESTAND FILE (VLAK??.OUT): 

READLN (FILENAAM) ; 
LEES (FILENAAM) ; 

1; 

WRITE(IGEEF DE DERDE OPGEREKTE TOESTAND FILE (VLAK??.OUT): 

READLN (FILENAAM) ; 
LEES (FILENAAM) ; 

1; 

WRITE ('GEEF DE VIERDE OPGEREKTE TOESTAND FILE (VLAK??.OUT):' 

READLN (FILENAAM) ; 
LEES (FILENAAM) ; 

1; 

{ Wegschrijven van alle gegevens } 

WRITELN(OUTREK,'KNPTNR. XREK-GEM. YREK-GEM. ZREK-GEM. 
VAR-x VAR-Y VAR-z ) ; 

WRITELN (OUTREK) ; 

{ Berekenen van het gemiddelde en de standaard deviaties } 

FOR N:=l TO NTOT DO 
BEGIN GEMXGEREKT[N]:=SOMX[N]/4; 

GEMYGEREKT[N]:=SOMY[N]/4; 
GEMZGEREKT[N]:=SOMZ[N]/4; 

VARX [NI : =SQRT ( (SOMX2 [NI - (SOMX [NI ) * (SOMX [NI ) /4 ) /3 ) ; 
VARY [NI :=SQRT( (SOMY2 [NI - (SOMY [NI ) * (SOMY [NI )/4)/3) 
VARZ [ N ] : =SQRT ( ( SOMZ 2 [ N ] - ( SOMZ [ N ] ) * ( SOMZ [ NI ) /4 ) / 3 ) 

{ Berekenen van de verplaatsingen } 

XVERPL[N]:=GEMXGEREKT[N]-GEMX[N]; 
YVERPL[N]:=GEMYGEREKT[N]-GEMY[N]; 
ZVERPL[N]:=GEMZGEREKT[N]-GEMZ[N]; 

{ Wegschrijven van deze gegevens 1 
WRITE (OUTDATA, N) : 
WRITE(OUTDATA,XVERPL[N]) ; 
WRITE(OUTDATA,YVERPL[N]); 
WRITELN(OUTDATA,ZVERPL[N]); 
WRITELN (OUTDATA) ; 

WRITE (OUTREK, N: 4 ,  I ',GEMXGEREKT[N]:lO,' I ,  

WRITELN(OUTREK,VARX[N]:9,' ',VARY[N]:9,' ',VARZ[N]:9, 

WRITELN (OUTREK) ; 

GEMYGEREKT[N]:lO,' I,GEMZGEREKT[N]:lO,' I ) ;  

' I ) ;  

{ Wegschrijven van de verplaatsingen naar een file die 
de invoer wordt van MAIN2 bij experiment 1: VERPLlGEM.} 

IF N<122 THEN 
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BEGIN WRITELN (OUTDT, N) ; 

WRITELN (OUTDT, YVERPL [ NI ) ; 
WRITELN (OUTDT, ZVERPL [ NI ) ; 
WRITELN (OUTDT) ; 

END 

END; 

CLOSE (OUTDATA) ; 
CLOSE (OUTDT) ; 
CLOSE (OUTREK) ; 

{ De hele procedure wordt nog eens herhaald om de 
verplaatsingen te bepalen van de markers in de toestand met 
de kracht opzij. Deze verplaatsingen van de markers bij 
exp.2 worden weggeschreven naar een file die als invoer van 
MAIN2 kan dienen: VERPL2GEM. } 

ASSIGN (OUTDATA, 'VERPLZ. DAT I ) ; 
ASSIGN(OUTDT,1VERPL2GEM.DAT'); 
ASSIGN(OUTREK,'REKTSTZ.DAT'); 
REWRITE (OUTDATA) ; 

REWRITE (OUTREK) ; 
REWRITE (OUTDT) ; 

{ Leegmaken van de gebruikte array's } 

FOR N:=l TO NTOT DO 
BEGIN SOMX[N]:=O; 

SOMY[N]:=O; 
SOMZ [NI : =O ; 
SOMX2 [NI : =O ; 
SOMY2[N] :=O; 
SOMZ2 [NI : =O ; 

END; 

{ Inlezen van de afzonderlijke files } 

WRITE('GEEF DE EERSTE FILE MET VERPL. MET EEN KRACHT OPZIJ 
(VLAK??. OUT) : ) ; 

READLN (FILENAAM) ; 
LEES (FILENAAM) ; 

WRITE('GEEF DE TWEEDE FILE MET VERPL. MET EEN KRACHT OPZIJ 

READLN (FILENAAM) ; 
LEES (FILENAAM) ; 

(VLAK??.OUT) : I ) ;  

WRITE('GEEF DE DERDE FILE MET VERPL. MET EEN KRACHT OPZIJ 

READLN (FILENAAM) ; 
LEES (FILENAAM) ; 

(VLAK??.OUT) : I )  ; 

WRITE('GEEF DE VIERDE FILE MET VERPL. MET EEN KRACHT OPZIJ 
(VLAK?? .OUT) : I ) ; 

READLN (FILENAAM) ; 
LEES (FILENAAM) ; 
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{ Wegschrijven van alle gegevens } 

WRITELN(OUTREK,'KNPTNR. XREK-GEM. YREK-GEM. ZREK-GEM. 
VAR-x VAR-Y VAR-z ' ) ; 

WRITELN (OUTREK) ; 

{ Berekenen van het gemiddelde en de standaard deviaties } 

FOR N:=l TO NTOT DO 
BEGIN GEMXGEREKT[N]:=SOMX[N]/4; 

GEMYGEREKT[N]:=SOMY[N]/4; 
GEMZGEREKT[N]:=SOMZ[N]/4; 

VARX[N] :=SQRT( (SOMX2[N]-(SOMX[N])*(SOMX[N])/4)/3) 
VARY [NI : =SQRT ( ( SOMY 2 [ N ] - ( SOMY [NI ) * ( SOMY [ N ] ) / 4 ) / 3 ) 
VARZ [ N ] : =SQRT ( ( SOMZ 2 [ N ] - ( SOMZ [ N ] ) * ( SOMZ [ N ] ) / 4 ) / 3 ) ; 

{ Berekenen van de verplaatsingen } 

XVERPL[N]:=GEMXGEREKT[N]-GEMX[N]; 
YVERPL[N]:=GEMYGEREKT[N]-GEMY[N]; 
ZVERPL[N]:=GEMZGEREKT[N]-GEMZ[N]; 

{ Wegschrijven van deze gegevens } 

WRITE (OUTDATA, N) ; 
WRITE (OUTDATA, XVERPL [ NI ) ; 
WRITE(OUTDATA,YVERPL[N]); 
WRITELN(OUTDATA,ZVERPL[N]); 
WRITELN (OUTDATA) ; 

WRITE(OUTREK,N:4,' ',GEMXGEREKT[N]:lO,I I ,  

WRITELN(OUTREK,VARX[N]:9,' ',VARY[N]:9,' ',VARZ[N]:9, 

WRITELN (OUTREK) ; 

GEMYGEREKT[N]:lO,I ',GEMZGEREKT[N]:lO,I I ) ;  

' I ) ;  

{ Wegschrijven van de verplaatsingen naar een file die 
de invoer wordt van MAIN2 bij het tweede experiment: 
VERPLSGEM. } 

IF N<122 THEN 
BEGIN WRITELN (OUTDT, N) ; 

WRITELN (OUTDT) ; 

WRITELN (OUTDT , YVERPL [NI ) ; 
WRITELN (OUTDT, ZVERPL [ NI ) ; 

END 

END; 

CLOSE (OUTDATA) ; 
CLOSE (OUTDT) ; 
CLOSE (OUTREK) ; 

END. 
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Bijlacre 2 De standaard invoer. 

Voor de met het experiment en met de optimalisatie samenhangende 
faktoren moeten een aantal waarden worden ingevoerd. Voor de uit- 
gevoerde experimenten bestaat de standaard invoer uit de volgende 
waarden : 

Voor het emeriment: 

- Aantal meetpunten 
- Positie van de meetpunten: 

- Randvoorwaarden 

- Geometrie 

Voor de oDtimalisatie 

- Startwaarden 

- Optimalisatie methode 

- Stopkriterium 

81 (9*9)  

wordt bepaald uit de referen- 
tie files: REFGEM bij het 
rekenen met de gemiddelde 
koördinaten, en REFa t/m REFb 
bij het rekenen met de 
afzonderlijke experimenten. 

de trekkracht en de voor- 
geschreven verplaatsing van de 
bovenklem in x-richting worden 
bij elk experiment afzonder- 
lijk gemeten. De horizontaal 
aangebrachte kracht bij exp.2 
bedraagt 0.30 [Nl. Bij het 
rekenen met gemiddelde 
koördinaten/verplaatsingen 
worden ook de randvoorwaarden 
gemiddeld, bij de afzon- 
derlijke experimenten niet. 

Dikte = 0.121 [mm]. 
b * h worden bepaald door de 
koördinaten van de randmar- 
kers (b * h N 45 * 46 ) .  

E1 = 1.8 [N/mm2], 
E2 = 1.8 [N/m2], 
ny = 0 . 4  
G2 = 0.6 [N/m2] 

Methode van Marquardt. De 
stapgrootte in de zoekrichting 
wordt bepaald door een li- 
neaire zoekprocedure. 

Het programma stopt als 
voldaan is aan: 

met: E abs en E rel : toleran- 

ties voor de eindtesten. 
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- Matrix E wordt niet aangepast tijdens 

de berekeningen. 

Opmerkingen: 

Het gemiddelde van de gemeten waarden voor de randvoorwaarden 
bedragen: 

Exp.2 Exp. 1 I 
- 

- Fvert = 0.4444 [NI - Fvert = 0.4815 [NI 
- - - ux = -0.148 [mm] I - ux = -0.140 [mm] 

Met Fvert: de gemiddelde kracht in trekrichting en Gx: de gemid- 
delde verplaatsing van de bovenklem in x-richting. 

- 

De dikte van het proefstuk is bepaald door een groot aantal dik- 
te metingen uit te voeren op verschillende punten van het proef- 
stuk. Als dikte van het proefstuk is het gemiddelde van deze 
metingen berekend. 

De optimalisatie faktoren zijn gekozen aan de hand van enkele 
voorbereidende berekeningen. 
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