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Samenvatting 

Klassieke wijze van materiaalbepaling blijkt voor materialen met inhomogene en 
anistrope eigenschappen slecht te voldoen. De eisen, die daarbij aan het experiment 
gesteld worden zijn voor deze materialen niet of nauwelijks te verwezelijken en de 
const it ut ieve vergelijkingen niet langer analytisch oplosbaar. 
Daarom is gezocht naar andere (hybride) methodes om materiaalgedrag te bepalen, 
waarvan de minimumcovariantie schatter uit dit verslag er een is. 

Dit verslag is gericht op het onderzoeken en inventariseren van problemen, die optreden 
bij het bepalen van materiaalparameters uit echte experimenten. Daartoe zijn twee 
identieke experimenten uitgevoerd, met twee verschillende meet systemen. 

Uit deel 1 blijkt dat de schattingsmethode, mits nauwkeurig kan worden gemeten, tot 
goede resultaten leidt bij isotrope materialen. Daarbij is aandacht hoofdzakelijk 
uit gegaan naar de overeenkomst van gemeten en berekend verplaatsingsveld. 
In deel 2 is een overzicht gegeven van het meetproces en worden uitspraken gedaan over 
rekvelden in relatie tot schattingseigenschappen. 
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O. Inleiding 

0.1 Probleemstelling 

Het mechanisch gedrag van een materiaal wordt wiskundig beschreven door de 
constitutieve vergelijking. Deze vergelijking legt een verband tussen de kinematische en 
belast ingsgroot heden en de voorgeschiedenis van deze groot heden. 
Het bepalen van het constitutieve gedrag van materialen, die plaats-, richting- en/of 
tijdsafhankelijk zijn, zoals dat bij veel kunststoffen en biologische materialen het geval 
is, kan binnen de klassieke wijze van materiaalkarakterisering tot onoverkomelijke 
problemen leiden. Daardoor is een behoefte onstaan aan nieuwe en verbeterde methoden 
om de mechanische eigenschappen van materialen te meten. 

Door Hendriks e.a. (1988) is een werkwijze voorgesteld, waarbij men, gebruikmakend 
van een enkel experiment, meerdere materiaalparameters iteratief kan bepalen, zonder 
dat vooraf grote beperkingen aan model en/of experiment zijn opgelegd. Om de waarde 
hiervan te begrijpen is het noodzakelijk om kort de klassieke werkwijze ter bepaling van 
constitutief materiaalgedrag te beschrijven. In essentie houdt deze in (Hendriks e.a., 
1988) : 

- Het uitvoeren van een experiment, waarbij in een groot deel van het proefstuk een 
homogene rek/spanningstoestand wordt bereikt. 
Het opstellen van eenvoudige (analytische) relaties, waarmee gemeten grootheden en 
materiaalparameters kunnen worden gekoppeld. 

- Het bepalen van de parameters uit de gemeten waarden. 

- 

Deze procedure leidt tot de bekende uniaxiale trekpïoeveii, torsieproeven, biaxiale 
trekproeven etc. 

In de klassieke werkwijze zijn een aantal voorwaarden verwerkt, die tot problemen leiden 
voor materialen met anistroop, inhomogeen en niet-lineair tijdsafhankelijk gedrag. Deze 
materialen worden immers vaak gekarakteriseerd door een groot aantal 
materiaalparameters, die niet, zoals bij de klassieke werkwijze, los van elkaar kunnen 
worden beschouwd. Daarnaast kan door de inhomogene eigenschappen van deze 
materialen geen homogene rektoestand worden gerealiseerd. Dit houdt in dat geen 
anal y t i sche oplossingen meer bes chi k b aar zijn . 
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Bovengenoemde problemen hebben ertoe geleid, dat gezocht is naar een andere werkwijze 
om materiaalparameters te  bepalen, ongeacht de vorm en belasting van de proefstukken. 
Deze werkwijze berust op 3 pijlers: 

1. 

2. 

3. 

Experimenteel moet het mogelijk zijn om voorwerpen een zo willekeurig mogelijke 
multiaxiale belasting op te leggen en de daaruit volgende rekdistributie te meten. 
Verder moet voor de analyse gebruik worden gemaakt van numerieke modellen, 
omdat analytische oplossingen voor de beschrijving van het experiment niet meer 
voorhanden zijn. 
Er moet een methode worden gezocht om analyse en experiment t e  confronteren, 
zodat de kwantitatieve bepaling van materiaalparameters mogelijk wordt. 

Hendriks heeft, door gebruik te  maken van gesimuleerde experimenten, de bruikbaarheid 
en de nauwkeurigheid van een parameterschattingstechniek, afgeleid van het 
KALMAN-filter, onderzocht (Hendriks, 1989). Door onzekerheden, die optreden bij het 
uitvoeren van echte experimenten, uit te sluiten is deze er in geslaagd de invloed van een 
aantal faktoren op het schattingsresultaat vast te stellen. 
Wat de waarde is van de kennis die is opgedaan uit de simulaties, moet blijken uit de 
serie echte experimenten die in dit verslag worden besproken. 

0.2 Doelstellingen 

Het onderzoek naar de bruikbaarheid van de in de probleemstelling genoemde 
parameterschattingstechniek, onderdeel van het project "Mechanische karakterisering 
vezelversterkte kunststoffen", loopt volgens twee (0nderzoeks)lijnen. De eerste lijn is 
gericht op tijdsafhankelijk gedrag van materialen, die met l-dimensionale modellen te 
beschrijven zijn (visco-elasticiteit, mengselmodellen; Van Ratingen, 1988, Van 
Lankveld, 1989). De tweede lijn legt de nadruk op het onderzoek naar anisotroop en 
inhomogeen elastisch materiaalgedrag van een in het vlak belast membraan 
(Z-dimensionale problematiek). Tijdsaspecten spelen hier geen rol. 

Dit afstudeerwerk is een eerste onderzoek naar de bruikbaarheid van de in paragraaf 0.1 
genoemde methode voor het bepalen van anistroop en inhomogeen elastisch 
materiaalgedrag, waarbij de meetwaarden verkregen worden uit echte experimenten. 
Het doel is te onderzoeken of deze wijze van parameterschatten een goed alternatief 
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vormt voor bestaande methoden en welke eisen hiervoor aan de experimenten en 
modellen moeten worden gesteld. Dit project is hiermee een vervolg op het werk van Van 
Riet bergen (1988). 

Ten einde de doelstellingen te  realiseren, worden in dit rapport resultaten gepresenteerd 
van onderzoek aan isotroop materiaal. De randvoorwaarden, waarbinnen het project is 
opgestart , maakten het noodzakelijk zelf een systeem te  ontwikkelen, waarmee 
rekdistributies kunnen worden gemeten (met «TIM»). Een video tracking systeem 
(Hentschel) , dat speciaal voor rekdistributiemetingen is aangeschaft , werd gebruikt 
zodra dit operationeel was. 

Dit verslag bestaat uit twee delen. In dit eerste deel worden achtereenvolgens besproken: 

- De theorie aangaande de schattingsmethode en het parameterschattingsprogramma 
PAREST (parameterestimation) (hoofdstuk 1) , 

- de modelvorming en opzet van het experiment (hoofdstuk 2), 
- de resultaten van de experimenten met het meetsysteem, dat gebruik maakt van 

«TIM» (hoofdstuk 3), 

de resultaten van de experimenten met het meetsysteem Hentschel 
(hoofdstuk 4), 
de conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5). 

- 

- 

Deel 2 geeft een overzicht van praktische aspekten, die betrekking hebben op het 
uitvoeren van de experimenten en de dataverwerking tot en met de modelvorming. 

Het volgende hoofdstuk behandelt kort de theorie, die ten grondslag ligt aan de methode 
van materiaalkarakterisering, welke in dit verslag centraal staat. Hierbij worden enkele 
belangrijke faktoren gelntroduceerd, die op deze methode invloed hebben. Het 
filteralgorithme resulteert in het programma PAREST, dat eveneens wordt besproken. 
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1. Parameteridentificatie 

1.1 Inleiding 

Parameteridentificatie is gebaseerd op de confrontatie van experimentele gegevens met 
een gekozen model, dat een aantal onbekende materiaalparameters bevat. Hierin 
vertonen identificatietechnieken overeenkomsten met de zogenaamde filterproblemen, 
zoals die voorkomen in de regeltechniek. Voor veel experimenten is het model dermate 
complex dat men is aangewezen op een numerieke analyse. 
In paragraaf 1.2 wordt een recursieve schattingsmethode beschreven. Op de globale opzet 
en werking van het daaruit voortvloeiend programma PAREST wordt ingegaan in 
paragraaf 1.3. 

1.2 De schattingsmethode 

Aan de basis van de afleiding voor de schattingsmethode staat de koppeling van 
materiaalparameters en gemeten grootheden. Algemeen kan hiervoor worden gesteld: 

(1.2.1) 

Hierin bevat kolom y de gemeten grootheden (bv. verplaatsingen) op een discreet tijdstip 
k. Kolom x bevat de onbekende materiaalparameters en term v stelt de meetfout voor. 
De feitelijke koppeling van parameters en meetwaarden (het model) is de niet-lineaire 
functie h, die niet expliciet bekend is. Verondersteld wordt echter, dat voor gegeven 
parameters x functiewaarden van h kunnen worden berekend met een Eindige Elementen 
programma. 

Parameteridentificatie is gericht op het bepalen van de onbekende materiaalparameters x 
uit de vergelijking (1.2.1). De meetfout wordt beschouwd als witte ruis met gemiddelde 
nul en covariantiematrix R: 

1 (1.2.2) 
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Stel dat op een (discreet) tijdstip k een schatting iik voor de kolom x wordt gemaakt, 

gebaseerd op de metingen y,, yk' Om een volgende schatting %k+1 van deze kolom te 

verkrijgen wordt gebruik gemaakt van de vorige schatting iik en het gewogen verschil 

tussen de "nieuw" gemeten kolom y en de met het model berekende kolom 

hk+l k 

? .-- 

k+l 
(2 ). Dit resulteert in: 

(1.2.3) 

Door vergelijking (1.2.3) wordt de indruk gewekt, dat voor het verkrijgen van nieuwe 
schattingen ook steeds nieuwe meetwaarden nodig zijn. Dit is echter niet het geval. Er 
kan steeds dezelfde kolom meetwaarden y en kolomfunctie h (zij het met steeds 
aangepaste waarden voor de materiaalparameters) worden gebruikt. De index k geeft dan 
eigenlijk alleen de iteratiestappen aan. 

De weegmatix K, die zorgt dat de nieuwe schatting voor x kwalitatief beter is dan de 
vorige, wordt bepaald door de variantie van de schattingsfout, i.e. de matrix 

Pk = E{ [Xk- '[k][xk- iik] }, bij elke iteratie te minimaliseren. Men gaat hierbij uit van 

een quasi-lineaire formulering door (1.2.1) te lineariseren m.b.v. de observatiematrix H: 

T 

dhk+ 1 1 
H k + l =  d X X=2 

Na enig rekenwerk volgt voor de uitdrukking voor E(: 

Kk+l = P  k H k + d H k + l  P k H k + l  +RI-' 

en de nieuwe variantiematrix van de schattingsfout: 

(1.2.4) 

(1.2.5) 

(1.2.6) 

Bij de afleiding van de schattingsmethode is er van uitgegaan dat de materiaal- 
parameters constant zijn, dat alle meetgrootheden door het model kunnen worden 
verklaard en dat er geen modelfouten zijn. De kennis van het fysische probleem is echter 
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onvoldoende om dit te garanderen. Zeker is, dat als gevolg van linearisaties (H uit h) 
modelfout en optreden. 
Door beide effecten kunnen de covarianties te klein worden geschat, wat resulteert in 
materiaalparameters die zeer langzaam convergeren. Door bij elke iteratie een 
weegmatrix Q toe te voegen aan P, kan x toch worden aangepast en kan de convergentie 
sneller verlopen. 

De vergelijkingen (1.2.3) t /m (1.2.5) vormen een algorithme, waarmee identificatie van 
meerdere materiaalparameters uit een experiment mogelijk is. De vergelijkingen zijn 
gebruikt in het programma PAREST, dat globaal besproken wordt in paragraaf 1.3. 

1.3 De moduul PAREST 

PAREST is een moduul bedoeld voor het schatten van materiaalparameters 
(PARameter ESTimation). Het is geïmplementeerd in het Eindige Elementen Pakket 
DIANA (T.N.0.-I.B.B.C.). De eindige elementen berekeningen, een model voor het 
uitgevoerde experiment, worden uitgevoerd met behulp van andere modulen uit het 
DIANA-pakket. Hiermee wordt bereikt dat de modelmogelijkheden van DIANA te 
gebruiken zijn bij het schatten van de parameters (Courage, Hendriks, 1989) 

In hoofdstuk 2 zal aandacht worden besteed aan de modelvorming voor het uitgevoerde 
experiment. Dit zal bestaan uit het opstellen van een elementenmodel. De globale 
werking van de moduul PAREST wordt nu al besproken aan de hand van figuur 1.1. 

De invoer voor de moduul PAREST toont veel overeenkomst met de invoer voor een 
normale eindige elementen berekening. Het verschil tussen beide bestaat uit twee extra 
tabellen met relevante informatie voor het schat tingsproces. Dit zijn enerzijds de 
meetwaarden uit het uitgevoerde experiment, anderzijds de startwaarden voor de 
parameters en hun variantiematrix P, de matrices R en Q. 
Wanneer deze invoer is geëvalueerd, zal binnen PAREST een opgegeven aantal malen 
(iteraties) een cyclus worden doorlopen, die bestaat uit het berekenen van theoretische 
meetwaarden m.b.v. het eindige elementen model, gevolgd door het aanpassen van de 
parameters op grond van het verschil tussen berekende en gemeten meetwaarden 
(vergelijking 1.2.3). Dit proces wordt (voortijdig) afgebroken, wanneer aan een op te 
geven stopcriterium wordt voldaan of wanneer een van de parameters uit zijn fysische 
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X 

-max. iteraties 
-stop criterium 
-aantal par. etc. 

- actuele parameters 
- actuele P en residu 

Figuur 1.1 Overzicht van de moduul PAREST 

bereik loopt. 
De uitvoer van de moduul PAREST bestaat uit een opsomming van de waarden, die de 
parameters tijdens het iteratieproces hebben aangenomen. Dit kan een indicatie geven 
omtrent convergentie van de schattingen. Daarnaast wordt bij elke stap de 
covariantiematrix P vermeld en (de norm van) het residu, een maat voor de afwijking 
tussen model en werkelijkheid. 

Een uitvoerige beschrijving van hoe kan worden gewerkt met de moduul PAREST 
bevindt zich in de gebruikers- en programmeurshandleidng door Courage en Hendriks 

In het volgende hoofdstuk wordt de modelvorming behandeld. Er zal dan invulling 
worden gegeven aan de begrippen model en experiment, die tot nu toe onbepaald zijn 
gelaten. 

(1989). 
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2. Modelvorming 

Y 

Q 

trekkracht 

2.1 Inleiding 

O 0 0  0 0 0 0  
O 0 0  0 0 0 0  
O 0 0  O 0 0 0  

= o 0 0  O 0 0 0  
O 0 0  O 0 0 0  
O 0 0  O 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  

In dit hoofdstuk worden 2 onderwerpen behandeld. De opzet van experimenten, die nodig 
zijn om het materiaalgedrag te bepalen, staan centraal in paragraaf 2.3. In de paragraaf 
daarna volgt de modellering van het experiment met behulp van de EEM. 
Voordat deze onderwerpen aan de orde komen, zal in paragraaf 2.2 kort aandacht 
worden besteed aan de uitkomsten van het onderzoek van Van Rietbergen, dat enige 
consequenties heeft voor de modelvorming en het experiment in ons geval. 

2.2 Experimentele parmeterschatting 

Het onderzoek van Van Rietbergen was eveneens gericht op een experimentele toetsing 
van de eerder genoemde materiaalkarakteriseringsmet hode. Een verschil met de in dit 
rapport beschreven werkwijze is een andere parameterschat tingsstrategie. In dit rapport 
wordt gebruik gemaakt van een recursief algoritme op basis van een minimum 
covariantie eis voor de parameters. Van Rietbergen ging daarentegen uit van een 
maximum likelihood schatter. De nadruk lag hierbij op het onderzoeken en 
inventariseren van problemen, die optraden bij het bepalen van materiaalparameters aan 
de hand van gegevens uit echte experimenten. 

verdeelde belasting 

proef stuk 
m e t  

markers 

Fig. 2.1 Opgelegde belasting in onderzoek Van Rietbergen 
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Van Rietbergen heeft verplaatsingen gemeten van een groot aantal markeringen op een 
proefstuk in ongedeformeerde en gedeformeerde toestand. Markeringen (markers) leggen 
positie en vorm van het totale proefstuk vast in de ruimte. 
Om de parameters goed te kunnen schatten werd, als in figuur 2.1, gekozen voor een 
verdeelde belasting in de lengte richting en een puntkracht in dwarsrichting. De 
belasting werd eveneens geregistreerd. 
Met behulp van de EEM werd uitgaande van schattingen voor de materiaalparameters 
en de opgelegde belasting een verplaatsingsveld berekend, dat kon worden vergeleken 
met de gemeten markerverplaatsingen. Het verschil tussen het berekende en het gemeten 
verplaatsingsveld werd gebruikt om de parameters aan te  passen. 

Uit dit onderzoek kon het volgende worden geconcludeerd: 

1. Om een eindige elementen berekening uit te voeren, dienen vooraf zowel de 
dynamische als kinematische randvoorwaarden exact bekend te zijn. Dat hield in 
dit geval in: 

- De rand van het proefstuk moet in onvervormde/vervormde toestand nauwkeurig 
worden vastgelegd. 

- Het lokaal inleiden van een puntkracht (moeilijk voorspelbaar en niet-lineair 
mat eriaalgedrag) eist complexe voorzieningen in het elementen pakket en leidt 
snel tot grote modelfouten. 

Hierbij moet worden bedacht dat de gevoeligheid van de resultaten voor kleine 
variaties in de randvoorwaarden groot is. 

2. Verplaat singen kunnen beter (nauwkeuriger) en eenvoudiger worden gemeten dan 
krachten. 

Naar aanleiding van deze resultaten is in ons onderzoek voor een iets andere weg 
gekozen: 

Om problemen met randvoorwaarden te omzeilen, wordt slechts een deel van het 
proefstuk in beschouwing genomen. Dit deel, dat aan geen enkele zijde grenst aan de 
rand van het proefstuk, is van een aantal markeringen voorzien, waarvan verplaatsingen 
kunnen worden bepaald (figuur 2.2). 
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De verplaatsingen van die markers, die de buitenrand van het proefstukdeel definiëren 
(en die nauwkeurig kunnen worden gemeten), worden in het eindige elementen model 
verondersteld te  zijn voorgeschreven (i.e. randvoorwaarden). De resterende markers 
binnen de randen maken dan de echt e meet waarden y ui t. 

X 

Y 

inklemming 

I 

O 0 0 0  
O 0 0 0  
O 0 0 0  
O 0 0 0  

proefstuk 
m e t  

markers 

Fig. 2.2 Opgelegde belasting bij experimenten 

Op deze wijze zijn de (kinematische) randvoorwaarden nauwkeurig bekend, hoeft de 
belasting niet meer te worden gemeten en spelen lokale randeffecten geen rol. 
Een consequentie van het werken met uitsluitend kinematische randvoorwaarden is 
echter wel, dat alleen dimensieloze parameters een rol spelen en dus ook alleen 
dimensieloze parameters kunnen worden geschat (Hendriks, 1989). Voor bepaling van 
absolute parameterwaarden betekent dit, dat aanvullend een klassieke test zal moeten 
worden ondernomen. 

Wordt bovenstaande consequentie voor lief genomen dan kunnen met de 
schattingsmethode uit hoofdstuk 1 materiaalparameters zonder problemen worden 
geschat. Hoe deze nieuwe aanpak wordt uitgewerkt in het experiment en de 
modelvorming, wordt bekeken in de volgende paragrafen. 
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2.3 Het experiment 

2.3.1 De opstelling 

Op het moment van start van dit project was geen belastingsapparaat voorhanden, dat 
tegemoet kon komen aan de beoogde op te leggen willekeurige belastingsvorm. Daarom is 
een speciaal voor dit doel geschikte "trekbank" gebouwd. 
Figuur 2.3 laat een schematische afbeelding zien van de proefopstelling, die bij de 
experimenten is gebruikt. 

Het proefstuk bestaat uit een vierkant vlies van elastisch materiaal. Dit proefstuk is 
opgespannen in een 24imensionale trekbank, waarvan de trekkracht en worden geleverd 
door een aantal massa's onderhevig aan de zwaartekracht (statisch belasten). De grootte 
en richting in het vlak van belasting van deze puntkrachten zijn instelbaar. 
Het proefstuk is eenzijdig ingeklemd. 

Op een deel (of meerdere delen) van het vlies zijn markeringen van retro-reflecterende 
tape aangebracht. Een groep of sectie bestaat uit 64 markers (8 * 8). De posities van 36 
markers - namelijk 64 min de 28 markers, die de buitenrand vormen - in ongedeformeer- 

A sectie B 

sectie A 

massa 
L 

7 massa 

Figuur 2.3 Schematische afbeelding van de proefopstelling 
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de en gedeformeerde toestand worden gebruikt als meetdata. Alle posities worden 
bepaald met een digitaal beeldverwerkingssysteem, waaraan kort aandacht wordt 
besteed in de volgende paragraaf. 

2.3.2 Het meetsysteem 

Om posities van markeringen op een proefstuk te bepalen wordt gebruik gemaakt van 
digitale beeldverwerkingstechieken. Tijdens het experiment worden video-opnamen 
gemaakt van het proefstuk, dat sterk is belicht. Doordat de markeringen het licht sterker 
reflecteren dan de achtergrond, is het mogelijk met een beeldverwerkingssysteem, dat 
on-line met de camera is verbonden, markerposities in het videobeeld vast te stellen. 

In dit project is gewerkt met twee meetsystemen: 

Tijdens de eerste serie metingen is gebruik gemaakt van een digitaal beeldanalyse 
systeem «TIM», waarvoor zelf de nodige software voor het isoleren van markers en 
de positiebepaling is geschreven (zie bijlage 1). Dit systeem gaat uit van een 
C.C.D. camera (High Technologie Holland) met een resolutie van 512 * 512 pixels. 
Ofschoon de resolutie van dit systeem nogal laag is werd er toch mee gewerkt, 
omdat het op dat moment het enige beschikbare systeem was 

De tweede serie metingen zijn uitgevoerd met een nauwkeurig rekdistributie 
meetsysteem (Hentschel). De werking hiervan wordt in het volgende globaal 
besproken. 

Het Hentschel systeem maakt gebruik van zogenaamde "random access" camera's. Deze 
camera's werken niet met een opslagsysteem zoals normale camera's (waardoor bij elke 
scan het hele scherm moet worden ontladen), maar met foto-emitters, waardoor bij elke 
scan slechts een deel van het beeld wordt bekeken. 
Bij het Hentschel systeem hoeft slechts eenmaal het videobeeld volledig te worden 
gescand (search-scan) op zoek naar markeringen in het beeld. Door een zgn. window 
over elke marker te leggen en de positie hiervan te onthouden, kan elke marker bij elke 
nieuwe scan, rekeninghoudend met kleine markerpositieveranderingen, snel worden 
teruggevonden. Binnen een window wordt met instelbare frequentie een windowscan 
uitgevoerd om de exacte zwaartepuntspositie van de betreffende marker te  bepalen en de 
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windowpositie bij te stellen. Op deze wijze kan het Hentschel systeem markers 
nauwkeurig en snel blijven volgen tijdens deformatie van het proefstuk. 

Door het grote aantal samples, dat het Hentschel systeem inneemt tijdens een statische 
meting te middellen kunnen de markerposities worden bepaald met een nauwkeurigheid 
om en nabij 1 pixel, wat overeenkomt met 1/32768ste deel van het videobeeld. 

Het gebruik van een digitaal beeldverwerkingssysteem betekent dat de opstelling uit 
paragraaf 2.3.1 moet worden aangevuld met de verschillende onderdelen die zo'n 
meet systeem uit maken (camera, PC, videot racking systeem et c.). Belangrijke 
meetfaktoren zijn een goede belichting, goede camerainstelling en stabiliteit van de 
opstelling. Deze dienen vooraf zoveel mogelijk te worden geoptimaliseerd. 

De volgende paragraaf bespreekt het elementen model, waarmee markerverplaatsingen 
aan de hand van materiaalparameters kunnen worden berekend in een EEM programma. 

2.4 Het elementen model 

In hoofdstuk 1 is het model geïntroduceerd als de feitelijke koppeling van 
materiaalparameters en de gemeten verplaatsingen: 

(2.4.1) 

In het geval van plaats- en richtingafhankelijk materiaalgedrag en een willekeurige 
belastingstoestand is de functie h een niet-lineaire functie, waarvan de functiewaarden 
voor gegeven x niet expliciet te berekenen zijn. Om een verplaatsingsveld t e  berekenen 
wordt het experiment gemodelleerd met behulp van de Eindige Elementen Methode. 

Het oppervlak van een sectie markers wordt daarbij opgedeeld in een aantal stukken: de 
elementen. De verdeling van de elementen gebeurt aan de hand van de gemeten 
markerposities aan de buitenrand. Een sectie bestaat uit 49 vierhoekige elementen (per 
element 4 knooppunten, figuur 2.4). 
Elk element i s  gemodelleerd als een membraan met (begin)dikte d (d<<l,b) en 
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Figuur 2.4 Elementenverdeling van een markersectie 

orthotroop, elastisch materiaalgedrag. Zo'n element is uitsluitend geschikt voor analyse 
van constructies, waar een vlakspanningstoestand heerst en waar de coördinaat loodrecht 
op het vlak (hier: z) geen invloed heeft. 

In het orthotroop, elastisch materiaalmodel spelen bij deze toestand slechts 4 

materiaalparameters een rol: de elasticiteitsmoduli Ex en Ey, de 
dwarscontractiecoefficient z1 en de glijdingsmodulus G Een korte afleiding zal dit 

XY YX' 
nader toelichten. 

Wanneer sprake is van kleine vervormingen en verplaat singen binnen de algemene 
elasticiteits theorie, kan worden gebruik gemaakt van geometrisch en fysisch lineair 
gedrag om elastisch materiaalgedrag te beschrijven. Er bestaat dan een lineair verband 
tussen de Cauchy spanningstensor (T en de lineaire rektensor 6 : 

4 
C T =  c : €  (2.4.1) 
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4 waarin de 4e orde tensor C constant is. 

Uitgeschreven in matrixnotatie t.o.v. een othonormale basis en verder vereenvoudigd op 
grond van symmetrie eigenschappen van de matrices volgt voor de spanning-rek relatie: 

(2.4.2) 

met a.. = a.. m=n=6 en i,j = 1,2 ,... 6 
1.l J1’ 

Het aantal parameters kan nog verder worden gereduceerd, wanneer het materiaal 
vlakken van symmetrie bezit. In het geval van orthotroop materiaal gedrag bestaan er 3 
orthogonale spiegelsymmetrievlakken. Dit betekent dat slechts 9 onafhankelijke 
parameters het materiaalgedrag bepalen. In het vlakspanningsgeval wordt dit nogmaals 
verminderd tot 4 materiaalparameters. Als de basis van het coördinaten systeem gekozen 
wordt langs de snijlijnen va4 de symmetrievlakken dan geldt: 

= [Y3%:]*[ Y1 Y:! “ 1  
0 0 Y5 %y (4.2.3) 

Hierbij is gebruik gemaakt van een gelnverteerde formule, omdat de parameters dan 
handiger te interpreteren zijn, nl.: 

- 
GYX 

y - E V 1 ; y  --U /E ; y 3 =  -U /E ; y 4 =  E-l y ; y 5 -  
1 -  x 2 -  xy y YX x 

V V 
m e t + = A  

Y X 

Voor isotroop (richtingsonafhankelijk) materiaal gedrag geldt Ex is gelijk E (= E), v 
Y XY 

is gelijk v (= u) en G is gelijk E/2(i+v) (= G). Dan wordt de inverse 
stijfheidsmatrix uit verg. (2.4.3) : 

YX YX 
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(4.2.4) 

met = E-' ; s2 = -v/E ; S3 = G = E/2(l+v) 

Door ieder element othotrope of isotrope materiaaleigenschappen mee te geven en de 
elementen onderling te koppelen kan met een eindige elementen programma de 
deformatie van het tot ale gemodelleerde proefstukdeel worden berekend, gebruikmakend 
van de opgegeven randvoorwaarden. Het berekende verplaat sings- of rekveld kan hierbij 
inhomogeen zijn. 
Tijdens het schattingsproces zal voor elke nieuwe set parameterwaarden opnieuw de 
Eindige Elementen berekening moeten worden gemaakt en het resultaat (het berekende 
verplaat singsveld) worden vergeleken met de meet dat a. 

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van schattingen, die zijn uitgevoerd met 
data gemeten met het «TIM» systeem, behandeld. 
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3. Metingen met 

3.1 Inleiding 

De experimenten, die zijn uitgevoerd met het «TIM» meetsysteem, kunnen als volgt 
worden gedetailleerd: 

- pr oefs t ukmat eriaal 

- proefs t ukafmet ingen 
- secties 

-belasting 

latex (natuurrubber; 10% water, 90% vuljex, 
vulcanisat ie bij kamertemperatuur), is0 t roop 
mat er iaalgedrag. 
150 * 150 * 0.25 mm 
keuze uit 2 secties (A of B), die ieder bestaan 
uit 8 * 8 markers met diameter van 2 mm en 
onderlinge afstand (hart-hart) van f 3 mm. 
zie figuur 3.1 

Bij elk experiment worden 4 maal de markerposities van een der secties A of B gemeten 
bij een belastingstoestand. Gegevens van deze 4 metingen worden gemiddeld en worden 
gebruikt om de meetfout te schatten (standaard afwijking : s = f 0.08 pixel op 

X 

Y 

O 0 0 0  
O 0 0 0  
O 0 0 0  
O 0 0 0  

O 0 0 0  
O 0 0 0  
O 0 0 0  
O 0 0 0  

proef stuk 
met 

markers 

referentie: 2m 
belast: 2m 

trekkracht 

referentie: m 
belast: 3m 

referentie: 2m 
belast: 2m 

Figuur 3.1 Belasting bij de metingen met «TIM». 

1 7  



verplaat singen, zie bijlage 3). 
Coördinaten, verplaatsingen en meetfouten worden uitgedrukt in pixelwaarden (picture 
elements) van het beeldscherm. Deze waarden kunnen worden omgerekend in mm 
(1 pixel = 0.34 mm), wat weinig zin heeft omdat dimensieloze parameters worden 
geschat. 

3.2 Resultaten 

Alle schat tingsberekeningen, die in deze paragraaf worden besproken, maken gebruik van 
dezelfde meetdata (d.w.z. hetzelfde verplaatsingsveld, sectie A, zie figuur 3.2). 

1) Voor de schattingen is in eerste instantie uitgegaan van een isotroop materiaalmodel. 
Omdat het eindige elementen model alleen kinematische randvoorwaarden heeft, is de 
E-modulus niet van invloed op de resultaten. Dit betekent dat alleen de 
dwarscontractiecoëfficiënt v kan worden geschat. Omdat de verplaatsingen zijn gemeten 
in pixels, worden de (begin)waarden: 

E = 1.0 [N/pixe12] (vaste waarde) ; v(0) = 0.3 [-] (3.2.1) 

Figuur 3.2 Verplaatsingsveld bij de schattingen met «TIM». 
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Na 3 maal 5 iteraties convergeert de parameter naar de waarde 0.4974. Bij elke nieuwe 
berekening is hierbij de eindwaarde van de voorafgaande berekening gebruikt als nieuwe 
beginschatting en is de covariantiematrix teruggezet op de oorspronkelijke waarde. De 
resultaten van de schattingen zijn verzameld in bijlage 2. 

Een maat voor de exactheid waarmee het berekende verplaatsingsveld overeenkomt met 
het gemeten verplaatsingsveld, wordt geleverd door het zgn. residu, waarvan de norm is: 

rnorm = /(y - II exp ymodel 
n 

i >2)1 1 
)2 + ('ixp- 'model exp model 

-- - 2n [I ((xi -xi  
i = l  

(3.2.2) 

met n = aantal meetpunten (= 36). 

Als geen modelfouten worden gemaakt, zijn de termen (xi exp - x i  model ) en (yi exp - 'model i )  
te wijten aan de meetfouten. De norm van het residue is dan een Gemiddelde Kwadraten 
Som (GKS), waarvan de verwachting de variantie van de meetfout voorstelt. 
De norm van het residu voor de derde schatting is gelijk aan 0.00731. Op basis van de 
meetfout op de verplaatsingen volgt voor de variantie: 

s2 = (0.08)2 = 0.0064 (3.2.3) 

Hieruit blijkt dat het geschatte residu voornamelijk wordt bepaald door de meetfouten. 

In ieder geval treden modelfouten op. Afwijking tussen de GKS (rnorm) en s2 kunnen 
daarnaast worden verklaard door het feit dat er nog onzekerheid bestaat in de 
paramet erwaarden. 

2) Om de eventuele modelfout te verkleinen worden schattingen gedaan met een 
orthotroop materiaalmodel, dat geringe afwijkingen in het isotroop gedrag van het 
proefstuk zou moeten kunnen beschrijven. 
In de tweede serie schattingen wordt in dit model alleen de parameter E geschat (of 
eigenlijk de verhouding van de parameter ten opzichte van Ex). De (begin)waarden voor 
de parameters zijn: 

Y 
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Ex = 1.0 [N/pixe12] ; u = 0.4974 [-I ; G 
XY YX 

= 0.3333 [N/pixe12] 

E (O) = 1.0 [N/pixe12] 
Y (3.2.4) 

Na 5 maal 3 iteraties blijkt de parameterwaarde (vanaf zowel 1.0 als 1.2) te convergeren 
naar E = 1.11. Bij de derde berekening is Q verhoogd tot Q = 0.005 om de 
convergentie te versnellen. 
De waarde E = 1.11 zou kunnen duiden op licht anisotroop gedrag, daar voor isotroop 

Y 
gedrag geldt Ex = E (= 1.0 in dit geval). De covariantie is klein geworden, het residu 
daarentegen slechts weinig veranderd (bijlage 2, tabel B.7). 

Y 

Y 

3) De derde serie schattingen bestaat uit berekeningen met variatie in E en G 
Y YX' keuze van de beginschattingen worden de resultaten van de vorige 2 series verwerkt: 

In de 

Ex = 1.0 [N/pixe12] ; v = 0.4974 [-] 
XY 

E (O) = 1.11 [N/pixe12] ; G (O) = 0.3333 [N/pixe12] Y YX 
(3.2.5) 

Achtereenvolgens worden 3, 5, 3 en nog eens 3 iteraties uitgevoerd met steeds aangepaste 
beginschattingen. Bij de derde berekening is Q nogmaals verhoogt tot Q = 0.01. Dit 
heeft echter niet geleid tot het gewenste resultaat , de parameterwaarden convergeren 
slecht. Opmerkelijk is dat parameters E en G blijven stijgen in waarde en het residu Y Yx 
daarbij weinig kleiner wordt. De afhankelijkheid van beide parameters in het isotrope 
geval, nl. G = E/2(l+v), moet hierbij niet uit het oog worden verloren. 

4) Dit geldt ook voor de vierde serie berekeningen, waarbij E en v worden geschat 
in het orthotrope materiaalmodel. De beginschattingen zijn gelijk aan die van serie 3 (Q 
blijft 0.01, G vast). 

Y XY 

YX 

De vierde serie bestaat uit 3 maal een berekening van 3 iteraties. De parameterwaarden 
blijven ook hier voortdurend veranderen, al is dit in veel mindere mate dan voorheen het 
geval. Het uiteindelijke residu is hier groter (bijlage 2). 

Wanneer de parameters puur op hun getalswaarde worden beoordeeld, dan mogen de 
uitkomsten uit de laatste serie worden geprefereerd boven die van de vorige; de waarde 
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voor Ey duidt op isotroop gedrag en een dwarscontractiecoëfficiënt van 0.3-0.4 is zeker 
reëel. De vraag is echter hoeveel waarde aan een dergelijke beoordeling mag worden 
gehecht. 

5) Uiteindelijk wordt nog een serie schattingen uitgevoerd met 3 parameters. Door 
toe te laten kan het residu verder worden verkleind. Voor de variatie in E 

beginschattingen van de materiaalparameters wordt teruggegaan naar de uitkomsten van 
serie 3: 

en G 
Y' vxY Yx 

Ex = 1.0 [N/pixe12] (3.2.6) 

Ey(0) = 1.8 [N/pixe12]; v (O) = 0.4974 [-I; G (O) = 0.53 [N/pixe12] 
XY YX 

Na 5 maal 3 iteraties is het residu geminimaliseerd. De totale afname ten opzichte van 
het residu uit de eerste serie (isotroop materiaal model) is 0.00037, slechts 5.1% van het 
oorspronkelijke residu. 
Het verloop van de 3 materiaalparameters wijst (in het gunstigste geval) op onderlinge 
afhankelijkheid, waarvan ook al in serie 3 en 4 sprake was. Dat de schattingsmethode 
niet "machteloos" is, bewijst echter de continue afname van het residu! 

Al met al zijn de uitkomsten van serie 1 tot en met 5, een droge opsomming van 
waarnemingen, reden genoeg voor een kritische analyse in de volgende paragraaf. Van 
deze analyse zal afhangen of bespreking van schattingsberekeningen met andere 
verplaat singsvelden zinvol is. 

3.3 Kritische analyse van de resultaten 

3.3.1 Inleiding 

Uit de resultaten van de vorige paragraaf is het volgende gebleken: 

- Parameter convergeren slechts in enkele gevallen, 
- parameterwaarden zijn moeilijk te interpreteren, 
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- indicaties voor onderlinge afhankelijkheid van parameters, 
- het residu wordt geminimaliseerd, zij het in zeer geringe mate. 

Om deze resultaten te verklaren is een foutensimulatie uitgevoerd, waarin gebruik wordt 
gemaakt van gegenereerde meet dat a (modelfout uitgesloten). Daarnaast wordt gepoogd 
de afhankelijkheid van materiaalparameters onderling te verklaren door de 
parameterwaarden met elkaar in verband te brengen. 

3.3.2 Fout ensimulat ies 

In een foutensimulatie kan worden onderzocht wat de invloed van de meetruis is op het 
schat t ingsresult aat . Door gebruik te maken van een berekend verplaat singsveld (in dit 
geval met de parameterwaarden en randverplaatsingen uit serie 2, berekening 1) wordt 
de invloed van de modelfout uitgesloten. 
Op de berekende verplaatsingen worden achtereenvolgens fouten met een standaard 
deviatie van O, 1, 10, 100% gegenereerd. Deze verstoorde "meetgegevens" worden 
gebruikt om in 3 iteraties de waarde van E (= 1.0) "terug te  schatten"(zie bijlage 2, Y 
tabel B.8). 
Om vergelijking mogelijk te maken tussen de resultaten van de foutensimulaties en die 
van paragraaf 3.2 (alsook de resultaten van schattingen met de andere, niet vermelde, 
gemeten verplaatsingsvelden) worden een aantal groot heden ingevoerd: 

Een maat voor de grootte van de verplaatsingen in een gemeten/berekend veld is de 
verplaat singsnorm p, gedefinieerd als: 

met p , p de gemiddelde verplaatsingen in x- en y-richting. 
X Y  

De normfout S is: 

S = J( S i  + û;) 

(3.3.1) 

(3.3.2) 

met ûx en S de optredende fouten in x- en y- richting. 
Y 
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Door het quotient van S en p in te voeren, kan de fout worden gerelateerd aan het 
verplaat singsveld: 

S 4 =  (3.3.3) 

De waarde van q5 kan worden gezien als een maat voor kwaliteit van de meetgegevens: 
hoe kleiner 4 is, des te  beter zijn de data (4 2 O). 
In tabel 3.1 zijn voor alle gemeten verplaatsingsvelden de waarden voor p7 S en 4 
verzameld. 

Tabel 3.1 Waarden voor p, Sen 4 

Latex O 1  
Latex 11 
Latex 12 
Latex 32 
Latex 52 

0.66 
1.85 
2.48 
2.42 
2.46 

0.10 
o. 10 
o. 10 
0.10 
0.10 

0.15 
0.05 
0.04 
0.04 
0.04 

Op grond van de resultaten uit bijlage 2 (tabel B.8) en berekening van p7 6 en 4 voor de 
de gesimuleerde verplaatingsvelden, kan een aantal klassen worden gedefinieerd, waarop 
schattingen kunnen worden beoordeeld (tabel 3.2). 

Uit vergelijking van tabel 3.1 en 3.2 wordt geconcludeerd, dat alle gemeten 
verplaat singsvelden matige tot slechte schattingen opleveren. Met andere woorden: 
metingen met het «TIM» meetsysteem zijn niet nauwkeurig genoeg -in relatie tot het 
gemeten verplaatsingsveld - om te leiden tot betrouwbare schattingen (zeker wanneer 
ook de modelfout een rol gaat spelen). 
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Tabel 3.2 Klassen (gebaseerd op simulatie met file 32) 

norm 4 0.000 0.005 0.050 0.500 

beoordeling goed red. matig slecht 

fout in param. < lo4 10-1 > 10-1 

In principe kan om 4 te verkleinen S omlaag (nauwkeuriger meten) of p omhoog (grotere 
deformaties). De laatste mogelijkheid is om inscheuren van het proefstuk te voorkomen 
beperkt, zodat bij volgende metingen (met het Hentschel meetsysteem) nauwkeuriger 
gemeten zal moeten worden. 

3.3.3 P aramet erafhadeli jkheid 

Het feit dat niet nauwkeurig genoeg gemeten is, is op zichzelf geen verklaring voor het 
verschijnsel, dat parameters onderling afhankelijk gedrag vertonen in een orthotroop 
materiaalmodel. In paragraaf 2.4 is voor isotroop materiaal gesteld: 

G=( E 
2 l + v  

(3.3.4) 

Om afhankelijkheid van parameters in een orthotroop materiaalmodel t e  onderzoeken, 
wordt voor de 3-parameterschattingen uit serie 5 van paragraaf 3.2 een grootheid G* 
berekend uit de waarden voor Ex, E en v * 

Y Xy' 

(3.3.5) 

Men kan hierbij opmerken dat in het geval van isotroop gedrag Ex gelijk is aan E en 

dus geldt dat G en G gelijk zijn. 
Y * 

* 
In grafiek 3.1 worden de waarden voor G en G tegen het aantal berekeningen uitgezet. 
Hieruit blijkt, rekeninghoudend met de fout in G en G (bijlage 3), dat een mogelijke 

* 
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overeenkomst van beide parameters niet onmogelijk is. Het is dus reëel te  
veronderstellen dat G en G dezelfde materiaalparameters voorstellen en dat hier dus 
sprake is van overparametrisering. 
Ook uit de variantie matrix P van de parameters kan een aanwijzing voor 
parameterafhankelijkheid worden gevonden (zie bijlage 2, tabel B.6, serie 5.5): de termen 
PI2 (= Pzl) en P23 (= P32), die de correlatie aangeven tussen respectievelijk v 

XY Y 
en 'u en G 

* 

en E 

zijn negatief en van dezelfde orde van grootte. 
XY YX' 

G G* 

1 .O0 

0.90 
0.80 
0.70 
0.60 
0.50 
0.40 
0.30 
0.20 
0.1 o 
0.00 

I 2 3 4 
* 3 iteraties 

5 

* 
Grafiek 3.3 G en G over een aantal iteraties. 
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3.4 Conclusie 

Hoewel in paragraaf 2.3.2 is aangetoond dat nauwkeurigere metingen noodzakelijk zijn 
om betrouwbare schat tingsresultaten te verkrijgen, is toch de onderlinge afhankelijkheid 
van de materiaalparameters beschouwd. Dit heeft geresulteerd in de (voorlopige) 
conclusie dat sprake kan zijn van overparametrisering. 

Bij de invoering van de norm als maat voor de exactheid waarmee het gemeten en 
berekende verplaatsingsveld overeenkomen, is gesteld dat modelfout en in het geval van 
een isotroop model geen grote rol spelen. Het residu wordt voornamelijk bepaald door de 
meetfout. 
Door toch schattingen uit te voeren met een uitgebreider model, kan de situatie onstaan 
dat door manipulatie van modelfouten toch het residu verder wordt verkleind. Op deze 
wijze gaat de modelfout de invloed van de meetfout overnemen. 

Er wordt daarom afgezien van bespreking van resultaten van schat tingsberekeningen met 
andere verplaatsingsvelden (te meer daar hier soortgelijke resultaten zijn gevonden) e 

Metingen met een veel nauwkeuriger meetsysteem (Hentschel) worden besproken in 
hoofdstuk 4. 
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4. Metingen met Hentschel 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staan experimenten, die zijn gedaan met het Hentschel meetsysteem 
centraal. De meting, waarvan de schattingsresultaten in de volgende paragraaf worden 
besproken, is de laatste uit een serie metingen, die noodgedwongen over een langdurige 
periode zijn uitgevoerd. Beroerde resultaten van eerdere metingen uit deze serie gaven in 
eerste instantie aanleiding tot het onder de loep nemen van de verschillende stappen, die 
werden doorlopen van proefopstelling tot schattingsresultaat. 
Dit heeft enerzijds geleid tot een aanzienlijk oponthoud bij het uitvoeren van de 
experimenten en uiteindelijk tot minderwaardige meetgegevens (deels gedegenereerd 
proefmateriaal); anderzijds is het inzicht in de problematiek van metingen van deze aard 
hierdoor aanzienlijk vergroot en zijn een aantal fouten in de gebruikte programmatuur 
aan het daglicht gesteld. 

Een juiste weergave van de werkzaamheden in dit verslag is om deze reden een beknopte 
bespreking van de schattingsresultaten, waarbij zijdelings verschillen en overeenkomsten 
met de resultaten uit hoofdstuk 3 aan de orde komen. Na bespreking van conclusies uit 
deel 1 van dit verslag in hoofdstuk 5, volgt dan een uitvoerigere beschouwing van de 
verschillende aspekt en binnen het meetproces, de gereedschappen, die hierbij worden 
gebruikt en de beoordelingscriteria in deel 2. 

Bij de experimenten, die zijn uitgevoerd met het Hentschel systeem, is uitgegaan van de 
volgende gegevens: 

- proefs t ukmateriaal 

- proefstukafmetingen 
- secties 

- belasting 

latex als bij metingen in hfdst.3 (ander 
proefstuk). 
150 * 150 * 0.35 mm 
een sectie, overeenkomend met sectie A 
uit hfdst.3 ; 8 * 8 markers met diameter 
d = 0.5 mm, onderlinge afstand 5 mm 
zie figuur 3.1. 

Door gebruik te maken van een calibratieframe (12 calibratiemarkers) kunnen de posities 
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van proefstukmarkeringen worden gecorrigeerd voor eventuele beeldfouten (Peters,1987). 
De instelwaarden van het Hentschel systeem zijn: 

- camera 
- windowsize 
- targets 
- sample rate 
- transfer rate 
- limits 
- step 

1 
3 (1.4% van totale beeld) 
76 (64 + 12) 
2 (sample frequentie : 1875 Hz) 

O (transfer frequentie : 1875 Hz) 
left : O, right : 4095 
3 

De totale beeldlengte bij de gebruikte camera-afstand is 105 mm. Omrekenen van pixels 
naar mm kan dus met 1 pixel N 0.0032 mm. De nauwkeurigheid van de metingen, * 3 
pixel (op verplaatsingen) wordt bereikt door een groot aantal middellingen over de data 
van een meting. 

4.2 Resultaten 

Achtereenvolgens worden geschat (gegevens en resultaten, zie bijlage 4) : 

Serie 1 
Serie 2 

Serie 3 
Serie 4 

Serie 5 

de dwarscontratiecoëfficiënt v in een isotroop model, 

XY 
elasticiteitsmodulus E 
vaste waarden), 
E en glijdingsmodulus G in orthotroop model (Ex, v vast), 
E en v in een orthotroop model (Ex, G vast, zelfde 
beginwaarden als serie 3), 

v G in een orthotroop model (Ex vast, zelfde 
beginwaarden als serie 3). 

V in een orthotroop model (Ex, Gyx, 
Y 

Y YX XY 

Y Xy YX 

y ’  xy’ yx 

Het verloop van v in serie 1 is weergegeven in grafiek 4.1. De parameter blijkt voor twee 
verschillende beginwaarden ( v  = 0.45 en v = 0.25) te  convergeren naar een zelfde 
waarde. De geschatte norm van het residu hierbij, rnorm = 66.9 pixel2, is veel groter dan 
zou worden verwacht op grond van de meetfout op de verplaatsingen: 
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Grafiek 4.1 De dwarscontratiecoëfficiënt v in een isotroop model. 

s2 N 9 pixel2 (4.2.1) 

Kennelijk is de meetfout groter dan we verwachten (onwaarschijnlijk), of treden er 
aanzienlijke modelfouten op, als er van wordt uitgegaan dat v goed is geschat. Feit is dat 
het residu kleiner is dan dat bij de metingen met «TIM» het geval was. Dit wordt 
duidelijk wanneer beide residuen worden omgerekend naar mm2: 

rnormtim = 0.00731 * (0.340)2 = 0.000845 mm2 

rnormhent = 66.91 * (0.00320)2 = 0.000687 mm2 (4.2.2) 

Serie 2 tot en met serie 5 leveren vergelijkbare gegevens op als de resultaten uit 
hoofdstuk 3. Het berekende en gemeten verplaatsingsveld is weergegeven in figuur 4.2 
(de afwijkingen zijn hierbij 10 maal groter afgebeeld dan in werkelijkheid). De conclusie 
aan het eind van hoofdstuk 3, overparametrisering van het model bij orthotroop 
schatten, wordt hiermee bevestigd. 
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Grafiek 4.2 Gemeten en berekend verplaatsingsveld voor schatting 5.2. 

In de inleiding is gesproken over de kwaliteit van de meetgegevens. Dit feit en de 
wetenschap dat de schattingsmethode hier centraal staat, verklaren dat weinig aandacht 
wordt besteed aan de kwantitatieve uitkomsten van parameters en varianties. Van veel 
groter belang zijn de verschillende aspekten en problemen, die bij het uitvoeren van 
echte experimenten naar voren komen binnen deze methode van 
materiaalgedragbepaling. Deze aspekten komen aan de orde in deel 2 van het verslag. 
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5. Conclusie & suggesties voor voortgang 

5.1 Conclusies 

De beproefde methode van materiaalbepaling met een hybride techniek blijkt redelijke 
resultaten op te  leveren. 
Voor isotroop schatten worden weliswaar twee kwantitatief verschillende 
dwarscontractiecoëfficiënten geschat, maar dit is waarschijnlijk meer toe te schrijven 
aan het experiment dan de schattingsmethode op zich. Voor orthotroop schatten is 
sprake van overparametrisering (proefmateriaal latex heeft isotrope eigenschappen), wat 
ook volgt uit de schattingsresultaten. Divergentie van parameters bij een weinig 
veranderend residu is hierbij een belangrijke aanwijzing. 

Het schattingsresultaat zal over het algemeen worden beoordeeld op een aantal criteria. 
Convergentie van parameters, de grootte van het residu, de variantie matrix P, etc. 
vormen samen een idee over de kwaliteit van de schatting. Het ultieme bewijs voor goede 
parameters, het voorspellen van een experiment met parameters uit een ander 
experiment, is in dit verslag nog niet geleverd. 
Hoewel niet besproken, is tevens aandacht besteed aan het schattingsresultaat in relatie 
tot het gemeten rekveld (zie deel 2). Uitspraken hierover kunnen op voorhand informatie 
leveren over de geschiktheid van een experiment voor schat tingsberekeningen. Met ingen 
hebben aangetoond dat bij rekvelden met kleine dwarsrekken de 
dwarscont act iecoëfficiënt moeilijk is te schat ten. 

Afsluitend kan worden gesteld dat de resultaten van het schatten van 
materiaalparameters met de beschreven met hode hoopgevend zijn. Een goede opvolging 
van het onderzoek is om deze reden van groot belang. 

5.2 Suggesties voor voortgang 

Voor een volgend onderzoek op dit gebied kunnen de volgende suggesties worden gedaan: 

- herhalen van metingen zoals besproken in dit verslag met ander, bekend (i.e. 
materiaaleigenschappen bekend) proefmateriaal en vergelijking van de result aten 
met klassieke proeven, 
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- doen van metingen met andere belastingsvormen, zoals biaxiale trekproeven, 
- doen van metingen aan inhomogene, anisotrope materialen, 
- verbeteren van kennis over rekvelden in relatie tot schattingsgedrag door het 

uitvoeren van simulaties op dit gebied, 
- verbeteren van meetproces (zie deel 2, hoofdstuk 5). 
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Bijlage 1 

A.1 Inleiding 

Digitale beeldverwerking 

De problematiek rondom het meten van rekdistributies is ogenschijnlijk betrekkelijk 
eenvoudig: van een aantal markeringen, welke zijn aangebracht op een proefstuk moet de 
positie in het vlak worden vastgelegd voor verschillende belastingssituaties van dit 
proefstuk. De nauwkeurigheid, waarmee dit gebeurt, is bepalend voor de bruikbaarheid 
van de data en voor de verdere verwerking van markerposities tot rekdistributies. Dat 
dit in realiteit juist niet eenvoudig is blijkt uit het werk van Peters (1987), waarin een 
aantal tegenstrijdige eisen naar voren komen als het gaat om nauwkeurigheid in relatie 
tot markergrootte, aantal markeringen , inhomogenitiet van het rekveld etc. 

Peters (1987) werkte met een optisch systeem, bestaande uit een stelsel van fotocamera 
en spiegels, resulterend in een nauwkeurig, zij het tamelijk omslachtig en tijdrovend 
meetsysteem. Uit de groeiende belangstelling voor nieuwe wijzen van materiaal- 
gedragsbepaling is de behoefte onstaan aan een sneller en nauwkeuriger meetsysteem. 
Hieraan wordt tegemoet gekomen door de verder ontwikkelde video- en 
beeldverwerkingstechnieken. 
Metingen behandeld in hoofdstuk 4 van dit verslag maken gebruik van een speciaal voor 
bovenstaand doel aangeschaft meetsysteem, dat aan hoge eisen met betrekking tot de 
haalbare nauwkeurigheid en snelheid voldoet (Hentschel). In hoofdstuk 3 zijn metingen 
besproken, die zijn verricht met met een minder geavanceerd systeem, dat zelf is 
ontwikkeld (met het algemene beeldverwerkingsprogramma «TIM»). 

In deze bijlage zullen de digit ale beeldverwerkingstechnieken (digit al image processing 
techniques), waarop beide meetsystemen zijn gebaseerd, in het kort worden behandeld. 
Daarbij zal het accent liggen op de meetmethode, die gebruik maakt van het 
beeldverwerkingsprogramma «TIM», omdat veel tijd en moeite in de ontwikkeling 
hiervan is gestoken. Het Hentschel systeem is kort besproken in hoofdstuk 2, paragraaf 
2.3.2. 
De volgende paragraaf zal in het kort ingaan op digitale beeldverwerking in het algemeen 
(voor een uitgebreide bespreking van dit onderwerp wordt verwezen naar Gonzalez en 
Wintz, 1977). 
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A.2 Digitale beeldverwerking 

Oorspronkelijk komt de interesse voor digitale beeldverwerkingsmethoden voort uit de 
de behoefte om beeldinformatie voor menselijke interpretatie te  verbeteren en voor het 
verwerken van beelddata voor zelfstandige machine-perceptie (Gonzalez, Wintz, 1977). 
Beide toepassingsgebieden verlangen een techniek waarmee op numerieke wijze 
omgegaan kan worden met informatie in beeldvorm. 

Aan de basis van zo'n techniek staat de discretisatie van een beeld in zowel ruimtelijke 
coördinaten als in intensiteit. Wordt hier vanwege de eenvoud een zwart/wit beeld 
beschouwd, dan betekent dit dat de term "monochroom beeld" (of eenvoudig "beeld") 
refereert aan een twee-dimensionale intensiteitsfunctie f(x,y), waar x en y ruimtelijke 
coördinaten voorstellen en de waarde van f in een punt (x,y) proportioneel is aan de 
helderheid (of grijstint) van dat punt in het beeld: 

f = f(X,Y) 

Op deze wijze kan een digitaal beeld gezien worden als een matrix, waarvan de rij- en 
kolomindices met een punt in het beeld overeenkomen en waarvan de waarde van het 
corresponderende matrixelement (pixel) de grijstint ter plekke voorstelt: 

[ f ( O , O )  f (0 , l )  f(0,N-1) 1 
f (  1 ,O) f( 1 ,i) * f (  1 ,N-1) 

f(X,Y) M 

[ f(N-1,O) f(N-1,l) * f(N-1 ,N-l)J 

Digitalisatie van ruimtelijke coördinaten (image sampling) en amplitude (gray-level 
quantization) volgens bovenstaande theorie verlangt keuzes voor het aantal rij/kolom 
elementen N en het aantal discrete grijstinten G, dat elk pixel mag aannemen. 
(voor het <(TIM» systeem geldt N = 512 en G = 256). De grootte van beide getallen 
bepaalt hierbij in hoge mate de kwaliteit van het beeld. 

Wanneer een beeld volledig is gediscretiseerd, is in principe de weg vrij dit verder te 
verwerken door diverse mathematische bewerkingen uit te voeren op de matrix (A.2)) die 
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de numerieke representatie van het beeld voorstelt. Buiten bespreking in deze appendix 
vallen o.a. hoog/laag doorlaat filteren in het Fourier domein (image sharpening/ 
smoothing), beeldrestoratie, histogram modification techniques, pseudo-color image 
processing etc. (Gonzales, Wintz, 1977). 
In de volgende paragraaf zal een, zoals zal blijken, zeer nuttige beeldverwerkingstechniek 
wel worden besproken: image thresholding. 

1' 
., 

B2+ 

A.3 Image thresholding 

Image thresholding (ook 
beelds egmen t a t ie techniek , 

wel 
lit gel 

"histogram" of "gray-level" thresholding) is een 
Derd op elk beeldpunt afzonderlijk. Met deze techniek 

kunnen objecten in een beeld worden onderscheiden van hun achtergrond. 

Ter introductie van deze techniek, wordt de grijstintenverdeling van een gegeven beeld 
f(x,y) verondersteld als weergegeven in het histogram van figuur a.1. In een histogram 
staat het aantal pixels met een bepaalde grijstint uitgezet tegen de grijswaarden in een 
beeld. Op deze wijze kan uit een histogram op een snellere wijze (dan uit de matrix uit 
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Figuur a.1 Histogram thresholding 
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(A.2)) een goede indruk gekregen worden van de "opbouw" van een beeld. Zo kan uit het 
histogram van figuur a.1 worden geconcludeerd dat het leeuwedeel van de pixels uit het 
beschouwde beeld donker is, terwijl de overige pixels ongeveer gelijk over de resterende 
grijswaarden zijn verdeeld. Dit histogram is karakteristiek voor beelden bestaande uit 
grijze objecten geplaatst op een donkere achtergrond . 

Teneinde de grens tussen voor- en achtergrond te bepalen, wordt het histogram verdeeld 
in twee banden, gescheiden door een "drempelwaarde" T (threshold) als aangegeven in 
figuur a.1. Het doel is threshold T zodanig te kiezen dat de band B1 - zo goed als 
mogelijk - grijswaarden bevat, die deel uit maken van de de achtergrond, terwijl B2 de 
grijswaarden van de objecten op de voorgrond inhoudt. 
Voor bilineaire beelden (d.w.z. beelden die voornamelijk bestaan uit twee verschillende 
grijsgebieden) kan T op basis van statistische eigenschappen berekend worden (Optimum 
Tresholding). In praktijk kan echter de threshold gemakkelijk worden gekozen als voor 
een beeld wordt gezorgd, dat objecten bevat die in intensiteit hoog uitsteken boven de 
achtergrond (zie histogram figuur a.2). 
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Figuur a.2 Lichte objecten tegen een donkere achtergrond 
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Vanwege de duidelijkheid wordt de threshold operatie vaak gecombineerd met een 
grijswaardetransformatie. Histogram thresholding verloopt dan als volgt: als het beeld 
wordt gescanned, wordt per pixel bekeken of de grijswaarde groter(-gelijk) is dan de 
opgegeven thresholdwaarde T. Wordt aan het gestelde criterium voldaan dan resulteert 
dit in het volledig wit maken van het betreffende pixel, anders in het volledig zwart 
maken. Bij het beeindigen van de operatie is zo een beeld onstaan waarbij de objecten 
(wit) schel afsteken tegen de achtergrond (zwart), m i t s  T goed gekozen is. 

< 
Digitizer > 

Object 

Image thresholding zoals in deze paragraaf besproken, is een beeldverwerkingstechniek, 
die gebruikt kan worden als noodzakelijke eerste stap in een methode om markerposities 
te bepalen. Het verder uitwerken van zo'n methode vereist echter meer kennis van 
beeldverwerkingssystemen in het algemeen en het hier gebruikte (<TIM» systeem in het 
bijzonder. De volgende paragraaf gaat hierop in. 

Digital > Operator 
Console Computer - 

A.4 Het digitde beeldverwerkingsysteem «TIM» 

Een digit aal beeldverwerkingssysteem voor algemene doeleinden bestaat uit vijf 
componenten (figuur a.3): 

* Een digitaalomzetter 
* Een digitale computer 
* Een opslaggeheugen 
* Een (video)scherm 
* Een monitor F-l Storage 

I Display 

Figuur a.3 Componenten van een digitaal beeldverwerkingssysteem 
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In het meetsysteem «TIM» zijn deze componenten terug te vinden in een C.C.D. 
videocamera (High Technologie Holland, resolutie 512 * 512 pixels), een AT personal 
computer met harde schijf (algemene beeldverwerkingssoftware «TIM» en beeldopslag), 
een monochrome monitor en een tv-scherm. 

De beeldverwerkingsprogrammatuur «TIM» (TIM image processingprogram by TEA, 
difa measering systems, version 3.20) bestaat uit een verzameling commando's, die 
enkelvoudig kunnen worden uitgevoerd. Door een aantal commando's achter elkaar uit te 
voeren kan de computer de opdracht gegeven worden een videobeeld in te nemen, op te 
slaan en/of te verwerken. Een serie van elkaar opvolgende commando's kan verzameld 
worden in een zogenaamd "commandfilei' dat zelfstandig -i.e. zonder handmat ige 
tussenkomst- kan opereren. Zo kan voor iedere specifieke toepassing van 
beeldverwerkingstechnieken met «TIM» commando's een eigen programma worden 
geschreven. 
De «TIM» commando's en commandfiles kunnen via het keyboard van de computer 
worden ingevoerd, terwijl het videobeeld van de camera op het videoscherm zichtbaar is. 
De resultaten van een digitale beeldverwerking kunnen direkt worden bekeken op het 
scherm en eventueel worden vergeleken met andere beelden door opdeling van het 
scherm in subdisplays. Verwerkt e beelden kunnen worden opgeslagen en op elk 
willekeurig moment op het scherm (of delen daarvan) worden afgebeeld. 

In de volgende paragraaf wordt het meetsysteem besproken, dat bestaat uit een binnen 
het digitale beeldverwerkingssysteem «TIM» werkende commandfile. 

A.5 Het meetsysteem 

Uitgaande van de doelstelling (markerpositiebepaling) wordt een "recept I' bedacht, dat 
in een later stadium kan worden vertaald in een «TIM» commandfile. 

Beschouwd wordt de positiebepaling van markers, die alle in een vlak liggen, zijnde het vlak 
van belasting. D o o r  het gebruik van retrore$ecterende markers en juiste belichting kan 
ervoor worden gezorgd, dat de markers een duidelijk hogere intensiteit hebben dan de 
achtergond in het beeld dat door de CCD videocamera van het proefstuk wordt genomen 
(zie histogram van figuur a.4,). Van een "on-line" videobeeld, dat bewegingen kan 
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Figuur a.4 Histogram van beeld met markers. 

waarnemen, moet een zgn. '1JTame" worden genomen (met het <TIM> commando "dig"). 
Dit wil zeggen dat het huidige beeld wordt "bevroren", om de posities op dat tijdstip te 
kunnen registreren. Het beeld kan worden opgeslagen in het geval dat dit niet verloren mag 
gaan (commando "save"). 
Na een threshold operatie met een ingevoerde waarde voor de threshold T, is dit beeld een 
met louter witte markers en een zwarte achtergrond geworden. In het zwart-witte beeld 
moeten nu de markers geteld en genummerd worden (commando "label"). Een voor een 
kan dan voor alle markers het zwaartepunt worden berekend van de betreffende groep witte 
pixels, gebruikmakend van een in <TIM» geprogrammeerde rekenprocedure. Wegschrijven 
van beide coördinaten x en y voor elke marker besluit dan de cgclus, die voor een andere 
belastingssituatie weer vooraan kan beginnen. 

Bovenstaand recept is uitgewerkt in twee commandfiles. De commandfiles "xypos" is een 
programma, dat optimaal gebruik maakt van de faciliteiten, die «TIM> biedt. In het 
programma is de keuzemogelijkheid ingebouwd een thresholdwaarde T te berekenen, die 
exact de markers in het beeld scheidt van de achtergrond. Door het "demo"--achtig 
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karakter van deze file (alle handelingen verlopen via het videoscherm) is "xypos" geen 
snel programma. 
Het alternatief, de commandfile "test", is een programma zonder franjes. De 
thresholdwaarde T moet worden ingevoerd met de hand en op juistheid worden 
gecontroleerd op grond van het resultaat op het scherm. Deze methode is wel aanzienlijk 
sneller. 
Het is weinig zinvol om beide files uitvoerig te behandelen. De «TIM» commando's, 
waaruit de commandfiles zijn opgebouwd, zijn zeer specifiek en kunnen moeilijk worden 
begrepen zonder de kennis van een ingewerkt persoon. In deze bijlage is een listing 
opgenomen van de commandfile llxyposll (voor verklaring van de commando's zie 
handleiding «TIM»). 

Door de commandfiles te runnen binnen het programma «TIM» kunnen markerposities 
worden bepaald voor diverse belastingsgevallen. Om uiteindelijk met de markerposities 
rekdistributies te berekenen, moeten relaties tussen verschillende meetfiles gelegd 
worden. Dit wil zeggen dat de nummering van de markers in het beeld voor alle files 
dezelfde is, wat niet vanzelf goed gebeurt tijdens het meten (de nummering hangt af van 
de volgorde, waarin tijdens het scannen van het beeld de objecten worden tegengekomen 
en deze kan dus bij deformatie veranderen). Hiervoor is buiten «TIM» een programma 
geschreven in turbo-pascal met de naam "relate". 

Hiermee is het «TIM» meetsysteem besproken. Het Hentschel meetsysteem wordt hier 
niet behandeld. 

A.6 Afsluiting 

In deze appendix is gesproken over digitale beeldverwerking en hoe deze techniek kan 
worden gebruikt bij de bepaling van markerposities. Veel van de achterliggende theorie 
is daarbij achterwege gelaten. 
Het meetsysteem, dat ontworpen is in de vorm van de «TIM» commandfiles llxyposll 
en/of "test", heeft in vergelijking met de achterhaalde methode met foto's duidelijk 
voordelen. Door het gebruik van een videosysteem wordt een grotere flexibiliteit 
verkregen in het meetproces; de camera en de belichting kunnen optimaal worden 
ingesteld aan de hand van het beeld op het tv-scherm, waarna snel en efficiënt metingen 
kunnen worden gedaan. Het resultaat kan direkt worden beoordeeld, en de meting 
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eventueel worden herhaald. 

De nadelige kant van het meetsysteem is, dat veel van de snelheid, efficiëntie en 
nauwkeurigheid verloren gaat door het brede toepassingsgebied, waarvoor «TIM» 
geschikt is gemaakt. Gezien het "ad hoc" karakter van het meetsysteem, geldt deze 
opmerking voornamelijk voor het verlies in nauwkeurigheid, dat in het bijzonder is toe te 
schrijven aan de beperkte keuze van de waarde N (lage resolutie) en de gevoeligheid van 
het systeem voor verstoringen van buitenaf ( licht uit de omgeving, trillingen in de 
opstelling, camerafout en, t ijdseffecten, et c.) 

Bij de ontwikkeling van het Hentschel systeem zijn geen concessies gedaan wat betreft 
snelheid, efficiëntie en nauwkeurigheid. Dit heeft geleid tot een uitermate goed 
meetsysteem voor het bepalen van markerposities. 

Listing van de commmdfïle "XYPOS" 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;program for marker posistion determination version 44-89 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

? 
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int npix 
int relaxpi 
int nmax 
int pixval 
int intgr 
int thres 
int parml 
int parm2 
int nmark 
int markim 
int auto 
int val10 
int val11 
float fvarl 
*ini 
els 

;declaration variables 

;erases display, initializes lookup tables 
;clears monitorscreen 

iX 



print 08 <<TIM>> COMMAND-FILE XYPOS @n @r 

print @8 "This command-file determines x and y positions of markers in aft 
print 08 "512x512 image, captured by frame grabbing. 
print 08 "In order to separate markers (highest intensity) from a I' 

print 08 "darker background this command-file starts with a threshold - ' I  

print @8 "operation, using a calculated optimum threshold or any given" 
print 08 "threshold (auto-/controlled thresholding)." 
print 08 "In the the case of auto-thresh. you will see the original image 
print 08 "in 'p'(reduced), the thresholded image in 'q' and graphs of the" 
print @8 "used look-up tables in Y." Or 
dig ;start frame grabbing 
scrs 14 10 
dig O 
print 
log x 
save e 

;ends grabbing on command 

save dummy 
print @8 "Image saved ; choose one of the following :li @r 
print @8 "Return to <<TIM>> ......................... 1 

print @8 'IControlled thresholding ................... 3" 

auto = 
print 
if auto == 1 stop 
if auto == 3 

print 
print @8 "Enter a thresholdvalue that seperates markers from their" 
thres = I' background : 
print ' I  @r 
dis y 
call thresholding 
pause 
*cent grav 
stop 
endif 
*hist e 

11 

print @8 "Auto-thresholding ......................... 2" 

II Your choise is ......................... 

Wait for key to continue ..." 

;make histogram 

X 



hist e ;fill ibuf 0....255 
while intgr <= 255 ;* 
npix = ibuf intgr ;* 
if npix >= nmax ;* 
nmax = npix 
pixval = intgr ;* 
endif .* 
intgr = intgr + 1 ;* 
endw .* 
cls 
print @8 "Scanning histogram :'I @r 
print @8 I'* Most common pixelvalue = I', pixval 

print @n 
lut 2 1 
call threscalc 
call identify 
pause It  

*centgrav ;calculates positions of objects 
print @r "End of commandfile 'xypos' ... return to <<TIM>>" @r 
stop 

threscalc: 
print @8 "Thresholding : I 1  @r 
print @8 Ir*  startvalue = 

print @8 'I* step = 1 
print 
markim = 

era x 
set hmask O 
line ;reset ibuf 
set 3 128 
zoom O 
dis e 
redu e 
dis p 

;* calculation of maximum number greyvalue 

> 

9 

print @8 'I* Number of pixels - - nmax 

;load lookup table output linear 
;calculates threshold for object 
;labels objects using greyvalues 0,1, ... 255 

Wait for key to continue ....I1 

9 

pixval 
; labeling < 5%" @r 

Enter the number of markers in your image : I' 

;full 512x512 image back 
;reduce e into 4 identical images in a 



save a 
dis x 
era ;erase screen 
dis a ;a in p 
era 1 ;erase bitplane 1 
dis x 
curs x 360 256 
frmt 256 256 
set 1 1 
lut 2 3 
text 1231 128 "O 50 100 150 200 250" 
textv 1500 122 "0 50 100 150 200 250" 
call drplot 
dis q 
parml = pixval 
CIS 

print @8 "Thresholding : watch videoscreen !li Or 
while parml < 255 ;start searching 
if nmark == markim return ;unlikely 
relaxpi = comp a > parml ;thresholding of image memory 
thre a parml / 
call drplot 
if relaxpi < 3275 
scrs 3 8 
print I t  Object-labeling ... ... ... ... . .. . .. .. 
nmark = label a parml 
if nmark > O 
scrs 5 10 
print @8 "Number of objects found in display q : li, nmark 
endif 
endif 
if nmark == markim 
thres = parml ;assign thresholdvalue 
print It  @r 
beep 
print @i "Threshold for background-foreground separation : li, parml 

;make x actual display 

;for graphic representation of t hr.operations 
;to actual display q 

;startvalue thr.operation is pixval 

;preparing ibuf for drplot 

I1 

;label 
pmark > O to console 

;actual number of markers found 

;makes labeloperation sense ? 

xii 



print @n 
ret urn 
endif 
parml += 1 ;if not continue searching 

;no threshold found 
endw 
if parml == 255 
beep 
print @i "No acceptable threshold found, please break execution 
print @n ' I  I' 

endif 
ret urn 

drplot : 
set hmask O 
dest xc 
ibuf O 255 

Y 

grph 
set hmask 1 
dis q 
ret urn 
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i dent i fy : 
"init 
call t hres holding 
;dis dummy y 
;save e 
;comp e > thres 

;see commandfile dtable.cmd 

;identification of markers 
;reset lookup tables 

;image 512x512 in y 

;thresholding using optimum threshold 
;save image 

;save thresholded image ;save e 
;parm2 = label 
;print @8 "Number of objects found in display y : I ' ,  parm2 
;print I '  @r 
if parm2 != markim 
print @8 "Marker error !! Please change threshold :old val = 'I, thres 
thres = 

call t hresholding 
endif 

New threshold = :li 

... 
xl11 



era 
dis e 
return 

7 

thresholding: 
dis dummy y 
save e 
comp e > thres 
save e 
parm2 = label 
print @r @8 "Number of objects found in display y : li, parm2 
print li @r 
ret urn 

XiV 



Bijlage 2 Resultaten van schattingen uit hoofdstuk 3 

In deze bijlage zijn de resultaten van de parameterschattingen uit hoofdstuk 3 nader 
uitgewerkt. Voor alle tabellen geldt: 

Schat tingen over 3 iteraties, 

Qii = 0.01, 
Rii = 0.01, 
tenzij anders is aangegeven. 

Pii(0) = 0.01, 

Tabel B.I. Begin- en eindschattingen van in isotroop model 

(E = 1.0 [N/pixe12]; Qii = 0.001; schattingen over 5 iteraties) 

schatting v [-I Opmerkingen 
begin eind 

1 0.3 0.4762 Residuen: Tabel B.7 
2 0.4762 0.4955 
3 0.4955 0.4974 

Tabel B.2 Begin- en eindschattingen van E in een orthotroop model 

(Ex = 1.0 [N/pixe12]; v = 0.3333 [N/pixe12]; Qii = 0.001) 
Y 

= 0.4974; G 
XY YX 

schatting E [N/pixe12] 
begin eind 
Y 

Opmerkingen 

- 

1.0 1 .O55 
1.055 1.089 
1.089 1.110 
1.2 1.155 
1.155 1.123 

Qii = 0.005 
11 
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YX' 
Tabel B.3 Begin- en eindschattingen van E en G 

(Ex = 1.0 [N/pixe12]; v 
Y 

= 0.4974 [-I) 
XY 

G [N/pixe12] 
YX 

E [N/pixe12] 
begin eind begin eind 

Y 
schatting 

1 1.110 1.450 0.3333 0.4415 
2 1.450 1.783 0.4415 0.5261 (5 it.) 
3 1.783 1.809 0.5261 0.5325 
4 1.809 1.833 0.5325 0.5384 

Tabel B.4 Begin- en eindschattingen van E en v 
Y XY' 

(Ex = 1.0 [N/pixe12]; G = 0.3333) 
YX 

E [N/pixe12] 
begin eind 

Y 
schatting vxy [-I 

begin eind 

2 
3 

1.110 1.143 0.4974 0.4054 
1.143 1.155 0.4054 0.3812 
1.155 1.159 0.3812 0.3744 
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y' vxxy en G Yx' Tabel B.5 Begin- en eindschattingen van E 

(Ex = 1.0 [N/pixe12]) 

schat t. G [N/pixe12] vv 1-1 YX 
E [N/pixe12] 
begin eind begin eind begin eind Y 

1.800 
1.843 
1.890 
1.938 
1.985 

1.843 
1.890 
1.938 
1.985 
2.838 

0.4974 
0.3764 
0.3206 
0.2909 
0.2723 

0.3764 
0.3206 
0.2909 
0.2723 
0.2587 

0.530 
0.5324 
O. 5444 
0.5577 
0.5707 

0.5324 
O. 5444 
0.5577 
0.5707 
0.5832 

Tabel B.6 Covariantiematrix P voor eindschattingen van serie 1-5 

schatting matrix P 

1.3 
2.3 
3.4 

4.3 

5.5 

O. 29 293-2 
O .25 74E-1 
O. 35 5 1 E-1 
0.79503-2 
0.14943-2 

-O. 39 9 O E-2 
O. 35 98E-1 

-0.303 1 6 2  
O. 83 55 6 2  

O. 79503-2 
0.60503-2 

-0.39903-2 
0.19383-1 

-0.303 1 E-2 
0.23343-1 

-0.181 1 E-2 

0.83553-2 
-O. 18 1 1 E-2 

0.65843-2 
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Tabel B.7 Eindresiduen 
~~~ _______ ~~ ~~ ~ ~ 

serie schat. 1 schat .2 schat. 3 schat .4 schat .5 

1 0.00731 0.00729 0.00729 - - 

2 0.00726 O. O0 725 0.00725 0.00726 0.00725 
3 0.00714 0.00706 O. 00705 O. 00705 - 

4 0.00720 O. 00720 O. 00720 - - 

5 O. 00700 0.00697 0.00696 0.00695 0.00694 
simul. 4.09E-8 7.863-5 0.00786 O. 78877 - 

Y 
Tabel B.8 Foutensimulatie: begin- en eindschattingen van E 

(Ex = 1.0 [N/pixe12]; 'u = 0.3333 [N/pixe12]) = 0.4974; G 
XY YX 

gegenereerde fout E [N/pixe12] Opmerkingen 
Y 

in % begin eind 

O 
1 
10 
100 

1.10 0.9999 Rii = 1.OE-8 
1.10 1,009 Rii = 1.OE-4 
1.10 1 .O95 Rii = 1.OE-2 
1.10 1.121 R.. = 1.0 11 
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Bijlage 3 Meetfouten en hun invloed op parameters (bij hoofdstuk 3) 

In deze bijlage worden benaderingen berekend voor de fouten op markerposities en 
-verplaatsingen, die zijn gemeten met het «TIM» meetsysteem. Daarnaast wordt de 
invloed, die deze fouten hebben op de parameters, beschouwd. 

C.1 Meetfouten 

Bij metingen, die zijn uitgevoerd met het «TIM» systeem, zijn bij elke belastingssituatie 
4 maal de posities van 64 markeringen gemeten. Verwerking van de verkregen serie 
waarnemingen gebeurt als volgt. 

Coördinaten x en y voor elke marker worden gemiddeld: 

4 

k = 1...64 (C.1) -k - 1 Y -4IYf 
i=l 

Xk en yk van marker k zijn schatters voor de "echte" gemiddelden pi  en p;. Op grond 

van de 4 metingen kunnen ook benaderingen voor de standaardafwijkingen (deviaties) o: 

en o: worden verkregen. Voor de varianties en daaruit volgende deviaties geldt: 

k = 1....64 

Gegevens over gemiddelden en standaardafwijkingen worden gebruikt om 95% intervals 

te berekenen. Hierbij wordt verondersteld dat de gemeten posities van een markering, xf 

en yi, i = 1 ... 4, realisaties zijn van een normale verdeling. Met 95% zekerheid kunnen k 
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dan grenzen worden aangewezen , waarbinnen xk en yk liggen: 

Q = 0.025 (tweezijdig) 

waarbij in t = 3.18) 

Voor zowel xk als yk (k = 1 ... 64) blijken deze intervals ongeveer even groot te zijn. In 

plaats van met s: en st, k = 1...64, rekenen we daarom verder met de gemiddelden over 
de markeringen: 

wordt gecorrigeerd voor het lage middellings aantal (4 < 30 ; t 
Q,3 Q, 3 

6 4  - 1  
k = l  

64 

6 4  

Door ook nog S, en S, te middellen wordt gevonden: 

(C.5) 
- s = O.5(Sx+ "y> M 0.061 

Met behulp van deze laatste standaard deviatie kan voor het 95% betrouwbaarheids 
int erval geschreven worden: 

Substitutie levert na afronding: 

x k  = Xk f 0.1 yk = y k  f 0.1 

De nauwkeurigheid van de metingen is dus ongeveer 0.1 pixel; deze is gebaseerd op de 
gemiddelde standaard afwijking S N 0.061. 
De grootheid S wordt beschouwd als een benadering van de meetfout, die wordt gemaakt 



bij het bepalen van markerposities uit een videobeeld, op grond van experimentele 
gegevens. Peters (1987) heeft een formule afgeleid, welke eveneens een benadering geeft 
voor de fout S in dit geval: 

1 
-2 - s -  5 . 5 ~ " '  

waarin p het aantal pixels per mm voorstelt en d de markerdiameter in mm. 
Uit paragraaf 3.1 blijkt: 

1 
= 0.0036 + S = 0.060 -2 - s -  5 . 5 * ( 0 . 3 4 ) - 1 *  

Deze benadering komt zeer goed overeen met de de waarde, die gevonden werd uit 
vergelijking (C.5). Uit de fout op de posities kan de de fout op de verplaatsingen worden 
berekend. Als geldt: 

u$ = x: -xo k k -  k k 
uy - Y1 -Yo 

waarbij de indices 1 en O respectievelijk "belast" en "onbelast" aanduiden, 

dan is de gemiddelde fout op elke uk te berekenen uit de fouten S op de posities zk met: 

SU = .J(SS + Sg) N 0.060 42 M 0.08 + sg M 0.007 (C.10) 

Deze waarde wordt beschouwd als een benadering voor de gemiddelde fout op de 
verplaatsingen (bedenk hierbij dat de gemeten verplaatsingen in de orde grootte van 1 

pixel zijn!). De naar boven afgeronde waarde voor Sn  geeft een aanwijzing over de 
grootte van de matrixelementen Rii, die in het parameterschattingsalgoritme moet 
worden gekozen (Rii = 0.01). 

C.2 De parameters 

In paragraaf 3.3.1 worden simulaties aangewend om beter inzicht te krijgen in de mate 
waarop de meetfout het schattingsresultaat beïnvloedt. Tabel B.8 uit bijlage 2 bevat de 



uitkomsten van deze simulaties met verstoorde meetgegevens. Afhankelijk van de fout op 
de verplaatsingen (direkt gerelateerd aan de keuze voor R) kan een indicatie worden 
gekregen van de fout in de parameters bij convergentie. 

Voor de simulatie met Rii = 0.01 (fout van ongeveer 10% op verplaatsingen) geldt voor 
de afgeronde fout in de geschatte parameter (geen modelfout!): 

eEYN o.o1 
(C.11) 

Gaat men ervan uit dat deze fout (absoluut) ook voorkomt in andere parameters 
(wanneer deze geschat gaan worden), dan kan eveneens de fout in de grootheid G , die 
uit parameters wordt berekend, worden verkregen: 

* 

Stel (zie hoofdstuk 3): 

* (Ex+Ey)/2 
2 ( 1+ vxy) G =  

dan is: 

(C.12) 

(61.13) 

* (Ex+ Ey)P  
2 (1+vxy)  

dG - en de waarden voor de parameters uit 
" 1  dG 

met ay = q K J  ; a.&- 
serie 5 

Hieruit volgt: 

(C.14) 

Om afhankelijkheid tussen de parameters te achterhalen wordt in paragraaf 3.3.3 de 

geschatte parameter G,, vergeleken met G. Wanneer het verschil tussen beide 

parameters in de buurt ligt van de afwijking, die op grond van de fout in parameters 

* 
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* 
verwacht kan worden, dan kunnen G,, en G overeenkomen en is sprake van over- 

parametr i sering. 

elG*-Gy,I = 41.25 eE M 0.011 
Y 

Dit levert voor de (gemiddelde) 

* 
(G - G,( = 0.013 * 0.011 

(C.15) 

schattingen uit serie 5: 

((3.16) 

Hoewel niet strikt bewezen, kan uit de bovenstaande afleiding de conclusie worden 
getrokken dat sprake is van parameterafhankelijkheid (overparametrisering). Men moet 
hierbij in acht nemen dat in deze afleiding slechts gebruik gemaakt is van benaderingen 
van fouten en dat deze voor alle parameters even groot gekozen is. 
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Bijlage 4 Resultaten van schattingen uit hoofdstuk 4 

In deze bijlage zijn de resultaten van de parameterschattingen uit hoofdstuk 4 nader 
uitgewerkt. Voor alle tabellen geldt: 

Schattingen over 5 iteraties, 
Pii(0) = 0.01, Q.. = 0.01 en R.. = 9.0, 
tenzij anders is aangegeven. 

11 11 

Tabel D.1 Begin- en eindschattingen van TJ in isotroop model 

(E = 1.0 [N/pixe12]; Qii = 0.001) 

schatting v [-I 
begin 

Opmerkingen 
eind 

1 0.3 0.2587 Residuen: Tabel D.7 

2 0.45 0.2678 
3 0.2678 0.2569 
4 0.25 0.2559 

Tabel D.2 Begin- en eindschattingen van E in een orthotroop model 

(Ex = 1.0 [N/pixe12]; TJ = 0.4 [N/pixe12]; 3 iteraties) 
Y 

= 0.2564; G 
XY YX 

schatting E [N/pixe12] 
begin eind 

Y 
Opmerkingen 

1 .o 
1.036 
1.064 
1.5 
1.436 
1.333 

1 .O36 
1 .O64 
1.107 
1.436 
1.333 
1.267 

Q.. = 0.001 
Qii = 0.001 

11 

5 iteraties 
5 iteraties 
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YX' 
Tabel D.3 Begin- en eindschattingen van E en G 

(Ex = 1.0 [N/pixe12]; v 
Y 

= 0.2564 [-I) 
XY 

schatting Ey [N/pixe12] GF [N/pixe12] 
begin eind begin eind 

2 
3 

1.200 1.531 0.4000 0.7804 
1.531 1.690 O. 7804 0.8126 
1.690 1.781 0.8126 0.8248 

Tabel D.4 Begin- en eindschattingen van Ey en v 

(Ex = 1.0 [N/pixe12]; G 
YX 

XY' 

= 0.4) 

schatting E [N/pixe12] 
begin eind 
Y vxy [-I 

begin eind 

1 
2 

~~ 

1.200 1.228 
1.228 1.280 

0.2564 0.3212 
0.3212 0.3240 

YX' 
Tabel D.5 Begin- en eindschattingen van E y' vxy en G 

(Ex = 1.0 [N/pixe12]) 

E [N/pixe12] 
begin eind 
Y schatt. VXY [-I Gyx [N/pixe12] 

begin eind begin eind 

1 1.200 1.694 0.2564 O. 1289 0.4000 0.8901 
2 1.694 2.019 0.1289 0.0543 0.8901 1.0320 
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Tabel D.6 Covariantiematrix P voor eindschattingen van serie 1-5 

schatting matrix P 

1.4 
2.6 
3.3 

4.2 

5.2 

O. 18393-2 
O. 38 92E-1 
O. 43 74E-1 0.56273-2 
O. 56 273-2 0.95873-2 
0.40493-1 -0.16333-2 

-0. 16333-2 0.34323-1 
O. 499 1 E-1 4. 662 1 3-2 0.13OOE-1 

-0.66 2 1 E-2 O .856 1E-2 -0.71333-2 
0.13OOE-1 -0.71 333-2 O. 17493-1 

Tabel B.7 Eindresiduen [pixel2] 

serie schat. 1 schat .2 schat .3 schat .4 schat .5 

1 66.9132 66.9 132 66.9 132 66.9132 - 

2 66.8939 66.8746 66.8746 66.8939 66.8746 
3 65.1701 65.1131 65.0941 - - 

4 66.7398 66.7398 
5 65.0941 64.7712 

- - - 

- - - 
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