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Samenvatting 

Het afstudeeronderzoek is verricht in het kader van het projekt 'mechanische 
karakterisering kunststoffen'. Doel van het onderzoek was de toepassing van 'de 
ident ifikat iemet hode' (Herrdriks [ 199 11 ) cp een anisotroop visko-elas t isch materiaal. Op 
een biaxiale trekbank zijn rrietingen verricht aan biaxiaal verstrekt PE-folie. De rekken 
zijn hierbij gemeten met een digitaal positiemeetsysteem. Als konstitutieve relatie is 
gekozen voor een eenvoudig lineair visko-elastisch materiaalmodel 

De parameters in het model zijn aan de hand van de meetdata geschat met behulp van 
een recursief schattingsalgoritme. De bovenstaande methode blijkt succesvol te kunnen 
worden toegepast. Het model met de geschatte parameters beschrijft het mechanische 
gedrag van de PE-folie goed voor de onderzochte rekken en relaxatietijden. 
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Meiduig 

Het afstudeerwerk is verricht in het kader van het projekt 'mechanische karakterisering 
van kunststoffen'. Voor de karakterisering van een materiaal is het noodzakelijk dat de 
parameters in een gekozen materiaalmodel bepaald worden. Dit gebeurt aan de hand van 
de resultaten van experimenten. 
Bij de traditionele werkwijze wordt de experimentele opzet dusdanig gekozen dat er een 
eenvoudig, vaak homogeen, spannings- en rekveld optreedt. Toepassing van de klassieke 
methode bij de karakterisering van gekompliceerde materialen stuit op een aantal 
problemen: 
(1) Komposieten kunnen inhomogeen zijn waardoor het onmogelijk wordt een homogeen 
spannings- en rekveld in het proefstuk te verkrijgen. 
(2) Bij een vezelversterkt materiaal is het niet altijd mogelijk om proefstukken van een 
bepaalde vorm te maken zonder de struktuur van het materiaal aan te tasten. 
(3) Het aantal experimenten benodigd voor de karakterisering van het materiaal is groot. 
In Hendriks [i9911 wordt een nieuwe methode, 'de identifikatiemethode', beschreven 
waarbij meer vrijheid is voor de experimentele opzet. Bij het experiment wordt het 
proefstuk multi-axiaal belast en wordt het niet-homogene rekveld vastgelegd met een 
digitaal positiemeetsysteem. Het proefstuk met belasting wordt gemodelleerd met de 
eindige elementen methode. Vervolgens worden de parameters in het model aa,n de hand 
van de meetdata geschat met een recursief schattingsalgoritme (figuur 1.1). 
Van groot belang hierbij is het numeriek/experimentele karakter. De parameters worden 
langs iteratieve weg gevonden door numerieke analyses met steeds verbeterde waarden. 

experiment t gemeten 
re& data 1 

korrela data tie I parameter- I schatter I parameteta T 
mathematisch 

figuur 1.1: De identìjkatìe methode 

Tot nu toe is de identifikatiemethode alleen toegepast op materialen die redelijk met 
elastische modellen te beschrijven zijn. De identifikatie methode lijkt echter ook goede 
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perspektieven te bieden voor gebruik bij visko-elastisch materiaalgedrag. Met name het 
schattingsalgoritme dat bij de identifikatie methode wordt gebruikt lijkt geschikt om te 
worden toegepast bij de analyse van tijdsafhankelijk materiaalgedrag. 
Het doel van het afstudeeronderzoek was de identifikatiemethode toe te passen op een 
anisotroop visko-elastisch materiaal. Om de situatie niet meteen te komplex te maken is 
voorlopig gekozen voor een in zekere zin traditioneel experiment, oarrielijk een biaxiale 
trekproef. De nUmerie~fexperirnentelle analyse is uitgevoerd met behulp van een 
parameterschattingsprogramma op basis van het werk van Hendriks [1991]. De metingen 
zijn verricht aan biaxiaal verstrekt UHMW-Pe folie (zie bijlage C). 
Binnen het afstudeeronderzoek zijn drie deelproblemen te onderscheiden: 
(1) De keuze van het materiaalmodel. 
(2) Het funktioneren van de biaxiale trekbank. 
(3) De konfrontatie van het parameterschatproces met het anisotrope visko-elastische 
mat er i aalmodel. 
De indeling van het verslag is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt de theorie behandeld van 
het konstitutieve gedrag en van het schattingsalgoritme. Daarna wordt in hoofdstuk 2 
besproken hoe het schattingsalgoritme en het konstitutieve model in een turbo-pascal 
programma geïmplementeerd zijn. In hoofdstuk 3 wordt vervolgd met de beschrijving 
van de experimentele opzet. De resultaten worden besproken in hoofdstuk 4. In 
hoofdstuk 5 staan tenslotte enkele konklusies en aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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2 Theorie 

In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk wordt een afleiding gegeven van het gebruikte 
konstitutieve model. Daarna volgt een korte beschrijving van het schattingsalgoritme. 
De implementatie van beide in een turbo-pascal programma wordt besproken in de 
derde paragraaf- 

2.1 Anisotroop visko-elastisch materiaalmodel 

Er is literatuuronderzoek (bijlage A) gedaan naar de toepassing van anisotrope 
visko-elastische modellen. In de onderzochte literatuur is echter geen anisotroop 
visko-elastisch materiaalmodel gevonden dat daadwerkelijk is toegepast voor de 
mechanische karakterisering van een materiaal. Qmdat de resultaten nogal teleurstellend 
waren is besloten om eerst ervaring op te doen met een lineair model, dat zo eenvoudig 
mogelijk is gekozen maar dat binnen een zeker gebied het gedrag van de PE-folie 
redelijk kan beschrijven. 
Uit uniaxiale trekproeven tijdens een vooronderzoek (bijlage B) is gebleken dat tot 
rekken van 4% de PE-folie zich bij benadering lineair visko-elastisch gedraagt. De 
algemene konstitutieve relatie voor lineair visko-elastische materialen met beperkt 
geheugen is 

t 

a(t) = 1 4G(t-~): i( T)dT 
O 

of invers 

t 

c(t) =$ ~J(~-T):&(T)~T 
O 

In het drie-dimensionale geval bestaat de 4e orde materiaaltensor 4G uit 21 
onafhankelijke relaxatiefunkties, of 45 in (2.2) uit 21 kruipfunkties. 
Er is aangenomen dat biaxiaal verstrekt polyethyleen met een orthotroop 
materiaalmodel te  beschrijven is. Dat wil zeggen dat er in een materieel punt 3 onderling 
loodrechte vlakken zijn ten opzichte waarvan de materiaaleigenschappen symmetrisch 
zijn. In dat geval is af te leiden dat zich in de materiaaltensor dan nog 9 onafhankelijke 
funk t ies bevinden. 
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Met de meetdata van de uniaxiale trekproeven zijn de parameters uit het 
l-dimensionale model 

geschat. Dit diskrete model met één tijdkonstante is het meest eenvoudige model dat 
enigszins geschikt lijkt om het gedrag te  beschrijven. Na schatting van de parameters 
blijkt de gekozen relaxatiefunktie goed te voldoen voor de proeven, met relaxatietijden 
tot 80 sekonden. De gevonden tijdkonstante bleek voor beide materiaalrichtingen 
verschillend te zijn. Met de keuze van deze relaxatiefunktie kan voor het konstitutieve 
verband in een biaxiale vlakspanningstoest and geschreven worden 

In dit model komen in totaal 9 materiaalparameters voor, waarvan 3 tijdkonstanten. In 
bijlage D staat een analytische uitwerking van dit model bij een gekozen rekverloop. 

2.2 Het schat tingsdgoritme 

Het is mogelijk om over te gaan op een toestandsbeschrijving en gebruik te  maken van 
filtermethoden uit de regeltechniek. Er is niet gekozen voor deze werkwijze omdat er 
behoefte bestond om het tot nu toe gebruikte algoritme bij de identifikatiemethode toe 
te passen op het anisotrope visko-elastische model. Het schattingsalgoritme is een 
recursief minimum variantie algoritme (Hendriks [1991]). Bij toepassing op een 
visko-elastisch materiaal wordt het model gerepresenteerd door 



waarin Ok ... de gemeten spanning op tijdstip k is, IJ = [xl,x2,...,~g]~ is de kolom met de 

materiaalparameters en Yk is een kolom met de meetruis. De schatting van de 

materiaalparameters & wordt aangepast volgens 

De term hk+l($k) is de te verwachten kolom meetdata, op basis van het model met de 

vorige schatting van de parameters gk .  De kolom Ok+l .., bevat de meetdata. Het verschil 

tussen de meting en de voorspelling wordt vermenigvuldigd met de weegmatrix K k + l  en 

vormt dan de term waarmee de oude schatting wordt aangepast. Voor de weegmatrix 
K k + l  geldt 

K k + l  = PkHk+l(Rk+l+Hk+lpkHk+l)-' 

Hierin is p k  een maat voor de fout in de schatting en wordt berekend met 

p = (I-Kk+lHk+l)(Pk)(l-Kk+lHk+l)% + K k + l - k + l -  R KT k + l  

is de covariantiematrix van de meetruis y k .  De matrix u k +  De matrix Rkq 

partiële afgeleiden van de funktie &+I naar de komponenten van 5 rond &: 
bevat de 

Voor de afleiding van het algoritme wordt verwezen naar Hendriks [1991], tevens staan 
hierin enkele alternatieve formuleringen vermeld. 
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2.3 Implementatie 

Het schattingsalgoritme en het konstitutieve model zijn verwerkt in een turbo-pascal 
programma. Het gemeten rekverloop vertoont veel ruis. De berekening van de afgeleide 
van de rek naar de tijd, benodigd in formule (2.4), wordt hierdoor bemoeilijkt. Daarom is 
bij de implementatie van het model. gekozen voor een andere formulering. Partieel 
iniegreren van (2.4) geeft 

(2.10) 

De matrix Hk met de partiële afgeleiden van de kolom h naar de materiaalparameters is 

analytisch uitgewerkt (bijlage E). 
De voornaamste invoervariabelen voor het schattingsproces zijn 

$1 

Pi 
R 

: De eerste schatting van de materiaalparameters 

: Een maat voor de betrouwbaarheid van si 
: Een maat voor de meetfout op de uitgang 
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3 Experimentele opzet 

In dit hoofdstuk staat een beschrijving van de opstelling en wordt de praktische kant van 
de metingen toegelicht. Vervolgens wordt de verwerking van de meetdata besproken. 

3.1 De opstelling 

3.1.1 De biaxiale trekbank 

De experimenten zijn uitgevoerd op een biaxiale trekbank. Het idee van een biaxiale 
trekbank is dat er in het proefstuk een homogeen twee-dimensionaal rekveld wordt 
opgedrongen. Het vierkante proefstuk is langs iedere zijde op 20 plaatsen ingeklemd. De 
inklemmingen zijn dusdanig ontworpen dat het proefstuk ter plaatse van de 
inklemmingen loodrecht op de inklemrichting kan deformeren (zie figuur 3.1). 

figuur 3.1: Schematisch bovenaanzicht van het proefstuk met inklemmingen, 
ongede formeerd - en gedeformeerd - - -. 

Door de geringe dikte van de PE-folie (ongeveer 0.005 mm) is een direkte inklemming 
van de folie tussen de inkIembekken niet mogelijk. Ter plaatse v m  de inklemmingen zijn 
strookjes tape op de folie geplakt. Per inklemming bestaat ieder strookje tape uit 
ongeveer 40 afzonderlijke stukjes, zodat de uitrekking loodrecht op de inklemrichting zo 
weinig mogelijk door de tape wordt gehinderd. 
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PE-folie / 

inklembek 
/ 

figuur 3.2: Proefituk met tape figuur 3.3: Detail van de inklemming 

De totale krachten in x- en y-richting nodig voor het biaxiaal oprekken van de folie 
worden gemeten met behulp van 2 krachtopnemers van het type EBM 6120.D1 van de 
fabrikant Brosa, die verbonden zijn aan de ophanging van de inklembekken. De rek in de 
folie wordt gemeten met een kontaktloos meetsystem dat in de volgende paragraaf 
wordt beschreven. 

3.1.2 Hentschel positiemeetsysteem 

De rek in het midden van het proefstuk is bepaald via een positiemeting van enkele 
markeringen die op het proefstuk bevestigd zijn. De positiemeting gebeurt met een 
digitaal beeld-analyse systeem (Zamzow [1990]). Dit systeem bestaat uit een random 
access camera van Hamamatsu en een video-tracking systeem van de firma Hentschel. 
Met de random access camera is het mogelijk om niet het hele beeld af te tasten, maar 
slechts dat deel waar we in geïnteresseerd zijn. Het Voordeel hiervan is dat dit aftasten 
dan met een hoge snelheid kan. Samen met het volgsysteem kunnen met deze kamera 
posities van markeringen gemeten worden. Een markering bestaat uit een stukje 
retroreflekterende tape. Deze tape heeft als eigenschap dat het invallende licht 
grotendeels in dezelfde richting wordt teruggekaatst als waarin het wordt ingestraald. 
Door zoveel mogelijk vanuit het kamerastandpunt te belichten heeft het gereflekteerde 
licht van de markeringen een hogere lichtintensiteit dan de omgeving. Tijdens een 
'search-scan' wordt om iedere markering een window gedefinieerd. Tijdens de meting 
worden in de 'window-scan' alleen deze windows afgetast en wordt de positie van iedere 
markering berekend. Na iedere positieberekening worden de windows zodanig verplaatst 
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dat iedere markering zich in het midden van een window bevindt. 

e markering 
I----- 

I I 
I nieuwe 
I----* ' window 

oude 
window 

I 

figuur 3.4: Aanpassing van de posities van de wìndows tìjdens de meting. 

De markesingen dienen om twee redenen zoveel mogelijk in het midden van het 
proefstuk geplaatst te worden. Ten eerste omdat alleen in het midden het rekveld 
homogeen is (De Jonge [1990]) en ten tweede om een goede belichting mogelijk te maken. 
De PE-folie blijkt zeer sterk te spiegelen. Door de kamera niet geheel loodrecht boven 
het proefstuk te plaatsen reflekteert het midden van het proefstuk niet naar de kamera. 
De plooien bij de inklemmingen blijven echter licht spiegelen naar de kamera en maken 
een goede meting onmogelijk. Afdekken van de randen van het proefstuk is dus 
noodzakelijk. Vanwege de moeilijke toegankelijkheid van het proefstuk is gebruik 
gemaakt van een taps toelopende koker. Deze koker schermt de plooien volledig af 
zonder daarbij het invallende licht op de markeringen te verminderen. 



figuur 3.5: Belichting van het proefstuk. 

Er is gebruik gemaakt van de kleinst mogelijke markeringen, met een diameter van 
0.5 mm. Voor het definiëren van de windows in de 'search-scan' is het noodzakelijk dat 
de markeringen een minimale hartafstand hebben van 7 maal de markerdiameter. 
Daarom zijn 6 markeringen op de hoekpunten van een denkbeeldige zeshoek geplaatst en 
is 1 markering in het midden geplaatst (figuur 3.4). Alle naburige markeringen liggen zo 
op een gelijke minimale hartafstand van 3,5 mm. 

3.2 De werkwijze tijdens de metingen 

Uit het vooronderzoek (bijlage B) is gebleken dat de PE-folie na belasten stijver is. Een 
betrouwbare onderlinge vergelijking van meerdere experimenten is dus alleen mogelijk 
als de afzonderlijke experimenten allen met een nieuw proefstuk zijn uitgevoerd. In 
totaal zijn aan vijf proefstukken geslaagde experimenten uitgevoerd. Aan ieder proefstuk 
zijn twee metingen gedaan om een beeld te krijgen van het stijver worden. 
Bij de keuze van een op te leggen rekverloop is het programma dat de biaxiale trekbank 
aanstuurt een beperkende faktor. Er zijn drie keuzemogelijkheden. Ten eerste kan een 
'ramp-funktie' ingesteld worden. In beide richtingen kan dan zowei de maximale 
verplaatsing als de verplaatsingssnelheid afzonderlijk ingesteld worden. Hiernaast 
bestaat de mogelijkheid om een sinusvormig of driehoekvormig verplaatsingsverloop voor 
te schrijven. De periodetijd is hierbij voor beide richtingen echter niet afzonderlijk te 
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kiezen. Als het rekverloop in beide richtingen gelijk is of als alleen het reknivo verschilt 
dan zijn uit de meetdata de afzonderlijke parameters in het model niet onafhankelijk van 
elkaar te bepalen. Vooraf aan de metingen is met gesimuleerde meetdata het 
parameterschatproces geëvalueerd. De simulaties liggen zo dicht mogelijk bij de echte 
meet situatie. 
Met behulp van e n  turbo-pascal programma zijn experimenten gesimuleerd. Invoer van 
het programma zijn rekverlopen in x- en y-richting. Op basis van het biaxiale mode! 
worden de spanningen berekend. Op de uitvoer van de spanningen en de rekken is een 
fout van resp. 5 en 1% gegenereerd. Met deze gesimuleerde meetdata is gekeken hoe 
nauwkeurig de parameters in het model teruggevonden worden. 
Doel van de simulaties is het bepalen van rekverlopen en meettijden waarbij het 
schattingsproces het beste verloopt. Tevens is de invloed van frekwentiefilteren van de 
rekken op het schat tingsproces bekeken. De ingevoerde rekverlopen zijn 'rampfunkties'. 
Konklusies van de simulaties zijn: 
- De parameters van het biaxiale model worden bij een goed gekozen rekverloop en bij 
beginschattingen die niet meer dan ongeveer 50% afwijken van de echte parameters goed 
bepaald. 
- Het rekverloop in x- en y-richting dient verschillend te zijn. 
- Frekwentiefilteren van de rekken beïnvloedt de schatting positief doch slechts in 
geringe mate. 
- Als in één richting geen rek wordt opgelegd, worden zes van de negen parameters 
geschat, omdat de meetdata geen informatie over de andere drie parameters bevat. Het 
blijkt dat in dit geval de beginschatting van de parameters meer mag afwijken van de 
echte waarden dan bij een schatting van alle negen parameters. De zo bepaalde 
parameters kunnen als beginschatting gebruikt worden bij de schatting met een 
'volledige' met ing. 
- Een meettijd van 40 sekonden geeft betere resultaten dan een meettijd van 10 of 80 
sekonden. 
In figuur 3.6 staan de verplaatsingen van de inklemmingen van iedere eerste meting aan 
de 5 verschillende proefstukken. 
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figuur 3.6: Verplaatsingen van de inklemmingen bij  de eerste meting aan het proefstuk 

Bij het Hentschel systeem is de meettijd niet kontinu variabel instelbaar. Gekozen is 
voor een meettijd van 35 sekonden. 
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3.3 Verwerking van de meetdata 

3.3.1 Berekening van de rekken 

De positiemeting van de markeringen blijkt veel ruis te vertona. Het rekverloop dat tit 
de gemeten posities berekend kan worden vertoont hierdeer onacceptabel veel ruis. De 
ruis op de meting van de kracht is veel kleiner. Beide ruissignden blijken ongekorreleerd 
te zijn (figuur 3.7). Er is dus sprake van additieve ru i s  op de gemeten rek, die door 
middel van filteren weggewerkt mag worden. 

figuur 3.7: Kruiskorrelatie van de ruis op de kracht en de ruis op de positiemeting 

Met een Fast Fourier Transformatie zijn van de koördinaten van de markeringen de 
fouriergetransformeerden bepaald. Vervolgens zijn frekwenties boven een zekere 
afkapfrekwentie geëlimineerd. Terugtransformatie naas het tijdsdomein levert de 
gefilterde posities van de markeringen. De positiemeting gebeurt met een 
sample-frekwentie van 67.0 Hz. De kracht, de uitgang van het systeem, is bemonsterd 
met een frekwentie 10.3 Hz. Frekwenties in de ingang hoger dan deze 10.3 Hz zijn dus 
niet in de gemeten uitgang terug te vinden. De afkapfrekwentie bij de filtering in het 
frekwentiedomein v m  de koördinaten is daarom gelegd bij 11 Hz. 
In figuur 3.8 staat het amplitudespektrum van de 'rampfunktie' 

na een fourier transformatie. 
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figuur 3.8: Amplitudespektrum 'ramp' en afiapfiehentie. 

Uit de gefilterde koördinaten is het verloop van de hoofdrekken bepaald (figuur 3.10). In 
figuur 3.9 is het verloop van de berekende rekken afgebeeld zonder frekwentiefilteren van 
de posities van de markeringen. 
- .  - 
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figuur 3.9: Berekende hoo fdrekken van de tweede meting aan proefstuk 3 zonder filteren. 
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figuur 3.1 O: Berekende hoo fdrekken van de tweede meting aan proeFtuk 3 na filteren. 

Het verloop van de hoofdrekken vertoont ondanks het filteren nog steeds veel ruis. Het 
schattingsproces wordt hierdoor echter niet verstoord (Kok [1990]). 

3.3.2 Berekening van de spanningen 

Tijdens de experimenten worden de krachten die de inklemmingen in x- en y-richting 
op het proefstuk uitoefenen gemeten. Uit deze krachten dienen de spanningen in het 
midden van het proefstuk berekend te worden. De kracht gedeeld door het oppervlak van 
de dwarsdoorsnede van het proefstuk is de gemiddelde spanning in de dwarsdoorsnede. 
Doordat de spanningsverdeling in het proefstuk niet-homogeen is, is de spanning in het 
midden van het proefstuk niet gelijk aaa deze gemiddelde spanning. Om het verband 
tussen de gemiddelde spanning en de spanning in het midden van het proefstuk te 
bepalen zijn numerieke simulaties van de biaxiale trekproef uitgevoerd. Tevens dienen de 
numerieke simulaties ervoor om een beeld te krijgen van de inhomogeniteit van de rek- 
en spanningsverdeling. De numerieke simulaties zijn uitgevoerd met het eindige 
elementen methode pakket Diana (Borst [1985]). Vanwege de symmetrie is gekozen voor 
een modellering van een kwart van het proefstuk. 
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figuur 3.11: Eìndige elementen methode modellerìng van een kwart van het proeBtuk. In 
de met een x gemerkte elementen is de verplaatsing voorgeschreven. 

Met Diana kan niet anisotroop visko-elastisch gerekend worden. De simulaties zijn 
uitgevoerd met elastische materiaaleigenschappn. Voor details van de simulaties wordt 
verwezen naar bijlage G. Uit de simulaties kan het volgende gekonkludeerd worden: 
-De spannings- en rekverdeling is rond het midden van het proefstuk homogeen 
-Voor beide materiaalrichtingen is een verschillende korrektiefaktor gevonden. Deze 
beide korrektiefaktoren zijn onafhankelijk van de opgelegde belasting. Voor de 
materiaalrichting met de hoogste stijfheid, verstrekgraad 17, is de gevonden 
korrektiefaktor 1.207, voor de andere richting is deze 1.169. 
De resultaten van de eerste metingen met de biaxiale trekbank waren dubieus 
(De Jonge [1990]). Daarom zijn metingen uitgevoerd om de krachtopnemers te 
kalibreren. Van twee veren is de stijfheid bepaald op een Zwick trekbank. Daarna is van 
beide veren de stijfheid bepaald op de biaxiale trekbank, zowel in x- als in y-richting. 
Voor de x-richting is een korrektiefaktor 1.332 gevonden. Voor de y-richting bleek geen 
korrektiefaktor noodzakelijk (bijlage H). 
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figuur U.2: Gemeten spanningsverkoop van de tweede meting aan proefStuk 3. 

Het gemeten verloop van de spanning is niet gefilterd. In de R matrix van het 
schattingsalgoritme is de procentuele meetfout op de spanningsmeting ingevoerd. 





4 Resultaten 

Met de meetdata zijn de negen parameters in het konstitutieve model 

geschat. In het schattingsprogramma dienen beginschattingen van de parameters 
ingevoerd te worden. Voor de parameters XI t /m X6 zijn als beginschattingen de 
gevonden waarden uit het vooronderzoek (bijlage B/F) genomen. De beginschattingen 
van de parameters x7 t /m xg zijn bepaald uit de spanningsresponsies van de metingen 
aan proefstuk 1 en 2. Met deze beginschattingen zijn voor iedere meting afzonderlijk de 
parameters geschat. In totaal zijn er 10 metingen verricht; 5 proefstukken en 2 metingen 
per proefstuk. Met de meetdata van proefstuk 4 en 5 verloopt het schattingsproces niet 
goed. Met de bepaalde parameterwaarden wordt het experiment niet goed beschreven. 
Van de overige schattingen is voor iedere parameter het gemiddelde bepaald. Deze 
gemiddelde schatting is vervolgens in een tweede schattingsfase als nieuwe 
beginschatting gebruikt. Met alle 10 metingen zijn opnieuw de parameters geschat. Met 
de meetdata van proefstuk 5 blijkt het schattingsproces nu wel goed te verlopen, met de 
meetdata van proefstuk 4 nog steeds niet. De hieruit berekende gemiddelden staan 
weergegeven in figuur 4.1. 
De oorzaak van de problemen bij proefstuk 4 en 5 moet gezocht worden in de bepaling 
van de hoofdrekrichtingen. Met de verplaatsingen van de markeringen wordt een 
rektensor berekend. Uit deze rektensor worden vervolgens de hoofdrekken en de 
hoofdrekrichtingen bepaald. Bij proefstuk 4 en 5 liggen de berekende hoofdrekrichtingen 
echter niet kontinu in de hoofdrichtingen van de biaxiale trekproef. 
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standaard 1 deviatie 

X i  X 2  X 3  X4 X5 X 6  X i  X8 X9 
parameter 

figuur 4.1: Geschatte parameterwaarden e n  standaarddeviatie. 

parameter gemiddelde deviatie 

0.98 [GPa] 
1.36 [GPa] 
0.216 [l/s] 
0.46 [GPa] 
0.76 [GPa] 
0.16 [l/s] 
0.52 [GPa] 
0.3405 [GPa] 
0.8980 [l/s] 

0.09 
0.07 
0.0034 
0.016 
0.011 
0.0045 
0.038 
0.0001 
0.0001 

tabel 4.1: Geschatte parametemaarden en Standaarddeviatie 

De gevonden parameterwaarden zijn in een derde schattingsfase opnieuw als 
beginschatting gebruikt. De gemiddelde waarden die uit deze derde fase berekend kunnen 
worden verschillen nauwelijks van de gemiddelden uit de tweede fase. 
De PE-folie wordt stijver na iedere opgelegde belasting. Om dit effekt in beeld te krijgen 
zijn de gemiddelde parameterwaarden bepaald uit de eerste metingen aan ieder proefstuk 
en zijn deze vergeleken met de gemiddelden uit de tweede metingen. 



EZl eerste tweede 
met ingen  met ingen  

standaard I deviatie 

X i  X2 X 3  X4 X5 X6  X 7  X8 X9 
p a r a m e t e r  

4.2: Geschatte parameters uit de eerste en uit de tweede meting aan ieder 
pro ebt uk. 

De verstijving na één experiment is gering en valt binnen de standaarddeviatie. 
Naast de beginschatting van de parameters moet in het parameterschatprogramma ook 
de schatting van de fout op de beginschatting ingevoerd worden. De kwadraten van deze 
waarden staan op de diagonaal van de P-matrix. Om te kijken in welke mate de 
gevonden parameterwaarden afhangen van deze invoervariabelen zijn met dezelfde 
meetdata en met dezelfde beginschatting drie maal de parameters geschat met andere 
waarden voor de E-matrix. - zzuls a o w 9 . a l - W . o c  í.zzm+oml 

jguur 4.3: De resultaten van het schattingsproces bij verschillende keuzen van 01. 
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De beginschatting van de P-matrix, PI, beïnvloedt het schattingsproces slechts in 
geringe mate. Bij kleinere waarden voor 
noodzakelijkerwijs dichter bij de beginschatting van de parameters dan bij grotere 
waarden voor pi. 
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figuur 4.4: Gemeten en berekende spanningsresponsies uan de eerste meting aan de vijf 
proe fitukken. 
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In figuur 4.4 st aan de gemeten spanningsresponsies en de berekende spanningsresponsies 
met de gemiddelde pararneterwaarden. Als bij de berekening van de spanningsresponsies 
niet de gemiddelde pararneterwaarden worden gebruikt maar de parameterwaarden die 
bepaald zijn aan de hand van de desbetreffende meting is de overeenkomst tussen de 
gemeten en de berekende spanningen beter. De berekende spanningsresponsies vertonen 
veel ruis doordat de rekmeting veel ruis vertoont. 
Op grond van de verstrekgiaden vâi~ de P&hOiv in de ‘beide materiaairichtingen is een 
anisotropieverhouding 1,7 te verwachten. De gevonden anisotropieverhouding is 
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5 Konklusies en voortgang 

Het gekozen materiaalmodel beschrijft het mechanische gedrag van de PE-folie in een 
biaxiale vlakspanningstoestand goed voor de onderzochte relaxatietijden en tot rekken 
van 4%. Het materiaalmodel is eenvoudig. In een groter tijdsdomein is het 
materiaalmodel niet toereikend, aangezien dan meerdere tijdkonstanten een rol gaan 
gaan spelen. Bij grotere rekkea gedraagt de PE-folie zich niet-lineair visko-elast isch. 
Het gebruikte lineair visko-elastische materiaalmodel kan dit gedrag niet beschrijven. 
Voor een bredere karakterisering van de PE-folie is onderzoek naar een meer 
gekompliceerd materiaalmodel noodzakelijk. 

Het schattingsalgoritme is in staat uit de meetdata van de biaxiale trekproeven de 
parameters in het model te bepalen. De ruis op de gemeten rekken verstoort het 
schattingsproces niet merkbaar. Tot nu toe waren de resultaten van de 
identifikatiemethode bij de toepassing op visko-elastische materialen niet goed 
(Oomens [1989]). Bij verder onderzoek kan de overgang op een toestandsbeschrijving, 
bekend uit de regeltechniek, overwogen worden. Doordat de intensiteit van de ruis op de 
uitgang zeer gering is kan dan gebruik gemaakt worden van een gereduceerd orde filter, 
dat voordelen heeft ten opzichte van het nu gebruikte schattingsalgoritme (Kok [1990]). 

De materiaalkarakterisering via experimenten met de biaxiale trekbank verdient de 
voorkeur boven karakterisering via uniaxiale trekproeven. Met de meetdata van de 
uniaxiale trekproeven blijkt het alleen mogelijk om het verband tussen de rek en de 
spanning in een zelfde richting te  bepalen. Door plooivorming van het proefstuk was het 
niet mogelijk de dwarsrek te  meten. Met de meetdata van de biaxiale trekproeven is het 
mogelijk om het verband tussen de rek en de spanning in twee onderling verschillende 
hoofdrekrichtingen te  bepalen. Problemen bij de experimenten met de biaxiale trekbank 
zijn: 
(1) Door de geringe proefstukafmetingen moet gebruik gemaakt worden van een klein 
aantal kleine markeringen. Het gemeten verloop van de rek vertoont hierdoor veel ruis. 
(2) Voor de berekening van de spanning zijn simulaties met een eindige elementen 
methode pakket noodzakelijk. De wijze van modelleren van de inklemmingen is hierbij 
arbitrair. 
(3) Door de geringe dikte van de folie is het noodzakelijk om ter plaatse van de 
inklemmingen tape te plakken. De mechanische eigenschappen van het proefstuk zullen 
hierdoor in geringe mate beïnvloedt worden. 
Indien met Diana anisotroop visko-elastisch gerekend kan worden, hoeft er bij de 



34 

experimenten geen homogene rek- en spanningsverdeling nagestreefd te worden. Voor de 
experimentele opzet is dan meer vrijheid. De nadelen bij gebruik van de biaxiale 
trekbank komen hiermee te vervallen. Tevens kunnen dan de afschuiftermen in het 
konst i t ut ieve mat eriaalmodel bepaald worden. 

Verder onderzoek kan gericht zijn OP een meer gekompliceerd materiaalmodel of op 

gebruik van een gerediiceerd orde filter ter bepaling van de materiaalparameters. 
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Bi jlagen 

Bijlage A Literatuurstudie 

Het literatuuronderzoek bestaat uit het gericht bestuderen van literatuur over anisotrope 
visko-elasticiteit. Het konkrete doel is het vinden van een materiaahnodel dat dat voor 
zekere materialen succes heeft gehad. Dit model wordt dan vervolgens gebruikt om de 
identifikatiemet hode te toet sen. 

A. 1 Literatuuroverzicht 

Er is in de onderzochte literatuur slechts een werk gevonden waarin de 
parameterbepaling bij een anisotroop visko-elastisch materiaalmodel beschreven wordt. 
In deze paragraaf volgt een korte bespreking van de andere bestudeerde artikelen over 
anisotrope visko-elasticiteit . 
Er zijn twee wegen te onderscheiden waarmee konstitutieve modellen voor anisotrope 
visko-elas t ici teit gevonden kunnen worden. 
De eerste is de kontinuumsmechanica benadering. In verscheidene studies (Biot [ 19541; 
Dehoff [1966]; Lianis[1966]; Simo[1985]) worden met behulp van de thermodynamica 
afleidingen gegeven van anisotrope visko-elastische materiaalmodellen. De artikelen 
geven een zeer mathematische benadering van het onderwerp. De afgeleide modellen zijn 
niet voor toepassing geschikt, het aantal parameters is zeer groot en de parameters 
hebben geen direkte fysische betekenis. 
De tweede weg is de strukturele benaderingswijze, waarbij via de struktuur van het 
(vezelversterkt) materiaal een konstitutieve relatie ontwikkeld wordt. Benodigd hiervoor 
zijn de mechanische eigenschappen van de komponenten, de struktuur en de 
interfacekondities. Voorbeelden zijn Hashin [1966] en Lanir [1982]. De laatste geeft een 
aantal voordelen van de st rukturele benadering. 
1. Alle materiaalfunkties zijn fysische grootheden. 
2. De resulterende modellen geven inzicht in het materiaalgedrag. 
3. Strukturele modellen kunnen pathologische veranderingen van de struktuur en 

van het mechanisch gedrag van de komponenten vastleggen en opvolgen. 
4. Doordat de struktuur van een materiaal vaak bekend is hebben strukturele 

modellen een voordeel bij de materiaalkarakterisering. De mechanische eigenschappen 
van de afzonderlijke komponenten kunnen onafhankelijk van elkaar bepaald worden. De 
bijdrage van een afzonderlijke komponent kan onderzocht worden met technieken 
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waarbij met behulp van enzymen de mechanische eigenschappen van een afzonderlijke 
komponent kunnen worden uitgeschakeld. 
In Hashin [1966] worden de visko-elastische eigenschappen van vezelversterkte 
materialen afgeleid op basis van het 'composite assemblage model' 
(Hashin en Rosen [1964]) en het korrespondentieprincipe (zie bijv. Struik [1988]). Het 
beschouwde vezelversterkte materiaal bestaat uit een lineair visko-dastische matrix met 
parallelle elastische vezels. De theorie is voor een amtd gevallen uitgewerkt, onder 
andere in het geval van vlakke rek. Het voor dit geval resulterende konstitutieve verband 
is zeer eenvoudig. Dit wordt veroorzaakt door de veronderstelling dat de fibers stijf zijn 
en door aan te nemen dat de matrix beschreven kan worden door een Maxwell model. 
In Lanir E19821 wordt een afleiding gegeven van een konstitutief verband voor 
vezelversterkte materialen gebaseerd op microstrukturele en thermodynamische 
overwegingen. Expliciete uitwerking van dit verband vereist kennis van de mechanische 
eigenschappen van de afzonderlijke komponenten en van hun bijdrage aan het totale 
mechanische gedrag van het materiaal. Deze bijdrage moet experimenteel bepaald 
worden via de boven vermelde technieken. 
In Edelstein [1964] worden drie theorema's over de eenduidigheid van de konstitutieve 

relatie (Tij(5,t) = Cijkl(X,t-7)ikl(X,7)d7 afgeleid. Het eerste theorema zegt dat het 

lineair visko-elastische probleem ten hoogste ëën oplossing heeft als de relaxatietensor Q: 
initieel symmetrisch, Cijkl(t=O) = Cklij(t=O), en initieel positief definiet is. Het tweede 
theorema laat de eis van initiële symmetrie van Q: vervallen. In plaats daarvan wordt 
geëist dat C onafhankelijk is van de plaats en dat zowel van Q: als van de oplossing een 
Laplace-getransformeerde bestaat. Het derde theorema zegt dat als Q: 
plaatsonafhankelijk, init ieel symmetrisch en initiëel 'strongly elliptic' is, dat dan het 
rekprobleem van de visko-elasticiteit op zijn hoogst &n oplossing heeft. De tensor Q: is 
initiëel 'strongly elliptic' als geldt: 

t 

O 

Cijk l (O)<i~k~j~l  > 0 voor alk vektoren 2#6, ?#a. 
In Shu [1967] wordt een symmetrieëigenschap van de relaxatietensor Cijkl afgeleid. De 
afleiding is gebaseerd op het feit dat de verrichte arbeid bij deformatie van een lichaam 
niet-negatief is. Gekonkludeerd wordt dat de relaxatietensor Cijkl op tijdstip t=O 
totaalsymmetrisch is; Cijkl(t=O) = Clkji(t=O) terwijl dit voor O<t<cx, niet noodzakelijk 
geldt. 
Arridge [i 9751 handelt over de effekten van de inklemmingen bij rek-spanningsmetingen 
aan anisotrope materialen. 
Anisotrope visko-elastische plaattheoriën worden in verscheidene artikelen behandeld 
(o.a. Brilla [1964]; Shen [1965]; Brilla [1976]). Generalisatie van deze theoriën naar 
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algemene twee of drie-dimensionale modellen ligt niet voor de hand. 
De bestudeerde boeken over visko-elasticiteit beperken zich allemaal tot het beschrijven 
van het gedrag van isotrope materialen (o.a. Christensen [1971]; Flügge [1975]; 
Findley [ 19761). 

A.2 Bespreking prdschnfe van Hey 

In dit hoofdstuk volgt een bespreking van een proefschrift (Hey [1980]) over de 
paramet erbepaling bij anisotrope vis ko-elast ische mat eriaalmodellen. 

A.2.1 Inleiding 

De schrijver deelt de parametrische identifikatie op in vier stappen: 
-keuze van het materiaalmodel 
-keuze van de experimentele opzet 
-bepaling van de materiaalparameters 
-verifikatie van het model 

Bij de keuze van het anisotrope model wordt uitgegaan van lineaire visko-elasticiteit 
waarbij de modelparameters onafhankelijk zijn van de temperatuur en van de tijd. 
De schrijver heeft alleen in het geval van anisotroop lineair-elastisch materiaalgedrag 
gebruik gemaakt van experimentele data. De bepaling van de parameters in het 
anisotrope visko-elastische model zijn allen gebaseerd op gesimuleerde data. 

A.2.2 Lineair visko-elastische modellen 

De relatie tussen spanning en rek kan in het geval van lineaire visko-elasticiteit 
algemeen geschreven worden als: 

(i,j)k)l = 1,2 ,...) c) 

Waarbij de tensoroperator kijk1 van differentiële of van integrale vorm kan zijn. De 
tensoroperator is positief definiet en voldoet aan de volgende symmetrie eigenschappen 
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De rek-spanningsrelatie kan op verschillende manieren uitgewerkt worden. Uitwerking 
tot een differentiaal vergelijking leidt tot 

De rek-spanningsrelatie uitgewerkt tot een integraal vergelijking levert: 

De inverse notatie is 

Het kan voordelen bieden om van de rek-spanningsrelatie in Integrale vorm de laplace 
getransformeerde te  nemen. De integraal vergelijkingen gaan na Laplace transformatie 
over in algebraïsche vergelijkingen. De relaties (A.4) en (A.5) worden dan 

aij(s) = s kijkl(S) ?kl(S) ( A 4  
k > l  
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Met behulp van (A.6) en (A.7) kan een verband voor Cijkl en Rijk1 gevonden worden. Na 
terugtransformatie volgt dan een verband tussen de kruiptensor C i j k l  en de 
rehxatietensor kijk1: 

A.2.3 Experimentele opzet 

Alleen de parameterschattingen bij lineair elastisch materiaalgedrag zijn gebaseerd op 
echte experimenten. Deze bestonden uit klassieke trekproeven. De data voor de 
parameterbepaling bij anisotroop visko-elastisch materiaal zijn verkregen d.m.v. 
numerieke simulaties. Voor de schatting en de simulatie is een zelfde eindige elementen 
modellering gebruikt (fig. 3.1). Voor de gemeten rekken zijn de drie komponenten van de 
rek in de vier met een o gemerkte elementen genomen. 

jiguur A. 1: Eindige elementen modellering 

A.2.4 Bepaling van de delparameters 

Voor de identifikatie van de parameters wordt een mathematisch model vergeleken met 
het experiment. 
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o €1 

Mathematisch model 

figuur A.2: hsisch en mathematisch model 

Het doel van de parameterbepaling is de parameters 0 zodanig aan te passen dat het 
mathematische model een zo goed mogelijke beschrijving van het gedrag van het fysische 
model levert. Dit gebeurt met behulp van een optimalisering. Voor de te minimaliseren 
doelfunktie is te schrijven: 

I 
Z = C f : k m i n  1 

Waarin fi een maat is voor het verschil tussen mathematisch model en fysisch model. 
Voor f1 bestaan nu twee mogelijke keuzen. Men kan hiervoor de uitgangsfouten nemen, 
gedefinieerd door 

(A.10) 

of de ingangsfouten, gedefinieerd door 

ff = o? - o! = op - gf( €e, O) (A . l l )  

Voor de optimalisering maakt de schrijver gebruik van het Gauss-Newton algorithme en 
het Marquardt algorithme 
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Met behulp van de 'continuation method' (Kirszenblat [1975]) kan in sommige gevallen 
het optimaliseringsprobleem verdeeld worden in een aantal opvolgende deelproblemen. 
Het voordeel hiervan is dat het konvergentiebereik toeneemt. 

A.2.5 Diskussie 

De auteur maakt onderscheid tussen zes verschillende formuleringsalternatieven voor het 
schattingsprobleem. (zie figuur 3.3) 

Formulering van de konstitutieve vergelijking 

S 1 ank proefstuk 

&guur A.3: mogelijke probleem formuleringen 

Aan de hand van de drie onderzochte probleemformuleringen HI, NL en ND volgt nu een 
beoordeling van alle zes varianten. Dit is mogelijk omdat de beoordeling van de 
formulering van de konstitutieve vergelijking bij een bepaalde proefstukvorm over te 
dragen is naar de andere proefstukvorm. Het parameterschatten wordt beoordeeld op 
kwaliteit, robuustheid, inspanning en toepasbaarheid. 
De robuustheid van het schattingsproces kan verhoogd worden door gebruik te maken 
van de 'continuation method' (Kirszenblat [1975]). De laplace varianten, zowel op basis 
van de integrale als op basis van de differentiële formulering, lenen zich het beste voor 
deze methode. 
De rekentijd is niet het belangrijkste keuzekriterium, wel is het noodzakelijk dat deze 
niet onaanvaardbaar groot wordt. De laplace-varianten kosten minder rekentijd dan de 
N- en I-varianten doordat bij de laatsten de numerieke integratie veel rekentijd kost. 
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De toepasbaarheid van de laplace-varianten is echter beperkt. De systeemvergelijkingen 
moeten lineair zijn en de randvoorwaarden en de parameters moeten tijdonafhankelijk 
zijn. 

A.3 Konklusies 

Er is in de onderzochte liteïatmr geer, misatroop visko-elastiscka materiaalmodel 
toegepast voor de mechanische karakterisering van een materiaal. In het proefschrift van 
Hey [1980] zijn de parameters van een anisotroop visko-elastisch model geschat op basis 
van gesimuleerde data. Er kan dus niet beoordeeld worden of het gebruikte model de 
mechanische eigenschappen van een materiaal goed beschrijft , wel kan er gekonkludeerd 
worden dat het model toepasbaar is binnen een parameterschatproces. Gebruik maken 
van de laplace-getransformeerde van de konstitutieve vergelijking biedt voordelen bij 
het schattingsproces. Het grote nadeel van werken met de laplace getransformeerden is 
de beperkte toepasbaarheid. Hierdoor wordt niet gekozen voor deze werkwijze. 
Voor het konstitutieve verband kan geschreven worden 

De inverse notatie is 

(A.12) 

(A.13) 

Waarbij het verband tussen de kruiptensor cijkl en de relaxatietensor kijk1 gegeven 
wordt door vergelijking 3.6. Voor de komponenten van de relaxatietensor wordt genomen 

(A.14) 

In het tweedimensionale geval bevat de relaxatietensor 6 onafhankelijke komponenten, 
het totale aantal parameters is dan 30. 
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Bijlage B Vooronderzoek 

De primaire doelstelling van dit vooronderzoek is het vinden van een anisotroop 
visko-elastisch materiaal en een bijbehorend materiaalmodel. In een later stadium zullen 
met het materiaal biaxiale trekproeven warden gedam en zal m.b.v. een. recursief 
schattingsaigoriime getracht worder, ~ r n  de parameters in het twedimensionale model 
te schatten. 

B.1 Experimentele opzet 

Het gebruikte materiaal is simultaan biaxiaal verstrekt oplossingsgekristalliswrd 
UHMW polyetheen. De stijfheid van polyetheen neemt lineair toe met de verstrekgraad. 
Een folie met verschillende verstrekgraad in twee onderling loodrechte richtingen zal 
dientengevolge verschillende stijfheden hebben in deze beide richtingen. Voor een 
beschrijving van het deformatieproces en de morfologie van de polyetheen-folie tijdens 
het verstrekken wordt verwezen naar Gerrits[ 19901. 
Uit de biaxiaal verstrekte folie zijn twee proefstukken gesneden, waarbij de 
lengterichtingen van de proefstukken overeenkomen met de twee 
hoofdverstrekrichtingen. Proefstuk nummer 1 heeft in de lengterichting verstrekgraad 17, 
proefstuk nummer 2 heeft in de lengterichting verstrekgraad 10. De afmetingen van de 
proefstukken zijn 100 x 10 x 0.005 mm. 
Met de proefstukken zijn verscheidene uniaxiale trekproeven uitgevoerd op een Zwick 
trekbank. De opgelegde rekverlopen zijn 'ramp' funkties met verschillende rekniveaus en 
reksnelheden (fig B. i). 
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figuur B.1: Verplaatsing van de inklemming als finktie van de tijd voor enkele proeven. 

Qo1. 

a 
m. 

. * ' * . * * * ' ' . . . . * . * . * * . .  

Be doorgeleide kracht en de verplaatsing van de inklemming zijn beide met behulp van 
een transient recorder gedigitaliseerd met een sample frekwentie van 50 Hz. Voor de 
rekmeting is gebruik gemaakt van het Hentschel positiemeetsysteem (Zamzow [1990]). 
Op het proefstuk is een groep markeringen aangebracht. Uit het gemeten verloop in de 
tijd van de posities van deze markeringen zijn de hoofdrekken en hoofdrekrichtingen 
bepaald. Uit de rek als funktie van de tijd zijn vervolgens via een fourier-transformatie 
de hoge frekwenties gefilterd. 

0.06 -i 

De uniaxiale trekproeven in een hoofverstrekrichting van het materiaal zijn allen 
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uitgevoerd met hetzelfde proefstuk. De materiaaleigenschappen van een proefstuk zullen 
na iedere meting ten gevolge van de opgelegde belasting veranderd zijn. Om dit effekt te 
minimaliseren is na iedere meting een rusttijd in acht genomen. Bij de eerste en bij de 
laatste meting aan een proefstuk is een zelfde rekverloop opgelegd. Een vergelijking van 
de spanningsresponsies bij deze beide metingen geeft een indruk van de grootte van dit 
verschijnsel (fig. E. 3). 

figuur B.30: Spanningsresponsie 
proefstuk 1. 

figuur B.3b:Spanningsresponsie 
proefituk 2. 

B.2 Resultaten 

B.2.1 Lmeariteitsonderzoek 

Er is onderzocht of het materiaal zich lineair visko-elastisch gedraagt. Bij  lineaire 
visko-elasticiteit is de relaxatiefunktie onafhankelijk van de rek. Voor het konstitutieve 
verband kan dan geschreven worden: 

t 

O 
o(t) = J G(t-T)*i(T) dT 

Er zijn verscheidene proeven gedaan met een opgelegd rekverloop 
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waarbij de reksnelheid A varieert maar het tijdstip T gelijk is bij iedere meting. 
In geval van lineaire visko-elasticiteit geldt dat de spanning u op een vast tijdstip t 
lineair afhankelijk is van de rek 6. In figuur B.4 staan de isochrone spanning-rek curven 
voor proefstuk 1 en 2. 

t2 
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t5 
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figuur B.la:  Spanning als jmkta'e figuur B.4b: Isochrone spanning- 
van de tijd, proefituk I rek curven, proelfstuk 1 
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- 2  
0 t3slOs 3 

AQD 0.01 OD2 Qo3 QDI o.06 
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jiguur B.5a: Spanning als funktie figuur B.5b: Isochrone spanning- 
van de tijd, proefituk 2 rek curven, proelfstuk 2 
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- 
paramet er gemiddelde deviatie 

Xi 0.86 0.05 

x2 1.44 0.08 

x3 0.210 0.03 

B .2.2 Parameter schatten 

parameter 

Xi 

x2 

x3 

Uit de positiemeting van de markeringen op het proefstuk is zowel de rek in 
lengterichting als de rek in dwarsrichting berekend. Door plooien van het proefstuk zijn 
de resultaten voor de gemeten dwarskontraktie echter niet betrouwbaar. Hierdoor is het 
alleen mogelijk om gebruik te  maken van een i-dimensionale konstitutief model. 

gemiddelde deviatie 

0.45 0.07 

0.81 o. 10 

0.155 0.03 

t 

O 
o(t) = J G(t-7) i( T) d 7  

Voor de relaxatiefunktie is gekozen 

(B.4) 
-x3t G(t) = xi + x2.e 

Met behulp van een recursief schattingsalgoritme (Hendriks [1990]) zijn afzonderlijk voor 
een aantal metingen de parameters xi, x2 en x3 geschat, zowel voor proefstuk 1 als voor 
proefstuk 2. De hieruit berekende gemiddelden staan in tabel B.1. 

tabel B.la: Proefituk i 

tabel B. I b: Proefituk 2 

De spanningsresponsies van de experimenten en van het model met de geschatte 
parameters zijn met elkaar vergeleken. Het verloop vertoont een goede overeenkomst. Bij 
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de gesimuleerde spanningsresponsie vertoont echter een minder glad verloop. Oorzaak 
hiervan is dat de in het model benodigde afgeleide van de rek een grote variaties 
vertoont. In figuur B.6 staat voor proefstuk 2 de gemeten en de gesimuleerde 
spanningsresponsie voor een van de metingen. 

-7 

figuur B.6a: gemeten rekverloop j g u u r  B.6b: Gesimuleerde en 

gemeten spanning 

Tevens zijn de parameters geschat van een uitgebreide relaxatiefunktie 

-x3t -x5t + x4-e G(t) = xi + x2-e 

De resultaten met dit 5-parametermodel zijn echter niet signifikant beter dan met het 
3-parametermodel. 

B.3 Konklusia 

De PE-folie gedraagt zich bij benadering lineair visko-elastisch. Het gebruikte 
3-parametermodel is redelijk in staat om het mechanische gedrag van de polyetheen folie 
te beschrijven. Voor de twee hoofdverstrekrichtingen zijn verschillende 
parameterwaarden gevonden. De richting met de hogere verstrekgraad is stijver, x1 en x2 
zijn groter. Tevens is voor de twee richtingen een verschillende tijdkonstante gevonden. 
In twee dimensies resulteert gebruik van dit model in een totaal van 9 parameters. 
Het is noodzakelijk om met meerdere proefstukken te werken en/of langere rusttijden in 
acht te nemen tussen twee metingen. Dit vanwege het feit dat het materid na iedere 
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belasting st ijver wordt. 
De meetruis op de rekmeting verstoort de berekende spanningsresponsie en verstoort 
daardoor ook de parameterschatting. Bij de biaxiale trekproeven zal de konstitutieve 
vergelijking (B.l) partieel geïntegreerd worden waardoor de afgeleide van de rek niet 
meer in dit verband voorkomt. De berekende spanningsresponsie zal hierdoor minder last 
van de meetruis ondervinden. Een verhoging van de sample frekwentie kan ook aan de 
oplossing v m  dit prrblen?, bijchgeri. 
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Bijlage C Beschrijving PETfolie 

De proefstukken zijn gemaakt van simultaan biaxiaal verstrekt oplossingsgekrist alliseerd 
UHMW-polyetheen. Tijdens het verstrekken worden de molekuulketens geöriënteerd. 
De stijfheid van polyetheen neemt lineair toe met de verstrekgraad. Een folie met 
verschillende verstrekgraad in twee onderling loodrechte richtingen zal dientengevolge 
verschillende stijfiede:: hebben in deze beide richtingen. Voor een beschrijving van het 
deformatieproces en de morfologie van de PE-folie tijdens het biaxiaal verstrekken 
wordt verwezen naar Gerrits [1990]. De gebruikte folie heeft in de twee 
hoofdverstrekrichtingen een verstrekgraad 10 resp. 17. Te verwachten is dat de stijfheden 
in de twee richtingen ook een verhouding 10:17 hebben. 
De dikte van de folie is ongeveer 0.005 mm. 
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Bijlage D Analytische uitwerking van de konstitutieve vergelijking 
met 'rapfunktie' als rekinvoer 

De konstitutieve vergelijking wordt gegeven door 

Het rekverloop is 

Bt als O(tLt2 
Bt2 als t l t 2  

€22 = 

Voor t>t1 en t>t2 geldt: 

Voor u22 is een identiek verband af te leiden. 



Bijlage E De H-matrix 

De konstitutieve vergelijking wordt gegeven door 

Na partieel integreren volgt voor de funktie h(x) uit het schattingsalgoritme 

t t 
9( - ) E ~ ~ ( T ) ~ T  

- x t T  6( - ) c ~ ~ ( T ) ~ T  i -X t T 

-x 3( t - 7 )Ell(T)dr + ( X ~ + X ~ ) E ~ ~ ( ~ ) - ~ X ~ X ~ ~  

-x 9( t - T )cll(T)dr + ( X ~ + X ~ ) E ~ ~ ( ~ ) - $ X ~ X ~ ~  

(X1+X2)Cll(t)-$X2X3e O 

(x7+x8) €li( )-$ X8X9e O 

t O 
t 

O 

h(x) = 

De H-matrix bevat de partiële afgeleiden van h(x) naar de parameters x. Hiervoor kan 

afgeleid worden dat geldt 

E l l (  t ) 
ell( t)-xaint 1 

-xaint l-x2x$nt 3 
O 
O 
O 
E22(t) 

€4 t)-xgint5 
-x8int5+xsxgint6 

I 

O 
O 
O 
€22(t) 

€4 t)-xsint 3 
-xsint 3+x@~int4 

~l(t)-xgint7 
-xsint 7+xsxgint8 

Cl&)  
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waarin 

int i = l t til( r) d r  
O 

t 

int 2 = 1 e-x3(t-r) (t-r) €11 ( r) d T 

O 

t 
int3 = le-x6(t-r). c22(r)dr 

O 

t 
int4 = $e-x6(t-T)* (t-r) . c22(7)dr 

O 

L 
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Bijlage F Tabellen parmeterschatten 

beginschatting gemiddelde 
eindschat ting 

i Xi  Pii Xi  

1 0.9 
2 1.5 
3 0.21 
4 0.5 
5 0.8 
6 0.16 
7 0.2 
8 0.3 
9 0.1 

0.01 
0.01 
0.0025 
0.01 
0.01 
0.0025 
0.04 
0.04 
0.01 

0.846 
1.358 
0.22 
0.452 
0.770 
0.160 
0.340 
0.340 
0.900 

tabel Fl:  De  eerste fase bij het pararneterschatten 

beginschatting gemiddelde 
eindschat ting 

i Xi Pii Xi  

1 0.846 0.0025 0.98 
2 1.358 0.01 1.36 
3 0.220 0.0025 0.216 
4 0.452 0.0025 0.457 
5 0.770 0.0025 0.758 
6 0.160 0.0004 0.160 
7 0.340 0.0025 0.52 
8 0.340 0.0004 0.3405 
9 0.900 0.0009 0.8980 

tabel F2: De tweede fase bij het pararneterschatten 
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beginschat ting eindschat ting 
i Xi Pii[l] Pii[2] Pii[3] xi[ 13 xi [ 21 xi[3] 

0.846 
1.358 
0.228 
0.452 
0.770 
0.160 
0.340 
0.340 
0.900 

0.0025 
8.01 
0.0025 
0.0025 
0.0025 
0.0004 
0.0025 
0.0004 
0.0009 

0.01 
8.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 

0.001 
0.001 
0.081 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 

0.997 
1.41@ 
0.216 
0.472 
0.779 
0.154 
0.478 
0.340 
0.898 

1.014 
1.359 
C.193 
0.448 
0.785 
0.119 
0.491 
0.342 
0.886 

0.920 
1.398 
0.148 
0.472 
0.777 
0.126 
0.434 
0.341 
8.898 

tabel F3: Resultaten bij verschillende beginschattingen van P 
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Bijiage G Eindige elementen methode simulaties 
van de biaxiale trekproef 

De eindige elementen methode simulaties zijn uitgevoerd met Diana (Borst [1985]). Doel 
van de simulaties is het bepalen van het verband tussen de krachten bij de inklemmingen 
en de spanningen in het midden van het prsefsttik. Met Disna km niet anisotroop 
visko-elastisch gerekend worden. De simdatia zij2 daarom met eilastische 
materiaaleigenschappen uitgevoerd. Vanwege de symmetrie is slechts een kwart van het 
proefstuk gemodelleerd. 

j 5gwr Gl: Eindige elementenmethode modelleràng van een kwart van het proebtuk. In de 
met een x gemerkte elementen is de verplaatsing in de inklemrichting voorgeschreven. 

De gebruikte elementen zijn 4-knoops vlakspannings elementen (QSMEM). Er zijn 6 
simulaties uitgevoerd waarbij de opgelegde verplaatsingen en de stijfheden gevarieerd 
zijn. Een overzicht hiervan staat in tabel G1. 



simulatie E, E, vxy verplaatsing x verplaatsing y 

1 1000 1000 0.25 4% 4% 

2 1000 600 0.42 4% 4% 

3 1000 600 0.42 2% 4% 

4 1000 600 0.42 0% 4% 
5 i800 600 0.42 4% 2% 

6 1010 590 0.42 4% 4% 

tabel Gl: Overzicht simulaties 

De verhouding tussen E, en E, bij de simulaties 2 t/m 5 komt overeen met de anisotropie 
verhouding van de PE-folie. 

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

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

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

.... .... 

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

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

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

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

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

figuur G2: Ho0 fdrekken van simulatie 4 

In tabel G2 staan de berekende korrektiefaktoren. De korrektiefaktor is de faktor tussen 
de gemiddelde spanning en de spanning in het midden van het proefstuk. 
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simulatie korrektiefaktor x korrektiefaktor y 

1 1.1718 
2 1.2134 
3 1.2059 
4 1.1786 
5 1.2192 
6 1.2156 

1.1718 
1.1698 
1.1825 
1.1659 
1.1714 
1.1702 

De korrektiefaktor blijkt vrijwel onafhankelijk van te zijn van de opgelegde verplaatsing. 
Bij de verwerking van de meetdata is gebruik gemaakt van de gemiddelde 
korrektiefakoren. Voor de x-richting 1.207 en voor de y-richting 1.169. 



Bijlage H Kalibratie vas1 de biaxiale trekbank 

De kalibratie van de krachtmeting in beiderichtingen van de biaxiale trekbank is gebeurd 
met behulp metingen aan twee veren. van beide veren is de stijheid bepaald op de Zwick 
trekbank. Daarna is van beide veren de stijfheid bepaald op de biaxiale trekbank, zowel 
in x- als in y-richting. De kracht-rek kromme van de veren is niet helemaal recht. de 
bepaling van de stijfheid is daarorri bij beide trekbanken op het zelfde krachtnivo 
uitgevoerd. De resultaten van de metingen staan in tabel H1. 

veer trekbank stijfheid [N/mm] 
~~ 

1 Zwick 2.8003 
Biax. x 2.1093 
Biax. y 2.8145 

2 Zwick 5.7737 
Biax. x 4.3718 
Biax. y 5.5096 

tabel H1: Gemeten stijfieden 

De hieruit berekende korrektiefaktoren voor de krachtmeting van de biaxiale trekbank 
staan in tabel H2. 

veer richting korrektiefaktor 

1 X 1.3276 
Y 0.9950 

2 X 1.3372 
Y 1.0479 

tabel H2: Berekende korrektiefaktoren 

Bij de verwerking van de meetdata is voor de krachtmeting in x-richting van de 
trekbank een faktor 1.332 gehanteerd. In de y-richting is geen korrektie toegepast. 
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