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Samenvatting

Gedurende lopend onderzoek ontstonden binnen de vakgroep WFW enkele vragen
omtrent het gebruik en de werkwijzen van het eindige elementen pakket MARC.
Een invoerfile voor MARC bestaat uit een drietal delen: een set parameterkaarten,
een set modeldefinitionkaartenen een set load-incrementationkaarten. Deze opbouw
en het gebruik van de verschillende opties is gedemonstreerd aan de hand van een
serie sommen, waarbij een proefstaafje op verschillende manieren is belast.
In- en uitgevoerde spanningen en rekken zijn hierbij op verschdlende maderem te
definiëren. Welke definities gebruikt gaan worden, kan hij de parameterkaarten
opgegeven worden; als geen speciale kaarten worden toegevoegd, werkt MARC met
de engineering stresses & strains.
De materiaaleigenschappen zijn op verschillende manieren in te voeren. De berekeningswijze hangt met de gebruikte invoeroptie samen.
Allereerst is gekeken naar lineair viscoelastisch materiaal. Uitgaande van de hypothese dat hiervoor de momentane afhankelijke grootheden afhangen van de gehele
belastinggeschiedenis, wordt een incrementele relatie verkregen voor het spanningsof rekincrement gedurende een discrete tijdstap. De respons op een belastinggeschiedenis kan zo doorgerekend worden. De eerste stap wordt bepaald aan de hand van de
elastische oplossing. De invoer van de eigenschappen van lineair viscoelastisch
materiaal gebeurt met de opties ISOTROPIC en VISCELPROP. Enkele s o m e n zijn
gemaakt voor een staafje met lineair viscoelastische materiaaleigenschappen,onder
enkele zeer eenvoudige excitatiegevallen. De resultaten van de berekeningen zijn
vergeleken met de theoretische verwachting. De overeenkomsten waren goed.
Een tweede manier om viscoelastisch materiaal door te rekenen is met behulp van de
optie CREEP. Hiermee wordt kruipgedrag gemodelleerd: tijdsafhankelijk inelastisch
materiaalgedrag voor materiaal wat onderhevig is aan een zekere spanning.
Een multiaxiale spanningstoestand wordt hiertoe in MARC omgezet in een gegeneraliseerde spanning volgens Von Mises. Middels een kruipwet wordt, onder andere aan
de hand van deze gegeneraliseerde spanning, een gegeneraliseerde reksnelheid
bepaald. Deze gegeneraliseerde reksnelheid wordt dan weer omgezet in de componenten en de rekgeschiedenis kan worden doorgerekend. Het eerst increment wordt
hierbij ook weer bepaald volgens de elastische oplossing.
Voor de kruipwet ter berekening van de gegeneraliseerde reksnelheid kunnen
standaard-kruipwetten gebruikt worden. Deze zijn in MARC geïmplementeerd en
eenvoudig te gebruiken. Tevens kan een eigen kruipwet ingevoerd worden met de
subroutine CRPLAW. Enkele sommen zijn gemaakt voor een eenvoudig belastingsgeval in combinatie met een eenvoudige kruipwet en de resultaten zijn wederom
vergeleken met de verwachting volgens de theorie. De overeenkomsten zijn zeer
goed.
Aan de hand van de verkregen inzichten in de rekenwijze van MARC met betrekking
tot kruipgedrag kan aan de hand van een bij WFW ontwikkeld constitutief materiaalmodel een geschikte kruipwet beschreven worden. Deze kruipwet kan met de
subroutine CRPLAW in MARC gebruikt worden. Het gedrag van materialen die aan
het constitutief model voldoen kan dan met MARC-berekeningen in praktische
situaties vmrspeld worden.
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING

Binnen de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde van de Technische Universiteit
Eindhoven wordt onderzoek gedaan naar deformatie-instabiliteiten bij glasachtige
polymeren. De bekendste verschijningsvorm hiervan is het insnoeren van een
trekstaaf.
Door Peter Timmermans is een constitutief model van deze soort kunststoffen
opgezet. Met behulp van dit 3-dimensionale Maxwell-model is het mogelijk sommen
te maken met een rekenpakket: en zo hei voorkomen van de defomatie-7tabiirteiten in praktische situaties te voorspellen.
Om een en ander te realiseren zal dan ook getracht worden het model in te passen in
een eindige elementen pakket. Hierbij is de keuze gevallen op MARC.
Ten aanzien van het gebruik van het pakket MARC bestonden nogal wat vragen en
onduidelijkheden.
Zo was niet duidelijk welke definities MARC gebruikt ten aanzien van spanningen en
rekken, wat de theoretische achtergronden bij de rekenalgoritmes van het programma
waren en welke invoergegevens het programma nodig heeft.
Op bovenstaande vragen is getracht een antwoord te krijgen.
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HOOFDSTUK 2: BEREKENINGEN IN MARC
2.1 Opbouw van een MARC-invoer file

De algemene opbouw van een MARC-invoerfile begint met de zogenaamde parameterkaarten. Allereerst wordt de titel van het probleem gegeven. Verder wordt de
noodzakelijke werkruimte gedeclareerd met behulp van SIZING en worden de
benodigde elementen opgeroepen. Eventueel komen hier nog de opties met betrekking tot spannin&Js-ea rekdefinties; (zie paragraaf 2 3 )
Bit blok wordt &gedoten met een END-~uuL
Vervolgens komen de modeldefinition-kaarten. Dit zijn de gegevens met betrekking
tot geometrie van het model (zie paragraaf 2.2), de randvoorwaarden (vaste verplaatsingen, krachten, drukken, etc.) en de materiaaleigenschappen. Ook kan hier worden
aangegeven welke grootheden in de uitvoer moeten worden geprint en welke
grootheden naar een posttape moeten worden geschreven: met PRINT ELEMENT
en PRINT NODE kunnen de element- en knooppuntsgrootheden geselecteerd
worden die in de MARC-uitvoer moeten komen. Dit kan gebeuren om de uitvoerfile
korter en overzichtelijker te maken. Met behulp van POST worden de grootheden
aangegeven die naar een posttape-file moeten worden geschreven. Zo'n posttape-file
kan dan gebruikt worden voor postprocessing, zoals het maken van plaatjes met
MENTAT.
De CONTROL-optie wordt gebruikt bij tijdsafhankelijke sommen. Op de eerste regel
komt het totale aantal incrementen dat W C moet uitvoeren. Op de tweede regel
wordt een convergentie-norm voor elk increment gegeven.
Dit blok wordt afgesloten met een END OPTION-kaart.
Hierna volgen nog de load-incrementation-kaarten. Na een eerst (elastische) berekening in increment O wordt hier de verdere belastinggeschiedenis gegeven voor de
volgende incrementen. Hierbij kan bijvoorbeeld de spanning constant worden gehouden door per increment een spanning nul extra aan te brengen. Met behulp van DISP
CHANGE worden verplaatsingen opgegeven.
Elk increment heeft een tijdsduur die wordt opgegeven met de kaart TIME STEP.
AUTO LOAD definieert het aantal tijdsincrementen.
Dit blok wordt afgesloten met een CONTINUE-kaart.
2.2 De opbouw van de geometrie

Voordat met de feitelijke berekeningen met MARC begonnen kan worden, is het
belangrijk een goed geometrisch model te hebben waaraan gerekend wordt.
Er is gekozen voor een axisymmetrisch staafje met een straal van 4 en een lengte van
5.
Als elementtype is gekozen nummer 28, welke volgens de MARC-mannual het meest
geschikt is voor axisymmetrische berekeningen. Elk element wordt dan vastgelegd
door 8 punten, 4 hoekpunten en vier middens van de zijden.
In de CONNECTIVITY-optie moet worden vastgelegd hoe de elementen over de
knooppunten komen te liggen. De nummering is als volgt: allereerst worden de
hoekpunten gegeven in een volgorde tegen de wijzers van de klok in; daarna worden
de puitem op de fnsiddems vam de zijden gegevem, beginnend met het punt tussen de
eerste twee hoekpunten in, ook in een volgorde tegen de wijzers van de klok in (zie
5

figuur 1)

I

z ( u > symmetric a x i s

figuur 1: knooppunten van elementtype 28
Het model wordt opgebouwd uit 5 elementen. (zie figuur 2)
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figuur 2: opbouw modelgeometrie
Als kinematische randvoorwaarden worden een aantal punten vastgelegd.
Dit gebeurt met behulp van de optie FIXED DISP.
In FIXED DEP komt op de tweede regel het aantal randvoorwaarden dat op deze
manier opgelegd wordt.
Daarna volgt (net zo vaak als in de tweede regel werd aangegeven) achtereenvolgens:
Regel 3: De grootte van de vaste verplaatsing(en).
Regel 4: De vrijheidsgraden waarvoor de vaste verplaatsing geldt.
Regel 5: De punten waarvoor de vaste verplaatsing geldt.
In het model is knooppunt 1 vastgelegd in alle richtingen.
De punten op de as (punten 2, 5, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26) zijn vastgelegd in de
richting 2 en de punten 4 en 8 zijn vastgelegd in de richting 1.
Het bleek noodzakelijk te zijn alle punten op een zijde die aan een bepaalde v*te
verplaatsing moest voldoen, vast te leggen. In eerste instantie werd er van uit gegaan
dat alleen het vastleggen van de hoekpunten van bepaalde zijden genoeg was. Werd
dit gedaan, dan bleken de uitkomsten van MARC niet aan de theorie te voldoen. Het
vastleggen van de gehele zijde bood uitkomst.
2.3 Spannings- en rekdefinities

Aanvankelijk bestond er grote unduidel@cheid em omzekerheid over de rek- en
spamingsdehities zoals MARC die in in- en uitvoer gebruikt.
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In de invoer waren er niet zoveel problemen: een opgelegde spanning wordt ingevoerd met behulp van de optie DIST LOADS. Deze opgegeven spanning blijkt een
kracht gedeeld door het oorspronkelijke oppervlak te zijn. MARC berekent in
increment nul aan de hand van de dan geldende afmetingen een kracht en houdt die
kracht constant gedurende de hele analyse.
Wordt bij de parameterkaarten de optie FOLLOW FOR toegevoegd, dan wordt de
kracht elk increment aangepast aan de de dan geldende geometrie. De spanning
opgegeven in DIST LOADS is dan een kracht gedeeld door het momentane opperVlak.
Rekken kunnen in MARC niet rechtstreeks ingevoerd worden. Dit gebeurt aan de
hand van verplaatsingen van knooppunten. Deze verplaatsingen leveren dan via de
rekdefinities van de uitvoer een bepaalde rek op.
Wat betreft de uitvoer was er meer onduidelijkheid:
In Manual A, hoofdstuk 5 (Structural procedures) staat een en ander over de
mogelijkheden van spannings- en rekdefinities in de uitvoer.
Als in het blok parameterkaarten niets is opgenomen, voert MARC de engineering
spanning en rek uit. Deze definities hebben betrekking op de oorspronkelijke geometrie.
De spanning is gedefinieerd volgens kracht gedeeld door het oorspronkelijke oppervlak, en de rekken volgens verplaatsing gedeeld door oorspronkelijke lengte
In formule:

Wordt bij de parameterkaarten opgenomen de optie LARGE DISP, dan is volgens de
Manual de uitgevoerde spanning gedefinieerd als de tweede Piola Kirchhof spanning
en de uitgevoerde rek als de Green Lagrange rek.
Dit laatste is getoetst aan de hand van som 5.
Deze som is gemaakt om te kijken hoe met de optie LARGE DISP opgenomen bij
de parameterkaarten de verplaatsingen van het uiteinde moeten zijn om toch een
constante reksnelheid te krijgen.
De Green Lagrange rek is gedefinieerd volgens:
E =

1
-(P-l)
2

Met de verlengingsfactor:

1:

4:

momentane lengte
oorspronkelijke lengte
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We willen een constante reksnelheid, dus:
e = C

Er geldt:

& = L i
-

l i
-.lû lû

=

-.P1 -

1,2
Voor een constante reksnelheid geldt dus:
-dl - -- C

I

dt

Het oplossen van deze differentiaalvergelijking gaat al rolgt, waarbij in de laat
t = O geldt l=&:
stap gebruik wordt gemaakt van het feit dat

Id1 = Cdt
1

-.12
2
l2

E

c.t + c*
= Ci.t + c2
=

=

/CI.t + 1;

We hebben nu dus een formule voor de momentane lengte als functie van de tijd.
Voor de verplaatsing van het uiteinde als functie van de tijd geldt:
AX=l-l,
=

/Cl.* + 1;

=

{Cl.*

-

lo

Invullen van b = 5 levert tenslotte:

AX

+ 25 - 5

Het is mogelijk door middel van een subroutine deze verplaatsing als functie van de
tijd voor het uiteinde van het staafje in te voeren.
Omwille van de eenvoud en het vermijden van programmeren in Fortran is hier de
verplaatsing opgegeven met behulp van de optie DISP CHANGE. Met de hand is
uitgerekend hoeveel de verplaatsing in een aantal discrete tijdstippen moest zijn
volgens bovenstaande f~mide.haet behdp v2n 28 tijdstappen wmrh een verschillend
verplaatsingsincrement wordt voo~geschreveni,
wordt zo geprobeerd een constante
Green-Lagrange-reksnelheid te verkrijgen. In bijlage B is de MARC-invoerfile voor
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opgave 5 gegeven. Opgemerkt zij dat MARC tijdens de tijdsincrementen lineair de
verplaatsing interpoleerd.
Figuur 3 toont de MARC-uitvoer van de rek in de tijd: Er blijkt inderdaad een
constante reksnelheid te worden bewerkstelligd.
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fimur 3: Green-Lagrange-rek als funktie van de tijd (som 5)
Een andere mogelijkheid om de uitgevoerde spannings- en rekdefinities te veranderen
is het opnemen van zowel de optie LARGE DISP als UPDATE bij de parameterkaarten.
Volgens de MARC-manual A zijn dan de spannings- en rekdefinitie betrokken op de
momentane geometrie. Voor de spanning houdt dit in dat zij gedefinieerd is als
kracht gedeeld door momentane oppervlak. Dit is eenvoudig te controleren aan de
hand van een voorbeeldje. Als de optie FOLLOW FOR ook is opgenomen, en er
wordt een constante spanning aan het uiteinde opgelegd, blijkt de uitgevoerde (dus
door MARC berekende) spanning in het proefstuk constant en gelijk aan de opgelegde waarde te blijven.
Wat betreft de rek is een en ander onduidelijker. Om dit te onderzoeken is een som
(som 9, zie bijlage B) gemaakt, waarin aan het uiteinde een verplaatsing wordt
opgedrongen, die lineair in de tijd is.

De rek in het staafje bepaald met MARC is gegeven in figuur 4.
Voor de momentane lengte van het staafje geldt:
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De logaritmische rek is gedefinieerd volgens:
E =

in(-)I

=

10

in(-)

t + 5
5

I s we de logaritmische rek tekenen als hmtie vac de tijd en vergelijken met de
kromme in figuur 4$ dan blijken de lijnen samen te vallen.

Bij het gebruik van LARGE DISP en UPDATE is de rek dus gedekieer0 volgens de
logaritmische rek.

f

tl
1.7785 3.5571 5.3357 7.1143 8.8929 1.06+1 1.24+1 1.42+1 1.60+1 1.77+1 1.95+1 2.13+1 2.31+1 2
TIME
L1 NODE 22 1 S T cc%?p OF TOTAL STIWN
0.0

fimur 4: Rek als funktie van de tijd (som 9)

2.4 Lineair viscoelastisch materiaalgedrag
2.4.1 Theorie
Viscoelastische materialen worden vaak voorgesteld met behulp van veer-dempermodellen. Omdat in het lopende onderzoek bij de vakgroep W l W gekeken wordt naar
Maxwell-modellen, is in het navolgende dan ook alleen hiernaar gekeken. MARC
bezit echter ook een optie die het mogelijk maakt materialen te modelleren met
behulp van Kelvin-Voigt modellen.
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figuur 5: 1-dimensionaal Maxwell-model
De hiernavolgende beschouwingen (welke zijn beschreven volgens literatuur [2]
hoofdstuk 4 en MARC-manual A pagina 6.70 en volgende) gaan uit van een gegeven
rekverloop, waarbij de spanning de afhankelijke variabele is. Een soortgelijke
afleiding is te geven voor een gegeven spanningsverloop met afhankelijke rek. Deze
laatste afleiding is omwille van de overzichtelijkheid niet gegeven.
De afleiding van de door MARC gebruikte incrementele relaties tussen spanningen
en rekken voor lineair viscoelastisch materiaal begint met de hypothese dat de
momentane spanning afhangt van de gehele belastinggeschiedenis. Dit kan worden
beschreven met de zogenaamde Stieltjes-integraal:
(1)
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E,O-s)dGij,(s)

Hierbij moet gelden dat eM(t)een continue functie is.
Gij,(t) zijn integrerende functies die samen een vierde orde tensor vormen, de zogenaamde relaxatiefuncties. Voor deze relaxatiefuncties geldt:
1)
Gijkl(t)=O
voor -oo<t<O
Elke
functie
heeft
een
begrensde variatie in elk subinterval van -oo<t<a
2)

Als t=O zo gekozen wordt dat Ekl(t)=Ovoor alle t<O, dan kan in bovenstaande
integraal de bovengrens vervangen worden door t.
Verder wordt aangenomen dat alle Gijkl(t)en bijbehorende eerste afgeleiden continue
zijn op Oltlw. Vergelijking (1) is dan te schrijven in een instantaan en een geschiedenisafhankelijk deel:

Vergelijking (2) wordt herschreven door de introductie van de variabele
gevolgd door papti& differentiatie:

12

7

=

t-s,

Bovenstaande formule maakt een eendimensionale fysische interpretatie mogelijk;
Bij één stapje in de rek dé is de spanning als funktie van de tijd gegeven door:
a(t) = G(t).de
Ye spandag op tijdstip i in fsmule (3) kan opgevat worden als de som vafi de
reacties in de spanrilng op een oneindige serie incrementele rekveranderingen de,.
Tot nu toe is aangenomen dat e,(t) continue was.
Stel dat er een stap in de rek wordt aangebracht op het tijdstip t =O.
Met behulp van bovenstaande interpretatie is duidelijk dat vergelijking (3) uitgebreid
kan worden tot:

In (4) is de eerste term dan de spanning ten gevolge van de initiële rek en de
integraal is de spanning ten gevolge van het verdere rekverloop.
Voor viscoelastisch materiaal geldt de hypothese dat de momentane toestand van één
variabele (rek of spanning) meer afhangt van het recente, dan van het verdere
verleden van de andere variabele ('fading memory'). 'Fading memory' impliceert dan
dus dat de functies Gij,(t) dalend in de tijd moeten zijn, zodat de invloed van een
verandering (hier in de rek) uitdempt in de tijd.
De relaxatiefuncties voor een lineair viscoelastisch materiaal kunnen uitgedrukt
worden in een zogenaamde Prony-reeks:
N

Gij,

=

GiH +

G!,exp(--)
n=l

t
A"

Hierin vormen de getallen Gij," een tensor met amplitudes en is voor elke term in de
reeks éénzelfde isotrope tijdsconstante An gebruikt.
Bekijken we het eendimensionale geval dan luidt de Brony-reeks voor het deviatorische deel van de isotrope rek:
N

G,(t)

=

GY + c G , " e x p ( - L )
n=l
1"

Deze vergelijking representeert inzichtelijk het gegeneraliseerde 1-D-Maxwell-model
(zie afbeelding 6), waarbij G" Eo de steady-state-modulusis. Voor element n
n
dn=
geldt: GI = En en A" = - .
E*
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fimur 6: gegeneraliseerd 1-D-Maxwell-model
De Prony-reeks (5) kan nu naar de tijd gedifferentieerd worden en gesubstitueerd in
vergelijking (2). Voor tijdstip t geldt dan:

Vergelijking (6) wordt nu zodanig geschreven, dat de spanning is opgebouwd uit alle
deelspanningen van de elementen van het gegeneraliseerde Maxwell-model:
N

a&)

=

a;@)

a@

+

(7)

n=l

Met hierin:
a;(î)

=

G,&.€'(t)

De integraal kan worden bepaald door het totale tijdsinterval [O$] te verdelen in een
.
aantal subintervallen [t,-l,t,] met een tijdstapgrootte h = t, - tmm1
De verandering van de spanning gedurende deze tijdsstap is dan:
Aaij(tJ

=

aij(tm> - aij(tm-1)

De spanning op tijdstip tm-lis gegeven door:
N

au(fm-h) = a;(t,-h)

ai(t,-h)

+
n=l

Hierin is:
14

Q

aij(tm
-h)

=

G& %(tm-h)

Op een soortgelijke mapier ~ s d det span-nhg op tijdstip t, bepaald. De verkregen
relatie voor a(tm)wordt zodanig omgeschreven dat a(tm)uitgedrukt wordt in termen
van het rekverloop en de spanning op het tijdstip t=t,-,. Voor de spanning in het
element n van het gegeneraliseerde Maxwell-model geldt dan:
O;@,)

G&.AE&~)
+ G:H.E&,-h)[l-exp(

=

--)Ih
A"

+ exp( --9.aij(tm-h)
h

(9)

A"

Voor het totale spanningsincrement gedurende de tijdstap van tmmltot t, kan dan
geschreven worden:
N

Aa,(fm9 = G&AcH(tm) +

Aa;(t,)
n=l

Hierin is de uitdrukking voor de spanningsveranderhg in element n gedurende het
tijdsincrement:

Er wordt nu aangenomen dat de rek lineair toeneemt tijdens de tijdstap. Voor de rek
op tijdstip t (t is eem tijdstip tussen t,-l en t,.,.,) geldt dan:
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Als vergelijking (12) wordt gesubstitueerd in vergelijking (11) wordt verkregen:

Definieer nu de factoren (Y" en B" volgens:
crn(h) = 1-eV(--) h
A"

Dan volgt tenslotte voor het totale spanningsincrement:
N

n=l
N

n=l

Vergelijking (14) wordt door MARC gebruikt om het verloop van de spanningen in
de tijd uit te rekenen. De spanningsveranderinggedurende het increment wordt met
behulp van de tijdstapmoduli CT en B berekend aan de hand van de spanningswaarde
aan het begin van het increment en de rekverandering gedurende het increment. Zo
kunnen na elk increment de dan heersende spanningen bepaald worden.
De waarde voor de spanning op het begintijdstip t =O (uitgerekend gedurende het
increment nul) wordt bepaald met behulp van de zogenaamde "short-time modulus",
welke verkregen wordt door t = O te substitueren in de Prony-reeks:
N

n=l

Met behulp van (4)volgt dan voor de spanning op t =O:
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Het manipuleren van vergelijking (14) levert een relatie waarmee de rekverandering
gedurende een increment kan worden bepaald aan de hand van de rek aan het begin
van het increment en de spanningsverandering gedurende het increment.
Impliciet gebruikt MARC dus ook vergelijking (14) bij het oplossen van problemen
met een gegevm spmr&~gsverkmp
2.4.2 MARC-berekeningen bij een stap in de spanning

Nu duidelijk is hoe MARC de berekeningen uitvoert, kan bekeken worden hoe de
invoer voor MARC aangaande bepaalde problemen er uit zal moeten zien. De
resultaten van de berekeningen kunnen getoetst worden aan de theorie.
Allereerst is som 2 gemaakt, waarbij op het staafje uit 2.2 in de axiale richting een
stag in de spanning wordt aangelegd. De invoerfile van som 2 is gegeven in bijlage B.
Aangaande het constitutief gedrag is er voor gekozen het materiaal te modelleren als
een enkel Maxwell-model (zie figuur 5). Aangezien de som eendimensionaal is, is een
vergelijking van de berekeningsresultaten met de theorie erg eenvoudig.
De materiaaleigenschappen voor isotroop lineair viscoelastisch materiaal moeten
worden opgegeven Pin de opties IWTRQBIC en VISCELPROB.
In de optie ISOTROPIC komen de instantane waarden voor de materiaaleigenschappen, hiermee kan MARC het increment nul doorrekenen.
De tweede regel van deze optie bevat het aantal materiaalgroepen dat in deze som
gebruikt wordt. De drie hiernavolgende regels worden net zovaak herhaald als er
materiaalgroepen zijn. Op de derde regel komt het materiaalnummer. Dit nummer
wordt gebruikt om de koppeling met de andere opties waarin materiaaleigenschappen
worden gespecificeerd (zoals bijvoorbeeld VISCELPROP) te leggen. De vierde regel
bevat dan de materiaaleigenschappen. Hier moeten worden gegeven achtereenvolgens
de elasticiteitsmodulus en de Poissonconstante. Voor een enkel Maxwell-element
hangen zij samen met de viscoelastische eigenschappen op het tijdstip t =O volgens:

G =

E

K =

q s +v)

E
3( 1 - 2 ~ )

Met: G de glijdingsmodulus op t =O
K de compressiemodulus op t = O
De hier op te geven elasticiteitsmodulus is voor het enkele Maxwell-element gelijk
aan de constante van de veer.
De vijfde regel van ISOTROPIC bevat een lijst met elementen waarvoor deze
materiaaleigenschappen gelden.
De tijdsafhankelijke materiaaleigenschappen worden gespecificeerd in de optie
VISCELPROP. Ook hier komt op de tweede regel het aantal materiadgroepen. De
derde regel bevat achtereenvolgem: het mateh?aa!nuninner, het aantal glijdhgstermen
en het aantal compressietermem. Voor een enkel MmeU-element zijn de laatste
twee aantallen beide een.
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De vierde regel bevat tenslotte (voor een gegeneraliseerd Maxwell-model wordt deze
regel net zo vaak herhaald als er elementen zijn) de waarden van achtereenvolgens
de glijdingsmodulus G en de tijdsconstante A. Er moet gelden:

G =

E

A = - t)

E

2( 1+v)

--

Voor de numerieke waarden van de maîslizdgmûthedeil is gekezeri:
v = 0.33

E

=

3.817(9)

t) =

lSE(10)

De waarden van de overige grootheden (bijvoorbeeld K) volgen uit deze drie gegeven
waarden.
De spanning wordt aangebracht met behulp van de optie DIST LQADS. Qp de derde
regel van deze invoer duidt de acht (zie bijlage B) op het belastingtype voor elementnummer 28. De s p a ~ n g
is voorzien van een minteken, omdat met DIST LOADS
eigenlijk drukken worden ingevoerd. Bij de "load-incrementation"-kaartenis nog een
keer DIST LOADS opgenomen. Elke tijdstap wordt een spanningsincrement van 0.0
aangebracht. Dit wordt gedaan om de 5panning echt constant te houden.
Met de opties PRINT ELEMENT en POST worden alleen de rek en spanning in
axiale richting bekeken, dit alles in het knooppunt 22 (willekeurig gekozen pmtj. De
andere spanningen en rekken zijn verwaarloosbaar.
De gekozen tijdstap in dit voorbeeld is 0.1 en er worden 100 incrementen doorgerekend.
Voor naar de resultaten van de berekeningen gekeken wordt, zal eerst de verwachting
volgens de theorie worden bekeken. De differentiaalvergelijking die het gedrag van
een enkel 1-dimensionaal Maxwell-element beschrijft luidt:

e

1

= -0

rl

i-

1
E

-0

Er geldt in som 2:
CT

& = O

= oShP

Er moet dus gelden:

Voor een opgegeven stapspanning zal er zich dus een constante re-snelheic instellen.,
welke lineair afhangt van de stapspanning.
De berekeningen met MARC zijn uitgevoerd voor verschillende waarden van de
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fimur 7: spanningsuitvoer som 2a (axiale richting, knooppunt 22)

ExnMpLE 2A

9.156-5

7.991-5
7.409-5

4.497-5
2
2 -?

3.915-5

,*

3.333-5b
0.0

,? 2
-L'

:

0.7071 1.4142 2.1214 2.8285 3.5357 4.2428 4.9500 5.6571 6.3642 7.0714 7.7785 8.4857 9.1928 9.9005

figuur 8: rekuitvoer som 2a (axiale richting, knooppunt 22)
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De juistheid van de resulterende grootte van de resulterende reksnelheden is getoond
in de figuur van bijlage C (pagina 45). Hierin zijn op logaritmische schaal uitgezet de
punten voor elke combinatie asbpen bijbehorende 6.
Er moet gelden:
1 =

1

-0 stap

rl

Dus log( oshauitgezet tegen log( E ) moet een rechte lijn met richtingscoefficient

één worden, die de vertikale as snijdt bij het punt log( ~)=log(l.SE10)~10.2
Zoals in de figuur te zien is Hopt dit zeer goed.
2.4.3 MARC-berekeningen bij constante reksnelheid

Som 3 (MARC-invoer: zie bijlage B) is een berekening waarbij naar de spanning in
het proefstdje wordt gekeken als het staafje een rek wordt opgedrongen die lineair
in de tijd toeneemt. A l s spanningen en rekken gedefinieerd zijn in de berekeningen
als engineering stresses en strains, wordt eem constante reksnelheld bewerkstelligd
door het uiteinde van het staafje een verplaatsing te geven die lineair toeneemt in de
tijd.
Voor het begintijdstip t =O moet de verplaatsing van de punten aan het uiteinde (de
punten 24, 25 en 27) nul zijn in axiale richting. In de MARC-invoer wordt dit
bewerkstelligd met behulp van de optie FIXED DISP, waarin aan betreffende punten
een verplaatsing nul wordt meegegeven.
Om een constante verplaatsingssnelheid van het uiteinde te krijgen, wordt aan elk
punt een bepaalde verplaatsing per tijdsincrement meegegeven met behulp van de
optie DISP CHANGE. Deze optie komt dan te staan tussen de "load-incrementation"kaarten.
Op de tweede regel van DISP CHANGE komt te staan het aantal randvoornarden
wat in die tijdstap verandert. De derde regel wordt dan net zo vaak herhaald als in
regel twee is aangegeven. De opbouw van regel drie is als volgt. Allereerst komt het
nummer van de randvoorwaarde die verandert. MARC geeft elke kinematische
randvoorwaarde een nummer. Hoe deze nummering precies is, is in de MARCuitvoer te zien. Daarna volgt het knooppuntsnummer waarvoor de veranderde
randvoorwaarde geldt. Het daaropvolgende nummer geeft de richting (richting 1 is de
axiale richting) aan waarin de verplaatsing plaats vindt en tenslotte volgt de grootte
van de verplaatsing gedurende het tijdsincrement. Binnen het tijdsincrement interpoleert MARC lineair, zodat netjes een constante reksnelheid wordt bereikt.

Om een idee te krijgen wat MARC zou moeten uitvoeren, bekijken we weer eerst de
voor ket i-D Maxwell element:
beschrijvende diEferen~iaa~vergelijking
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Bij een constante reksnelheid zal de spanning toenemen. Er is te zien dat dan de
spanningstoename afneemt. De spanningscurve (spanning in de tijd) krijgt dan een
steeds kleinere helling, totdat deze helling nul zal worden. Op t = a zal gelden: ir = O . De constante spanning die dan bereikt wordt heeft dan de grootte:

C
T C = ??&

.

De berekeningen zijn uitgevoerd met verschillende waarde voor de reksnelheid (som
3a tot en met 3g). De resultaten van de berekeningen van som 3a zijn gegeven in de
figuren 9 en 10.

9.979-2'
0.0

3.5642 7.1285 1.06+1 1.42+1 1.78+1 2.13+1 2.49+1 2.85+1 3.20+1 3.56+1 3.92+1 4.27+1 4.63+1 4.dv.L1
TIME
2 NODE 22 1ST CCMP OF TOTAL STRPIN
0.0

fimur 9: rekuitvoer som 3a (axiale richting, knooppunt 22)
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In deze figuren zien we dat een constante reksnelheid inderdaad een spanning
oplevert die toeneemt in de tijd. De toename wordt steeds kleiner, tot uiteindelijk
dan een constante s p a h g wordt bereikt.
We zagen al dat er een verband was tussen de spanning op t = a en de waarde vm de
reksnelheid. Dit verband is gelijk aan dat tussen de waarde van de stapspanning en de
resulterende reksnelheid in som 2. Als we de uitkomsten van som 3 (reksnelheid met
bijbehorende waarde van het spanningsplateau) eveneens uitzetten in de grafiek van
bijlage C op pagina 45, dan moeten de punten die uit som 3 volgen op dezelfde lijn
liggen als de punten die uit som 2 volgen. In de figuur is te zien dat dit zeer goed
Hope.

In som 7 is een constante rek opgedrongen aan het proefstaafje. Dit gebeurt door in
FIXED DISP een waarde toe te kennen aan de verplaatsing van de knooppunten OP
het uiteinde.
Met behulp van DISP CHANGE waarin voor elk tijdsincrement een verplaatsing nul
voor deze punten wordt voorgeschreven, wordt deze verplaatsing constant gehouden.
De MARC-invoer voor deze som is beschreven in bijlage B.
Als we in de differentiaalvergelijking voor het 1-D Maxwell-element substitueren
6 = O wat geldt V Q Q ~elk tijdstip t > O, d m resteefl:
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1

-0

rl

+ -&1
E

=

o

Deze vergelijking is op te lossen:
=A

o

E
eV(--t)
rl

Hierbij is: A

=

Exo (geldend ~p t =O volgens de eLLbsfischeopiosshg)

Figuur 11 en 12 geven de spanning en rek in de tijd zoals door MARC berekent.

EXAMPLE 7

0.80000'

0.72000'
0.64000'
0.56000-0.48000.
0

.

~

0

0

0

0

~

~

~

~

~

~

0.32000'
0.24000'
0.16000'
8..000-2'- . ^ -

-

.

,

O

1.4214 2.8428 4.2642 5.6857 7.1071 8.5285 9.9500 1.13+1 1.27+1 1.42+1 1.56+1 1.70+1 1.84+1 1.
TINE
2 NODE 22 1ST CCMP OF TOTAL STRAIN

figuur 11: rekuitvoer som 7 (axiale richting, knooppunt 22)
Tevens is in figuur 12 de analytische oplossing voor de spannhgsuitvoer getekend.
Zoals te zien is zijn de overeenkomsten goed.
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EXAMPLE 7
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1.08319
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2 NODE 22 1ST

-1

TIME
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2.4.5 MARC-berekeningen met 2 stappen in de spanning

In som 8 is de superpositie-eigenschapgetest. Deze eigenschap houdt in dat als er
bovenop een stap in de spanning nog een stapspanning wordt aangebracht, de
reksnelheid gelijk is aan de som van de reksnelheden ten gevolge van de twee
akonderlijke stappen. Tevens kan aan de hand van dit voorbeeld geillustreerd Worden
hoe een in de tijd veranderende excitatie kan worden ingevoerd.
De invoer van som 8 is wederom gegeven in bijlage B.
De eerste stap in de spanning wordt weer ingevoerd met behulp van de optie DIST
LOADS in de modeldefinition-kaarten.
Deze spanning wordt constant gehouden door een spanuiingsinccement nul aan te
brengen gedurende de eerstvolgende 100 tijdstappen.
Daarna volgt een increment met een tijdsduur van nul seconden, w a a M een extra
(even grote) spanning wordt aangebracht. De resulterende spanning wordt dan wees
constant gehouden in de daaropvolgende 100 incrementen door per tijdstap een extra
kracht nul aan te brengen.
De reksnelheid in de eerste honderd incrementen is gelijk aan:

De reksnelheid in de volgende 100 incrementen wordt gelijk aan:
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=

1
1
-o2 = -(o1
rl

2
+ a,) = -a

rl

rl

1 =

2e1

Figuren 13 en 14 tonen de resultaten van som 8.

EXAMPLE 8
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1.4142 2.8285 4.2428 5.6571 7.0714 8.4857 9.9000 1.13+1 1.27t1 1.41t1 1.554-1 1.69t1 1.834-1 1
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Z NODE 22 1CT CCMP OF MTPL CTRAIN
0.0

+1

fimur 13: rekuitvoer som 8 (axiale richting, knooppunt 22)

Als de rekuitvoer bekeken wordt, dan is te zien dat het globale reherloog voor de
eerste 100 incrementen zoals verwacht vergeleken kan worden met de resultaten van
som 2. Daarna op t =99 wordt een extra stapspanning aangebracht, die even groot is
als de op t =O aangebrachte spanning. Er volgt instantaan een even grote extra rek als
de initiële rek op t =O, terwijl de daaropvolgende reksnelheid twee keer zo groot is als
de reksnelheid gedurende de eerste honderd incrementen. Aan het superpositiebeginse1 wordt dus uitstekend voldaan.
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2.000+5

1.900+5"
1.800+5'
I

1.700+5.

1

1.600+5"

fimrnr 14: spsamingsuiliroer som 8 (axiale richting, knooppunt 22)
2.5 Kruipgedrag

Een tweede manier om viscoelastische materialen door te rekenen in MARC is met
behulp van de optie CREEP. Deze optie kan gebruikt worden als het materiaalgedrag
bepaald wordt door kmip: tijdsafiankelijk inelastisch materiaalgedrag voor material
dat onderhavig is aan een zekere spanning.
Ook in CREEP wordt uitgegaan van een Maxwell-model teneinde het materiaalgedrag te beschrijven, alleen hoeft de demper in CREEP niet lineair te zijn. Er kan dus
met deze optie ook niet-lineair viscoelastisch gerekend worden.

2.5.1 Theorie
In CREEP is de in te geven constitutieve relatie die spanningen en rekken voor de
demper koppelt vrij te kiezen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de standmdkruipwetten die in MARC geïmplementeerd zijn, maar met behulp van de user
subroutine CRPLAW kan elke willekeurige kruipwet ingevoerd worden.
MARC werkt in de berekeningen met CREEP met gegeneraliseerde rekken en
spanningen. Dit wordt gedaan omdat vaak alleen experimentele gegevens
het constitutief gedrag bekend zijn uit uniaxiale proeven. Met behulp van gegeneraliseerde grootheden worden de multiaxiale toestandsgrootheden omgezet in een 1-D
grootheid, waar met behulp van de experimentele gegevens aan gerekend kan
worden. De berekende gegeneraliseerde grootheden worden dan weer teruggetransformeerd naar de respectievelijke componenten.
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De meest algemene vorm waarin een kruipwet (dempergedrag in het Maxwellmodel)
gegeven kan worden, is die waarin de gegeneraliseerde reksnelheid afhankelijk is van
de gegeneraliseerde spanning, de momentane gegeneraliseerde rek, de temperatuur
en de tijd. Dit kan geschreven worden als de relatie:

Uitgaande van een multiaxiale spanningstoestand kan met behulp van (16) en (17) de
gegeneraliseerde reksnelheid worden uitgerekend. Deze gegeneraliseerde reksnelheid
kan weer worden omgezet in de afzonderlijke componenten volgens:
.c

E.. =

u

d 2 a0
-dt ao,

Volgens het Maxwell-model is nu de totale rek opgebouwd uit een elastisch deel een
een tijdsafhankelijk hip-deel:
e

E.. = E..
IJ

+

C

E..

IJ

(19)

Het elastische deel kan bepaald worden met behulp van de wet van Hooke:

Combineren van (19) en (20) en daarna differentieeren naar de tijd levert:
b..
11 =

Dij,(€&&C

Als nu (18) wordt gesubstitueerd in (21) volgt tenslotte:

In matruniotatie wordt dit:
& =

D [€-PI

Substitutie van (23) in de evenwichisrelatie die voor elk willekeurig deelvolume moet
geldt tijdens het hipproces levert een vergelijking op waarmee ket hipproces in de
tijd incrementeel kan worden doorgerekend. Hierbij wordt het eerste increment dan
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weer bepaald aan de hand van de elastische oplossing.
Verdere informatie over de rekenwijze die MARC volgt tijdens het CREEP-proces is
te vinden in literatuur [23, hoofdstuk 4 en MARC-manual A, pagina 6.59 en verder.
2.5.2 MARC-invoer bd kruipgedrag

De kruipfunctie in PuZchniC wordt geactiveerd met de optie CREEP bij de parameterkaarten. De kruipwet wordt gespecificeerd in de optie CREEP bij de modeldefinitionkarten. ALTO CREE? cmtrdeer?Iet verdere knipproces in de tijd; deze optie is
dm ook opgemmec bij de ! ^ ~ ~ - i a ? ~ e ~ ~ 8 t a ~ ~ ~ n - k a a r t e n .
Met behulp van het proefstaafje dat in de vorige s o m e n ook is gebruikt, zijn enkele
kruipberekeningen gemaakt om de MARC-invoer van een kruipsom te bekijken en
om de theode te toetsen aan dit eenvoudige geval.
We gaan uit van een 1-dimensionale spanningstoestand: op t = O wordt op het staafje
een stapspanning in axiale richting gezet, welke in de tijd op dezelfde waarde wordt
gehouden.
VQOSde h i p w e t voeren we een lineaire relatie tussen de gegeneraliseerde rek en
spanning in, waarbij we als koppelingsfactor nemen de viscositeit van het Maxwellmodel uit de vorige sommen.
De h i p w e t (16) luidt in dit geval dan:

-dZ- - -OIdt

=

6,667.1W"

a

rl

Voor de gegeneraliseerde spanning geldt in deze situatie (neem de x-richting als
axiale richting en substitueer ox=o, ay=O en a, = O in vergelijking (17)):

De gegeneraliseerde spanning is dus constant in de tijd en gelijk aan de opgelegde
axiale spanning.
Voor de gegeneraliseerde reksnelheid geldt:
dZ =
-

dt

1
Q

-0

Met behulp van (18) vinden we voor de reksnelheid in axiale richting:

Uit bovenstaande relatie is te zien dat de reksnelheid van de demper lineair afhangt
van de aangebrachte spanning. Dit is dus het lineair viscoelastisch model. De
resultaten van de MARC-berekeningen met deze ingebrachte kruipwet moeten dus
hetzelfde zijn als de resultaten van de berekeningen gedaan met VISCELPRQP.
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De MARC-invoer voor deze kruipberekeningen is gegeven in bijlage B, som 6.
Zoals te zien is, is ook weer opgenomen de optie ISOTROPIC. Dit is nodig omdat
hiermee het increment nul doorgerekend wordt.
Het blok data onder CREEP wordt bepaald door de kruipwet.
Er kan hierbij gebruik worden gemaakt van 2 standaard opties. De eerste mogelijkheid is dat de functies f, g, h en k uit de kruipwet opgebouwd zijn uit lineaire
gedeelten. Een tweede mogelijkheid is dat de functies f, g, h en k alle een machtreeksvorm hebben.
ne.
U C ~-,...-c
~ I U - ~ het ricg m~ge!ijk e n met Ooehdp van de user subroutine m
U We k
willekewige (eigeE) kmipwet in te vieren.
:I

In som 6 moet gebruik worden gemaakt van de eerste mogelijkheid, omdat de
gegeneraliseerde reksnelheid lineair af moest hangen van de gegeneraliseerde
spanning.
Om dit te bewerkstelligen is in het tweede veld van regel 2 van het blok CREEP een
1 opgenomen. Deze 1 geeft het aantal kaarten waarin een lineaire relatie tussen
gegeneraliseerde rek en spanning wordt gegeven. A l s een machtreeksvorm wordt
gebruikt, moet (en kan alleen) -1 ingevuld worden. De eerste nul in regel 2 maakt dat
) = 1; de derde nul maakt
h(T) = 1; de tweede nul in het derde veld maakt dat g(
dat k(t) =t. Met andere woorden: deze functies doen in het kruipgedrag niet meer
mee.
Het vijfde veld in regel 2 geeft de waarde van de constante A.
Wordt een eigen kruipwet met behulp van CRPLAW gebruikt, dan moeten alle
velden in regel 2 een waarde nul worden gegeven.
De volgende regels worden gebruikt om de lineaire functies te defïnieren. Deze regel
wordt dus net zo vaak herhaald als in regel 2 is aangegeven.
In som 6 is dit aantal beperkt tot 1. De eerste kaart in deze derde regel is een 1: dit
is de richtingscoëfficient van de grafiek van f. Het volgende veld geeft het zogenaamde breakpoint. Dit is de waarde voor de gegeneraliseerde spanning waarboven kniip
op zal gaan treden. De hier gekozen waarde is arbitrair, maar er is bij de berekeningen wel steeds voor gezorgd dat de opgelegde spanning op zijn minst even groot was
dan deze waarde, zodat kruip op zou treden.

a

Het kruipgedrag in de tijd wordt zoals eerder gezegd gecontroleerd door AUTO
CREEP. In deze optie worden onder andere een set toleranties gegeven, waarmee
MARC zo optimaal mogelijk het kruipproces door kan rekenen.
Op de tweede regel van deze optie komt allereerst een voorgestelde tijdsduur voor
het tijdsincrement. MAKC berekent aan de hand van de toleranties op rek- en
spdngsincrementen (ingegeven in regel 3) een zo groot mogelijke waarde voor de
grootte van het tijdsincrement. Het algorithme waarmee MARC dit doet staat
beschreven op pagina 4.10 en 4.11 van literatuur [2]. Dit algorithme gaat uit van deze
voorgestelde waarde.
Het tweede veld van de tweede regel bevat de maximale tijd waarover de analyse zich
uitstrekt, het derde veld het maximale aantal tijdsincrementen. Hierna kunnen nog
een aantal grootheden die de berekeningen controleren worden ingegeven, bijvoorbeeld het aantal iteraties waarna een nieuwe grootte voor het tijdshcrement wordt
bepaald. Bij het weglaten hiervan kiest MARC hiervoor zogenaamde default-waarden,
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welke meestal wel voldoen.
De derde regel bevat de tolerantiegrootheden die de berekeningen beheersen.
In het eerste veld komt de tolerantiewaarde voor het maximale kruiprekinmement
per elastische rek. De default-waarde hiervoor is 0,SO. Het tweede veld geeft de
tolerantiewaarde van het spanningsincrement per spanningseenheid (default-waarde:
410). Daarna komt de zogenaamde "low stress point cut off. Punten in het gebied
waar de toleranties gecheckt worden en die een spanning hebben die lager is dan de
maxiInale spanning in dit gebied maal de waarde van de "low stress point cut off'
-*.-*A
wuiUe~
niet gebmikt hij het controleren van de toleranties. De default waarde VQOT
de "kwstress p i n t cat off is QOS.
In het vierde veld worden tenslotte de elementen gegeven waar de toleranties
gecontroleerd worden. Wordt hier niets ingevuld, dan worden alle elementen
gecheckt.
hipberekeningen zijn uitgevoerd in som 6a tot en met 6g.

Een opgelegde stagspanning leverde inderdaad een constante reksnelheid op, zoals
bijvoorbeeld te zien is in de figuren 15 en 16.

3.327-3
0.0

2.14+1 4.28+1 6.4211 8.5711 1.07+2 1.28+2 1.50+2 1.71+2 1.92+2 2.14+2 2.35+2 2.57+2 2.7812 3.00+2
TIME

2 NODE 22 1ST CCMP OF TOTAL STRAIN

figuur 15: rekuitvoer som 6a (knooppunt 22, axiale richting)
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9.983+6.'
I
I

9.980+6'.

L
- GL
?-z++.+-s::,'L::::*::::-~-

9.978+6'
9.975+6
9.972+62
0.0

2.14+1 4.28+1 6.42+1 8.57+1 1.0712 1.28+2 1.50+2 1.714-2 1.92+2 2.14+2 2.351.2 2.57+2 2.78+2 3

+2

TIME
;? NODE 22 1CT CCMP OF TIYE& STRESS

fimw ió: spanningsuitvoer som Ba (hooppunt 22, axiale richting)
De verschillende getallenparen met waarden van opgelegde s t a p s p a d g en daarbij
behorende berekende reksnelheid zijn ook weer uitgezet in de grafiek van bijlage C,
pagina 45. Z o a l s verwacht vallen de resultaten van som 6 op dezelfde lijn als de
resultaten van som 2 en som 3.
Verder zij nog vermeld dat som 6 is uitgevoerd met verschillende definities voor
spanningen en rekken. Het bleek dat bij een constante stapspanning het gevolg een
constante reksnelheid was, ongeacht de rekdefinitie. Dit was ook volgens verwachting
omdat de kruipwet de rek rechtstreeks aan de spanning koppelt.

31

HOOFDSTUK 3: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Ten aanzien van het gebruik van MARC zijn nu enkele zaken duidelijker geworden.
De opbouw van een MARC-invoefile is toegelicht, waarbij speciale aandacht is
gevestigd op het gebruik van de opties FOLLOW FOR, UPDATE en LARGE DISP
om de rek- en spanningsdefinities te bepalen. Verder is ook aan het gebruik van
allerhande te gebruiken opties aandacht geschonken.
Om inzicht h het gekmik en de rekenwijze van MARC te verkrijgen is allereerst
gekeken naar het rekenen met lineair viscoelastische vloeistoffen, waarvan het
mechanisch analogon het Maxwellmodel is. De invoer met behulp van VISCEL
PROP is beschreven en tevens is gekeken naar de achterliggende wijze waarop
W C deze sommen doorrekent. Voor enkele eenvoudige belastinggevallen zijn de
rekenresultaten vergeleken met de theorie. Deze blijken goed overeen te komen.

Daarna is gekeken naar problemen waar kruipgedrag een belangrijke rol speelt. Met
behulp van de optie CREEP is het mogelijk ook niet-lineair viscoelastisch materiaal
door te rekenen.
Enkele sommen zijn hiermee gemaakt, waarbij een zeer eenvoudige kruipwet is
gebruikt. Beschreven is ook hoe ingewikkelder kruipwetten kunnen worden ingevoerd.
Ook is aandacht besteed aan het rekenalgorithme behorende bij de optie CREEP.
Deze rekenwijze is praktisch uitgewerkt voor de geniaakite sommen, en de verwachte
theoretische resultaten zijn vergeleken met de berekende uitvoer. Ook hier waren de
overeenkomsten goed.

Nu de berekeningsachtergronden van de optie CREEP duidelijk zijn zou een
volgende stap kunnen zijn het implementeren in MARC van het door Peter Timmermans ontwikkelde constitutieve model. Dit constitutieve model kan aan de hand van
de theoretische achtergronden omgezet worden in een geschikte kruipwet, welke met
behulp van de user subroutine CRPLAW aan MARC kan worden toegevoerd.
Berekeningen kunnen worden uitgevoerd en vergeleken met gedane experimenten.
Hierbij kunnen dan in MARC de rek- en spanningsdefinities worden gebruikt die het
meest aansluiten bij de meetsituatie in de praktijk.
Zijn de overeenkomsten tussen numerieke berekeningen en experimenten goed, dan
zou MARC (met de daarin geimplementeerde knnipwet) in de toekomt gebruikt
kunnen worden om de in de inleiding genoemde deformatie-instabileiten in
praktische situaties te voorspellen.
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BIJLAGE A:

HET MAKEN VAN AFBEELDINGEN OP PAPIER MET BEHULP VAN MENTAT

Met behulp van het pre- en postprocessingprogramma MENTAT is het mogelijk de
resultaten van de berekeningen met MARC op een overzichtelijke manier grafisch
weer te geven. In de in het verslag beschreven berekeningen is steeds gekeken naar
het gedrag van bepaalde grootheden in de tijd. Bit kan in MENTAT aanschouwelijk
worden gemaakt met behulp van de optie HISTORY PLOT.
So;rw is het mdig of hmdig deze grafische uitvoer op papier te hebben. Dit kan
gerealiseerd wxder, naet behulp van het programmaatje "neu2ps". Van de grafiek
wordt dan een postscriptfile aangemaakt, die vervolgens naar een printer kan worden
gestuurd.
Het aanmaken van een postscriptfile van een MENTAT-plaatje gaat als volgt:
Vanuit het hoofdmenu moet eerst worden gekozen de optie:
PERIPLOT
IPe~pbtdent ervoor een file van de screen-dump aan te maken, die later omgezet
kan worden in een postscriptfile. Daartoe moet eerst een neutral-file geopend
worden. De volgende optie die gekozen moet worden is dan ook:
QBEM
Vervolgens:

omm

FORMAïTED
Mentat vraagt dan: ENTER NE?PLOT FILE NAME:
Er moet dan een filenaam ingetikt worden met de exstensie ".neut":
FlLENAAM.NEUT
Vervolgens wordt gevraagd: DO YOU WANT A COLOR NEUTRAL PLOT FILE?
Voor een normaal plaatje (zonder kleuren) wordt geantwoord: NO
Dan terug naar het hoofdmenu: RETURN
Van daaruit wordt vervolgens het plaatje op het scherm gemaakt:
HISTORY
PLOT
Als het plaatje op het scherm getekend is, moet gekozen worden als FRAME
OPTION allereerst:
NEUTRAL en dan
C 0 " u E

Dan weer terug naar het hoofdmenu:
RETURN
De periplot optie moet nog gesloten worden:
PERIPLOT
CLOSE

Er is nu een neutral-plot-file aangemaakt met de naam "filenaarn.neut".
Met behulp van het programma "neu2ps" kan hiervan een postscript-file worden
gemaakt.
Als "neu2ps" opgestart is, wordt gevraagd:
ENTER NAME OF MEWAT NEUTRAL FILE OR "QUIT':
34

Het antwoord luidt: FILENAAM.NEUT
Dan: BINARRY OR FORMATTED?
FORMATTED
ENTER NAME OF PLOT OUTPUT FILE:
FILENAAM.PS
Er is nu een postscriptfile aangemaakt met de naam FKENAAM.PS, die naar de
printer kan worden gestuurd om het plaatje op papier te verkrijgen.

In plaats van HISTORY PLQT kan gebruik worden gemaakt van andere opties om
op andere wijze de resultaten van de berekeningen grafisch weer te geven.
Het aanmaken van een postscriptfile voor de andere manieren van grafische weergave
gebeurt echter globaal gezien op precies dezelfde manier als hierboven beschreven.
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BIJLAGE B:

INVOERLISTINGS
FIXED DISP
0.0, o. o,
4,

TITLE
TITLE
TITLE
TITLE
"TnTITm

EXAMPLT 2A
VISCOELASTISCHE ANALYSE
BIJ STAPSPANNING
EXAMPLE 2A
qnnnnn

1f2,
1,
0.0,
1,
4,

G.G,

D I L I l Y V f e 5 U U U V W f

EYE%EXTS I 28
END
CONNECTIVITY

1,
8,

0.0,
AS
2,

1,28,1,2,3,4,~,6,7,8,
2 ,28 ,2 ,9,10,3,11,12 ,13 ,6 ,
3,28,9,14,15,10,16,17r18,12,

DIST LOADS
8,-100E3,
1a

4,28,14,19,20,15,21,22r23,17,
5,28,19,24,25,20,26,27r28,22,

5,
1SOTROPIC
1,
3.039,8.33,
1,

COORDINATES
1,0.0,0.0,
2,1.0,0.0,
3,1.0,2.0,
4,0.0,2.0,
5,0.5,0.0,
6,1.0,1.0,
7,0.5,2.0,
8, O.O,l.Of
9,2.0,0.0,
10,2.0,2.0,
1lfl.5,0.Of
12,2.0,1.0,
13 ,1.5 ,2 e O,
14,3.0,0.0,
15,3.0,2.0,
16,2.5,0.0,

1 TO 5
VIXELPRQP
1,
1 f 1 f 1,
1.12539 ,5. O,

PRINT ELEMENT, NODE
1f10,

STRAIN,STRESS,
5,

PRINT
8,
NODE

i7,3*Q,1.Op

POST

18,2.5,2.0,
19,4.0,0.0,
20,4.0,2.0,
21,3.5,0.0,
22,4.0,1.0,
23,3.5,2.0,
24,5.0,0.0,
25,5.0,2.0,
26,4.5,0.0,
27,5.0,1.0,
28,4.5,2.0,

2,,,1
1,
11 I

CONTROL
100,
0.1,

END OPTION
DIST LOADS
1,
8,0.0,
5,

DEFINE, NODE, SET, AS

TIME STEP

2,5,9,11,14,16,19,21,24,26

0.1,

AUTO LOAD
100 ,

CONTINUE
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TITLE
EXAMPLE 3A
TITLE
VISCOELASTISCHE ANALYSE
TITLE
BIJ CONSTANTE REKSNELHEID
TITLE
EXAMPLE 3A
SIZING,500000,
ELEMENTS,28,
END
CONNECTIVITY
1,28,1,2,3,4,5,6,7,8,
2,28,2,9,10,3,11,12,13,6,
3,28,9,14,15,10,16,17~18,12,
4,28,14,19,20,15,21,22~23~17,
5,28,19,20,25,20,26,2a,28,22,
COORDINATES

0.0,
2,

AS
0.0,
1,
24 I
0.0,
1,
25,
0.0,

27 I
1,0.0,0.0,
2,1.0,0.0,
3,1.0,2.0,
4,0.0,2.0,
5,0.5,0.0,
6,2.0,1.0,
7,0.5,2.0,
8,0.0,1.0,
9,2.0,0.0,
10,2.0,2.0,
11,l. 5 ,O. O,
12 ,2.0,1.0,
13 ,1.5 ,2. O,
14,3.0,0.0,
15,3.0,2.0,
16,2.5,0.0,
17,3. O, 1. O,
18,2.5,2.0,
19,4.0,0.0,
20,4.0,2.0,
21,3.5,0.0,
22,4.0,1.0,
23,3.5,2.0,
24,5.0,0.0,
25,5.0,2.0,
26,4.5,0.0,
27,5.8 ,1. O ,
28,4.5,2.0,
DEFINE, NODE, SET, AS
2 ,5 ,9,11,14 ,16,19 ,21/24,26
DEFINE, NODE ,SET, EDGE1
24,25,27
FIXED DISP
7,

o.o,o.o,

1,2,
1,
0.0,

ISOTROPIC
1,
3.039,0.33,
1,
1 TO 5
VISCELPROP
1,
1,1, 1,
1.12539 ,5. O ,

PRINT ELEMENT, NODE
1/10,
STRAIN,STRESS,
5,
8:
PRINT NODE

POST
2,,,1
1,
11 I
CONTROL
500 ,
0.1,
END OPTION
DPSP CHANGE
3,
15,24 ,1 ,O. 01,
16 ,25,1, O. 01,
17,27,1,0.01,

TIME STEP
0.1,

AUTO LOAD
500,
CONTINUE

TITLE
EXAMPLE 5C
TITLE
VI SCOELASTISCHE ANALY L
B r J CONSTANTE REKSNEL~
TITLE
TITLE
EXAMPLE 5C
SIZING, 500000 ,
ELEMENTS ,2 8 ,
LARGE D I S P
END
CONNECTIVITY

1,o.o,o.o,
2 , l . 0,o. o,
3 ,1 . 0 , 2 . 0 ,
4,0.0,2.0,
5, O. 5 , 0 . 0 ,
6,1.0,1.0,
7,0.5,2 .O,
8,0.0,1.0,

o,
o, 2 . o,

9,2.0,0.
10,2.

11,1.5,0.0,

1 2 ,2. o, 1. o,
1 3 ,1 . 5 , 2 . O ,
1 4 ,3 o O , 0 . 0 ,
15,3. O, 2. O,
1 6 , 2 . 5 , O. O I
1 7 ,3. O , 1. O ,
18,2.5,2.0,
1 9 , 4 . o, o. o ,
20,4.0,2. O,
21,3.5,0.0,
2 2 , 4 . O , 1. O,
23,3.5,2.0,
24,5.0,0.0,
25,5.0,2.0,
26,4.5,0.0,
27,5.0,1.0,
28,4.5,2.0,

DEFINE, MODE, SET, AS
2,5,9,11,14,16,19,21,24,26

DEFINE, NODE ,SET, EDGE1
24 ,25 ,2 7

FIXED DISP
7,

o.o,o.o,

12,
1,
0.0,

1,
4,

0.0,
f,

as

DISP CHANGE

DISP CHANGE

3,
15 ,24 ,1,O. 0954 ,
16,25,1,0.0954,
17,27,1,0.0954,

15/24
3,
,1,O. 0864 ,
16,25,1,0.0864,
17/27,1, O. 0864 ,

TIME STEP
1. o,
AUTO LOAD

TIME STEP
1.0,

AUTO LOAD

1,

1,

CONTINUE
DISP CHANGE

CONTINUE
DISP CHANGE
3,
15 ,24 ,1,O. 0936 ,
16,25,1,0.0936,
17 ,27, i fo. 0956,

15,24
3,
,1,O. 0851,
16,25,1,0.0851,
17 ,27 ,1, O. 0851,

TIME STET

TIME STEP

1.0,

1.0,

AUTO LOAD

AUTO LOAD
1,

1,

CONTINUE
DISP CHANGE

CONTINUE
DISP CHANGE

3,
15,24,1,0.0921,
16,25,1,0.0921,
17,27 ,1,O. 0921,

15,24,1,0.0840,
3,

TIME STEP

TIME STEP

16,25,1,0.0840,
I7 27,1, O. 8840 ,

1.0,

1.0,

AUTO LOAD

..I t

AUTO LOAD

CONTINUE
DISP CHANGE

CONTINUE
DISP CHANGE

3,
15,24,1,0.0905,
16,25,1,0.0905,
17,27,1,0.0905,

15,24,1,0.0827,
3,
16,25,1, O. 0827,
17 ,27 ,1,O. 0827 ,

TIME STEP

TIME STEP

1,

1.0,

1.0,

AUTO LOAD

AUTO LOAD
1,

1,

CONTINUE
DISP CHANGE

CONTINUE
DISP CHANGE

3,
15,24,L,QeQ891,
16,25 ,1, O e 0891 ,
17,27,1,0.0891,

15,24,1,0.0817,
3,

TIME STEP

TIME STEP

16,25,1,0.0817,
17 ,27 ,1 ,O. 0817,

1.0,

1.0,

AUTO LOAD

AUTO LOAD

1,

1,

CONTINUE
DISP CHANGE

CONTINUE
DISP CHANGE

3,
15,24,1,0.0877,
16,25,1,0.0877,
17,27,1,0.0877,

15,24,1,0.0805,
3,
16,25,1,0.0805,
17,27,1, O. 0805 ,

TIME STEP

TIME STEP

1.0,

1.0,

AUTO LOAD

AUTO LOAD

1,

1,

CONTINUE

CONTINUE
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DISP CHANGE
3DISP CHANGE

3,
15,24,1,0.0796,
16,25,1,0.0796,
17,27,1,0.0796,

TIME STEP

3,
15 ,24,1, O. 0750 ,
16,25,1, O. 0750 ,
17,27 ,1, O. 0750 ,

1.0,

TIME STEP
1.0,

AUTO LOAD
1,

AUTO LOAD

CONTINUE
DISP CHANGE

CONTINUE

1,

3,
15;24,1,n,n?86,

16,25,1, O. 0786,
17,27,1,0.0786,

TIME STEP
1.0,

AUTO LOAD
1,

CONTINUE
DISP CHANGE
3,
15,24,1,0.0776,
16,25,1, O. 0776,
17 ,27,l O. 0776,

TIME STEP
1.0,

AUTO LOAD
1,

CONTINUE
DISP CHANGE
3,
15,24,1,0.0?67,
16,25,1,0.0767,
17,27,1,0.0767,

TIME STEP
1.0,

AUTO LOAD
1,

CONTINUE
DISP CHANGE
3,
15,24 ,1, O. 0758 ,
16,25,1,0.0758,
17,27,1,0.0758,

TIME STEP
1.0,

AUTO LOAD
1,

CONTINUE
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TITLE
EXAMPLE 6
TITLE
KRUIP
TITLE
EXAMPLE 6
SIZING, 200000,
ELEMENTS, 28
ALL POINTS
LOAD COR
FOLLOW FOR
UPDATE
LARGE DISP
CREEP
END
CONNECTIVITY

o. o
1,
8,
0.0,
2,

1,28,1,2,3,4,5, ó,Ï,û,
2,28,2,9,1C,3,i1,12,~~,~,
3 ,28 ,9 ,14,15,10,16,17 ,18,12 ,
4,28,14 ,19 ,20,15,21,22 I 23 I 17 ,
5,28,19,24,25,20,26,27,28,22,
COORDINATES

AS
DIST LOADS
8 ,- 1 0 0 E 5

,

5,
I SOTROPIC
1,

l,O.O, 0.0,
2,1.0,0.0,
3,1.0,2.0,
4,0.0,2.0,
5,0.5,0.0,
6,1.0,1.0,
7,0.5,2.0,
8,0.0,1.0,
9,2.0,0.0,
18,2. o, 2. o,
11,l. 5, O. O,
12,2,o, 1.0,
13 I 1.5,2.0,
14,3. O, O. O,
15,3. O, 2. O,
16 I 2.5, O. O,
17,3. O, 1. O,
18,2.5,2.0,
19 ,4. O, O. O,
20,4.0,2.0,
21,3.5,0.0,
22,4.Q,7.0i
23,3.5,2.0,
24,5.0,0.0,
25,5.0,2.0,
26,4.5,0.0,
27,5.0,1.0,
28,4.5,2.0,
DEFINE, NODE, S E T , AS
2 ,5,9 ,11,14 ,16,19,21,24,26,
FIXED D I S P
4,

3.039,0.33,
1 TO 5
PRINT ELEMENT, NODE
4,10,
STRAIN ,STRESS ,
5,3,~,5,
812,
PRINT NODE
1,
TOTA
10,15,
CREEP
O , 1, O ,O, 6.6673-11,
1,E6
POST
3,,,1
1,
11 ,
17 I
CONTROL
300,
0.1,
END O P T I O N
AUTO CREEP
O . 1,300,300,
O . 50, O. 02 ,O. 05,
DIST LOADS
1,
8,0.0,
5,
CONTINUE

o.o,o.o,

112,
1,
0.0,
1,
4,
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TITLE

EXAMPLE 7
TITLE
VISCOELASTISCHE ANALYSE
TITLE
BIJ STAPREK
TITLE
EXAMPLE 7
SIZING,500000,
ELEMENTS,28,
END
CONNECTIVITY

0.0,
2,

AS
2.0,
1,
24,
2.0,
1,

1,28,1,2,3,4,5,6,7,8,
2,28,2,9,10,3,11,12,13,6,
3 ,28,9,14 ,15,IO ,16,17,18 ,12,
4,28,14,19,20,15,21,22,23,17,
5,28,19,24,25,20,26,27,?8,22,
COORDINATES

25,

2.0,
1,
27,
ISOTROPIC
1,
1,
3.0E9 ,O. 33 ,
1 TO 5
VISCELPROP
1,

1,0.0,0.0,
2,1.0,0.0,
3,1.0,2.0,
4,0.0,2.0,
5,0.5,0.0,
6,1.0,1.0,
7,0.5,2.0,
8,0.0,1.0,
9,2.0,0.0,
10,2.0,2.0,
11,1.5,0.0,
12,2.0,1.0,
13 ,1.5 ,2. O,
14,3.0,0.0,
15,3.0,2.0,
16,2.5,0.0,
17 ,3. O, 1, O,
18,2.5,2.0,
19,4.0,0.0,
20,4.0,2.0,
21,3.5,0.0,
22,4.0,1. O,
23,3.5,2.0,
24,5.0,0.0,
25,5. O, 2. O,
26,4.5#0.0,
27,5.0,1.0,
28,4.5,2.0,

a,a,i,

1.12539 ,5. O,
PRINT ELEMENT, NODE
1f10,
STRAIN ,STRESS ,
5,
8,
PRINT NODE

POST
2,,,1

1,
11 I
CONTROL
200,
0.1,

END OPTION
DISP CHANGE
3,
15 ,24 ,1, O. O,
16,25,1,0.0,
17,27,1,0.0,
TIME STEP
0.1,
AUTO LOAD
200,
CONTINUE

DEFINE, NODE, SET, AS
2,5,9,11,14,16,19,21,24,26

DEFINE, NODE ,SET, EDGE1
24 ,25,27
FIXED DISP
7,

o.o,o.o,

1,2,
1,
0.0,
1,
4,
0.0,
1,
3,
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TITLE
EXAMPLE 8
TITLE
VISCOELASTISCHE ANUYSE
TITLE
BIJ STAPSPANNING
TITLE
EXAMPLE 8
SIZING,200000,
ELEMENTS,28,
END
CONNECTIVITY

DIST LOADS
81,,-100E3 ,
5,

ISOTROPIC
1,
3.0E9,0.33,
1 TO 5

VISCELPROP
1;
1f1f1,
1.12539,5.0,

PRINT ELEMENT, NODE

1,0.0,0.0,
2,1.0,0.0,
3,1.0,2.0,
4,0.0,2.0,
5,0.5,0.0,
6,1.0,1.0,
7,0.5,2.0f
8,0.0,1.0,
9,2.0,0.0,
10,2. o, 2. o,
11,1.5,0~0,
12 ,2. o, 1. o,
13 ,1.5,2. O,
14 ,3. O, O. O,
15,3.0,2.0,
16,2.5 ,o. O,
17 ,3. O, 1. O,
18,2.5,2.0,
19 ,4. O, O. O,
20,4.0,2.0,
21,3.5,0.0,
22 ,4. O, 1. O,
23,3.5,2.0,
24,5.0,0.0,
25,5.0,2.0,
26,4.5,0.0,
27,5.8,1.0,
28,4.5,2.0,

1f10f

STRAIN,STRESS,
5,
8,

PRINT NODE

POST
2,,,1

ar
11,
CONTROL
201,
0.1,

END OPTION
DIST LOADS
1,
8,0.0,
5,

TIME STEP

o. 1,
AUTO LOAD
100,

CONTINUE
DIST LOADS
1,
8 ,-1.OE5 ,
5,

DEFINE, NODE, SET, AS
2,5,9,11,f4,16,19,21,24,26

TIME STEP

FIXED DISP

0.0,

4,

AUTO LOAD

o.o,o.o,

1,

1f2,
1,
0.0,
1,
4,
0.0,
1,
8,
0.0,

CONTINUE
DIST LOADS
1,
8,0.0,
5,

TIME STEP
0.1,

AUTO LOAD
100,

2,

CONTINUE

AS
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TITLE
EXAMPLE 9
TITLE
VISCOELASTISCHE ANALYSE
TITLE
BIJ CONSTANTE REKSNELHEID
TITLE
EXAMPLE 9
SIZING,500000,
ELEMENTS,28,
LARGE DISP
UPDATE
END
CONNECTIVITY

A

90

f

& O ,

1 A

A-z p

I A
? A
1 C
CI’I
ClCl
I l g 4 U , 13,L I , L L

ClCl

f

L3

- 7

f

L I

AS
0.0,
1,
24,
0.0,

1,28,1,2,3,4,~,6,7,8,
2 ,28,2,9,10,3,11,12 ,13 ,6 ,
3,28,9,14,15,10,16,17,18,12,
-z

0.0,
2,

f

1,

5,28,19,20,25,2~,24,2?,2~,2~,

25,
0.0,
1,
27 I

COORDINATES
1,0.0,0.0,
2,1.0,0.0,
3,1.0,2.0,
4,0.0,2.0,
5,0.5,0.0,
6,1.0,1.0,
7,0.5,2.0,
. 8,0.0,1.0,
9,2.0,0.0,
10 ,2. o, 2. O f
11,1.5,0~0,
12 ,2. o, 1. o,
13,1.5,2.0,
14,3. O, O. O,
15,3.0,2.0,
16,2.5,0.0,
17,3,0,1.0,
18,2.5,2.0,
19 ,4. O, O. O,
20,4.0,2.0,
21,3.5,0.0,
22,4.0,1.0,
23,3.5,2.0,
24,5.0,0.0,
25,5.0,2.0,
26,4.5,0.0,
27,5.0,1.0,
28,4.5,2.0,

ISOTROPIC
.
I

J-f

1.125Ë9,5.Og

PRINT ELEMENT, NODE
1,10,

STRAIN,STRESS,
5,

PRINT
8,
NODE

DEFINE, NODE, SET, AS

2 ,5,9,11,14 16,19 ,21,24 ,26

DEFINE, NODE ,SET, EDGE1
24 ,25,27

FIXED DISP
7,

o.o,o.o,
1f2,
1,
0.0,
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