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SAMENVATTING

In dit verslag ga ik in op het effect van de temperatuur op
ARALL (aramide-aluminiumlaminaat). Aanleiding hiertoe waren de
resultaten van R. Vercammen (WFW rapportnr. 92096) betreffende
de eigenfrequentieverschuivingen van een ARALL-vliegtuigromppaneel als gevolg van temperatuurverandering. In zijn verslag
geeft h i j al een korte aanzet tot het verklaren van deze
verschuivingen; mijn stage richt zich in eerste instantie op
een eenvoudige aanpak van het probleem, namelijk het eerst
narekenen van de gevolgen van een temperatuurverandering op
verschillende ARALL-proefstukken (rekken, spanningen, verschuiving eigenfrequenties etc.) met behulp van het pakket
IDEAS (Eindige Elementen Methode gedeelte). In dit verslag ga
ik in op de modellering binnen IDEAS en bespreek ik de resultaten van deze modellen in relatie tot het uiteindelijke
probleem betreffende het hele paneel. Het verslag besluit dus
ook met aanbevelingen cq. richtlijnen voor het verdere afstudeerwerk om tot een verklaring en berekening van de frequentieverschuivingen te komen, wat ik hierna zal gaan doen.
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1.INLEIDING

Tijdens deze stage heb ik me beziggehouden met de invloed van
de temperatuur op een proefstuk van ARALL, wat als gevolg van
de verschillende uitzettingscoëfficiënten van de 2 materialen
waaruit het laminaat bestaat een temperatuurrek ondergaat, wat
2c)u k~nner?
resulteren an een verschuiving van de eigenfrequenties bij dynamisch gedrag.
1.1 KADER

Het eigenlijke probleem is de verschuiving van de eigenfrequenties van het vliegtuigromppaneel als gevolg van temperatuurverandering welke zijn geconstateerd tijdens het afstudeerwerk van R.vercammen. Dit paneel bestaat uit een huidveld
van ARALL wat op verstijvers is gelijmd; deze verstijvers zijn
(aluminium] en
in lengterichting 5 L-vormige llcastellationsll
in omtrekrichting 6 Z-vormige llstringersll
(ARALL)
De castellations zijn op U-vormige spanten van aluminium geklonken
(figuur 1.1.1).
e

s e c t i o n A3-A3

77
figuur 1.1.1
Omdat dit probleem te complex is om meteen aan te rekenen en
om de invloeden van alle onderdelen te achterhalen, is gekozen
voor een geleidelijke opbouw van in het begin een eenvoudig
probleem naar het uiteindelijke probleem van het hele paneel.
Tijdens mijn stage heb ik me beziggehouden met het eerste
gedeelte van het onderzoek wat neerkwam op het werken met
1

IDEAS om de deelproblemen te modelleren en na te rekenen.
1.2 OPZET

De gekozen opzet om de gestelde invloed te analyseren en te
verklaren is een geleidelijke: allereerst reken ik aan eenvoudige problemen met behulp van IDEAS welke stap voor stap
complexer worden om het overzicht te behouden en eventuele
f o u t e n in be madellerha (of later experimenten) te achterhalen. Uiteindelijk doel is het verklaren van de invloed van de
temperatuur op de eigenfrequenties van ARALL.
1.3 UITVOERING

Het gekozen probleem is allereerst het modelleren van een
ARALL-plaat en de invloed van de temperatuur op die plaat. Aan
de hand van dat probleem kunnen we later ook experimenteel
meten aan een plaat en eventuele verschillen (materiaalgegevens) verdisconteren. De volgende stap is de modellering van
een plaat met daarop bevestigd een aluminium verstijver en de
invloed van de temperatuur daarop. De verstijver zou de globale invloed van de stringers en castellations kunnen voorstellen. Ik heb meerdere modellen van deze plaat-balk combinatie
gemaakt om de invloed van de verschillende modelparameters op
de resultaten zichtbaar te maken; bij latere experimenten zal
moeten blijken welke modellering het beste bij het uiteindelijke proefstuk past. De modellering gebeurt met behulp van
het Eindige Elementen Methode pakket van IDEAS, wat inhoudt
dat we een mesh maken van de geometrie en daar een temperatuurbelasting 'opzetten' en de vervormingen, rekken, spanningen en eigenfrequenties etc. berekenen; in een later stadium
(afstuderen) zal aan de proefstukken gemeten worden.
1.4 OVERZICHT
In dit verslag bespreek ik de modellering van de proefstukken
en het uitrekenen van de vervormingen in hoofdstuk 2.1. In
hoofdstuk 2.2 volgt de modellering voor de berekening van de
eigenfrequenties eerst zonder temperatuurbelasthg en daarna
met temperatuurbelasting; deze laatste berekening gebeurt
2

analytisch omdat de werkwijze binnen IDEAS van dit soort
problemen mij nog niet bekend is.
In hoofdstuk 3 bespreek ik de resultaten van de modelleringen
en doe op grond daarvan aanbevelingen omtrend latere experimenten en geef ik de globale weg naar het einddoel. Ik besluit
met een conclusie. Verder bevat het verslag bijlagen waarim
achtergronden van bepaalde zaken beschreven worden én een
appendix over het werken met IDEAS toegespitst op mian modellering en berekening.
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2.NUMERIEKE BEREKENING
2.1 VERVORMINGEN
2.1.1 MODELLERING
Het eerste probleem dat ik ga modelleren is een ARALL-plaatje
met gegeven afmetingen, welke volgden uit de ons toegezonden
ARALL-plaat door N.B Roozen, Op deze plaat @@zet@@
ik een temperatuurhelasting d i e resulteert in een bepaalde vervorming,
welke ik later (afstuderen) vergelijk met resultaten van het
uitgevoerde experiment voor hetzelfde probleem. Belangrijkste
uitkomst van deze vergelijking is de controle van de berekende
materiaalgegevens van het ARALL en het vertrouwd raken met het
uitvoeren van experimenten in relatie tot de vooraf gemodelleerde situatie.
Dit probleem komt neer op het maken van een mesh, het toekennen van de materiaalgegevens, het aanbrengen van een temperatuurbelasting en het uitrekenen van de vervormingen met
'linear statics' van IDEAS. Enige moeilijkheid is het ophangen/vastleggen van de plaat in de modellering zonder de uitzettingen te beïnvloeden: ik heb gekozen voor een ophanging
aan veren, die zodanig gedimensioneerd dienen te worden dat ze
de meting van de temperatuurrekken en -spanningen niet beïnvloeden: hiertoe heb ik binnen IDEAS de doorbuiging van een
ARALL-balk (als gevolg van een kracht) die was opgelegd vergeleken met de doorbuiging als de balk door veren was ondersteund: door een dusdanige keuze van de veerstijfheden kan de
invloed op de metingen verwaarloosd worden (bijlage 2).
Voordat de modellering van het tweede probleem kan beginnen
moet de gebruikte geometrie met daarbijhorende mechanische
eigenschappen en ophanging goed beschreven zijn. De tweede
situatie is een ARALL-plaat (25 * 15 cm) met daarop een aluminium balkelement bevestigd (figuur 2.1.1).
De eigenschappen van het ARALL en het aluminium-balkelement
staan met de berekening daarvan in bijlage 1. Voor de ophanging kies ik opnieuw veren.
De modellering van het proefstuk gebeurt met het Eindige
4

I

Elementen Methode pakket van IDEAS wat menugestuurd is. Allereerst definiëren we de geometrie van de plaat met de balk
daarop en maken we een mesh van deze geometrie. Bij het maken
van de mesh kiezen we de te gebruiken elementen ('shell-elementa') en definiëren we de materiaal en fysische eigenschappen van de elementen: we verbinden 2 materialen met verschillende materiaaleigenschappen aanelkaar.
Binnen IDEAS bestaan er speciale 'beam-elements' welke ik in
eerste instantie echter niet heb gebruikt voor de modellering
van de balk omdat er anders teveel kunstgrepen moesten worden
uitgehaald om de continuïteit van de balk en de verbinding met
de plaat in rekening te brengen. Hoe de verbinding tussen de
materialen wel wordt gemodelleerd staat in de appendix beschreven.
De ophanging van de plaat gebeurt door 4 veren welke als
elementen gemodelleerd worden. De belasting bestaat uit een
verhoging van de temperatuur van alle nodes (knooppunten) met
20°C en 40°C. Het gebruikte model ziet er binnen IDEAS dan als
volgt uit: (figuur 2.1.2). De driehoeken geven aan dat er in
dat knooppunt een temperatuur is opgelegd.
Het berekenen van de uitzettingen en krommingen gebeurt met
behulp van de eindige elementen methode; het aantal elementen
dient zodanig gekozen te worden dat de gewenste nauwkeurigheid
gehaald wordt (hier in de ordegrootte van 0.001 mm) en de
rekentijd acceptabel is.
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Lx
Model van de ARALL-plaat met verstijver en T-belasting
figuur 2.1.2
De gebruikte elementen zijn thin shell-elements uit de IDEASlibrary (linear quadrilateral: 4 knooppunten en lineaire
benaderingsEuneties).
De beïnvloeding van de resultaten als gevolg van verandering
van de modellering heb ik bekeker? aan de hand van:
- veerstijfheden
- element-dikte van de balk
- hoogte balk
Dit om de belangrijkste zaken die de uitkomst beïnvloeden,
binnen de modellering, te achterhalen.
Een verandering van de veerstijfheid met een factor 6 geeft
geen verandering van de uitkomsten in de eerste 3 cijfers, wat
logisch is op grond van de gedane keuze voor de stijfheden
(bijlage 2). De dikteverandering van de shell-elements van 1
mm naar 5 mm had wel invloed op de uitkomst: iets sterkere
kromming van het gehele proefstuk en een afname van de maximale spanningen. De derde factor had in vergelijking tot de
dikteverandering een verwaarloosbare invloed. Om het geheel te
visualiseren heb ik de spanningcverdeling van het balkelement
in de 3 situaties uitgerekend en geplot; de patronen blijven
ongeveer hetzelfde, de maximale waarden verschillen per situatie. Belangrijk voor de latere experimenten zijn de optredende
rekken bij deze modellen want deze moeten groot genoeg zijn om
de metingen eventueel met rekstrookjes te doen. In de bijlage
6

met de resultaten staan de rekken dan ook geplot met numerieke
waarden erbij.
Om de werkelijke situatie toch beter te modelleren heb ik ook
gekeken naar andere oplossingen voor het modelleren van de
plaat-balk verbinding. De 2 andere manieren waar voor gekozen
is staan hieronder schematisch aangegeven (figuur 2.1.3).
De aanpassingen betreffen allebei het modelleren van een extra

figuur 2.1.3
balk omdat ik verwacht dat in de praktijk de eerder gemodelleerde plaat-balk verbinding niet goed te realiseren is.
De eerste aanpassing betreft het modelleren van de laminaatbalk verbinding als een nieuw laminaat, welke ik binnen 'lamimate modePing8 heb nagerekend. Door nu de elementen op de
plaats waar de balk op de plaat ligt op te vatten als dit
nieuwe laminaat en dus de nieuwe eigenschappen aan die elementen toe te kennen verdisconteer ik de bijdrage van de dwarsbalk. De tweede aanpassing is het toevoegen van beam-elements
in het middenvlak waar de balk op de plaat ligt.
De resultaten voor deze modellen staan ook in bijlage 3 vermeld. Voor de vervormingen van de plaat blijken deze aanpassingen niet veel uit te maken, alleen rond de balk veranderen
de uitzettingen; het dynamisch gedrag verandert echter wel
vanwege de massa van het balkelement (massamatrix verandert,
dus de eigenfrequenties ook). Voor een duidelijker overzicht
bij het bespreken som ik hier de modellen op met hun situatienummer erbij:
- situatie 1: 'losse/ plaat
- situatie 2.1: plaat met aluminium balk; 2.5 cm hoog en 1 mm
dik.
- situatie 2.2: plaat met aluminium balk; 5.0 cm hoog en 1 mm
dik,

-

situatie 2.3: plaat met aluminium balk; 2.5 cm hoog en 5 mm
7

-

-

dik.
situatie 2.4: plaat met in het midden ander laminaat (extra
aluminiumply) en aluminium balk; 2.5 cm hoog en 1 mm dik.
situatie 2.5: plaat met 'beams' in het middenvlak en aluminium balk; 2.5 cm hoog en 1 mm dik.

8

2.1.2

RESULTATEN

De resultaten van de "losse" plaat zijn op zich niet zo interessant: uniforme rek in x- en y-richting die alleen numeriek
van elkaar verschillen als gevolg van de verschillende uitzettingscoëfficiënten van het ARALL in deze 2 richtingen.

T = 48°C
I

Rek x
Rek y

-

I

T = 6Q"C

richting

357 prek

713 prek

richting

527 prek

1054 prek

Aan deze resultaten is te zien dat de rek bij een twee keer zo
grote temperatuunrerandering ook twee keer zo groot wordt, wat
niet verwonderlijk is omdat de relatie tussen de uitzettingscoëfficiënten en de totale uitzetting lineair is ( uitzetting
=

(Y

*

dT).

Zoals al gezegd gebruik ik deze resultaten om de materiaalgegevens later te vergelijken met experimentele gegevens. De
grootte van de waarden is dusdanig dat deze rekken later met
rekstrookjes gemeten kunnen worden, wat een groot voordeel is
omdat er anders naar optische (evt. laser) methoden overgestapt zou moeten worden wat bij deze temperaturen veel problemen zou opleveren. De rest van de gegevens staan in bijlage 3
vermeld ( verplaatsingen, rekplotjes).
De resultaten van de numerieke berekening voor de temperatuurrek van het tweede model (andere afmetingen !) zijn het best
te interpreteren aan de hand van een plot van de vervormde
geometrie (figuur 2.2.1); de exakte uitkomsten per knooppunt
staan in bijlage 3 vermeld.

figuur 2.2.1
9

In de plot is duidelijk te zien dat de plaat en balk krommen
als gevolg van de verschillende uitzettingscoëfficiënten in xen y-richting; in werkelijkheid is dit alleen waar te nemen
met nauwkeurige meetapparatuur omdat de verplaatsing in zrichting = 0.05 mm is. De grootte van de aan deze verplaatsingen equivalente rekken is per modellering verschillend; ik
geef hier de maximale rekken voor de plaat met een balk van
5cm hoogte er? 1 mm dikke 'shells' en de plaat met het 'extra'
laminaat om de verschillen van de modellering zichtbaar te
maken. In beide gevallen is er dus niet meer sprake van een
uniforme rek zoals voor de 'losse' plaat. In de bijlage staan
plots met het rekpatroon van de modeli&.

De vervorming is naar 'achter' toe gericht wat het gevolg is
van het groter zijn van de uitzettingscoëfficiënt in x-richting van de aluminium-balk (23.9 t.0.v 17.3) ; de balk wordt
door het laminaat kromgetrokken. Fysisch is dit resultaat dus
te begrijpen (vglk. bimetaal). Opgemerkt dient te worden dat
de vervorming symmetrisch is t.0.v het middenvlak bij x = 125
mm. Deze resultaten geven aan dat er als gevolg van de temperatuurverhoging spanningen en rekken in het materiaal optreden
die er dus voor zouden kunnen zorgen dat de eigenfrequenties
bij de temperatuursverhoging verschuiven.
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2.2.

EIGENFREQUENTIES

MODELLERING ZONDER TEMPERATUURBELASTING
Om van de modellen de eigenfrequenties te berekenen maak ik
gebruik van de 'Normal mode analysis' in plaats van 'Linear
statics' (2.1.1 Modellering vervormingen) Met heRulp van dit
oplosprogramma kan van een eindige elementen methode-model de
dymmiscke respons berekend worden; in principe kan hetzelfde
model gehanteerd worden als voor de statische berekeningen, er
moet echter wel voor gezorgd worden dat de starre lichaamsbewegingen ('rigid body modes')
onderdrukt worden. Dit doe ik
door het 'onderdrukken' van 3 translaties in 3, niet op één
lijn liggende, punten. Onderdrukken staat tussen aanhalingstekens omdat binnen IDEAS de onderdrukking tot stand komt door
het aktief maken van kinematische vrijheidsgraden in deze
punten, Door deze oplossing voor de rigid body modes kunnen de
veren uit 2.1.1 weggelaten worden. Het proefstuk hangt dan als
het ware los in de ruimte. IDEAS kan de eigenfrequenties op 2
manieren berekenen: Guyan reduktie en Simultane vector iteratie. Ik heb voor SVI gekozen vanwege het makkelijkere en
inzichtelijkere rekenproces (bijlage 4)
In eerste instantie bereken ik de eigenfrequenties en eigentrillingsvormen van de modellen zonder belasting. De temperatuur van het proefstuk is dan de
evingstemperatuur. Voor
het berekenen van de genoemde grootheden hoef ik dan 'alleen'
de restrictie als gevolg van het onderdrukken van de rigid
body modes op te geven door middel van het definiëren van een
DOF-set binnen IDEAS-Normal mode dynamics. Binnen de SVIprocedure moeten het aantal bestaande rigid body modes, het
gewenste aantal te berekenen flexibele modes en een aantal
zaken betreffende het rekenproces (beginvectoren van het
iteratie-proces, nauwkeurigheid, aantal iteraties etc.) opgegeven worden, Ik heb IDEAS de frequenties in een gebied van O
Hz tot 230 Hz laten berekenen.
Naast de eigenfrequenties en eigentrillingsvormen kan je IDEAS
ook zogenaamde 'ortogonaiity ratiosP laten berekernen, welke de
nauwkeurigheid van de berekende eigenkolommen aangeven vol2.2.1

.

.
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gens :
(2.2.19

Hierin zijn

Mii

en Mij de hoofddiagonaalelementen van de modale

massamatrix en is M i j een willekeurig element (i niet gelijk
aan j9 van de massamatrix. IDEAS geeft de grootst voorkomende
waarde voor zlke mode vafi deze Uitdr?ukkfa?g V Q Q ~ zowel CJPEQP
meerde massa- als stijfheidsmatrix welke een maat zijn voor de
orthogonaliteit van de berekende eigenkolommen en dus iets
zeggen over de nauwkeurigheid van de berekeningen.
RESULTATEN
De resultaten voor de 'losse' plaat (in dat geval aan 2 kanten
ondersteund) staan vermeld naast de frequenties bij temperatiaiisbelasting om het verschil aan te geven
De resultaten van
de berekening van de eigenfrequenties leverde voor de verschillende modellen in het tweede geval ook verschillende
resultaten op; soms liggen deze ver uitelkaar als gevolg van
de extra massa die geïntroduceerd wordt door het meenemen van
de extra dwarsbalk. Voor trillingsmodes waar de balk niet
flmeetriltlf
is het verschil natuurlijk minder.
Hier volgt een globaal overzicht van de gevonden eigenfrequenties voor de verschillende modellen: het gaat er niet zozeer
om de waardes van de verschillende modellen te vergelijken
maar om de verschuiving straks als gevolg van de temperatuur
te zien ( modes 1 tot en met 6 zijn de rigid body modes).
2.2.2

.

Berekende

I

I

I

I

I
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In bijlage 3 staan de bij de frequenties horende trillingsvormen geplot, aan de hand van welke ik de frequenties bijelkaar
kan zetten voor de verschillende modelleringen.
MODELLERING MET TEMPERATUURBELASTING
De modellering van de plaat met of zonder balk (als verstijver) voor de berekening van de eigenfrequenties met temperat . ~ d r Y e l a s t i n g is
ep dit mimer?+, nog niet bekend; m e d e omdat
de handleidingen zo summier zijn. De enige aanpassing die
gedaan zou moeten worden is het veranderen van de stijfheidsmatrix (K) die als gevolg van de temperatuurrek verandert,
zodat de vergelijking voor het dynamisch gedrag ook verandert
(Me + Kq = O). Om toch inzicht in de veranderingen te krijgen
doe Pk in dit gedeelte enige berekeningen in die richting
volgend uit [3]. Hierin staat namelijk een uitdrukking voor
het veranderen van de eigenfrequenties van een rechthoekige
plaat als gevolg van een uniforme randbelasting. Voordat ik
deze verschuivingen kan aangeven moet ik eerst de eigenfrequenties van de plaat berekenen volgens deze theorie (methode
van Rayleigh-Ritz) om de berekende verschuivingen te kunnen
plaatsen. De uitdrukking voor de eigenfrequenties luidt:
2.2.3

De uitwerking van deze vergelijking staat in bijlage 3 vermeld.
De met de theorie gevonden eigenfrequenties verschuiven als
gevolg van een uniforme randbelasting volgens:
(2.2.2)
De werkwijze is nu de uitzetting als gevolg van de randbelasting te vergelijken met de uitzetting als gevolg van de
temperatuurverandering en op grond hier van een aan de temperatuurrek equivalente randbelasting te creëren welke ik in
vergelijking 2.2.1 invul. De elgenfrequenties komen nu dus
hoger te liggen; de verschuiving hangt af van de trillingsvorm
13

en de grootte van de randbelasting (= temperatuurrek). Voor de
situatie met verstijver op de plaat werken deze berekeningen
al niet meer omdat er geen uniforme rek in de plaat optreedt;
ik zal echter toch enige voorspellingen omtrend de frequentieverschuivingen proberen te doen.
2.2.4

RESULTATEN

De Uittcxster, voor de

dynamische berekening zijn positief wat
betreft de invloed van de temperatuur op de verschuiving, want
de eigenfrequenties stijgen waarschijnlijk als gevolg van de
inwendige spanningen (anisotropie). Om dit te verduidelijken
staan hieronder de resultaten voor de 'losse plaat' zonder en
met belasting (allebei analytische resultaten).

i l j

T

= 20°C

T = 40°C

T

f/

EH2 3

f/ CWZ!

f/ [Hz!

1

= 60°C

212

77.28

79.25

3,1

112.35

114.52

116.66

1,3

128.02

131.02

133.96

3,2

192.38

194.14

195.89

2,3

201.74

203.95

206.14

81.17

De 'rigid body modes' worden buiten beschouwing gelaten. De
onbelaste situatie is die bij omgevingstemperatuur welke ik
20°C (= 293 K) heb genomen. De temperaturen bij de belaste
situaties zijn 40°C en 60°C. De bij deze frequenties horende
eigentrillingsvormen staan Om bijlage 3 aangegeven.
De relatieve verschuiving is per trillingsvorm verschillend en
ligt tussen de 0.9% en 2.5% van de oorspronkelijke frequentie.
Voor het tweede model (met verstijver) zullen de eigenfrequenties ook verschuiven; belangrijk voor het latere probleem
(paneel) is de vraag hoeveel en in welke richting de Ereqiienties verschuiven. Kijk ik naar de resultaten van de losse
14

plaat en de vervormingen van de plaat met verstijver dan kan
ik op grond daarvan hetvolgende opmerken:
de vervormingen van de plaat met verstijver zijn ongeveer even
groot zijn als die van de losse plaat zodat ik zou kunnen
concluderen dat de verschuivingen procentueel even groot zijn,
kijk ik echter naar de eigentrilllngsvormen die voor een groot
deel door de verstijver worden bepaald dan zal de verschuiving
sterk afhznkelijk z i j n van de eigentrillingcvom en zal de
temperatuurrek niet meer zo’n duidelijke trend als bij de
losse plaat veroorzaken (alle frequenties hoger met ongeveer
hetzelfde increment). Als ik naar het paneel kijk dan is ook
te zien dat ik deze opgebouwd kan zien als allemaal ARALLplaatjes met rondom de verstijvers (castellations en stringers) zodat er misschien sprake is van een stijf raamwerk met
daarin de ARALL-plaat als membraan, wat grote invloed heeft op
het analyseren van de eigenfrequentieverschuivingen in relatie
tot de optredende temperatuurrek. Ook het feit dat de verstljvers op het paneel van ARALL zijn en het hele paneel krom is
zal meespelen in de verschuiving van de eigenfrequenties.
Een hele globale indikatie voor de eigenfrequentieverschuivingen van het paneel op grond van de tot nu toe berekende resultaten is de 2% relatieve verschuiving zoals die van de losse
plaat. Het vinden van de oplosmethode van IDEAS voor dit soort
problemen zal de belangrijkste stap zijn naar de verklaring en
ordegrootte-schatting van de eigenfrequentieverschuivingen.
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3. BESPREKING RESULTATEN

De resultaten zoals deze zijn verkregen met behulp van IDEAS
en de berekeningen volgens [3] geven aan dat de verschuivingen
van de eigenfrequenties een gevolg zijn van de temperatuurrek
van het ARALL, al is dit niet de enige factor die deze verschuivingen bepaalt. Uit de resultaten blijkt namelijk dat de
rek v m h e t F-RaLL er V Q Q ~ zorgt dat de frequenties allemaal
hoger komen te liggen en dat met een procentuele verschuiving
van globaal 2 procent bij een temperátuursverhoging van 20°C.
Vergelijk ik dat met de eigenfrequentieverschuivingen van het
paneel die hoger worden of gelijk blijven afhankelijk van de
trillingsmode dan blijkt dat er meer factoren in het spel
zijn. Wel kan gesteld worden dat de eigenfrequentieverschuivingen van het totale paneel globaal hetzelfde zullen zijn als
die van de losse plaat (procentuele verschuiving), wat ook zo
blijkt te zijn a l s we naar de grootte van deze verschuivingen
kijken. De modellering van een verstijver op de plaat geeft
echter al aan dat het probleem complexer is dan het simpelweg
opleggen van een randbelasting: de verschuivingen zijn niet
meer lineair met de temperatuurrek zoals bij de "losset1plaat
wel het geval was (zie tabel met verschuivingen voor de plaat,
2.2.2)
Het kijken naar de optredende trillingsmode in relatie
tot de verstijver lijkt hier belangrijk te worden.
De resultaten voor de vervormingen van het ARALL zijn ook
positief, in die zin dat de rekken in een later stadium experimenteel te meten zijn, wat een controle kan zijn op de berekeningen en de gebruikte materiaalgegevens; bovendien zijn zij
een aanwijzing dat als ze met de experimentele gegevens overeenkomen dat de verdere berekeningen betreffende de eigenfrequentieverschuivingen ook kloppen.

.
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4 . CONCLUSIE EN A2WBEVELINGEN

De algemene conclusie kan kort gehouden worden en behelst het
feit dat de temperatuurrek van ARALL verantwoordelijk zou
kunnen zijn voor de eigenfrequentieverschuivingen. De eigentrillingsvormen blijven echter wel hetzelfde; de frequentie
verschuift alleen. De invloed van de verstijvers lijkt een
belangriSke rol te gaan spelen en deze dient dan ook meegenomen te worden in het verdere onderzoek.
Dit brengt mij dan dan ook meteen bij de aanbevelingen voor
het verdere onderzoek. Deze betreffen allemaal het praktische
aspect van het latere onderzoek, op grond van de interpretatie
van de tot nu toe bereikte resultaten.
Allereerst lijkt het mij zinvol de resultaten van de berekeningen te vergelijken met experimentele gegevens wat ook gaat
gebeuren. Hier moet dan vooral gelet worden op de verbinding
tussen de verstijver en de balk in relatie tot de modellering:
welke modellering past het best bij de werkelijke situatie.
Een ander aspect dat bekeken moet worden is de relatie tussen
de invloed van de temperatuur en de trillingsvorm en de plaatsing van de verstijvers. De volgende stap zou dan een modellering kunnen zijn van meerdere verstijvers op de plaat of rond
de plaat zodat we een soort van raamwerk krijgen met het ARALL
als membraan. In een later stadium zou de vorm van de verstijvers kunnen worden meegenomen ( C- of Z-vormig) en het vastklinken aan C-vormige balken. Hier dient dan ook rekening
gehouden te worden met het feit dat de verstijvers ook van
ARALL zijn. Bij deze situatie verandert de trillingsmode
misschien ook zodat daar ook rekening mee moet worden gehouden. Een ander aspect is de invloed van de temperatuur, dat
wil zeggen het opleggen van verschillende temperaturen aan
elke kant van de plaat, waarbij er dus een temperatuurgradiënt
optreedt.
Een praktische opmerking betreffende de experimenten is het te
gebruiken ARALL en het ARALL dat ik voor de berekeningen heb
17

gebruikt: het ons toegezonden ARALL is 1.2 mm dik en heeft 2
lagen aramide terwijl de berekeningen tot nu toe zijn gedaan
met 0.8 mm ARALL. Voor de experimenten moet dus een nieuwe
'material table' gecreërd worden met o.a nieuwe uitzettingscoëfficiënten. De trend in de berekeningen zal volgens mij
echter hetzelfde blijven.
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5.1 BIJLAGE 1

LAMINAATGEGEVENS

Het gebruikte materiaal voor de romp bestaat uit ARALL; een
laminaat met 2 lagen aluminium ( 0.3 mm dik 9 en i laag aramide ( 0.2 mm dik ) , de aramide vezels liggen in het midden.
De geqeïens vzn dit materiaal stonden in de NASTRAN invoerfile
van R.vercammen, de indeling was echter niet makkelijk te
achterhalen zodat ik binnen IDEAS zelf het laminaat heb gemodelleerd om de gegevens te vergelijken, bovendien heb ik voor
mijn berekeningen de uitzettingscoëfficiënten van het totale
laminaat nodig.
Binnen IDEAS is het mogelijk zelf een laminaat te maken door
zelf de opbouw, oriëntatie en materiaalgegevens in te voeren;
voor mij zijn dit de materiaalgegevens van respectievelijk
aluminium en aramide:
ALUMINIUM

x

E-modulus

7.0

*

ARAMIDE

10" N/m2

Y
Dwarscontractie
~~~~

~

Dichtheid
Shear-modulus

-1

I

2.63

*

10" N/m2

3.4

*

lo9 N/m2

0.44

0.33
~~

2.7

5.0

* l o 3 kg/m3
*

10" N/m2

1
I

1.5
1.2

* l o 3 kg/m3
* lo9 N/m2

Modelleren we ons laminaat binnen IDEAS dan geeft deze de A,
B, D en S matrices (welke het mechanische gedrag beschrijven),
de totale uitzettingscoëfficiënt, de dichtheid en de dikte van
het lamimaat.
De matrices karakteriseren het mechanisch gedrag volgens:
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M

B p
D T

(5.1.1)

Met e en T respectievelijk de rek en de buiging van het laminaat. De krachten en momenten als gevolg van een temperatuurverandering worden opgegeven als een effectieve uitzettingscoëfficiëntvector en een effectieve thermische bulgingscoëfflciënt. Het berekenen van de matrices gebeurt aan äe hand van de
afzonderlijke materiaaleigenschappen van de plies en de dikte
van elk:
(5.1.2)

(5.1.3)

(5.1.4)

Hierin is k de index voor de desbetreffende ply en h de dikte
van de ply; Qi is de constitutieve matrix voor die ply (verband
tussen rek en spanning) en n is het aantal plies (hier dus 3).
De bijdrage van de temperatuuruitzetting op de krachten en
momenten wordt normaal meegenomen door het invoeren van Nt en
Mt,zodat voor N en M geldt:
N = A
M = B

*
*

EO
€0

+
+

B
D

*
*

T
T

+
+

Nt
Mt

(5.1.5)

Binnen het 'laminate modelling' gedeelte van IDEAS worden
echter de u i t z e t t i n g s c o ë f f i c i 9 n t e n opgegeven, welke u i t N~ en
Mr berekend worden. Omdat het laminaat symmetrisch Is, valt de
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bijdrage van Mt weg zodat geldt:
=-- 1 *
AT

(5.1.6)

~ - 1 * ~ t

met voor N ~ :
(5.1.71

Resultaten:

*

A = 5.726616

1.5857

*

1.5857

lo7

*

4.782183

lo7

lo7

O

*

O

1Q‘

O

1.602947

*

lo7

*

lo6

B =‘O O O
O 0 0
O 0 0

D = 3.333071
1.089777

*
*

lo6

1.089777

lo6

3.30159

*

*

lo6
lo6

O

O

O
O
1.106063

O
1.769513

Dichtheid
Dikte
al

= 2.4

*

= 0.8

mm

*

1061

lo3 kg/m3

= 17.8313

26.3538

*
*

K-’
K-l

O K-’

De uitkomsten voor de uitzettingscoëfficiënten zijn goed te
plaatsen: in x-richting neemt de uitzetting van het laminaat
af ten opzichte van aluminium als gevolg van de negatieve
uitzetting van het aramide in d i e richting en in y-richting
neemt de uitzetting toe ten opzichte van aluminium omdat de
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uitzetting van aramide in die richting groter is dan die van
aluminium.
Vergelijken we deze resultaten met die in de NASTRAN invoerfile dan blijken deze precies hetzelfde te zijn: al de matrices
staan echter in een lange rij achter elkaar!
N.B

i,De matrices kunnen ook met de hand worden nagerekend
2.0mdat de oplosmethode voor de uitzettingscoëfficiënten niet
in de handleiding stond aangegeven, heb ik deze uit de litera-

tuur gehaald en voor het gebruikte laminaat nagerekend op
MATLAB en daarna vergeleken met de resultaten van IDEAS, welke
overeen bleken te komen.

I

CO EDE LA^
I

.

A

-

nitrix

(n..brai.i

5.71'61L-07

1 . 5 1 5 7 o c . 0 7

0 . 0

1 . 5 S 1 7 0 ~ . 0 7

4 . 7 8 1 1 # C + 0 7

*.e

0 . 0

0 . 0

l.b@1151+01

I

-

n a t r i r

(Mr8br.n.

-

üondinpl

0 . 0

0 . 0

*.o

0 . 0

0 . 0

8 . 0

0 . 0

0 . 0

0 . 0

IDEAS uitvoer na berekening laminaat
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5.2 BIJLAGE 2

DIMENSIONERING VEREN
5.2.1 STATISCH
De veren waaraam ket proefstuk is opgehangen moeten ZO gedimensioneerd (lees: keuze veerstijfheid) zijn dat de uitzetting
van de plaat die we meten het gevolg is van de temperatuurverschuiving en de veerstijfheid dusdanig Is dat deze de uiizetting niet beïnvloed in dezelfde ordegrootte als de uitzetting
feitelijk zou moeten zijn: dit doe ik door het vergelijken van
2 situaties.
De eerste is de doorbuiging berekenen bij een tweezijdig
opgelegde balk die door een kracht in het midden wordt belast
(zie figuur 5.2.1).
De doorbuiging zou in het 'ideale geval'
gelijk moeten zijn aan 48EI/F13.

figuur 5.2.1
Deze doorbuiging vergelijken we met de doorbuiging als gevolg
van dezelfde kracht van dezelfde balk die door 2 veren op de
hoeken wordt ondersteund (zie figuur 5.2.2) De doorbuiging is
in het tweede geval een starre translatie plus een doorbuiging
van de plaat. De starre translatie is gelijk aan F/2k.

.

figuur 5.2.2
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Wordt de veerstijfheid nu zó gekozen dat F/2k = 1000*48EI/F13
dan weten we dat de uitzetting bij het ‘echte’ experiment pas
in het 4e cijfer door de veren wordt beïnvloed.
Resultaten:
Doorbuiging le proef:
= (48

*

6.5

*

10”

*

3.2

*

10-12]/(F* (150

*

10-3)3

Doorbuiging 2e proef:
= F/2k
Gelijkstellen met
afgerond, 1.5 N/m.

ttverwaarloosfactor8t
1000

levert

voor

k,

5.2.2 DYNAMISCH
De opzet bij de dynamische dimensionering is praktisch hetzelfde als die bij de statische dimensionering. Nu heb ik
echter te maken met de dynamische stijfheid van het laminaat;
bij het gebruik van shell-elements wordt de dynamische stijfheid van een knooppunt gegeven door de uitdrukking: k = 12EI/13
Door nu de stijfheid van de veren een factor 1000 lager te
kiezen weet ik dat ik de invloed van de veren kan verwaarlozen. Narekenen levert: k = 0.16 N/m

.
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5.3 BIJLAGE 3
RESULTATEN NUMERIEKE BEREKENING

5.3.1 VERVORMINGEN

De resultaten van de linear statics-berekening in IDEAS voor
het proefstuk met temperatuurbelasting zijn in eerste plaats
natuurlijk de verplaatsingen van de knooppunten. Dit zijn er
echter zoveel dat ik me beperk tot een aantal karakteristieke
pi;r;ten die aangegever! staan in het anderstaande plaatje van de
mesh (figuur 5.3.1). Het voor de plaat gebruikte model heeft
dezelfde afmetingen als de plaat waar later de experimenten
mee worden uitgevoerd (20.1 * 18. O cm) , de andere modellen
zijn 25.0 * 15.0 cm groot maar kunnen later gemakkelijk aangepast worden aan de experimenten.

figuur 5.3.1
De uitkomsten voor de losse plaat staan in de tabel onder
situatie 1. De uitkomsten voor het tweede model staan in de
tabel onder 2.1 tot en met 2.5 vermeld.
- situatie 2.1: 2.5 cm balk - shelldikte 1 mm
- situatie 2.2: 5 cm balk - sheildikte 1 mm
- situatie 2.3: 2.5 cm balk - shelldikte 5 mm
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De laatste 2 situaties zijn de modellen met de dwarsbalk. De
resultaten voor de grotere veerstijfheid zijn hetzelfde als de
waarden voor situatie 2.1. De uitkomsten die in de ordegrootte
van
vallen, zijn maar in 1 cijfer aangegeven omdat deze
toch te verwaarlozen zijn. De belasting bestaat in alle gevallen uit een temperatuursverhoging naar 40°C.
Uitkomsten

i Situatie

i

Knooppunt-nununer

1

2.1

I

x

I
I

Y

~

I

z

I

2

I
3

Cml

-0.04471

-0.04480

-0.03971

- b . 03987

-1

*

10-10

-4

*

10-10

I

I

Situtatie

1

0.03933

*

2.3

Cmml

10-10

I

-0.04503
-0.04021

I

-0.03916

-4

*

10-10

-3

*

10-l0

-0.03878

O. 03771

O. 01689

O. 02700

-0,06235

-0.06141

-0.06076

-5

4

I

2.2

Cml

I -

5

~itüatfe

*

10-10

2

*

10-10

I

1

*

10-10

O. 00345

O. 01969

O. 00602

-0.01819

-0.02777

-0.02880

0.00980

O. 009724

O. 00958

O. 02742

O. 00833

0.0.01334

*

-0.01252

-1

-4

10-10

*

10-I'

-0.0098

9

0.03443

O. 03775

-1

*
*

10-10
10-10

0.03632
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Uitkomsten

Op de volgende pagina's staan de rekpatronen voor eerst de
ttlosselt
plaat (pagina 28) en de plaat met balk (pagina 29 en
30).
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30

L
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5.3.2 EIGENFREQUENTIES

In dit gedeelte staan de berekende eigentrillingsvormen voor
de vvlossevl
plaat (pagina 3 3 tot en met 37) en de plaat met
verstijver (pagina 38 tot en met 42); omdat de trillingcvomen
voor al de modellen met verstijver hetzelfde waren staan deze
er maar voor een model. De geplotte trillingsmodes zijn voor
de onbelaste toestand; ik ga er van uit dat deze hetzelfde
b l i j v e n W i j temperatuurverhoghq

De berekende 'orthogonality ratios' waren allemaal van die
ordegrootte ( le-15 voor de massamatrix en le-5 voor de stijfheidsmatrix) dat ik deze niet verder specificeer omdat ik
aanneem dat er geen problemen bij de berekening zijn opgetreden. In de figuren is te zien dat het verschil in eigenfrequenties het geringst is ala de balk niet vlmeetriltl'.
De volgens [3] berekende eigenfrequenties zijn die voor een
orthotrope plaat; de materiaalgegevens voor de plaat zijn
binnen IDEAS te bereken door het llconverterenvv
van een laminaat naar orthotrope materiaaleigenschappen. De materiaalgegevens kunnen met behulp van deze materiaaleigenschappen berekend worden; de parameters Hi, H j r J i etc. volgen uit de randvoorwaarden en staan in [ 3 ] vermeld. De analytisch berekende
eigenfrequenties wijken iets af van die door IDEAS berekend;
omdat dit voor alle frequenties een daling is neem ik aan dat
dit aan één van de gebruikte parameters ligt (waarschijnlijk
dwarscontractie). De omrekening van een temperatuurrek naar
een randbelasting (kracht per lengte-eenheid) leverde voor N1
en N2 respectievelijk 30.5 N/m en 38.6 N/m, welke in formule
2.2.2 ingevuld de frequentieverschuivingen leverden.
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5.4 BIJLAGE 4

SIMULTANE VECTOR ITERATIE

ALGEMENE OPLOSMETHODE
Voor het oplossen van de eigenfrequenties van een model maakt
IDEAS ondese andere gebruik van SVI, wat in grote lijnen
neerkomt op een zogenaamde Power-iteratie. Hieronder staat dit
proces in grote lijnen beschreven; binnen de in IDEAS gebruikte SVI komen natuurlijk nog andere zaken voor die hier echter
voor de overzichtelijkheid zijn weggelaten.
5.4.1

Het eigenlijke eigenwaarde-probleem voor het model
DET( â 2 * ~ +*U=O
-~ )

(5.4.1)

[Met M en K de massamatrix respectievelijk stijfheidsmatrix
(Aanname: geen demping)]
wordt omgeschreven, na substitutie van -p = (eigenwaarden in
het kwadraat) en invullen van een willekeurige kolom y, welke
we veronderstellen te kunnen schrijven als een lineaire combinatie van de eigenkolommen u1,u2.. .un, in:

..

(K-p *M)y=O

(5.4.2)

wat na voorvermenigvuldiging met K-' resulteert in (5.4.3)
(5.4.3)

(Deze voorvermenigvuldiging levert de restrictie dat de bewegingen als star lichaam onderdrukt moeten worden omdat K-'
anders niet bestaat)
Het oplossen gebeurt nu aan de hand van de recurrente betrekking:
yp=p*K-'*M*yP-1

(5.4.4)

Omdat yp een lineaire combinatie is van de eigenkolommen en uk
de oplossing is van (5.4.3) volgt
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(5.4.5)

Door nu de eigenwaarden zÓ te rangschikken dat ~lSP2S1-63etc. en
p groot te kiezen, geldt

Yp" p *al*ul
PI

(5.4.6)

(5.4.7)

waar de kleinste eigenwaarde uit volgt volgens
Yp+l"-

1

PI

*Yp

(5.4.8)

Ook de eigenkolommen zijn (op een schaalfactor na) bepaald; de
keuze voor schaling is meestal
uIT*K*u1
=1

(5.4.9)

De andere eigenwaarden en -kolommen kunnen met behulp van een
zogeheten deflatie-proces bepaald worden, waarbij de onderlinge orthogonaliteit van de eigenkolommep als belangrijkste eis
geldt. Binnen IDEAS wordt dit proces op convergentie getest
met als convergentie-parameter:
(5.4.10)

5.4.2

TRANSLATIES ALS STAR LICHAAM

Omdat voor het bovenstaande oplosproces gebruik wordt gemaakt
van K-', moet deze wel bestaan (m.a.w K regulier). Dit wordt
opgelost door de verplaatsingen op te splitsen in een elastisch verplaatsing en een starre lichaamstranslatie (géén
spanningsincluktie1
Hierin zijn de T ' s de transformatiematrices, waar To de transo
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YIL'ET~
T ~*I
I CY,

(5.4.11)

latie als star lichaam beschrijft ('Rigid Body Modes') en Te de
elastische verplaatsingen. Te bevat, als de gestelde splitsing
wordt bereikt door de vrijheidsgraden van bepaalde punten te
onderdrukken zodat de Rigid Body Modes niet meer mogelijk
zijn, in elke kolom een 1 en in de rijen allemaal nullen of
&jïL
1 er1 -*-I1
Alu
1 LA
(e
'Boolear,
~
?oatrix' 1 Als we deze transformatie
o

in

de

algemeen

geldende

dynamische

vergelijking

invullen

(My+Ky=O) en het geheel bovendien met TOT, voorvermenigvuldigen, rekening houdend met de voor de RBM geldende restrictie
KTo=O resulteert het volgende stelsel:
(5.4.12)
P

To * M * To etc.
Door nu de eerste set:

Met

KO=

Y ~ = - M o ~ -*'%,*ye

(5.4.13)

welke de RBM beschrijven in de 2e set te substitueren, houden
we een vergelijking voor alleen de elastische verplaatsingen
over :

Aangezien de inverse van

Ge bestaat kan dit stelsel op de

boven (5.4.1) getoonde manier opgelost worden.

45

APPENDIX
WERKEN MET IDEAS

Voor het maken van en het rekenen aan mijn model heb ik gebruik gemaakt van het programma IDEAS, wat op de Silicon Graphics en Hewlett-Packard terminals van de vakgroep draait.
IDEAS is een groot en uitgebreid programma dat vele mogelijkheder; kat; ik heb vooral gewerkt ariet de Eindige Elementen
methode-module waarmee statische en dynamische berekeningen
kunnen worden uitgevoerd aan zelf te maken modellen van 'echte' experimenten. Ik zal voor deze module verder ingaan op de
opzet van het programma (eerst voor statische en daarna dynamische berekeningen) en de daarbij te volgen manier van werken, verder geef ik nog wat praktische tips bij het werken met
IDEAS.
De Eindige Elementen methode-module werkt zoals de naam het al
zegt met de eindige elementen methode voor het statisch en
dynamisch rekenen aan een model. Voordat er aan een model
gerekend kan worden moet dat model eerst zelf ingevoerd worden
met behulp van het hoofdmenu 'Geometry modeling' binnen de
module 'Finite element modeling'.
Voor mijn model maak ik
gebruik van het commando 'create wire' om de omtrek van het
proefstuk te def inieren: ffdraadmodel"van de constructie. De
volgende stap is het maken van een mesh van dit model binnen
het hoofdmenu 'Mesh creation'.
Ik doe dit met behulp van
'mapped meshing' welke een regelmatige verdeling van de elementen geeft: tegenoverliggende zijden hebben evenveel elementen. Naast 8mapped meshing8 kan er ook gebruik gemaakt worden
van 'free meshingP waarmee mesinverfijning en niet regelmatige
elementenverdelingen gemaakt kunnen worden. Tijdens het maken
van de mesh moet aangegeven worden welk soort elementen je
wilt gebruiken; in mijn geval was dat het 'thin shell element'.
Omdat het proefstuk uit 2 onafhankelijke materialen bestaat
die aanelkaar verbonden zijn moet Üit in de numerieke berekening ook gebeuren. Dit doe ik d.m.v het commando 'coïncident
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node-checking' binnen het creëren van de mesh-areas: door de
nodes van de 2 geometrieën op elkaar te laten vallen en naderhand samen te voegen (je neemt 2 nodes samen en beschouwt het
als een node) zijn de aparte mesh-areas aanelkaar 'geknoopt'.
Voorwaarde is wel dat de plaat en de balk evenveel nodes op
het samenvallende stuk geometrie hebben (figuur A . l ) .

i

figuur A . l
Rekentechnisch gezien, neem je de verschillende stijfheidsmatrices van de aanliggende elementen op de plaats van de 2
nodes samen. De andere mogelijkheid is het gebruik van 'beamelements' die op de plaat worden gelegd door ze eerst goed te
oriënteren en daarna te verschuiven. Om de balk aan de plaat
te verbinden en de balk als een geheel op te vatten maak ik
gebruik van het commando 'rigid offsets' zodat de nodes van de
plaat en de 'beam-elements' star verbonden worden.
Als de mesh is gemaakt kunnen er nog andere elementen aan het
model worden toegevoegd zoals veren, dempers, balk-elementen
en speciale elementen ('rigid elements' bv. ) A l de gebruikte
elementen zijn verbonden aan een 'physical properties table'
waarin gegevens van het element kunnen/moeten ingegeven worden, zo moet voor de 'thin shell elements' de dikte opgegeven
worden en voor de veren de veerstijfheden. De elementen die
het eigenlijke model weergeven bezitten ook een 'material
properties tableP waarin de materiaalgegevens van het desbe-

.
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treffende materiaal ingegeven kunnen/moeten worden, afhankelijk van de soort materiaal (isotroop, anisotroop, orthotroop
en laminaat). Opgemerkt dient te worden dat de alleen voor het
op te lossen probleem relevante gegevens opgegeven kunnen
worden; niet terzake doende gegevens kunnen verwaarloosbaar
klein genomen worden. Het invullen van deze tafels Ran tijdens
de 'mesh creation' of achteraf net voor het oplossen van het
prtbleelu qebe~rex.
De volgende stap is het opgeven van de randvoorwaarden (en
belastingen) binnen het hoofdmenu 'Boundary conditions'.
De
randvoorwaarden zijn onderverdeeld in restraints, constraints
en structural loads welke per knooppunt gedefiniëerd kunnen
worden. Om een bepaald probleem op te lossen moet het model
statisch bepaald zijn en belastingen bevatten; is dit niet het
geval dan geeft IDEAS tijdens het r enproces waarschuwingen
en foutmeldingen. Zijn de randvoorwaarden voor het model
opgegeven dan dienen deze in een 'Case set' verzameld te
worden welke je opgeeft ('current' maken) bij het uitrekenen
van het probleem. Het is mogelijk meerdere 'Case sets' te
maken met verschillende randvoorwaarden voor hetzelfde model,
het oplossen kan echter maar met één 'Case set' tegelijk.
Het oplossen van het probleem gebeurt binnen het hoofdmenu
'model solution' ; hier kies je de gewenste uitvoer (verplaatsingen, spanningen, rekken, reactie-krachten etc.) en wat voor
een probleem je oplost: linear statics in mijn geval.
Tijdens het oplossen geeft IDEAS in zijn 'List-venster' aan
waar hij mee bezig is, hoeveel CPU-tijd het gekost heeft en
vermeldt eventueel tegengekomen fouten in de vorm van warnings
en errors.
Na het berekenen kunnen de resultaten zichtbaar gemaakt worden
door over te stappen naar het hoofdmenu 'Post processing'. De
opgegeven uitvoer is verzameld in 'Analysis datasets' welke
current gemaakt moeten worden om ze te verwerken. Wil je voor
hetzelfde model een nieuwe oplossing berekenen voor andere
randvoorwaarden dan kan dat door keuze van een andere 'Case
set'; aanpassingen aan het model zelf kunnen pas gedaan worden
na de 'Analysis dataset' van de vorige ffrunlf
verwijderd te
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hebben.
Voor het oplossen van Normal mode dynamics kan globaal dezelfde weg gevolgd worden; er dient echter rekening gehouden te
worden met de rigid body modes en de te specificeren oplosmethode. Om de rigid body modes te onderdrukken dient in de
'Case set' een DOF-set (degrees of freedom) meegenomen te
worden. De 'Analysis dataset' bevat nu de Itmodesgtvan de
ctnctrdctie: eigenfreqdentiec en t r i l l j n g a v s m e n . Deze kunnen
binnen het postprocessing-menu bekeken worden. De in het
verslag vermelde 'orthogonality ratios' staan in de file met
de 'lis' extensie.
De berekening van de eigenfrequenties bij temperatuursbelasting leverde aanzienlijk meer problemen op. Omdat er in de
handleiding niets over stond vermeld heb ik bij SDRC geïnformeerd die eerst de verkeerde oplossing gaven: voor het uitvoeren van de 'Normal mode analysis' moet eerst de statische
vervorming van de constructie met behulp van 'linear statics'
berekend worden. De vervormde geometrie met de 'Case set'
moeten dan binnen 'Manage models' gecopiëerd worden met het
commando 'copy and deform'. Op deze geometrie (die dan eerst
'current' gemaakt moet worden) zou dan de 'Normal mode analysis' uitgevoerd moeten worden. Het eigenlijke probleem wordt
dan echter niet opgelost: IDEAS legt op de vervormde geometrie
een nieuwe mesh zonder rekening te houden met de verandering
van de stijfheidsmatrix zodat deze resultaten niet kloppen.
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PRAKTISCHE TIPS
Geef om de zoveel tijd de opdracht 'draw' omdat IDEAS zijn
plot niet meteen aanpast aan de gemodelleerde situatie: de
uitgevoerde berekening heeft niet altijd betrekking op de in
beeld staande situatie.
Let goed op default-waarden, soms staan deze nog opgegeven
in de verkeerde dimensies.
Plotten kan C ? C ? Q ~ de 'picture switch file' aan te zetten en
buiten IDEAS, in het UNIX-menu, een postscript-file te maken
en deze te plotten: iplot naam.pfb post@file 1111 naam.ps
lpr -Pps2 naam.ps
Er kan via de HP2 gewerkt worden op de SG3 door het eerst
inloggen en daarna de verbinding tot stand te brengen via de
commands's: xhost +
xterm t
rsh SG3

-

-

-
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