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1. SAMENVATTING

Om meer inzicht te krijgen in het gedrag van voertuiginzittenden tijdens een botsing, worden naast
experimenten ook numerieke simulaties uitgevoerd. Een programma voor dit soort simulaties is
MADYMO, dat door IW-TNO in Delft ontwikkeld wordt. MADYMO maakt gebruik van een
combinatie van multibody technieken en de eindige elementen methode (EEM). Ten behoeve van het
eindige elementen deel van MADYMO is een balkelement ontwikkeld. Dit balkelement is in staat om
belastingen ten gevolge van buiging, torsie en trek op te vangen. De vervormingen zijn hierbij dusdanig
klein verondersteld dat gebruik kan worden gemaakt van de lineaire elasticiteitstheorie. Echter, door
toepassing van rehcreînenten kunnen grote verplaatsingen en rotaties beschouwd worden.
Het balkelement bestaat uit twee knooppunten die ieder zes graden van vrijheid bezitten. Drie van deze
vrijheidsgraden zijn verplaatsingen over de lokale assen en de overige drie zijn rotaties om de lokale
assen.
De EEM wordt gebruikt om discrete uitdrukkingen te vinden voor de rekincrementen en de
krachtgrootheden in ieder element, op ieder discreet tijdstip. MADYMO gebruikt een expliciete
integratiemethode met het centrale differentie schema. Om stabiliteit te waarborgen wordt de tijdstap
gekoppeld aan de hoogste eigenfrequentie van het systeem.
Numerieke experimenten laten zien dat, mits er gebruik gemaakt wordt van voldoende elementen,
nauwkeurige resultaten verkregen kunnen worden.
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2. INLEIDING

De aandacht voor voertuigveiligheid neemt tegenwoordig een grote vlucht. Het doen van experimenten
en simuleren van situaties die te maken hebben met botsveiligheid is daardoor van erg groot belang. Bij
TNO-IW in Delft houdt men zich met botsveiligheid bezig, waarbij met name het gedrag van de mens
tijdens een botsing centraal staat. In het botslaboratorium worden botsproeven gedaan met behulp van
dummies. Bij de sectie MADYMO ontwikkeld men numerieke gereedschappen voor simulaties. Het in
eigen huis ontworpen programma MADYMO (MÄthematical Dynamic Modelling), is gecreëerd om het
dynamische gedrag van personen te simuleren tijdens een botsing. Op die manier kan men zich een beeld
vormen vm de mate van Ietsel die een persoon kan oplopen tijdens een botsing. Het h4ADYh40
programma is een combinatie van een multibody module en een eindige elementen module. Deze beide
modules zijn zodanig gekoppeld dat gekombineerde anaiyses uitgevoerd kursrien worden, waarbij 5d0e
modellen elkaar wederzijds beïnvloeden (zie figuur 1).

supports and contacts

FIbIITE ELEMENT MODULE
forces and torques
Figuur 1: Interactie tussen de FEM module en de multibody module in MDYAlO.

Een multibody model bestaat uit een aantal onvervormbare lichamen (rigid bodies), die door middel van
specifieke verbindingen aan elkaar gekoppeld zijn. Het programma berekent op discrete tijdsintervallen
posities van en krachten op de lichamen, als gevolg van bepaalde beginvoorwaarden. Sterk vervormbare
structuren kunnen op deze wijze echter niet gemodelleerd worden. Hiervoor wordt dan een eindige
elementenmodel gemaakt. Een voorbeeld van een toepassing van de eindige elementen methode is de
airbag. Deze airbag wordt gemodelleerd met behulp van membraanelementen. In combinatie met
numerieke modellen voor gasdynamica kan het opblazen van de airbag gesimuleerd worden. Op deze
wijze kan het contact tussen multibody modellen, zoals dummies en eindige elementen modellen, zoals
airbags in rekening gebracht worden. Het succes van deze gecombineerde aanpak heeft geleid tot een
verdere uitbreiding van de mogelijkheden van de eindige elementen module in MADYMO, waaronder de
toevoeging van diverse elementtypen zoals volume-, schaal- en balkelementen (zie figuur 2).
Na het pas geïntroduceerde schaalelement, dat in tegenstelling tot het membraanelement een bepaalde
buigstijfheid bezit, wil men nu ook een balkelement ontwikkelen. Hiermee is men in staat om
bijvoorbeeld delen van een stoel van een automobiel of vliegmachine te modelleren, zodat men zich een
beter beeld kan vormen van de interactie tussen passagier en stoel in geval van een aanrijding of crash.
Ook zou men kunnen denken aan een rib-model dat ingebracht wordt in een dummy model.
Het nieuwe element maakt in grote lijnen gebruik van de algoritmen die al geschreven zijn voor de
andere elementen. In principe hoeven alleen de routines die de interne knooppuntskrachten opstellen
veranderd te worden. In praktijk echter, zijn ook andere aanpassingen nodig.
3. HET FEM-REKENPROCES

Het oplossen van een dynamisch FEM-probleem, betekent dat er numeriek geïntegreerd moet worden.
We kunnen grofweg twee typen van integratiemethoden onderscheiden: impliciet en expliciet.
MADYMO maakt gebruik van een expliciete methode. Hierbij is gekozen voor een variant van het
centraal differentieschema. De werking van dit schema wordt in het navolgende duidelijk gemaakt:
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Vo lume-e lement

Fìguur 2: De verschillende mogelijk elemennypen in MADYMO.

De centrale differentieformules voor de snelheid en versnelling zijn:
1
U(t+1/2) =-[U(t

+ 1)

-U@)]

At

ü(t)=-[e(t+l/2)-U(t-1/2)]
1
At

De bewegingsvergelijking luidt:
(3)

MÜ(t)+CU(t)+KU(t)=F(tYxt

Voor de Raleigh demping geldt het volgende verband
(4)

C=cr:*M + P*K

Hierin is:
M, de massamatrix
C, de dempingsmatrix
K, de stijfheidsmatrix
Vergelijking 3 en 4 samen, waarbij aangenomen wordt dat /?=O, leiden tot het volgende verband
M*( Ü(t)+ 1/2a(U(t+1/2)+ U(t-1/2))) =F(t)ext-F(t)'M

Voor de interne krachtkolom geldt: F(t)"t=K*U(t). Door (2) en (3) te combineren kan de snelheid op
t = (t + 1/2) uitgedrukt worden in snelheden en krachten op tijdstippen ervoor:
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Uit dit verband is met (1) de positie U op tijdstip (ti-1) te bepalen. Uit (6) valt af te leiden dat bij het
berekenen van de snelheid op (t+1/2) alleen de massamatrix geïnverteerd moet worden, de
stijfheidsmatrix hoeft niet geïnverteerd te worden. Dit is het gevolg van de keuze voor de expliciete
integratiemethode. In de expliciete methode wordt verondersteld dat de verplaatsingen op tijdstip (t + 1)
louter aflhdelljk zijn van de versnellingen en snelheden op tijdstippen ervoor, zie (1) in combinatie met
(2). In de impliciete methode zijn de verpiaatsingen op een bepaald tijd@ aLiiaulkeEjk vm de
versnellingen op ciatzeifde tijdstip. Xierdoor levert de impliciete methode een xit&xkking soortgelijk ciaa
(6) op, waarin buiten de term M-', ook een term K1 voorkomt. Dit betekent dat er bij de impliciete
methode wel een K matrix geïnverteerd dient te worden.
Zowel bij de impliciete als bij de expliciete methode dient de M en de C matrix geïnverteerd te worden.
Dit is echter een triviaal gebeuren daar M en C diagonaalmatrices zijn. Van de massamatrix wordt een
diagonaalmatrix gemaakt middels lumping. Dit wil zeggen dat de massa's van de elementen verdeeld
worden over hun knooppunten. Hierover later meer. De dempingsmatrix is gelijk gekozen aan M maal
een factor a, zie (4). Matrix C is hierdoor ook een diagonaaimatrk.
3.1. DE STABILITEIT

Een nadeel van de impliciete methode is de grotere geheugencapaciteit die nodig is om een tijdstap te
berekenen. Daar staat tegenover dat er minder tijdstappen nodig zijn om dezelfde nauwkeurigheid te
bereiken. Het nadeel van de expliciete methode, ten opzichte van de impliciete methode, is dat de
tijdstap voldoende klein gekozen moet worden om instabiliteit tijdens het rekenen te voorkomen. De
enige restrictie aan de tijdstap van de impliciete methode is dc geëiste nauwkeurigheid, daar bij de
meeste impliciete methoden de berekening stabiel verloopt.
Omdat de E M module van MADYMO gebruik maakt van een expliciete integratiemethode, ligt er dus
een beperking in de grootte van de tijdstap.
MADYMO rekent met twee verschillende tijdstappen: de MADYMO tijdstap en de FEiM tijdstap. De
eerstgenoemde tijdstap is altijd groter dan of gelijk aan de tweede. In een MADYMO cyclus zitten dus
een of meerdere cycli FEM. De grootte van de FEM-tijdstap, hierna aangeduid als de tijdstap, is
afhankelijk van de snelheid van een, van het ene naar het andere knooppunt lopende, longitudinale golf
en de afstand tussen die twee knooppunten van een element. Vergelijking 7 geeft dit zo genaamde
Courant criterium weer. De snelheid van de golf in een element, is afhankelijk van de dichtheid en de Emodulus van dat element: zie (8). Voor een constructie wordt voor elk element de maximaal toelaatbare
tijdstap bepaald. De maximaal toelaatbare tijdstap voor de complete constructie is nu het minimum van
de voor de elementen bepaalde tijdstappen.

L

At_<--

C

Voor c geldt:

.=jE
P

6

(7)

Hierin is :
At,

L,
c,
E,
9,

I,

de tijdstap
de elementlengte
de geluidsnelheid in element
de elasticiteitsmodulus
de dichtheid van het element
het massatraagheidsmoment

De grootte van de tijdstap kan ook bepaald worden door de grootte van het gelumpte
massatraagheidsmoment. Bit wordt in de volgende paragraaf bekeken. MADYMQ berekent zijn
maximale tijdstap automatisch en rekent daar dan ook mee.

3.2. Massalmmhg
Zoals eerder gemeld, wordt de numerieke integratie behoorlijk vereenvoudigd door het lumpen van de
massamatrix. Het balkelement bezit echter, behalve massa, ook massatraagheden in drie richtingen. Deze
zijn gedefinieerd t.0.v een orthogonaal hulpassenstelsel. De oorsprong hiervan ligt in het zwaartepunt van
het element. De X-as ligt in balkrichting, de Y- en Z-as staan hier loodrecht op. De richting van de Yen Z-as vallen samen met het door de gebruiker te specificeren element gebonden assenstelsel. Zie
paragraaf 4.3. Bij het lumpen worden de massa en de massatraagheidsmomenten van een balkelement
verdeeld over zijn knooppunten. Het nadeel van lumpen van met name massatraagheidsmomenten, is dat
de werkelijkheid op een sterk vereenvoudigde manier wordt gemodelleerd. Dit leidt, met name bij
dynamische effecten tot onnauwkeurigheden. Om dit te beperken, is het noodzakelijk dat een constructie
gemodelleerd wordt met een groot aantal elementen. Dit heeft tot gevolg dat er op een balkdeel een
groot aantal knooppunten liggen. De massa wordt dan toch als het ware uitgespreid over dat balkdeel,
wat de nauwkeurigheid ten goede zal komen.

Bij het verdelen van de massa van een element over zijn twee knooppunten, is het logisch dat het gewicht
van het element gedeeld wordt door twee. Bij het verdelen van de massatraagheidsmomenten van de drie
rotatierichtingen, liggen de zaken echter gecompliceerder. 11, het massatraagheidsmoment in X-richting,
mag enerzijds niet te groot worden, anders wijkt het trillingsgedrag te veel af van het theoretische
trillingsgedrag van het niet gelumpte element. Anderzijds mag 11 ook niet te klein worden omdat anders
de tijdstap te klein zal worden.
Bij het rechthoekige balkelement worden de gelumpte massatraagheden per knooppunt als volgt
berekend
1 1
I,=-*-*M*(k2+b2)
2 12
$=ALPHA *M *L2
I,=AI;PHA*M*L2

(9)

Hierin is :
ALPHA, een constante
M, de elementmassa
L, de elementlengte
b, de elementbreedte
li, de elementhoogte
Waarbij: i = 1,n n = aantal knooppunten per element = 2
ALPHA is hierbij een constante waarmee het massatraagheidsmoment in de knooppunten gevarieerd kan
worden. ALPHA is dus van invloed op zowel de grootte van de tijdstap, als op het trillingsgedrag.
7

De grootte van het kleinste gelumpte massatraagheidsmoment, het massatraagheidsmoment in X-richting,
zal tevens van invloed zijn op grootte van de stabiele tijdstap. Als dit massatraagheidsmoment te klein is,
wordt de tijdstap bepaald door deze waarde. Om er voor te zorgen dat de stabiele tijdstap wordt bepaald
door (7) en ( S ) , moet het gelumpte massatraagheidsmoment opgeschaald worden.
4. HET BALKELEMENT

4.1. MATERIAALGEDRAG

Het materiaalgedrag wordt geacht isotroop en lineair elastisch te zijn, zodat het verband tussen rekken
en spanningen, beschreven kan worden door de wet van Hooke.
4.2. EINDIGE ELEMENTEN FORMULERING

Het element dat hier toegepast wordt is een tweeknoops element. Het belangrijkste verschil tussen het
balkelement en ieder ander element dat tot nu toe in MADYMO aanwezig is, is dat het balkelement zes
in plaats van drie vrijheidsgraden (DOFs) per knooppunt bezit (zie figuur 3). De drie extra DOF’S zijn
rotatievrijheidsgraden. In het schaalelement wordt ook gebruik gemaakt van rotatievrijheidsgraden, deze
zijn echter opgeborgen op een van de drie reeds bestaande plaatsen. Bij implementatie van het
balkelement moeten er dus kolommen van zes plaatsen voor dc vrijheidsgraden aangemaakt worden.

.
m
i

Figuur 3: Het balh-elen~ent niet zes injIieirlrgvnde?r per
knooppunt.

5.3. DE PROGRAMMALUS

Met behulp van het centrale differentieschema worden uit oude verplaatsingen nieuwe bepaald. Dit
proces werkt in een loop over alle knooppunten. Voor het nieuwe element moeten nieuwe subroutines
geschreven worden die deel uitmaken van die loop. De belangrijkste routine is de routine die nieuwe
inwendige knooppuntskrachten berekent. Dit berekenen van nieuwe knooppuntskrachten komt in dit
geval neer op het uitrekenen van K*U, zie (5).
Het introduceren van rotatievrijheidsgraden betekent dat de kolom met krachten wordt uitgebreid met
momenten in drie verschillende richtingen. Deze momenten worden veroorzaakt door buiging en torsie.
Als gevolg van de momenten die veroorzaakt worden door buiging, moet er bij het balkelement ook
rekening gehouden worden met krachten die niet in de staafrichting liggen. Er moet dus minstens een set
van hulp basisvectoren met de balk meebewegen om de richting van deze krachten te kunnen vastleggen.
De set van hulp basisvectoren noemen we de lokale basis. De lokale basis is ook nodig om de
verplaatsingen ten gevolge van buiging te kunnen definiëren.
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Figuur 4: :BescWjving van de twee lichaamsgebonden assenstelseis. Tijdstip t(ni is
een tijdst@, een tijdstap eerder voorsteit.
het huidige tddst@, terwiji

Er worden uiteindelijk twee assenstelsels aangemaakt (zie figuur 4).
Het eerste assenstelsel, het velocity-frame genaamd (FJ, wordt gebruikt om de verplaatsings- en de rotatie-incrementen in uit te drukken. In figuur 4 wordt U, bijvoorbeeld uitgedrukt in Fv. Ten opzichte van
het tweede assenstelsel, het position frame (Fp), worden krachten en momenten uitgedrukt, nadat deze
berekend zijn. De positie van het velocityframe ligt altijd een halve tijdstap achter op de positie van het
position frame.
Rekincrementen kan men zien als reksnelheden die vermenigvuldigd worden met de tijdstap. De
snelheden worden in het centrale differentieschema uitgerekend op een halve tijdstap vroeger dan het
huidige tijdstip en worden uitgedrukt in het velocity-frame.
De twee frames worden iedere tijdstap opnieuw aangemaakt. De oorsprong van ieder frame ligt op het
knooppunt met nummer 1. De richting van de lokale X-as, wordt gevormd door de verschilvector tussen
knooppunt 1 en knooppunt 2. De lokale Z-as wordt bepaald door het uitproduct tussen de lokale X-as en
de globale Z-as. In formulevorm:

De lokale Y-as wordt bepaald door het uitproduct te kiezen tussen de lokale X- en Z-as.

Dezc basisdefitie is slechts een tijdelijke oplossing.
De staaf mag in dit geval namelijk niet parallel aan de globale Z-as liggen, daar dit in (10) zou kunnen
leiden tot delen door O. In de toekomst zal de gebruiker, op een of andere wijze, een van de assen
loodrecht op de staafas moeten defuiiëren.
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Het komen tot de knooppuntskrachten gaat met behulp van drie routines (zie figuur 5).

t

Bereken lokale verplaatshgs
incrementen : U

1 Initialiseer

+

I

Bereka lokale rekincrementen : 8e
ör=D*U

+

Bereken t0-k
e=€+&

c

I

IUS

Wekm lokale krachtgrootheden: F
F-D T*S*E

Bereken inwendige lokale

\

Knooppunt-

-snelheden

\

.

E

\

knooppnntsktachten en
momenten

+

hwmcüge globale
knopppnntskrachtenen
momenten
& E ~ R

Figuur 5: De programmalus

De methode werkt op de volgende manier: Allereerst worden de nieuwe verplaatsingsincrementen in alle
zes de richtingen uitgedrukt in het velocity-frame. Hieruit worden de rekincrementen voor respectievelijk
trek, buiging en torsie onafhankelijk van elkaar bepaald. De rekincrementen worden gesommeerd tot
rekken. Met behulp van een constitutief verband worden uit deze rekken spanningen bepaald, welke weer
tot krachten omgevormd worden. De verplaatsingsincrementen, de elementrekken en de
knooppuntskrachten worden opgeborgen in de volgende kolommen:
UXI

UYI

u,,=

UZ1
ROTX,
ROTYI
ROTZ1

Waarbij: i = 1,n n = aantal knooppunten per element = 2
Zie figuur 3 voor de definities van de verschillende grootheden.
In hoofdstuk 5 staat een aantal basistests waaraan men kan zien of het elementgedrag in
overeenstemming is met de analytische berekeningen.

We zijn geïnteresseerd in de vervormingen van de balk ten gevolge van een belasting. Hiertoe wordt
alleen het balkdeel tussen de knooppunten beschouwd. Omdat er gebruik wordt gemaakt van een èènpunts integratiemethode, is in het balkelement de verplaatsing lineair en de rek constant. Wegens de
constante doorsnede van het element is de spanning ook constant. Dit betekent dat actie is min reactie
dus van toepassing is op de beide uiteinden van de balk.
10

4.3.1 DE BALK BELAST OP TREKKRACHT

De rek in lengterichting van de balk wordt op dezelfde manier berekend als de rek bij het staafelement.
De rekincrementen worden weer bij iedere stap afzonderlijk berekend en via een totaalsom wordt de
totale rek gevormd. Het rekincrement wordt op de volgende manier bepaald:

o E,=

u%-=,
L

Net als bij de berekeningen aan de staaf volgt de trekkracht simpelweg uit wet van HooiCe. Volgens
actie = -reactie kan ook de kracht op het andere knooppunt worden bepaald:

FX,=E*A*e, FX,=-FX,

(16)

4.3.2. DE BALK BELAST OP TORSIEMOMENT

Het bepalen van het rekincrement voor het torsieprobleem gaat in analogie met het probleem bij trek.
Alleen de lokale rotatie in staafrichting is van belang bij torsie. Het rekincrement wordt op de volgende
manier bepaald:
6=,E

R O W -ROTXI

(17)

L

De afieiding van het moment in geval van torsie gaat in principe ook via de wet van Hooke. Het moment
op knooppunt 1en de rek in het element zijn op onderstaande manier met elkaar in verband te brengen.
Volgens actie = -reactie kan ook het moment op het andere knooppunt worden bepaald:

ml=G*$*&,;

Iwx,=-MX, met: G=

E

2*(l+v)

4.3.3. DE BALK BELAST OP DWARSKRACHTEN EN MOMENTEN

Vervorming als gevolg van buiging is het moeilijkst te besclirijven. Vier van de zes
verplaatsingshcrementen zijn nodig om de vervorming volledig te kunnen beschrijven. Bij het onderzoek
naar het verband tussen de kracht- en de verplaatsingsgrootheden gaan we uit van de balkgeometrie die
staat afgebeeld in figuur 6. Hier is slechts sprake van buiging in het XY-vlak. Per knooppunt zijn twee
verplaatsingsparameters nodig om de vervorming ten gevolge van buiging te beschrijven; een verplaatsing
op ieder knooppunt en een rotatie om ieder knooppunt. De verplaatsing staat uiteraard in een richting
loodrecht op de staaf.

Figuur 6: De buigbalk inet zqii r,ewormiiigs~aranieters.I~s.
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A l s verplaatsingsfunctie kiezen we een derdegraads polynoom. Uit [l] volgt de relatie tussen
krachtgrootheden en verplaatsingsgrootheden:

Met de volgende vervormingsparameters kan de rek eenduidig beschreven worden:

Vergelijkingen (20) en (21), in combinatie met (19) leiden tot de volgende verbanden tussen de
krachtgrootheden en de rekken.
Voor de momenten geldt het volgende evenwicht:

Voor de krachten geldt dan volgens het momenten evenwicht:

Op dezelfde manier kan nu met behulp van verplaatsingsincrementen, rekincrementen bepaald worden.
Dit met de verplaatsingsparametersvolgens figuur 3.

12

8ew(2)=(
._

UZ,- UZ,

- +ROW2)

(28)

Na sommatie van de rekincrementen tot rekken kan nu met inachtname van de tekenafspraken die
gelden in figuur 3, de volgende verbanden tussen rek en krachtgrootheden bepaald worden:

Voor de krachten geldt dan volgens het momenten evenwicht:
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5. VOORBEELDEN

Het testen van het balkelement is van wezenlijk belang om te zien of aan alle eigenschappen, op het
gebied van stijfheid en trilhgsgedrag, voldaan is. Bij het testen van het element kan men twee
categorieën van tests onderscheiden: statische en dynamische tests. Aan de hand van de resultaten van de
statische tests kan men te weten komen of de stijfheids-eigenschappen van het element in orde zijn.
Aan de hand van de uitvoergegevens van de dynamische tests kan men zich een beeld vormen van de
invloed van de massamatrix en de interactie tussen de stijfheids- en de massamatrix. Deze laatste tests
zijn erg belangrijk omdat de massamatrix gelumpt is en dus een vereenvoudigde voorstelling is van de
werke&kheid. Voor het gemak en de eenduidigheid zijn in alle tests zoveel mogelijk parameters hetzelfde
gehouden.
5.1. STATISCHE BALKELEMENT TESTS

5.1.1. BALKTEST 1
Bij het testen van het balkelement op stijfheid, kunnen de "vergeetmijnietjes" (zie figuur 7) als
uitgangspunt genomen worden. Als het gedrag van het element overeenkomt met het gedrag volgens de
vergeetmenietjes, dan kan men ervan uitgaan dat het element voldoet.

Figuur 7:De vergeetmenietjes

In de volgende tabel staan materiaalgegevens voor het balkelement die gelden voor zowel de statische,
als ook voor de dynamische tests. De doorsnede van het balkelement is in alle tests rechthoekig.

I Symbool

Naam

b21

I Waarde

Oppervlakte

A

Lengte

L [ml

le- 1

E-modulus

E

"1

let-8

Dichtheid.

P Fg/m31

Poisson constante

u

Pol.traagh.moment

IP

Opp.traagh.moment in Y richting

IWWI

8.0e-10

Opp.traagh.moment in Z richting

Izz[m']

8.0e-10
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le-4

5e+3

1-1

5e-1

WI

1.6e-09

De resultaten worden vastgelegd in onderstaande tabel:
Nr

I Belast.

Grootte

I Veru1. I MADYMO

THEORIE

1

Kracht

10 [NI

Uitw.

1.0000e-4 [m]

1.0000e-4 [m]

2

Kracht

1 [NI

Uitw.

-4.1618e-3 [m]

-4.1667e-3 [m]

Hoekv.

6.2446e-2 1-1

6.2500e-2 [-]

3

I Moment

.

'

1 [N/m2]

Hoekv.
Uitw.

4

I

1.2499

[-I

I -5.8510e-2 [ml

1.2500

1-1

-6.2500e-2 [m]

I Moment I 10 [N/m2] I Hoekv. I 1.8750e+O [-I I 1.8750

[-3

5.2. DYNAMISCHE BALKELEMENT TESTS
Nu wordt er naar het balkelement gekeken zonder dat er demping aanwezig is. Er wordt gekeken naar
het trillingsgedrag van een balk die opgebouwd is uit balkelementen. Hiervoor worden vier elementen
met elkaar verbonden. De postprocessing analyses zijn voor het overgrote deel met MATLAB gedaan.
Het zoeken naar de frequenties van het MADYMO outputsibrnaal gaat middels een FFï-analyse. Deze
frequenties worden vergeleken met de frequenties die volgen uit een eigenwaardeprobleem, met dezelfde
parameters, dat ook met MATLAJ3 berekend wordt. Op die manier is men in staat om van een
probleem twee oplossingen te vergelijken die op compleet verschillende manieren zijn verkregen.
De listings van de MATLAB programma's die zorgen voor de POSTprocessing en het opstellen en
oplossen van het eigenwaarde probleem staan afgebeeld in appendix B.

5.2.1. BALKTEST 2
Van een balk, bestaande uit 4 elementen, wordt knooppunt 1 scharnierend opgelegd, terwijl knooppunt 5
door middel van een roloplegging alleen in x-richting kan bewegen (zie figuur 8).
Door de waarde van ALHPA te variëren, verandert men het massatraagheidsmoment van de balk in Z
en Y richting (zie (9)). De parameter ALPHA heeft de volgende waarde : ALPHA=0.01666667.

i'
////

I

I

2

3

4

Figuur 8: Een scharnierend opgelegde balk.

Op ieder knooppunt van de balk wordt een translatiesnelheid en een hoeksnelheid opgelegd in
respectievelijk Y en Z-richting. Dit om de balk in een gewenste eigen trillingsvorm te brengen. De
oplossing van het bijbehorende eigenwaardeprobleem levert een aantal modes met bijbehorende
eigenfrequenties op.
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Kolom Q is een oplossing, kolom q is een MODE. Als er dus, als beginvoorwaarde, kolom A q ingevuld
zou worden, dan gaat de balk in de gewenste trillingsvorm vibreren. Ook kunnen er koiomrnen bgev-dd
worden die evenredig zijn met deze kolom, daar slechts de verhouding tmsen de componenten van de
kolom van belang is. Hierdoor is het voldoende om kolom u in te vullen als beginvoorwaarde. Dit wordt
dan ook gedaan. Behalve het oplossen van het eigenwaardeprobleem wordt er ook een schatting gemaakt
van de theoretische amplitude van de balk door de kinetische energie op t = O gelijk te stellen aan de
potentiële energie bij maximale uitwijking.
Gekeken wordt naar de uitwijking van knooppunt 3.
RESULTAAT
In figuur 11 worden de twee signalen tegen de tijd uitgezet. De verschillende frequenties en amplituden
luiden als volgt:

fmm0=3.9063
fm-=3.9280

Hz,

Umax=0.02ûû
m

Hz, AmmB=0.0195 m

Het valt op dat de frequentie van het MADYMO signaal een iets lagere waarde heeft dan die van het
MATLAB signaal. De traagheden zijn schijnbaar toch iets overgedimensioneerd. Met meer elementen is
het resultaat waarschijnlijk beter.
De berekende amplitude kwam aardig overeen met de maximale uitwijking die met MADYMO
gevonden werd.
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5.2.2 BALKTEST 3

Met deze test wordt wederom het buiggedrag van het element onderzocht. De balk, weer bestaande uit 4
elementen, wordt daartoe eerst bij knooppunt 1 in een vaste wand ingeklemd (zie figuur 9).

Figuur 9:Een ingeklemde balk

Om de balk in de gewenste trillingsvorm te brengen, moeten de beginsnelheden van de knooppunten een
bepaalde waarde hebben. A l s beginsnelheden kiezen we weer de stand van de knooppunten in een
bepaalde mode. Deze mode is een oplossing van het eigenwaardeprobleem. Het massatraagheidsmoment
wordt met een waarde van ALPHA=0.6666667 flink opgehoogd. Dit om de invloed te bekijken van een
hoger massatraagheidsmoment.
De rest van de gegevens zijn niet gewijzigd.

RESULTAAT
Voor de frequentie f geldt:
f ~ m 0 = 1 . 1 7 1 9Hz
fm,=1.3947

Hz

Duidelijk is dat de MADYMO frequentie fors kleiner is dan de frequentie, die volgt uit een MATLAB
analyse.
Het massatraagheidsmoment wordt vervolgens met een factor 1 O verkleind, ALPHA = 0.06666667.
In deze situatie wordt ook de amplitude berekend. Het een en ander leidt tot het volgende resultaat:

fmm0=1.3281
fm-=1.3947

Hz;

U,,,~,=0.080m

Hz; Ammm=0.041 m

De frequentie die nu door MADYMO gevonden wordt komt zichtbaar beter in de buurt van de
MATLAB frequentie. Men kan dus concluderen dat het massatraagheidsrnoment een grote invloed
uitoefent op het trillingsgedrag.
Het resultaat staat afgebeeld ia figuur 12. Hierbij wordt ALJATIAB
gelijk aan U,
gesteld, daar
eerstgenoemde te sterk ahijkt.
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5.2.3. BALKTEST 4

Tenslotte wordt er nog een torsietest gedaan. Als beginvoorwaarden worden er hoeksnelheden op de
knooppunten gedefrneerd, waarbij het eerste knooppunt weer ingeklemd is (zie figuur 10).

Figuur 10: Een ingeklemde balk.

Als massatraagheidsmoment van de knooppunten in X richting, wordt de helft van het
massatraagheidsmoment van een hele balk genomen. Dit levert het volgende resultaat:

fmm0=4ó.û750

&, Am,,=O.W2

fM-=50.3219

Hz;

Amm=0.002

m
m

In figuur 13 worden de twee signalen tegen de tijd uitgezet.
Het berekenen van de theoretische amplitude was geen succes. In balktest 2 en 4 komt de waarde nog
vrij redelijk overeen met de waarde die door MADYMO gevonden wordt. Echter, een MATLAB
beschouwing bij balktest 3 leverde een waarde die twee keer zo klein was. Dit heeft waarschijnlijk te
maken met de overschatting van het massatraagheidsmoment in de knooppunten.
Uit dit laatste feit kunnen we concluderen dat een theoretische amplitude, die op deze manier berekend
is, niet betrouwbaar is. Dit omdat de theoretische amplitude nauw samenhangt met vooral de gelumpte
massatraagheid. Bij de keuze v a deze massatraagheid wordt er niet uit gegaan van energieprincipes, met
als gevolg dat de amplitude kan afwijken.
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Uitwijkingversus tijd (MAD:-,MAT:--)

O

O. 5

Tijd [SI

1

Figuur 11: 3albest 2, verplaatsing van het 3e knpt. To=O.O[.~],
T,=1.37 [s], AT=G.@O~
[s]

Uitwijking versus tijd(MAD:b,MAT:--)
O.

I

I

E

Y

al
..+

I

8
a

-0.
I
Tijd

[SI

Figuur 12: Bauitest 3, verplaatring van het 5e knpt. To=O.O[sJ, Te=I.27 [SI! AT=O.OOS[SI
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x

2.5r

Uitwijking versus tijd (MAD:-, MAT:--)
I

I

-1 -1.5-

-2-2.5

o

I

I

o. o5

o. 1

Tijd [SI

Figuur 13: Balktest 4, rotatie van het Se knpt. T,=O.O[s], Te=0.127Is], AT=O.OOOS [s]
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CONCLUSIES
Er moet nop het een en ander geDromammeerd worden.
1. De invoer moet worden aangepast.

*

In de toekomst moet de gebruiker zelf, voor ieder balkelement, een vector kunnen opgeven die
loodrecht op de middellijn van het element staat. Er kan op die manier voor ieder element, in iedere
wiieke~r&ea ~ ~ v q ~ p ~cen
i t ilir-haamsgehonden
e,
assenstelsel aangemaakt worden.

* De gebruiker moet de oppervlaktetraagheidsmomenten van de balk in twee richtingen k m e n
opgeven. De buigstijfheden hoeven namelijk niet in beide richtingen gelijk te zijn.
2. De uitvoer moet worden aangepast.

* De uitvoerfiles zullen, behalve knooppuntstranslaties, ook knooppuntsrotaties moeten kunnen
weergeven.
3. Er moet rekening gehouden worden met de drie extra vrijheidsgraden, de rotatievrijheádsgraden.

* Nog niet in alle subroutines van MADYMO is de uitbreiding van drie naar zes vrijheidsgraden per
knooppunt volledig doorgevoerd.
4. Het massatraagheidsmoment in de locale X-richting moet een andere waarde kunnen hebben dan de

massatraagheidsmomenten in de andere twee richtingen.
Om een en ander te implementeren, moeten subroutines, andere dan de subroutines die gebruikt zijn in
dit onderzoek, aangepast worden. Het valt dan ook buiten het doel van dit onderzoek om precies aan te
geven hoe de in- en uitvoerroutines precies aangepast moet worden.
Conclusies t.a.v het ontwikkelde element.
Op dit moment is het W Y M O gedeelte dat gebruik maakt van de eindige elementen methode,
uitgebreid met een balkelement. Ondanks dat de nieuwe en aangepaste subroutines nog niet geheel
gebruikers klaar zijn, kunnen er al balkachtige constructies bestudeerd worden.

De EEM, welke op ieder element en op ieder discreet tijdstip uitdrukkingen vindt voor de
rekincrementen en de krachtgrootheden, maakt gebruik van een expliciet centraal differentieschema.
Door de massa- en de dempingsmatrix te diagonaliseren wordt het rekenproces aanzienlijk
vereenvoudigd. Door voor het gelumpte massatraagheidsmoment in de knooppunten een bepaalde
waarde te kiezen, wordt de tijdstap alleen bepaald door de snelheid van de longitudinale golf door het
medium. Deze waarde van I oefent wel invloed uit op het trillingsgedrag van de constructie. Een
vergelijking van het trillingsgedrag van het balkelement met een theoretische waarde, laat zien dat een te
hoog massatraagheidsmoment in de knooppunten leidt tot een te lage eigenfrequentie. De moeilijkheid
blijft om een reële waarde voor I te vinden (door variatie van ALPHA), zonder de grootte van de
stabiele tijdstap te veel aan te tasten.
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APPENDIX A SUBROUTINES
Bij het testen van het balkelement was het soms noodzakelijk om bepaalde subroutines (tijdelijk) uit te
breiden. Deze uitbreidingen zijn echter vrij ad hoc, Meestal mocten er "nettere" en algemenere
oplossingen gevonden worden om het programma op te dragen bepaalde operaties uit te voeren. Een
volledige en "nette" implementatie was echter niet het doel van deze stage. Daarom volgen hieronder
enkele punten die van belang zijn voor de uiteindelijke implementatie van het balkelement.

-

Een eerste uitbreiding is het toevoegen van de mogelijkheid om een elementzijde in te klemmen of te
me: behulp vm-PPI rnlopkmg. Voorlopig zijn deze randvoorwaarden te creëren middels het
manipuleren van subroutine CDINT3.F. In deze subroutine kan men van de gewenste knooppunten de
verplaatsing of rotatie in bepaalde richtingen onderdrukken door de versnelling M A C C op O te
fEeren. Schematisch gaat dit voor knooppunt x in richting Y , op de volgende manier:
Gvnrari
LIIIuIvll

Voor ieder knooppunt
Voor iedere richting
If knooppunt x
If richting Y
NWTACC = O.OD0
Endif
Endif
End
End

- De uitvoerfile fernhistory is nog niet in staat om output te tonen van rotaties van knooppunten.
Routine WRNHS3.F moet hiervoor zorgen. Vooral bij het bestuderen van een torsiebalk, is dit een
probleem. Door middel van een simpele uitbreiding van genoemde routine is het eenvoudig om
rotaties aan de output toe te voegen.

- Het opgeven van de oppervlaktetraagheidsmomentenvoor buiging kan op dit moment nog niet via de
invoer verlopen. Het is verstandig om deze gegevens wel Ma de invoerfile te laten invoeren door de
gebruiker. Bij simpele geometrieën zoals ronde of rechthoekige staven, zouden deze parameters uit de
basisgegevens berekend kunnen worden, waardoor ze niet door de gebruiker gespecificeerd hoeven te
worden.
In een van de huidige routines, de routine B2INI3.F die de element data initialiseert voor het
balkelement, is er bijvoorbeeld al een stuk aanwezig dat voor ronde staven Izz en Iyy berekent. Op dit
moment worden deze waarden in de routines waar deze gegevens nodig zijn, in CSILB3.F
bijvoorbeeld, overschreven met andere waarden die uit een inputfile gelezen worden.
Bij ingewikkelde geometrieën, is het bepalen van de oppervlaktetraagheidsmomenten niet meer zo
eenvoudig.
Om eenduidigheids redenen kan het beste gekozen worden voor een methode waarbij de waarden
altijd door de gebruiker moeten worden ingevoerd.

-

In MADYMO is op dit moment het traagheidsmoment van de knooppunten in alle richtingen gelijk.
De massatraagheidsmomenten in Y en in 2 richting zijn bij de meeste balkdoorsneden inderdaad
gelijk aan elkaar, echter het massatraagheidsmoment in X richting zou eigenlijk een andere waarde
moeten hebben om de realiteit beter te benaderen.
A l s voorlopige oplossing is het massatraagheidsmoment in X richting van de verschillende
knooppunten, als vaste waarde, opgelegd. Omdat er getest wordt met een rechthoekig balkelement,
wordt de vaste waarde berekeïìd met (ga). Daar dit slechts een tijdelijke oplossing is moet er iets
anders op bedacht worden. Men zou kunnen denken aan het opgeven van drie verschillende ALPHA'S
door de gebruiker en over gaan op (9b) of (SC) voor alle drie de richtingen.
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- Op bepaalde plaatsen in het programma moeten nog extra plaatsen gereserveerd worden voor de drie
extra vrijheidsgraden. Hierbij moet erop gelet worden dat er zich geen problemen voordoen met
definties van vrijheidsgraden van andere elementen. Bij het schaalelement bijvoorbeeld, heeft ieder
knooppunt maximaal drie vrijheidsgraden. Dit zijn echter niet altijd verplaatsingen, bij de niethoekknooppunten bestaan deze vrijheidsgraden uit rotaties.

-

Op dit moment wordt er nog uit gegaan van een ronde doorsnede en kent MADYMO in subroutine
CSILB3.F, de volgende variabelen aan de volgende parameters loe:
PROPER(PRPARE,PROPNR) = Polair traagheidsmoment
IRCoPER(PRPMIY,PROPNR)= Opp. traagheidsrnoment in Y-richting*
PROPER(PRPMIZ,PROPNR) = Opp. traagheidsmoment in Z-richting"
PROPER(PRPTHK,PROPNR) =Oppervlakte van de dwarsdoorsnede.

* Worden in B2fM3.F uitgerekend voor ronde balken met vergelijking I=O725*pi*r**4,maar worden
door de nieuwe waarden overschreven.
LIJST VAN GEBRUIKTE SUBROUTINES:
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APPENDIX B MATLAB ROUTINES
MATLAB EIGENWAARDEPROBLEMEN

Madsl1.m:

Deze routine lost het eigenwaardeprobleem op voor een buigbalk die aan twee kanten
scharnierend is opgelegd. Na het berekenen wordt iedere mode geplot met bijbehorende
eigenfrequentie.

Mads12.m:

Deze routine lost ket eigenwaardsprcbleem op voor een buigbalk die aan een kant in
een vaste wand geklemd is. Na het berekenen wordt iedere mode geplot met
bijbehorende eigenfrequentie.

Tor1.m:

Deze routine lost het eigenwaardeprobleem op voor een torsiebalk die aan een kant in
een vaste wand geklemd is. Na het berekenen wordt iedere mode geplot met
bijbehorende eigenfrequentie.

MADYMO POSTPROCESSING PROGRAMS
Post1.m:

Dit is het postprocessing programma dat gebruikt is om de resutaten die MADYIvíO
berekent te analyseren. Van een signaal bestaande uit 2 meetpunten wordt met behulp
van een F F ï analyse, de frequentie bepaald.

Post2.m:

Dit programma beeld een aantal standen af die een balk als functie van de tijd inneemt.

LITERATUURLIJST
[l] D.H. van Campen, Het Dynamisch Gedrag van Constructies TU Eindhoven, 1990
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Jun 25 14:39 madsl1.m Page 1

clear
%Maak de massamatrix en de stijfheidsmatrix voor buiging
%van 5 elementen aan elkaar en kijk of de eigenfrequenties overeen komen.
%madsll.m is ontworpen voor aan twee kanten vrij scharnierende systemen
E=leû;
I=8e-10;
Q.5000;
A=le-4;

M (p+2,p+lI= M (P+l P+2)i
M(p+3,p+l)=M (P+ltP+31i
M (p+3,p+21=M(p+2,P+3);

%m is het aantal elementen

[V, DI =eig (inv(MI*KI ;
i=sqrt(-11;
D=i*sqrt( D I ;

Lt=input('geef de totale balklengte in:
m=input('geef het aantal elementen in:

');

I

end
M=M*Mk;

');

%

L=Lt/m;
Sk=(E*I)/L"3;

%Bij een 2*2 matrix horen maximaal vier eigenwaarden en vier
%daarbijhorende eigenvectoren. Twee eigerwaarden met de bijbehorende
%eigenvectoren zijn echter maar belangrijk en die worden ook door de
%computer berekent

~=zeroc(2*m+2,2*m+21;
for i=l:m
p=(2fi-1);
K(p,pl=K(P,P1+12;
K (p,p+ll =K(p. p+l) +6;
K(p,p+2)=K(p,P+2)-12;
K (p,p+31=K (P,P+3)+6;
K (p+1,P+ll=K iP+ltP+ll +

%

%labdal=U(l,1)
%labda2=D!2,2)
%labda3=D!3,3I

%......
%....

J u n 2 5 1 4 : 3 9 madsl1.m Page 2

2nd
2nd
Konstueer nu een afstandsvector om als X-as te gebruiken bij het plotten
(= [ O : O. 2/m:O. 2 1 i
lor i=1:2*m
?ig=D(i,i)
:itle('hoek(rood) en afstand(groen)')
)lot (X,L(:,i),'green',X,P(:, i),'red')
)auSe
2nd
rNu gaan we de uiterste stand van de balk berekenen
[ql;ï2i q2 i v3;q3 i v4 i q4 i q51
1=[0;0.35355;0;0.5;0;0.35355;0;0];
]=V'*M*ir;
.=input('geef de mode in: ')i
]2=P.( : ,i) ' *K*F. ( : , i ) i
rV=

ï=sqrt (q/q2)*F.(:, i)

Jun 2 8 1 4 : 5 7 mads12.m Page 1

:lear
)Maak de massamatrix en de stijfheidsmatrix voor buiging
$van 5 elementen aan elkaar en kijk of de eigenfreguenties overeen komen.
kmadsi2 is ontworpen voor aan een kant ingeklemde systemen
:=lea;
[=Be-lO;
)=5000;

i=le-4;

rm is het aantal elementen
,t=input(’geef de totale balklengte in:
?=input(‘geef het aantal elementen in:
iLt=O.1;
im=l;

’);
’);

%[V,Dl=eig(inv(M)*K)i
%i=sqrt (-1);
%E=i*sqrt ( D );
%

,=Lt/m;
;k=(E*I)/L^3;

%Bij een 2*2 matrix horen maximaal vier eigenwaarden en vier
%daarbijhorende eigenvectoren. Twee eigenwaarden met de bijbehorende
%eigen.Jectoren zijn echter maar belangrijk en die worden ook door de
%computer berekent
%

%labdal=D(l,1)
%labda2=D(2,2)
%labda3=D (3,3)
% . .. . ..

a....

%ul=V i : , 1)
%uZ=V(:,2)
%u3=V ( : ,31

a......
%....
c IC

%controle:
% (l*I*E i 1 , l i ^ 2 + ti i *U i : , 1 i

, pause

%Nu gaan we een kant inklemmen, aldus worden de M en de K matrix
%een ietwat kleiner gemaakt, enwel op de plaatsen een en twee

1”1([1 21,:’1=[1;
M ( : , [ 1 2lì=[1;
K([1 21,:1=[1;
K(:,[l 21)=[1;
k=C*k*L/420;
[V,E]=eig (inv( M i *Ki ;
i=sqrt(-l);
D=i*sqrt(E);

(p+l.p)=M(P,P+l)i

R=V;
r-zeros(1,2*m);
V= [r;VI ;
V=[r;Vl;
for i=1:2*m
for j=1: (mil)
L (j, i =V (2*j -1,i ) ;
P (j, i i =V(2*j,i ) ;
end
end
%Constueer nu een afstandsvector om als X-as te gebruiken bij het plotten
X=íO:0.2/m:0.21:
for i=1:2*m

J u n 2 8 1 4 : 5 7 mads12.m Page 2

oig=D(i,i)
:itle(’hoek(rood) en afstand(groen)‘)

>lot(x,~(:,i),‘green’,X,P(:,i),’red’)
3ause
2nd

kNu gaan we de uiterste stand van de balk berekenen.
bV= [v2;q2;v3;q3; v4 ;q4 ;v5;951
1=[-0.1318;-0.0705;-0.2106;-0.2455;-0.2439;-0.4763;-0.2492;-0.7242];
p V ‘ *M*V;
i=input(’geef de mode in:
12=R( : ,i)’*X*R ( : , i );
ï=sqrt (4/q2)*R ( : ,i)

‘);

Jul

2 10:48 tor1.m Page 1

clear
%Maak de massamatrix en de stijfheidsmatrix voor torsie
%van m elementen aan elkaar
%en kijk of de eigenfrequenties overeen komen.
E=le8;
v = o . 5;
Q=5000;
H=le-2;
B=le-2;
A=H*B;
G=E/(2*(ltV));

%

%labdal=D(1,l)
%labda2=D(2,2)
%labda3=D(3,3)

. . ..

%..

%....

%ul=V(:,l)
%u2=v(:,2)
%u3=V(:,31

%m is het aantal elementen
%Lt=rnput('geef de totale balklengte in:
%m=input('geef het aantal elementen in:
Lt=O.4;
m=4;

%eigenvectoren zijn echter maar belangrijk en die worden ook door de
%computer berekent

%......
');

%....

');

%controle:

L=Lt/m;

%E= (M*D(4,4)"2tK)*V(:, 4 ) ;

It=(Q*L*H*B*(H*HtB*B))/12;

%Mu gaan we een kant vastklemmen, aldus worden de M en de K matrix
%een ietwat kleiner gemaakt, enwel op plaats een.

%It=5.55655e-4;
Ip=1.5e-5;
Sk= (,Z*IpI
/L;

M([lI,:i=[l;
MI:, i l l i = I l ;

K([ll,:)=[l;
Kí:, i11 )=[I;
[V,Dl=eig(inv(l.I)*K)
;
i.=sqrti-l);

[)::i * s q t

i (I>);

R=V ;

.Ik=It/ 5;

2nd
Y=M*Mk;
[V,Dl =eig (inv(M)*K) ;
i=sqrt (-1);
D=i*sqrt (D);

r=zeros (1,m) ;
V=[r;Vl;
%for i=l:rn
%for j=i: (mill
%L(j,ii=V!2*j-l,i);
% P (j,i)=V(2*j,i) ;
%end
%end
%Sonstueer nu een afstandsvector om als X-as te gebruiken bij het plotten
X: [O: O. 2/m:O. 2 I ;
for i=l:m
eig=D (i,i)
title('hoek(r0od) en a€stand(groen)')
plot ( X , V ( : , i ) )
pause
end
%Nu gaan we de uiterste stand van de balk berekenen.
%V= [Ql;Q2;03 ;Q4;Q51
V=R(:,4);
q=V'*M*V;
%i=input('geef de mode in: ' ) ;
i=4;
q2=R(:, i) '*K*R ( : ,i);
X=sqrt(q/q2)*R(:,i)
Ml=(It/5)*[6 O O O
O 6 0 0

%

%Bij een 2*2 matrix horen maximaal vier eigenwaarden en vier
Twee eigenwaarden met de bijbehorende
%daarbijhorende eigenT:ectoren.

O 0 6 0
O O O 31;
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%post.m is het postprocessing program vam madymo. Post rekent het liefst voor
%x**2 punten de uitwijking en de fft van een trillend punt in de ruimte uit.
%

clear
!edtlinl
load oef2.mat -ascii
M=oef2 ;
L=length(M);
R=L/2;
for i=l:R
T(i)=le-3*M(2*i-l);
P (i)=W(2*i);
end
%%%%%%%test%%%%%%%%%%%%%%
T=[0:0.1/256:0.1-( O . 1/255)I;
P=sin(5OX2*pi*T)+sin(75*2*pi*T);

L=512;
R=256;

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

plot iT,P);
xlabel('Tijd in seconden')
ylabel('Uitwijking in meters')
shg,pause
%p=sqrt (O. 5 ) ;
%T= [O; 1/8;2/8;3.'8;4/8;5/8;5/8;7/8];
%P=[O;p;l;p;O;-p;-1;-Pl;

%P.=8;
%T=[0:1/1024:1-í1/1024)1;
%P=sin(ilO*2*piÌ*T!;
%k1024;
FF=abs!fft(PÌ);
DT=T(R).' (R-1);
DF=1/ ( T i R ) +DTI ;
F=(R-lI*DF;
f = [O: EF:Fl ;
xlabel('Frequentie in Hertz')
jJlabel('Re1atie-eamplitude')
plotif,FF) ,pause
[Y,II =max(FF);
maxFF=Y
freq=f(I),pause

f=f(1:50);
FF=FF i 1: 5 0 ) ;
plot(f,FF),pause
%zoom fft

%V=exp(-2*pi*j*O. 5*T) ;
%for i=l:R
% P (i)=P (i)*V (i);
%end

%FF=abs(fft(P));
%f=[0.5:2/R: (R-l)*2/RI;
%plot (FF),pause
%advies;werk dit thuis uit
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%posta.in rekent de veschillende standen van de balk uit die door madymo
%berekend zijn

clear
! edtlin2
load oefZ.mat -ascij
M=oef 2 ;
%waantal elementen

m=4;
1=0.4;
L=length(M);
R=L/(m+Z);
for i=l:R
T(i)=le-3*M((m+Z)*i-S);
for j=1: mt 1
P (j,i ) =M( (m+2)*i- ( (m+l)-j)) i
end

lend

x= [O: l/m: 11 ;
ml=l.l*max(max(P)) ;
m2=l.l*min(min(Pì ì ;

