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Samenvatting

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het gebruik van het contactelement
CONT3 dat in het EEM programmapakket DIANA van TNO in Delft beschikbaar is voor
het oplossen van driedimensionale contactproblemen. Verder wordt verslag gedaan van
de resultaten van eenvoudige contactproblemen die opgelost zijn om de programmatuur
waarin de contact-algorithmen geïmplementeerd zijn te testen.
Voor het succesvol oplossen van contactproblemen met behulp van de contact-algorithmen
van DIANA moet er voor gezorgd worden dat er geen enkel knooppunt van de contactelementen van de contactor op een rand van de contactelementen van het target kan
komen te liggen, wanneer er een belasting of verplaatsing wordt voorgeschreven. Als er
met elementenmeshes gewerkt gaat worden met veel elementen zijn problemen met de
cont act-algorithmen niet uit gesloten.
De conclusie van het onderzoek is dat het gebruik van DIANA om contactproblemen
op te lossen afhangt van de verdere ontwikkelingen van de contact-algorithmen.
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Inleiding
De in dit verslag beschreven stage .j uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van
een driedimensionaal wiskundig model van het menselijk kniegewricht. Het uiteindelijke
model moet leiden tot meer inzicht in de manier waarop het kniegewricht dynamische
belastingen doorleidt. De knie wordt, vanwege zijn ingewikkelde structuur, verdeeld in drie
kracht doorleidende verbindingen. De te onderscheiden verbindingen worden gevormd door
spieren en pezen, de banden en het kapsel en het contact tussen tibia en femur. Voor een
numerieke formulering van het contact tussen tibia en femur is het van belang spanningen
en vervormingen in deze onderdelen van de knie te bepalen. De eindige elementen methode
is hiervoor zeer geschikt.
Het contact tussen tibia en femur wordt beschreven met behulp van contact-algorithmen,
die de interactie tussen vervormbare lichamen beschrijven. In het EEM programmapakket DIANA van TNO in Delft zijn contact-algorithmen gcimplementeerd, maar de programmatuur ter beschrijving van deze algorithmen is nog in een ontwikkelstadium. De
mogelijkheden van de programmatuur zijn dan ook niet geheel duidelijk.
In DIANA wordt een onderscheid gemaakt tussen twee- en driedimensionale contactproblemen. Tweedimensionale problemen worden opgelost met behulp van het element
CONT2. De werking van dit element is voor een groot gedeelte bekend [3]. Over het
element CONT3, voor het oplossen van driedimensionale problemen, is echter weinig bekend.
In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het gebruik van het contactelement
CQNT3. Verder wordt verslag gedaari vaïi de resdtaten van een aantal eontactproblemen,
die opgelost werden met behulp van DIANA en dienen als test voor de programmatuur.
Hierbij is hoofdzakelijk gewerkt met de DIANA-versie zoals die voor 14 november 1993
aanwezig was op de TUE. Enkele contactproblemen zijn echter opgelost met behulp van de
DIANA-versie zoals die na 14 november 1993 aanwezig was. Wanneer een contactprobleem
m.b.v. deze laatste DIANA-versie is opgelost zal dit duidelijk vermeld worden.

2

Hoofdstuk 2

Het gebruik van driedimensionale
contactelernenten in DIANA
In het EEM-programmapakket DIANA zijn algorithmen opgenomen die contactproblemen kunnen oplossen. Contact kan optreden tussen zowel tweedimensionale lichamen
als driedimensionale lichamen. De beschrijving van het contact tussen driedimensionale
lichamen, die in dit geval aan de orde is, is geïmplementeerd in het element CONT3.
In het eerste deel van dit hoofdstuk zal beschreven worden hoe driedimensionale contactproblemen gedefinieerd moeten worden om tot een juiste oplossing te komen. In het
tweede gedeelte zullen enige eenvoudige voorbeelden van contactproblemen aan de orde
komen, die demonstreren wanneer de algorithmen wel of niet naar behoren functioneren.

2.1

Het definiëren van wrijvingsloos contact

Aan de hand van twee niet-gelijke prismavormige lichamen, zoals weergegeven in figuur 2.1, wordt beschreven hoe de contactproblemen gedefinieerd moeten worden. Op

prisma 1

prisma 2

Figuur 2.1: Twee prismavormige lichamen die contact kunnen maken.
de vlakken die met elkaar in contact kunnen komen, moeten contactelementen gespecificeerd worden. Een driedimensionaal contactelement verbindt altijd drie knooppunten die
op een (tweedimensionale) rand van een driedimensionaal lichaam liggen. In dit voorbeeld

n
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worden de contactvlakken van de prismavormige lichamen gevormd door de driehoek opgespannen door de knooppunten 4 , 5 en 6 en de driehoek opgespannen door de knooppunten
7, 8 en 9. De contactelementen worden in de datafile van DIANA toegevoegd in het blok
’ELEMEN’. Dit blok ziet er voor de prismavormige lichamen als volgt uit:

’ELEMEN ’
II na i w u II
bUI U I U fib

1
2
3
4

TP18L
TPl8L
CONT3
CONT3

1
7
4
7

2 3 4 5 6
8 9 10 11 12

5 6
9 8

Voor een nadere omschrijving van de elementtypen TP18L en CONT3 wordt naar bijlage A verwezen.
De nummers van de knooppunten moeten in de juiste volgorde opgegeven worden.
Deze volgorde wordt bepaald door de eis dat, lopend over de rand van het contactelement
van een knooppunt naar een volgend knooppunt, de richting van de buitennormaal van het
element de richting moet hebben die overeenkomt met de rechterhandregel (zie figuur 2.2).

prisma 1

prisma 2

Figuur 2.2: Knooppuntsvolgorde in relatie tot de richting van de buitennormaal.
Naast het definiëren van de contactelementen, moet aangegeven worden welke elementen met welke andere elementen in contact kunnen komen. Eén van de twee contactvlakken
wordt gekozen als ’contactor’, het andere contactviak wordt aangeduid als ’target’. Dit
gebeurt in de datafile in het blok ’CONTAC’. Voor de twee prismavormige lichamen ziet
dit blok er als volgt uit:

’CONTAC ’
ZONE
CONTCT 3
TARGET 4
Alleen voor de knooppunten van de contactor wordt nagegaan of ze doordringen in
het target, en niet andersom. Omdat het contactvlak van prisma 2 groter is dan het
contactvlak van prisma 1, moet het contactvlak van prisma 2 als target en het contactvlak van prisma 1 als contactor gekozen worden. Wanneer dit andersom gekozen wordt
dringen, ondanks het definiëren van contactelementen, de knooppunten van prisma 1 door
in prisma 2.
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Het voorschrijven van krachten

Het voorschrijven van een kracht op een contactlichaam vereist extra maatregelen voor het
definiëren van contactcondities. Het is mogelijk dat zonder enige aanpassingen het lichaam
zich star verplaatst, omdat er verondersteld wordt dat er geen initieel contact optreedt.
Deze starre lichaamsverplaatsing kan onderdrukt worden door, in de richting waarin de
kracht werkt in elk k n ~ ~ p p vzn
~ n t& helnste zijde vzn het i;&.m,
pepL
yyu ~
~ =n
=n p
te brengen. Op die wijze wordt de oplossing niet te veel beïnvloed. De verplaatsing in
de overige richtingen wordt onderdrukt. Wanneer niet in elk knooppunt een veer wordt
bevestigd en de verplaatsing in de overige richtingen onderdrukt wordt, resulteert dit in
negatieve diagonaalelementen van de stijfheidsmatrix, waardoor de betrouwbaarheid van
de berekening verloren gaat. Dit is overigens niet in de DIANA-handleiding [i]vermeld.
Vervolgens wordt de belasting in twee stappen voorgeschreven. In de eerste belastingsstap
wordt een kleine kracht voorgeschreven, zodanig dat de veren net genoeg rekken om
contact tussen de lichamen op te laten treden. In de tweede belastingsstap wordt dan
de eigenlijke belasting voorgeschreven. Starre lichaamsverplaatsingen worden nu mede
voorkomen doordat de contact-algorithmen gezorgd hebben voor extra randvoorwaarden
voor de verplaatsingen op de contactrand.
."UI
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Voorbeelden van contactproblemen

Om de werking van de contact-algorithmen te testen, zijn een aantal eenvoudige voorbeelden uitgewerkt. De voorbeelden kunnen opgedeeld worden in drie categorieën. De
eerste categorie voorbeelden heeft betrekking op het op verschillende manieren in contact
komen van twee niet-gelijke prismavormige elementen. De tweede categorie voorbeelden
gaat uit van twee niet-gelijke kubusvormige lichamen. Tot de derde categorie behoren de
voorbeelden waarbij de twee lichamen die met elkaar in contact kunnen komen, bestaan
uit een verschillend aantal op elkaar gestapelde kubusvormige elementen.
Bij alle voorbeelden is uitgegaan van de keuze van contactor en target zoals die in
paragraaf 2.1 besproken is. Wanneer het contactvlak met de langste zijden als contactor
en het contactvlak met de kortste zijden als target gekozen wordt, kan DIANA in geen
enkel geval contact vaststellen en vindt doordringing plaats van het ene lichaam in het
andere.

2.2.1

Twee niet-gelijke prismavormige lichamen

De eerste categorie voorbeelden heeft betrekking op het op vier verschillende manieren in
contact komen van twee niet-gelijke prismavormige elementen. De prismavormige lichamen zoals die in het eerste voorbeeld zijn gebruikt, zijn in figuur 2.1 reeds gegeven. Het
grondvlak van prisma 1, opgespannen door de knooppunten 1, 2 , 4 en 5 en het grondvlak
van prisma 2, opgespannen door de knooppunten 7, 8, 10 en 11 liggen in één vlak. De
verplaatsing van de knooppunten 10, 11 en 12 wordt in x-, y- en z-richting onderdrukt.
Tijdens de eerste belastingsstap wordt een verplaatsing voorgeschreven in positieve yrichting aan het linker zijvlak van prisma 1 (knooppunten 1 , 2 en 3). De vlakken gevormd
door de knooppunten 4, 5 en 6 en 7, 8 en 9 komen met elkaar in contact, waarbij het
vlak gevormd door de knooppunten 4, 5 en 6 als contactor en het vlak gevormd door de
knooppunten 7, 8 en 9 als target gekozen wordt. De resultaten van DIANA van de eerste
belastingsstap zijn in tabel 2.1 weergegeven. Tijdens de tweede belastingsstap wordt aan

~
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prisma 1 een verplaatsing in negatieve y-richting voorgeschreven. In alle voorbeelden die
hierna volgen wordt, ook volgens DIANA, het contact tussen de prismavormige lichamen
verbroken. Hier wordt dan verder ook niet meer op ingegaan. De contactproblemen zijn
zowel geometrisch lineair als geometrisch niet-lineair opgelost. Voor het vaststellen of er
wel of geen contact optreedt tussen de lichamen zijn de uitkomsten van beide berekeningen
geEjk.
Het enige verschil tussen het eerste en het tweede voorbeeld is dat knooppunt 4 zodanig
in positieve y-richting verschoven is dat bij de voorgeschreven verplaatsing knooppunt 4
contact maakt met het contactvlak van prisma 2. De knooppunten 5 en 6 maken geen
contact met prisma 2. Het bovenaanzicht van de prismavormige lichamen is in figuur 2.3
getekend.

8

l-----l

11

Y

7
prisma 1

10

prisma 2

Figuur 2.3: Bovenaanzicht prismavormige lichamen van voorbeeld 2.
Voor het derde voorbeeld is het grondvlak van prisma 1 in positieve z-richting verschoven zodat de rand gevormd door de knooppunten 4 en 5 en de rand tussen de knooppunten 7 en 8 niet meer samen vallen indien contact optreedt. Verder is het contactprobleem
identiek aan het probleem van het eerste voorbeeld.
Voor het vierde voorbeeld is het grondvlak van prisma 1 op dezelfde manier als in het
derde voorbeeld omhoog geschoven. De prismavormige lichamen en de contactproblemen
zijn verder gelijk aan de lichamen en problemen van het tweede voorbeeid.
De resultaten van DIANA van de eerste belastingsstap zijn in tabel 2.1 weergegeven.
In de eerste kolom staat het nummer van het betreffende voorbeeld. In de kolom met de
titel ’contactvlakken’ is de ligging van de contactelementen van de prismavormige lichamen
weergegeven. In de derde kolom is d.m.v. ’ja’ of ’nee’ aangegeven of de contactvlakken
in de uitgangspositie evenwijdig liggen. In de laatste kolom wordt d.m.v. ’ja’ of ’nee’
aangegeven of DIANA wel of geen contact vaststelt. Wordt er geen contact vastgesteld,
dan vindt doordringing plaats zonder dat DIANA dit corrigeert.
Het tweede voorbeeld, waarin DIANA ten onrechte vaststelt dat er geen contact optreedt tussen de prismavormige lichamen, wordt nader bekeken. Hierbij is gebruik gemaakt van de DIANA-versie zoals die na 14 november 1993 op de TUE aanwezig is.
Qmdat de oude versie niet meer beschikbaar was na 14 november 1993 kunnen de resultaten niet meer vergeleken worden met de resultaten van de oude versie. Voor een
aantal opmerkelijke verschillen tussen de oude en de nieuwe versie wordt verwezen naar
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no.

contactvlakken

evenwijdig

contact

9

1
-

7

A
4

5

ja
8

9
2

nee
7

4

5

nee

8

9
3

-

ja
7

4

5

8

9
4

nee
7

4

5

8

Tabel 2.1: Resultaten van contactproblemen met twee prismavormige lichamen.
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reiative soiution variation
number of nodes not contacting
number of nodes slipping
number of nodes sticking
number of nodes penetrating
relative solution variation
number of nodes not contacting
number of nodes slipping
number of nodes sticking
number of nodes penetrating
relative solution variation
number of nodes not contacting
number of nodes slipping
number of nodes sticking
number of nodes penetrating
relative solution variation

2 iteraties

3 iteraties

2

2

O
O

O
O

1
0.149D-l-00 0.149D 4-00
2
2
1
1
O
O

O

8

1
0.149DS00
2
1
O

O

O

ü.163DS00

0.163DS00
2

O
O
1
0.169DS00
2
1

O
O

Tabel 2.2: Uitvoer van voorbeeld 2 met variërend aantal iteraties.

bijlage B. Om na te kunnen gaan wat de exacte positie van de knooppunten van prisma 1
t.o.v. het contactvlak van prisma 2 is nadat een verplaatsing is voorgeschreven, wordt
de verplaatsing van alle knooppunten van prisma 2 in x-, y- en z-richting onderdrukt.
Achtereenvolgens wordt een berekening met maximaal één, een berekening met maximaal
twee en een berekening met maximaal drie iteraties uitgevoerd. Het aantal iteraties kan
opgegeven worden in de niet-lineaire .corn-file. Een gedeelte van de uitvoer is in tabel 2.2
weergegeven. De informatie over de positie van de knooppunten t.o.v. het contactvlak
van het target per iteratie in de kolom 'uitvoer' is opmerkelijk omdat er informatie wordt
gegeven voor één iteratiestap meer dan het maximale aantal iteraties wat opgegeven is.
Voor die extra iteratiestap wordt echter geen informatie gegeven over de relative solution
variation. Wanneer het maximale aantal iteraties gelijk aan één is, komt de informatie
over de knooppuntsverplaatsingen die DIANA geeft overeen met de informatie over de positie van dezelfde knooppunten behorend bij de extra iteratiestap. Wanneer het maximale
aantal iteraties meer dan één is, komt de informatie over de knooppuntsverplaatsingen
overeen met de informatie over de positie van de knooppunten behorend bij de laatste
iteratiestap, waarvoor een waarde voor de relative solution variation gegeven is. Een
verklaring hiervoor is (nog) niet bekend.
Uit de resultaten van de berekening met maximaal één iteratie blijkt dat knooppunt 4
precies op het contactvlak van prisma 2 ligt. De knooppunten 5 en 6 maken geen contact
met dit vlak. De residuele kracht in knooppunt 4 in y-richting is positief (voor een verklaring van de residuele kracht wordt verwezen naar bijlage B). Deze kracht is in absolute
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Figuur 2.4: Ligging van de lichamen t.o.v. elkaar na twee iteratiestappen.
waarde groter dan de absolute waarde van de residuele kracht in y-richting in knooppunt 1,
die negatief is. Wanneer in het vervolg over residuele kracht gesproken wordt, wordt de
residuele kracht in y-richting bedoeld. De residuele kracht in de knooppunten 2 en 3 is
ongeveer gelijk aan de kracht in knooppunt 1. In de knooppunten 5 en 6 is de residuele kracht verwaarloosbaar. Uit deze gegevens blijkt dat er nog geen krachtenevenwicht
bereikt is.
Uit de resultaten van de berekening met maximaal twee iteraties blijkt dat knooppunt 4
nog steeds op het contactvlak van prisma 2 ligt. De knooppunten 5 en 6 liggen iets
dichter bij dit vlak maar maken nog steeds geen contact, zoals in figuur 2.4 te zien is.
De stippellijnen stellen het bovenaanzicht van het prismavormige lichaam in onvervormde
toestand voor, de getrokken lijnen stellen de vervormde toestand voor. De residuele
kracht in knooppunt 4 is nog steeds positief en in absolute waarde gelijk aan de residuele
kracht in knooppunt 1, die negatief is. De residuele kracht in de overige knooppunten is
verwaarloosbaar. Het krachtenevenwicht is nu wel bereikt.
Uit de resultaten van de berekening met maximaal drie iteraties blijkt dat knooppunt 4
door het contactelement van prisma 2 gedrongen is en nu dus in prisma 2 ligt, zoals in
figuur 2.5 te zien is. De knooppunten 5 en 6 liggen weer iets dichter bij het contactvlak
van prisma 2, maar maken nog steeds geen contact. Uit de oplopende waarden voor
de relative solution variation kan geconcludeerd worden, hoewel dit gevaarlijk is voor zo
weinig waarden, dat er geen convergentie optreedt. De residuele kracht in knooppunt 4
is nu echter negatief en ongeveer gelijk aan de residuele kracht in knooppunt 1. De
residuele kracht in de knooppunten 2 en 3 is weer van dezelfde orde grootte als de kracht
in knooppunt 1, alleen is deze kracht nu plotseling positief geworden. In de knooppunten
5 en 6 is de residuele kracht nog steeds verwaarloosbaar. Het krachtenevenwicht is dus
weer verstoord.
Uit de resultaten van deze voorbeelden blijkt dat wanneer geen of meer dan één knoop-
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Figuur 2.5: Ligging van de lichamen t.o.v. elkaar na drie iteratiestappen.
punt van de contactor op een rand van het target komt te liggen, DIANA contact vaststelt,
hetgeen in deze voorbeelden correct is. Wanneer één knooppunt van de contactor op een
rand van het target komt te liggen, wordt in de berekeningen van DIANA niet vastgesteld
dat er contact optreedt. Toch zou, net zoals in de andere gevallen, vastgesteld moeten
worden dat er contact optreedt. Opmerkelijk hierbij is dat uit de berekeningen met een
variërend aantal iteraties blijkt dat de knooppunten die contact zouden moeten maken, in
eerste instantie op het target gelegd worden maar vervolgens na een aantal iteraties (in dit
geval drie) toch nog doordringen in het contactlichaam. De verandering van de grootte en
richting van de residuele krachten in de betreffende knooppunten hangt hiermee samen.
Een diiidelijke verklaîing ligt niet vooï de hand.

2.2.2

Twee niet-gelijke kubusvormige lichamen

De tweede categorie voorbeelden heeft betrekking op twee niet-gelijke kubusvormige lichamen (zie figuur 2.6), waarvan de ligging van de contactelementen varieert. Beide
kubusvormige lichamen bestaan voor de eerste zes voorbeelden uit één element. Bij het
eerste voorbeeld liggen de grondvlakken van de beide lichamen, opgespannen door de
knooppunten 1, 2, 3 en 4 en 9, 10, 11 en 12, in hetzelfde vlak. De verplaatsing van de
knooppunten van het rechter zijvlak van kubus 2 (knooppunten 11, 12, 15 en 16) wordt
onderdrukt. Vervolgens wordt een verplaatsing in positieve y-richting voorgeschreven aan
het linker zijvlak van kubus 1 (knooppunten 1, 2, 5 en 6), waardoor het rechter zijvlak
van kubus 1 (contactor) en het linker zijvlak van kubus 2 (target) in contact komen.
Daarom worden in ieder van de twee contactvlakken twee contactelementen gedefinieerd.
Het vlak opgespannen door de knooppunten 3 , 4 en 8 vormt het ene contactelement van
kubus 1, het vlak opgespannen door de knooppunten 3, 8 en 7 vormt het andere element.
De contactelementen van kubus 2 worden gevormd door de vlakken opgespannen door
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Figuur 2.6: Twee niet-gelijke kubusvormige lichamen.
de knooppunten 9, 10 en 13 en 10, 14 en 13. De resultaten van DIANA van de eerste
belastingsstap zijn in tabel 2.3 weergegeven. Tijdens de tweede belastingsstap wordt aan
kubus 1 een verplaatsing in negatieve y-richting voorgeschreven. In alle voorbeelden die
hierna volgen wordt, ook volgens DIANA, het contact tussen de kubusvormige lichamen
verbroken. Hier wordt dan verder ook niet meer op ingegaan. De contactproblemen zijn
zowel geometrisch lineair als geometrisch niet-lineair opgelost. Voor het vaststellen of er
wel of geen contact optreedt tussen de lichamen zijn de uitkomsten van beide berekeningen
gelijk.
Bij het tweede voorbeeld is kubus 1 zodanig omhoog geschoven dat de diagonalen van
de contactvlakken samenvallen. Verder is er geen verschil tussen het eerste en het tweede
voorbeeld.
Bij het derde voorbeeld is kubus 1 nog verder omhoog geschoven, zodat er geen enkel
knooppunt van de elementen van de contactor op de randen van het target kunnen komen
te liggen. Het contactprobleem is verder gelijk aan het probleem van het eerste voorbeeld.
Het vierde, vijfde en zesde voorbeeld komen voor wat betreft de positie van kubus 1
overeen met resp. voorbeeld één, twee en drie. Het verschil met de eerste drie voorbeelden is dat de contactelementen van kubus 2 anders gekozen zijn, en wel zo dat de
diagonalen van de contactvlakken van kubus 1 en kubus 2 gekruist liggen t.o.v. elkaar.
De contactelementen van kubus 2 worden nu gevormd door de vlakken opgespannen door
de knooppunten 9, 10 en 14 en 9, 14 en 13.
Het uitgangspunt voor het zevende voorbeeld is het tweede voorbeeld. Aan kubus 1
verandert niets. Kubus 2 wordt nu opgebouwd uit twee prismavormige elementen, waarvan de schuine zijden samenvallen met de diagonalen van de contactvlakken van voorbeeld 2. De definiëring van de contactelementen verandert hierdoor niet.
Bij het achtste voorbeeld wordt ook kubus 1, op dezelfde manier als kubus 2 in het
zevende voorbeeld, opgebouwd uit twee prismavormige elementen.
In tabel 2.3 zijn de resultaten van DIANA van de eerste belastingsstap weergegeven.
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In de eerste kolom staat het nummer van het betreffende voorbeeld. In de kolom met de
titel 'contactvlakken' is de ligging van de contactelementen van de kubusvormige lichamen
weergegeven. In de derde en vierde kolom is het aantal elementen aangegeven waaruit de
kubusvormige lichamen zijn opgebouwd. In deze kolommen is eerst het nummer van de
kubus gegeven en na de dubbele punt het aantal elementen waaruit de kubus is opgebouwd.
in de laatste kolom wordt d.m.v. 'ja' of 'nee' aangegeven of DIANA wel of geen contact
vaststelt. Wordt er geen contact vastgesteld, dan vindt doordringing plaats zonder dat
DIANA dit corrigeert.
Van het tweede, vijfde, zevende en achtste voorbeeld stelt DIANA ten onrechte vast
dat er geen contact optreedt tussen de kubusvormige lichamen. Ook deze voorbeelden
worden nader bekeken. Hierbij is weer gebruik gemaakt van de DIANA-versie zoals die na
14 november 1993 op de TUE aanwezig is. Om na te kunnen gaan wat de exacte positie van
de knooppunten van kubus 1 t.o.v. het contactvlak van kubus 2 is nadat een verplaatsing
is voorgeschreven, wordt de verplaatsing van alle knooppunten van kubus 2 in x-, yen z-richting onderdrukt. Wanneer nu dezelfde contactproblemen berekend worden met
hetzelfde aantal iteraties, blijkt dat DIANA wel contact vaststelt. In alle gevallen komt
het contactvlak van kubus 1 tegen het contactvlak van kubus 2 te liggen en convergeert
het iteratieproces. Ook de getallen voor verplaatsingen, krachten en spanningen vertonen
geen vreemde waarden. Hier is geen verklaring voor bekend.
Uit de resultaten van deze voorbeelden blijkt dat wanneer geen of meer dan één knooppunt van de contactor op een aan de buitenkant gelegen rand (dus niet op de schuine zijden
van de contactelementen) van het target komt te liggen, DIANA contact vaststelt, hetgeen
in deze voorbeelden correct is. Wanneer er knooppunten van de contactor op een schuine
rand van het target komen te liggen, stelt DIANA ook contact vast indien alle verplaatsingen van de knooppunten van het target onderdrukt zijn. Als deze verplaatsingen niet
onderdrukt zijn, dan stelt DIANA ten onrechte geen contact vast, terwijl er wel degelijk
contact optreedt. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van dit verschil in de resultaten is.

2.2.3

Twee lichamen opgebouwd uit een verschillend aantal kubusvormige elementen

De derde categorie voorbeelden heeft betrekkirig op twee lichamen die zijn opgebouwd uit
een verschillend aantal kubusvormige elementen, waarvan het type van de voorgeschreven
grootheid varieert. De lichamen worden in het vervolg balken genoemd. In figuur 2.7
zijn de twee balken getekend. Balk 1 is opgebouwd uit drie kubusvormige elementen met
de (dimensieloze) afmetingen 1 x 1 x 1. Balk 2 is opgebouwd uit vijf kubusvormige elementen met de afmetingen 1.5 x 2.5 x 1.25. De verplaatsing van knooppunten van de
rechter zijkant (knooppunten 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32,35, 36,39 en 40) wordt onderdrukt. Aan het linker zijvlak van balk 1 (knooppunten 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13 en 14) wordt
een verplaatsing in positieve y-richting voorgeschreven, waardoor het rechter zijvlak van
balk 1 (contactor) en het linker zijvlak van balk 2 (target) contact kunnen maken. In de
uitgangstoestand zijn de contactvlakken evenwijdig. De keuze van de contactelementen is
weergegeven in figuur 2.8. De voorgeschreven verplaatsing is zo gekozen dat er geen enkel
knooppunt van de elementen van de contactor op de randen van het target kan komen te
liggen. Een voorwaarde voor een geometrisch niet-lineaire berekening is dat de voorgeschreven verplaatsing niet te groot mag zijn, anders bevat de stijfheidsmatrix negatieve
diagonaalelementen en convergeert het oplosproces niet. Overigens zijn de resultaten van
het wel of niet vaststelien van contact voor de geometrisch lineaire en de geometrisch niet-
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contact vlakken

ovbouw kubus
no.: elm no.: elm

contact

14
1

1: 1

2: 1

1:1

2: 1

1:1

2: 1

1:1

2: 1

1: 1

2: 1

nee

i:1

2:1

ja

1:1

2:2

nee

1:2

2:2

nee

10
14

2

-

nee

10

3

14
4

-

10
14

5

10
14

6
10
14

7
10
14

10
Tabel 2.3: Resultaten van contactproblemen met twee kubusvormige lichamen.
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Figuur 2.7: Twee balken.
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Figuur 2.8: Keuze van contactelementen van de twee balken.
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I no. I orootheid I contact I
1
2

verpl.
kracht

ja
ja

Tabel 2.4: Resultaten van contactproblemen vaar twee balken.

lineaire berekening gelijk. De resultaten van DIANA van de eerste belastingsstap zijn in
tabel 2.4 weergegeven. Tijdens de tweede belastingsstap wordt aan de knooppunten van
balk 1 een verplaatsing in negatieve y-richting voorgeschreven. Het contact tussen de
balken wordt verbroken.
Bij het tweede voorbeeld wordt in plaats van een verplaatsing, een kracht voorgeschreven. In elk knooppunt van het linker zijvlak van balk 1 wordt in y-richting een
slappe veer bevestigd (voor de eigenschappen van het gebruikte type veer wordt verwezen
naar bijlage A). De verplaatsing in x- en z-richting in die knooppunten wordt onderdrukt. Tijdens de eerste belastingsstap wordt een kleine belasting in positieve y-richting
voorgeschreven, zodat de veren net genoeg rekken om contact tussen de twee balken te
laten optreden. De resultaten van de eerste belastingsstap zijn in tabel 2.4 weergegeven.
Tijdens de tweede belastingsstap wordt de eigenlijke belasting voorgeschreven. Een opmerking hierbij is dat bij een geometrisch niet-lineaire berekening de veerstijfheid groter en
de elasticiteitsmodulus kleiner gekozen moeten worden, omdat anders weer het probleem
van negatieve diagonaalelementen in de stijfheidsmatrix optreedt en het iteratieproces
dus niet convergeert. Overigens is het bepalen van de waarden voor de veerstijfheid en de
elasticiteitsmodulus een kwestie van proberen totdat de stijfheidsmatrix geen negatieve
diagonaalelementen meer bevat.
In tabel 2.4 zijn de resultaten van DIANA van de eerste belastingsstap weergegeven.
In de eerste kolom staat het nummer van het betreffende voorbeeld. In de kolom met
de titel ’grootheid’ is gegeven of er een verplaatsing of een belasting voorgeschreven is.
In de laatste kolom wordt d.m.v. ’ja’ of ’nee’ aangegeven of DIANA wel of geen contact
vaststelt. Wordt er geen contact vastgesteld, dan vindt doordringing plaats.
Wanneer een lichaam uit meerdere eiementen bestaat en er wordt rekening gehouden
met het feit dat er geen knooppunten van de contactelementen van de contactor op de
randen van de contactelernenten van het target komen te Eggen als er een verplzatsing
of een kracht wordt voorgeschreven, levert dit voor DIANA geen problemen op voor het
vaststellen van wel of geen contact.

Hoofdstuk 3

Tot slot
Aan de hand van de resultaten van de besproken voorbeelden kunnen een aantal conclusies
getrokken worden over de werking van de contact-algorithmen zoals die in DIANA geimplementeerd zijn. Wanneer geen enkel knooppunt van een contactelement op een rand
van een ander contactelement ligt, maar binnen het driehoekvormige contactelement , als
er contact optreedt tussen twee lichamen, stelt DIANA dit contact ook werkelijk vast.
Voor dit soort contactproblemen werken de contact-algorithmen naar behoren.
Wanneer er echter één of meerdere knooppunten van een contactelement op een rand
van een ander contactelement liggen als er contact optreedt tussen twee lichamen, stelt
DIANA dit contact in enkele gevallen wel vast. In andere gevallen treedt volgens DIANA
geen contact op tussen de lichamen, terwijl er wel degelijk contact plaats vindt. Over deze
problemen is contact geweest met TNO in Delft. De verklaring hiervoor luidt als volgt. De
positie van de knooppunten is slechts met eindige nauwkeurigheid vast te stellen. Aan de
rand van een contactelement kan door deze beperkte nauwkeurigheid niet met zekerheid
vastgesteld worden of een knooppunt binnen de driehoek van het contactelement valt of er
buiten. Daardoor kan het gebeuren dat een knooppunt dat eigenlijk op een rand van een
contactelement moet liggen, net binnen het contactelement komt te liggen of in andere
gevallen net er buiten.
Deze verklaring lijkt afdoende voor het geval de rand van een contactelement ook de
rand van de elementenmesh is. Toch blijken er problemen op te treden in het geval een
knooppunt op de rand van een contactelement terecht komt, maar nog niet op de rand
van een elementenmesh.
Voor het succesvol oplossen van contactproblemen met behulp van de contact-algorithmen
van DIANA moet er dus voor gezorgd worden dat er geen enkel knooppunt van de contactelementen van de contactor op een rand van de contactelementen van het target kan
komen te liggen, wanneer er een belasting of verplaatsing wordt voorgeschreven. Wanneer
er met elementenmeshes gewerkt gaat worden met veel elementen is niet altijd te voorkomen dat dit gebeurt. Voor modellen met grote hoeveelheden elementen zijn problemen
met de cont act-algorithmen niet uitgesloten.
Momenteel is de documentatie van de contactelementen [2], die op verschillende manieren verkregen werd, onvoldoende om er goed mee te kunnen werken. Bovendien volgen
verschillende updates van de contact-algorithmen elkaar op waarbij het onduidelijk blijft
wat de veranderingen inhouden.
Tot slot: dit onderzoek leidt tot de conclusie dat het gebruik van DIANA om contactproblemen op te lossen afhangt van de verdere ontwikkelingen van de contact-algorithmen.
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[i]DIANA Finite Element Analysis ( 1993 ) User's manual, Release 5.0, T.N.O. Bouw,

Delft, Nederland.
[2] DIANA Finite Element Analysis ( 1993 ) User's manual, Release 6.0 (copieën uit
voorlopige versie), T.N. O. Bouw, Delft, Nederland.

[3] P. Schaap Tweedimensionale contactalgorithmen in DIANA versie 5.1. WFW-rapport
nr.93.143.
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Omschrijving elementtypen
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3.1 1.4 TP18L Wedge, 6 nodes

(b) displacements

(c) stresses

Figure 3219 TPl8L Eiement
Theory:

Solid. Numerical integration. Isoparameuic interpolation: linear, serendipity.

Axes:
Variabies:

xyz.

Options:

User specifiedx- and y-axis. User specified integration scheme.
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3.1 1.7 HX24L - Brick, 8 nodes
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(a) topology

(c) stresses

(b) displacements

Figure 3229 HX24L Element
Theory:

Soiid. Numencai integration. Isoparametric interpolation: linear, serendipity.

Axes:

xyz.
u" = c u, uy u* > T , & = ( E ,

Variables:
Options:

T

7-

.
User specified x- and y-axis. User specified integration scheme. Incompatible modes.
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3.14.1 SPITR Translation Spring, 1 node

SPlTR

I
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,

Figure 3268 SPITR eiement

Theory:

Uni-axiai force.

Variables:

ci" i u,, E E AU, d Fx.
User specified x-axis.

Axes:

(b) displacement

(c) suess
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Theory:

Contact in 3-0configuxation. Linear interpolation

Axes:

Local axes: x from node 1 to node 2. z i eiemenr face, y i z , x (fig. 3271a).
Axes derived from node locations in deformed model.
T

Variables: u” = < ux u y UZ .

Opmerkelijke verschillen tussen

de DPAI'JA-Y~Is~
WUI

V O O ~ P14

november en de versie van na 14
november I993
De uitvoer van de DIANA-versie van na 14 november is minder duidelijk dan de uitvoer
van de oude versie van voor 14 november 1993. In de uitvoer van DIANA wordt informatie gegeven over de positie van de knooppunten t.o.v. het target door middel van het
aantal knooppunten dat geen contact of juist wel contact maakt, 'stickt' of doordringt
te vermelden. In de uitvoer van de oude versie was deze informatie duidelijk en kon
men aannemen dat wanneer alle knooppunten van de contactor contact maakten met
het target en het iteratieproces convergeerde, de contactvlakken tegen elkaar lagen en de
contact-algorithmen dus naar behoren werkten. Hierbij was het wel verstandig om ook
de informatie over verplaatsingen, krachten en spanningen te controleren. De regel

RELATIVE SOLUTION VARIATION = 0.134D-14

CHECK = TRUE

meldt dat het iteratieproces geconvergeerd is.
In de uitvoer van de nieuwe versie is de informatie over de positie van de knooppunten
t.o.v. het target niet meer eenduidig. Tijdens het iteratieproces komen steeds meer
knooppunten op het target te liggen, in het geval dat contact optreedt. Het punt waarop
d e knooppunten op het target liggen wordt echter moeilijker of niet bereikt. De nieuwe
versie heeft dus meer iteraties nodig om te convergeren. Om te concluderen dat het
contactprobleem correct is opgelost moet gekeken worden of het iteratieproces convergeert
en de getallen voor verplaatsingen, krachten en spanningen in de betreffende knooppunten
geen vreemde waarden vertonen. Indien dit het geval is, mag aangenomen worden dat
het oplosproces correct verlopen is.
Om te kijken of de getallen voor de krachten in de uitvoer niet-reële waarden hebben,
zijn o.a. de residuele krachten belangrijk. Omdat in de handleiding van DIANA [i]niet
vermeld is wat deze krachten voorstellen, zal deze term kort toegelicht worden. Aan een
lichaam worden randvoorwaarden voorgeschreven, zoals b.v. het voorschrijven van verplaatsingen en krachten. De krachten die deze randvoorwaarden bewerkstelligen, worden
de residuele krachten genoemd.
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