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overzicht

1

SAMENVATTING
In dit verslag wordt een basis gelegd voor het berekenen van verschuivingen van de
eigenfrequenties van een constructie als gevolg van een initiële belasting op deze
constructie; bij deze belasting moet gedacht worden aan een kracht op de randen (randbelasting) of een temperatuurverandering. Aanleiding tot dit onderzoek waren de resultaten
vm R.Vercammen (Cl I]) bij metingen aan een ARALL (Aramide &uminiumlaminaat)
vliegtuigromppaneel.
Allereerst is gezocht naar de numerieke uitwerking voor dit soort problemen binnen het
eindige elementen pakket DIANA 5.0, omdat een directe berekening niet mogelijk bleek.
Met behulp van de gemaakte specifieke programmatuur zijn berekeningen voor de
eigenfrequenties als functie van een randbelasting gedaan aan eenvoudige constructies
zoals een vlakke plaat en een plaat met verstijver. De numerieke resultaten zijn vergeleken
met benaderingsformules zoals deze in [3] vermeld staan ter controle van de geïmplementeerde rekenmethode. Daarnaast zijn experimenten gedaan ter ondersteuning van de
resultaten met behulp van een voor deze problemen gemaakte testopstelling. Met dezelfde
rekenmethode zijn ook berekeningen gedaan ter bepaling van de eigenfrequenties als
functie van een temperatuurverandering, waarbij gerekend is met de theoretische uitzettingscoëfficiënten welke op hun beurt voor het specifieke geval van ARALL ook experimenteel geverifieërd zijn. De uitkomsten voor de temperatuurafhankelijke berekeningen
zijn aan de hand van een spanningsvergelijking teruggekoppeld naar de eerdere berekeningen voor een randbelasting, omdat hiervoor in de literatuur geen vergelijkende resultaten
aanwezig waren.
Besloten wordt met de berekening van de eigenfrequenties van een gedeelte van het
vliegtuigromppaneel als functie van de temperatuur met de geïmplementeerde programmatuur binnen DIANA 5.0 aan de hand van een eindige elementen model van dit paneel, wat
uit IDEAS is geconverteerd naar een DIANA invoerfile, ter illustratie van de mogelijkheden van de programmatuur en voor een praktische interpretatie van de numerieke
resultaten. In een volgend onderzoek zouden deze resultaten experimenteel geverifieërd
kunnen worden.
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Hoofdstuk 1:Inleiding

1

1.INLEIDING

In dit afstudeerverslag wordt geprobeerd een basis te leggen voor eigenfrequentieverschuivingen van een constructie als gevolg van een belasting op deze constructie
welke spanningen induceert, in dit geval behelst het spanningen als gevolg van een
temperatuurverandering. De reden waarom dit gebeurt vindt zijn oorsprong in de gemeten
eigenfrequentieverschuivingen van een ARALL-vliegtuigromppaneel zoals deze zijn
geconstateerd door R. Vercammen (WFWrapportnr. 92.096); deze verschuivingen zijn van
belang voor de geluidsproduktie in het vliegtuig als gevolg van de door de propellers
veroorzaakte drukgolven: het "door te geven" geluid hangt af van het trillirigsgedrag van
de vliegtuigromp.
In het geval van het vliegtuigromppaneel wordt de temperatuur als de voornaamste
oorzaak van deze verschuivingen gezien; het verschil in uitzettingscoëfficiënten van de
verschillende onderdelen en de opbouw van het ARALL-paneel zou inwendige spanningen
veroorzaken. Om voor dit soort problemen een solide basis te leggen en inzicht te krijgen
in het probleem is gekozen voor een gefaseerde opzet. Alhoewel het paneel van ARALL
is, wat orthotrope materiaaleigenschappen heeft, is allereerst gekeken naar een isotroop
materiaal (aluminium) om het geheel overzichtelijk te houden en de terugkoppeling van
praktijk naar theorie makkelijker te maken. In een later stadium wordt dan de stap
gemaakt naar het ARALL, waar ook metingen aan zijn verricht voor de bepaling van
enkele voor dit probleem relevante materiaaleigenschappen.
Er wordt begonnen in hoofdstuk 2 met een theoretische basis voor het probleem gevolgd
door de numerieke uitwerking van het probleem neerkomend op het berekenen van
eigenfrequentieverschuivingen met het Eindige Elementen Methode-pakket DIANA 5.O,
wat in hoofdstuk 3 wordt behandeld. Om de hieruit volgende resultaten te verifiëren
worden experimenten gedaan (hoofdstuk 4) zodat de theorie getoetst kan worden in de
praktijk. Op grond van de vergelijking van de resultaten van de theorie en de experimenten wordt in hoofdstuk 5 gekeken naar het vliegtuigromppaneel ter berekening van de daar
optredende eigenfrequentieverschuivingen in relatie tot temperatuurverhoging. Hierna
volgen in hoofdstuk 6 de conclusies en de aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek.

_ _ _ _ ~

~

~
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Hoofdstuk 2: Probleemomschrijving

2.PROBLEEMOMSCHRIJVLNG
2.1 Omschrijving
Het probleem kan als volgt geformuleerd worden: het veranderen van eigenfrequenties van
een constructie als gevolg van spanningen (zogenaamde 'in-plane forces') in het materiaal,
de manier waarop deze spanning wordt geïnduceerd is in eerste instantie niet van belang.
Het berekenen van het vrije ûillingsgedrag van een lineair systeem gebeurt normaliter door
het oplossen van de volgende vergelijking:
Mq + Bd$ + Kq = O
w

,

.

w

-

met hierin M, B, en K respectievelijk de massa-, dempings- en stijfheidsmatrix en q de
kolom met vrijheidsgraden van het systeem. Voor de in dit onderzoek beschouwde
problemen mag de demping verwaarloosd worden (zie [li]) zodat de B,-matrix wegvalt en
er over blijft:

De M en K-matrix zijn te bepalen uit de materiaaleigenschappen en de geometrie
waarvoor geldt:

K=JETEIIdV

(2.4)

hierin zijn 3 de matrices met interpolatiefuncties, de matrices met afgeleiden van de
interpolatiefuncties naar de vrijheidsgraden en is 0 de constitutieve matrix welke de relatie
tussen de spanning en de rek beschrijft (functie afhankelijk van E en 'u in het geval van
een isotroop materiaal). We gaan daarbij veelal uit van een lineaire relatie voor het
constitutief gedrag en een 'spanningsloze' begintoestand. Voor de beschrijving van ons
probleem kunnen we echter niet uitgaan van een spanningsloze begintoestand: er zijn
spanningen in het materiaal als gevolg van randbelasting of temperatuurverhoging. De op
te lossen vergelijking voor onze situatie is dus anders. De achtergronden voor de aanpassing van de vergelijking 2.4 staan aangegeven in [2], [7] en [i21 (zie Bijlage 1).
De aanpassing van de vergelijking 2.4 komt neer op het optellen van een extra term, G9
bij de 'originele' stijfheidsmatrix K; deze extra term heeft de structuur van een geometri-
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sche stijfheidsmatrix zoals deze ook bij stabiliteitsberekeningen wordt gebruikt:

KG =

8
' o,,

dV

(2.5)

hierin is o, de voorspanningsmatrix, welke het gevolg is van een initiële belasting op de
constructie. De op te lossen vergelijking 2.2 wordt daarmee:

=O

Mq + ( K +K,&
N

N

Deze 'update' van de stijfheidsmatrix resulteert over het algemeen in een verandering van
de eigenfrequenties. In het specifieke geval van een rechthoekige plaat is de eigenfrequentieverschuiving als gevolg van een randbelasting ook te berekenen aan de hand van
"handformules " ([3]); daarbij wordt er van uitgegaan dat de eigenúillingsvormen hetzelfde
blijven waarna via het principe van Rayleigh-Ritz een benadering voor de eigenfrequenties
kan worden bepaald (en dus alleen de waarde van de eigenfrequentie verschuift). Uit deze
handformules blijkt dat de verschuivingen afhankelijk zijn van de randvoorwaarden voor
de plaat en de richting en grootte van de randbelasting. De theorie achter eigenfrequentieverschuivingen is dus vrij direkt en duidelijk, de implementatie in een EEM-pakket levert
echter 'problemen' op omdat de directe koppeling tussen voorspanningen en eigenfrequenties niet aanwezig is. Via een alternatieve weg (gebruik makend van de mogelijkheden van
het Eindige- Elementen Methode pakket voor het
uitvoeren -van
een -niet-lineaire
statische
analyse) kan het doel echter toch worden bereikt.
~-

-

-~

2.2 Numerieke uitwerking
Het hiervoor beschreven probleem wordt opgelost voor het specifieke probleem van een
"los" opgehangen vliegtuigromppaneel waarvan de eigenfrequenties verschuiven als gevolg
van een temperatuurverandering. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak: in het eerste
gedeelte wordt gerekend aan een vlakke plaat welke belast wordt door een verdeelde
randbelasting en daarna door een belasting als functie van een temperatuurverhoging. De
numerieke resultaten worden vergeleken met experimentele resultaten ter controle van de
theoretische achtergrond. De volgende stap is dan het kijken naar een vlakke plaat met
verstijver waar inwendige spanningen ontstaan als gevolg van verschil in materiaaleigenschappen (met name de uitzettingscoëfficiënten) bij temperatuurverhoging. Deze resultaten
kunnen dan 'vertaald' worden naar het paneel, waaraan in het laatste gedeelte wordt
gerekend en gemeten.
Voor het numeriek oplossen van het probleem is gekozen voor DIANA 5.0 (TNO-bouw,
Delft [lo]) omdat dit pakket de mogelijkheid bezit ook niet-lineair te rekenen; dit in
tegenstelling tot IDEAS (SDRC). DIANA is opgebouwd uit verschillende modules voor de
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berekening en analyse van een systeem. De gebruikte modules zijn die voor een lineairstatische berekening, een niet-lineaire berekening en de lineaire dynamische berekening.
Voor de hiervoor beschreven berekeningen zou de stijfheidsmatrix aangepast moeten
worden voordat een dynamische berekening (=oplossen eigenwaardeprobleem) kan worden
uitgevoerd; dit is binnen DIANA echter niet (direkt) mogelijk: eerst wordt er een lineairstatische som gedraaid waar voor een gegeven belasting de vervormingen, spanningen,
redctkhachten etc. i?itgeekend worden, daarna kan een dynamische analyse (vrij
trillingsgedrag) gedaan worden; echter zonder belastingen. Om toch verschil in de
eigenfrequentie-berekeningen voor de 2 gevallen (één zonder voorspanningen en één met
voorspanningen) te krijgen moet de stijfheidsmatrix dus aangepast worden. Dit kan binnen
DIANA met behulp van een niet-lineaire analyse.
Het gestelde doel kan bereikt worden door eerst met een lineair-statische analyse berekende spanning als beginspanning, een niet-lineare analyse uit te voeren en de stijfheidsmatrix
op grond van deze spanning (als gevolg van een randbelasting) aan te passen. De volgende
stap is het uitvoeren van een dynamische analyse met het model waarmee de niet-lineaire
analyse is uitgevoerd. De programma-invoer staat vermeld in Bijlage 2, alwaar de
praktische implementatie te zien is. Voor een vlakke plaat met een randbelasting kunnen
de resultaten vergeleken worden met de theorie in Blevins [3] ter controle van de
resultaten van het numerieke proces. De niet-lineaire analyse moet uitgevoerd worden
zonder belasting- of tijdstappen, maar met één stap ter 'verdiscontering' van de beginspanning.
~

~~

~

~~

~

~~
~~

~~
~

~
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Hoofdstuk 3: Verandering van eigenfrequenties

3. VERANDERING VAN EIGENFREQUENTIES VAN EEN VLAKKE PLAAT
3.1 Inleiding
Het eerste doel is het berekenen van (eventuele) eigenfrequentieverschuivingen van een
rechthoekige aluminium plaat welke aan 2 zijden is opgelegd ('simply supported'). Deze
verschuivingen zijn berekend voor 2 belastingsgevallen:
- krachten (randbelasting N, en N,)
- temperatuurverhoging

'free'

Y
A

L

L.
Z

'free'

px=o
py='wij'
'ss': simply supported u, = O 'pz= O
f i g 3.1 Plaat met richtingen en randvoorwaarden
u,=o

%=O

Doordat de plaat (fig 3.1) aan 2 zijdes is gefixeerd ontstaat in de plaat spanning; voor een
"losse" -plaat is er bij temperatuurverhoging- géén- spanningsinductie. Voor d e -latere
probleemstelling is het belangrijk ook te kijken naar een plaat met verstijver van een ander
materiaal dan de plaat om te zien of hierdoor eigenfrequentieverschuivingen optreden bij
temperatuurbelasting; dit als gevolg van het verschil in uitzetting waardoor er inwendige
spanningen ontstaan in de constructie. Hierbij moet gedacht worden aan een vlakke plaat
met op alle 4 de randen verstijvers (vergelijk situatie paneel).
-

De berekeningen worden allereerst met een aluminium plaat gedaan, daarna kijken we naar
A R U waar ook rekening gehouden dient te worden met de opbouw van het materiaal
uit verschillende lagen waardoor in het materiaal zelf al inwendige spanningen ontstaan bij
temperatuurverhoging. De uitzettingscoëfficiënten van het ARALL in de x- en y-richting
staan in Bijlage 3 vermeld met metingen op grond waarvan wordt geconcludeerd dat er
gerekeod !cm w i d e n met de theoretisch bepaalde uitzettingscoëfficiënten. De in dit
hoofdstuk berekende waarden voor de eigenfrequenties zullen in een volgend hoofdstuk
experimenteel bepaald worden waarna een vergelijking plaats kan vinden met de in dit
hoofdstuk gevonden resultaten. Voor de temperatuurberekeningen zijn (nog) geen
experimenten gedaan ter vergelijking met de numerieke resultaten, vandaar dat er een
terugkoppeling wordt gemaakt via de optredende spanningen.

-

~
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3.2 Vlakke plaat met randbelasting
3.2.1 Analytisch
Er is gekozen voor deze situatie omdat hiervoor benaderingsoplossingen te vinden zijn in
het boek van Blevins [3]. Allereerst zijn de eigenfrequenties analytisch berekend volgens
de formule:
2H.H.D
4D,(JiJj-HiHj)
1 J
xY+
a2b2

a2b2

1

(3.1)

met hierin D,, Dy en D
, parameters om het (orthotrope) materiaalgedrag te beschrijven,
Gi,Gj, Hi, Hj, Ji en Jj parameters afhankelijk van de randvoorwaarden en trillingsvorm
(vermeld in [3]) en a en b respectievelijk de lengte en breedte van de plaat en y de massa
per oppervlakte. De indices voor de frequenties welke in de tabellen staan, slaan op de in
de formules gehanteerde indices i en j welke aangeven hoeveel knopen en buiken er bij
die trillingsvorm zijn. Deze in Blevins vermelde formule geldt voor rechthoekige platen
(aanname: dikte veel kleiner dan de lengte en breedte). De uitkomsten zijn vergeleken met
de numeriek berekende eigenfrequenties m.b.v. DIANA voor deze plaat.
De volgende stap is het aanbrengen van een randbelasting op bepaalde randen van de plaat
en de eigenfrequenties opnieuw berekenen met inachtname van deze belasting. Blevins
geef€ vöör ëën-üniforme randbelasting-op 2-of 4-randen van-de-plaat de-volgende-formule
voor de eigenfrequenties:
(3.2)
4ya2 4yb2
waar f, de eerder berekende "onbelaste" eigenfrequentie is en NI en N, de randbelastingen
op de lengte- en breedtezijde. Een positieve N betekent dat de constructie op trek wordt
belast. Deze formule heeft eenzelfde structuur als die welke gebruikt wordt bij stabiliteitsberekeningen. De randbelasting waarbij de 1" eigenfrequentie nul wordt zou dus gelijk
moeten zijn aan de kniklast van de plaat, wat we later kunnen verifiëren aan de hand van
de grafiek van de eigenfrequentie uitgezet tegen de randbelasting en de theoretisch
berekende kniklast (Bijlage 4).
Voor een vierkante aluminium plaat van 20 bij 20 cm en 1 mm dikte welke aan 2 zijden
is opgelegd komen hieruit de volgende resultaten voor verschillende randbelas tingen
volgens de in (3.1) en (3.2) vermelde formules: tabel 3.1.
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e

I
I

20 N/m

59.67

fl2

fl3

II

~

7

40N/m

1

60.07

I
1

200N/m

I

60.44

I
I

400 N/m

I

63.43

66.98

100.0

100.23

100.46

102.29

227.56

227.67

227.76

228.57

229.58

241.70

242.09

245.13

248.88

289.92

290.24

292.78

295.92

-i

I -4OON/m 1
1 51.33 (1

I

285.15

tabel 3.1. Analytische resultaten aluminium plaat
De bij deze eigeflfrequenties horende eigentrillingsvormen staan in Bijlage 5 aangegeven.
Aan deze resultaten is al te zien dat de richting van de verschuivingen afhankelijk is van
de richting van de randbelasting wat op zijn beurt weer een druk- of trekspanning
betekent. Voor ARALL zijn deze waarden ook te berekenen door de matrices die het
mechanisch gedrag karakteriseren om te schrijven naar orthotrope materiaaleigenschappen;
dus door het meenemen van E,, Q, v,, v,, als relevante parameters. Deze zijn echter niet
éénduidig bekend (zie [SI) en niet direct te bepalen met de in de formules gebruikte
uitdrukkingen.
~-

-~
3.2.2 Nümèriek
Met behulp van DIANA zijn voor dezelfde plaat ook de eigenfrequenties berekend aan de
hand van een 15*15 mesh van 'curved shell' elementen. De grootte van de mesh volgde
uit het oogpunt nauwkeurigheid vs. tijd (stap naar 20 * 20 mesh levert 0.5% nauwkeurigere eigenfrequenties bij ongeveer 5% langere rekentijd); de 'curved shell' elementen zijn
een goede benadering voor het modelleren van het paneel. De eigenfrequenties zijn te
berekenen met de module EIGEN. Het berekenen van de verschuivingen met DIANA kan
echter niet direkt door het meenemen van een kracht in de dynamische (=eigenwaarden)
berekeningen; hiervoor is een omweg nodig (zie Bijlage 1 en 2).
~

~

~~~

~

~~

~~~~~

~

~~

~~

~~

Bij de berekeningen dient opgemerkt te worden dat de oplegging aan één kant een
translatie moet kunnen ondergaan in de 1-richting omdat er anders geen spanning in de
plaat wordt geïnduceerd als de randbelasting op de rmd van de oplegging werkt; dit maakt
geen verschil voor de berekening van de eigenfrequenties; deze zijn voor een opgelegde
plaat zonder translatie-mogelijkheid hetzelfde als voor een opgelegde plaat inet translatiemogelijkheid. De resultaten voor de numerieke berekeningen staan in de onderstaande
tabel 3.2 :
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Y

O N/m

20 N/m

40 N/m

200 N/m

400 N/m

-400 N/m

fl

59.65

60.04

60.42

63.41

66.95

51.32

f2

98.9

99.12

99.35

101.2

103.41

94.16

f3

227.2

227.29

227.4

228.26

229.33

225.0

f4

245.8

249.63

253.34

238.2

f5

292.6

295.72

298.8

286.3

tabel 3.2 Numerieke resultaten aluminium plaat (I mm dik)
Dezelfde berekeningen zijn ook gedaan voor ARALL, nu echter met kwadratische
elementen omdat deze nodig zijn voor het modelleren van 'gelaagde' materialen, er kan
niet gerekend worden met laminaatmatrices zoals in IDEAS. De materiaalgegevens welke
gebruikt zijn staan in Bijlage 6 vermeld en zijn overgenomen uit [6] en [li]. Omdat deze
niet allemaal één-éénduidig vast staan kunnen de resultaten eventueel afwijken van later
experimenteel te bepalen resultaten. Deze afwijking moet dan wel een structurele afwijking
(zelfde richting) zijn doordat één van de parameters een andere waarde heeft dan de
'echte' voor die materiaaleigenschap geldende waarde.
~~

De rekentijd- voor deze berekeningen is groter vanwege het gebruik van kwadratische
elementen en het feit dat de 'totale' materiaaleigenschappen bepaald worden uit de
eigenschappen van de verschillende lagen (DIANA geeft niet aan hoe de totale eigenschappen 'geassembleerd' worden maar de resultaten voor een onbelaste plaat zijn
praktisch hetzelfde als met IDEAS waar laminaatmatrices gebruikt worden).

fl

f2

100 N/m

O N/m

NI

400 N/m

-100 N/m

1

74.6

I

75.9

80.1

I

73.1

I

121.7

I

122.6

125.2

I

276.6

120.9

1
I

118.2

I

274.6

1

273.3

1

300.3

I

296.0

I

356.5

I

352.9

I

301.7

303.2

307.4

358.9

362.4

I

68.5

I

I

357.7

-400 N/m

I

I

tabel 3.3 Numerieke resultaten ARALL-plaat (1.2 mm dik)

9

Hoofdstuk 3: Verandering van eigenfrequenties

Voor de eerste eigenfrequentie van beide platen als functie van de randbelasting levert dit
het volgende beeld op, welke de trend voor al de berekende eigenfrequenties weergeeft:
aiuminium

Hz

1

50

100

150

200
250
randbalasmg

300

350

400

3.2 Eerste eigenfrequentie - randbelasting voor aluminium en ARALL-plaat

In de grafieken is te zien dat de eigenfrequenties stijgen bij toename van de randbelasting
(trek), de stijging is voor de ARALL-plaat minder als die van aluminium: vergelijk
relatieve stijging van beide grgieken. De stijging lijkt lineair maar vergelijking met
formule 2.2 leert dat deze stijging volgens een ’wortel’ verloopt, wat ook te zien is als de
eigenfrequentie wordt uitgezet over een veel groter randbelasting-gebied (1500 N/m, bijna
gelijk aan de kniklast).

3.2.3 Vergelijking
De resultaten komen voor de aluminium plaat goed overeen met die volgens Blevins [3]:
figuur 3.3. Het feit dat de richting van de randbelasting de richting van de verschuivingen
bepaalt, kan een bevestighg zijm voor de gebruikie methode. Op g m d fiervan kani gezegd
worden dat de resultaten kloppen; het praktische gedeelte komt in hoofdstuk 4 aan bod. In
de berekeningen voor ARALL dient ook rekening gehouden te worden met de richtingsafhankelijke eigenschappen van het ARALL. In deze berekeningen wordt het materiaal in de
hssfdfiehtimg vaff de aramide-vezels belast, voor een belasting in de richting loodrecht ~p
de vezels verschuiven de eigenfrequenties relatief minder.

Hoofdstuk 3: Verandering van eigenfrequenties
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+

Blevins:
DIANA: o

O

jìg.3.3 Resultaten Blevins vs. DIANA 5.0
eerste eigenfrequentie aluminium plaat

3.3 Vlakke plaat met verstijver
Voor dezelfde plaat als in 3.2 maar nu met een dwarsgeplaatste t-vormige verstijver van
aluminium (fig 3.4) zijn ook berekeningen gedaan voor de eigenffequenties.
~~

~

~~

~~

~

’free’
I

1

fig.3.4 plaat met ‘t-vonnige verstiher (gearceerd)
De randbelasting is nu op 2 verschillende plaatsen aangebracht:
op de rand van de plaat zoals in 3.2.1 (NI)
op de zijkant van de verstijver (NJ

-

Dit leverde voor de aluminium plaat de volgende (numerieke) resultaten binnen DIANA
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5.0:
N1,

"2

40 N/m
op plaat

40 N/m

400 N/m
op plaat

fl

54.07

59.21

53.48

53.62

53.47

f2

84.18

87.45

83.98

84.74

f3

237.95

244.46

237.22

237.39

237.22

f4

298.96

304.16

298.4

298.57

298.4

fs

468.10

47 1.74

467.7

467.94

467.7

'

83.82

tabel 3.4 Numerieke resultaten aluminium plaat met verstijver
Deze resultaten kunnen vergeleken worden met een temperatuurbelasting van een plaat,
met een verstijver met andere uitzettingscoëfficiënten: denk aan inwendige spanningen die
ontstaan als gevolg van verschillende uitzettingscoëfficiënten, wat dus neerkomt op de
belasting N2 in het bovenstaande geval. De verschuiving is in dat geval een stuk minder
dan in het 1" geval waar een randbelasting op de hele rand werkt (NI).

3.4 Temperatuurbelasting

~~~

~

-

~~

~~~~

Na de berekeningen van de eigenfrequentieverschubingen als gevolg van een randbelasting, zijn we overgestapt naar de numerieke berekening voor een plaat met een temperatuurbelasting (fig 3.5). In principe zou dezelfde weg bewandeld kunnen worden als die, die
voor de randbelasting is bewandeld, ware het niet dat er hier problemen om de hoek
kwamen in de vorm van numerieke "instabiliteiten". De berekeningen met een temperatuurverhoging leverden 'negative pivots' (spil van matrix negatief), welke waarschijnlijk
het gevolg zijn van :
- te hoge temperatuurbelasthg (zie vergeljjking spanningen: Bijlage 4)
- "verkeerde" randvoorwaarden

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

'free'
'ss'

'ss'
1

Y '

L

'free'

fig 35 Plaat met richtingen en randvoorwaarden

.i
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Deze problemen zijn (gedeeltelijk) te omzeilen door het kiezen van een kleinere temperatuurverhoging en het veranderen van de randvoorwaarden. Het veranderen van de
randvoorwaarden komt neer op het toestaan van een translatie in y-richting voor de
oplegging om zodoende de randvoorwaarden voor spanning en verplaatsingen in die
punten te verminderen (2" orde randvoorwaarden). Om een singuliere K-matrix te voorkomen ('rigid body modes' mogelijk: numerieke problemen) zijn er op de 4 hoekpunten
slappe veren bevestigd. Voor een terugkoppeling van de voor deze situatie volgende
verschuivingen worden de spanningen voor de temperatuur- en randbelasting vergeleken
(Bijlage 4).

3.4.1 Temperatuurbelasting binnen DIANA
Voor een beter inzicht in de problemen welke bij een temperatuurbelasting optreden kan
het beste gekeken worden naar de rekenmethode voor deze specifieke belasting omdat
deze afwijkt van andere belastingen.
De temperatuurbelasting wordt per element opgegeven t.0.v een referentietemperatuur van
0°C welke wordt omgerekend naar equivalente knooppuntsbelastingen welke op hun beurt
een bijdrage leveren aan de righthandside-vector (r.h.s) ter grootte:

&-

Fo= B%,dV
~~

(3.3)

met q,de rek als gevolg van de temperatuur welke gedefinieerd is als a * T m e t T het
temperatuurverschil t.0.v de referentietemperatuur en a de lineaire uitzettingscoëfficiënten
in de 3 richtingen. Het verrekenen van deze rek in de spanningen gebeurt volgens:
0=

E(&-%)
+ o,

(3.4)

Ondanks een bijdrage aan de r.h.s-vector beschouwt DIANA een temperatuurbelasting niet
als een opgelegde kracht: krachten a.g.v een temperatuurverhoging worden niet opgeteld
bij de totale externe opgelegde krachten ('sum of forces') maar beschouwd als 'internal
forces' en kunnen als zodanig niet geïncrementeerd worden in een niet-lineaire analyse

[lol.
Naast de berekeningen voor een aan 2 zijden opgelegde plaat wordt er ook gekeken nam
een "los" opgehangen plaat met verstijver van een ander materiaal om te kijken of hier
door het verschil in uitzetting en de daardoor optredende spanningen, Verschuivingen in de
eigenfrequenties te berekenen zijn. In de berekeningen is gebruik gemaakt van de
theoretisch bepaalde uitzettingscoëfficiënten, welke voor het specifieke geval van een 1.2
mm dik A W L goed overeenkwamen (Bijlage 3).

1.0 OC

0.5 OC

0.75 OC

fi

41.89 Xa

27.44 Hz

fi

88.94 Hz

83.51 Hz

77.71 Hz

f3

223.03 Hz

220.92 Hz

212.89 Hz

f4

229.97 Hz

221.60 Hz

218.79 Hz

f5

279.38 Hz

272.53 Hz

265.50 Hz

Frequentienverhoging

'negatief'

tabel 3.5 Resultaten temperatuur-frequentie berekening
De "onbelaste" eigenfrequenties zijn dezelfde als die in de tabel 3.2. Vergelijken we de bij
deze temperaturen optredende spanningen en reaktie-krachten echter met de voor een
randbelasting optredende zelfde grootheden dan komen de frequentieverschuivingen goed
overeen. Fysisch zijn deze resultaten echter niet te begrijpen: veel te kleine T-verschuivingen voor te grote frequentie-veranderingen; merk op dat de oplegging in de berekeningen
niet uitzet. Deze resultaten geven aan dat de plaat bij ongeveer 1 OC temperatuurverhoging
knikt! In Bijlage 4 staat de link via de optredende spanningen naar de kniklast aangegeven.

3.4.3 Los opgehangen plaat met verstijver
De volgende stap in het verklaren van de optredende eigenfrequentieverschuivingen van
het paneel is het berekenen van deze verschuivingen voor een constructie die los is
opgehangen; hier ontstaan vervormingen en dus spanningen als gevolg van het verschil in
(mechanische) eigenschappen van de verschillende 'onderdelen'.

Een eerste stap is de berekening van een plaat met verstijver (plaat 20*20 cm) welke uit 2
verschillende materialen bestaat; bij ARALL is een andere belangrijke factor het feit dat
door de gelaagde opbouw het materiaal richtingsafiankelijke w i a e e r l a ~ e ~ g e n s @ hbezit
a~~e~
en er in het materiaal zelf al spanningen ontstaan bij temperatuurverhoging. Door een
temperatuurverhoging vervormt de constructie wat resulteert in spanningen die een
bijdrage leveren aan de K-matrix zodat de eigenfrequenties verschuiven. Vraag is in welke
richting en wat de ordegrootte van deze verschuivingen Is.
De berekeningen voor de los opgehangen plaat zijn gedaan met een C-vormige verstijver;

-
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allereerst is gerekend aan een aluminium plaat met een aluminium verstijver met verschillende uitzettingscoëfficiënten en dezelfde mechanische eigenschappen, in tweede instantie
aan een ARALL plaat met een aluminium verstijver (fig.3.6).

jìg.3.6 plaat met verstijver
Er is gekozen voor een C-vormige verstijver omdat het paneel als het ware ook aan C-vormige balken is geklonken. De resultaten voor deze berekeningen zijn (fysisch)
- ~- - goed te
plaatsen: afhankelijk van het verschil in richting van de uitzettingscoëfficiënten verschuiven de eigenfrequenties. Ook de relatie temperatuurverhoging-frequentieverschuiving is
"realistischer": een verhoging van de temperatuur met 10°C resulteert in een verschuiving
van de eigenfrequentie van ongeveer 1 Hz (vergelijk resultaten Vercammen [111). Opgemerkt dient te worden dat de berekeningen met de niet-lineaire module niet kan zonder
een randvoorwaarde (inklemming, oplegging etc.). Een verklaring is vooralsnog niet te
geven. In de berekeningen is gekozen voor een "irrelevante' translatie-onderdrukking: géén
verschil in eigenfrequenties voor "los" opgehangen en met een randvoorwaarde opgehangen plaat.
De resultaten voor de 2 verschillende soorten aluminium (a = 23 * l o 6 K-'voor de plaat
en a = 15 *
K-l voor de verstijver) leverde een daling van de eigenfrequenties:
drukspanning op de plaat als gevolg van het lager zijn van a van de verstijver. Voor een
ARALL plaat (5 lagen) met een aluminium verstijver stijgen de eigenfrequenties: een
directe verklaring is niet te geven in verband met de rkhtingsafhankelijke eigenschappen
van het ARALG in eerste instantie kan gedacht worden aan een trekspanning in de plaat.
De resultaten staan in onderstaande tabellen aangegeven.

irrelevante RVW

'los'

io'c

15'C

20'c

98.53 Hz

98.50 Hz

98.32 Hz

98.23 Hz

98.14 Hz

127.81 Hz

127.80 Hz

127.79 Hz

127.79 Hz

127.79 Hz

197.90 Hz

197.90 Hz

197.83 Hz

197.79 Hz

197.76 Hz

249.0 Hz

249.0 Hz

248.84 Hz

248.76 Hz

248.68 ppz

tabel 3.6 Resultaten aluminium plaat en verstijver

irrelevante RVW

'los'
~~

5OC

15'C

~

118.61 Hz

118.59 Hz

119.39 Hz

120.95 Hz

145.52 Hz

145.51 Hz

145.54 Hz

145.59 Hz

236.45 Hz

236.45 Hz

236.63 Hz

237.00 Hz

308.0 Hz

308.0 Hz

308.70 Hz

310.03 Hz

tabel 3.7 Resultaten ARALL plaat en aluminium verstijver
-

3.5 Evaluatie

-

De resultaten die in dit hoofdstuk zijn gevonden geven aanleiding tot een kort overzicht
met op- en aanmerkingen. De berekende eigenfrequentieverschuivingen met de formules
(3.1) en (3.2) uit [3] en het Eindige Elementen Methode pakket DIANA komen voor een
randbelasting goed overeen. De eigenfrequentieverschuivingen voor een temperatuurverandering zijn bij een opgelegde plaat fysisch moeilijk te interpreteren, terugkoppeling via de
optredende spanningen ondersteunen deze resultaten echter. Voor een "los" opgehangen
plaat moet vanwege de niet-lineaire analyse binnen DIANA 5.0 een "irrelevante" randvoorwaarde worden geïntroduceerd maar de resultaten voor de eigenfrequentieverschuivingen als gevolg van een temperatuurverandering zijn goed te plaatsen.
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4. EXPERIMENTEN

4.1 Inleiding
De in het vorige hoofdstuk gepresenteerde numerieke en analytische resultaten voor de
eigenfrequentieverschuivingen als gevolg van een randbelasting zijn ook experimenteel
bepaald aan een aluminium en ARALL plaat met de in figuur 4.1 schematisch weergegeven opstelling (uitwerking Bijlage 7):

1. AT-386
2. voeding kracntopnemei
3. Bwf-Kjaer versterker
4. Exntatie-hamer
S. VeRnellingsopnemer
6. Vooqa&m&t

7. 'Vaste' oplegging
a.
oplegging

7

8

jìg.4.1 Schematische weergave testopstelling

De eigenfrequenties van de plaat kunnen bepaald worden aan de hand van de amplitudes
van de plaat die gemeten worden met behulp van een versnellingsopnemer welke op de
plaat is geplaatst. De excitatie gebeurt met behulp van een hamertje waarmee een
krachtpuls op de plaat wordt "aangebracht". De hamer en versnellingsopnemer zijn beide
aangesloten op versterkers die het signaal versterken en "doorgeven" naar de pc met het
DiFa D-TAC 100 programma ([li] en [SI) welke de signalen (eventueel) bewerkt en
verwerkt. Resultaat- zijn o.a de frequentie-responsfunctie (FW) van de plaat en de
amplitude-frequentie grafiek. De voor ons belangrijke invloedsfactoren bij de meting zijn:
- plaatsing versnellingsopnemer
plaats van excitatie
oplegging van de plaat
We gaan in het volgende stuk kort op deze 3 factoren in.

-
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4.1.1 Plaats versnellingsopnemer
De versnellingsopnemer moet dusdanig geplaatst zijn dat de trilling van de plaat op een
goede manier gemeten kan worden. Belangrijk hierbij zijn de numeriek bepaalde eigentrillingsvormen (Bijlage 5 ) want op grond hiervan kan gezegd worden waar de 'buiken' en
'knopen' globaal komen te liggen wat van belang is bij de te meten versnelling. Het is
namelijk zo dat we die plaats voor de metingen zoeken waar het ingangssignaal (versnelling) g r ~ ois;
t dus niet ~p de hopen want hier is deze versnelling praktisch nul zodat het
gemeten ingangssignaal (te) klein is. Op grond van deze overwegingen is er dan ook voor
gekozen de eigenfrequentie en bijbehorende verschuivingen per frequentie te meten wat
neerkomt op steeds een andere plaats voor de versnellingsopnemer per eigenfrequentie
(Bijlage 7); op deze manier is het signaal voor de desbetreffende eigenfrequentie steeds zo
duidelijk mogelijk. Ondanks deze methode bleek het niet goed mogelijk de 3" en hogere
eigenfrequenties goed te bepalen: teveel spreiding in de resultaten zodat deze in de tabel
alleen voor de onbelaste situatie zijn opgenomen (vergelijk resultaten P. Harrewijne WFW
rapportnr. 93.107).
4.1.2 Plaats van excitatie
Het exciteren van de plaat gebeurt zoals al vermeld met behulp van een hainer, de plaats
van excitatie moet zo gekozen worden dat de te bepalen frequentie duidelijk naar voren
komt in de FRF, wat dus neerkomt op het aanstoten op plaatsen waar buiken verwacht
worden op grond van de numerieke resultaten zodat de eigentrillingsvorm als het ware
geforceerd wordt. Belangrijk bij de metingen is het exciteren van de plaat op steeds
dezelfde plaats voor de bepaling van een eigenfrequentie voor de reproduceerbaarheid van
de metingen en een betere vergelijking van de resultaten voor de verschillende randbelastingen.

4.1.3 Oplegging
De numeriek gemodelleerde oplegging betrof een oplegging waarbij de translatie in 3
richtingen is onderdrukt en er alleen een rotatie om de 2-richting (=y-as) mogelijk is. De
praktische realisatie van deze oplegging komt neer op 2 aluminium balkjes welke aan een
zijde zijn ingesneden (V-vormig) alwaar de plaat in ligt "gedrukt". Als het goed is ligt de
plaat maar op één plaats aan zodat er een hoekverdraaiing mogelijk is op deze plaats. Bij
de metingen blijkt echter dat de eigenfrequenties eerst stijgen ten opzichte van een "los"
(geen randbelasting) opgelegde plaat, bij hQgere belasting d a h de frequenties. Dit is
waarschijnlijk het gevolg van het overgaan van een op één plaats aanliggende plaat naar
een op meerdere plaatsen aanliggende plaat als gevolg van deze belasting. Om dit te
voorkomen zijn de platen op de zijden waar ze aanliggen lichtjes afgekant.
4.2 Metingen
Er zijn metingen gedaan aan een aluminium en een ARALL plaat bij verschillende

-
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randbelastingen (allemaal druk als gevolg van de testopstelling). Omdat de grootte van de
platen iets afwijkt van die waarmee de berekeningen zijn gedaan staan de numerieke
waarden voor de goede afmetingen hier ook vermeld. De verschuivingen zijn per frequentie gemeten, dat wil zeggen dat per eigenfrequentie de versnellingsopnemer op een voor
die eigenfrequentie gunstige (=buik) is geplaatst en de excitatie op steeds dezelfde plaats
gebeurt. De eigenfrequenties zijn te bepalen uit de door het D T A C 100-programma
gegenereerde frequeaiaie-h~spsnsf~~ti~s
welke bepaald worden met een van te voren
gekozen aantal 'sample-punten' (discrete tijdstippen) waarop de versnelling wordt
gemeten. Om de goede functies te krijgen worden meerdere metingen per eigenfrequentie
gedaan zodat er gemiddeld kan worden (indikatie: standaardafwijking= 0.5 Hz).

~~~

200 N/m

400 N/m

800 N/m

Berekend

géén NI

fi = 68.3

66.1

64.6

62.8

58.9

f2 = 108.6

99.8

98.2

97.3

95.6

tabel 4.1 Experimentele resultaten aluminium plaat

Berekend

géén NI

fi = 79.2

79.4

81.5

76.1

f2 = 126.1

130.7

131.6

129.9

200 N/m

500N/m

tabel 4.2 Experimentele resultaten ARALL plaat

1"

126.3

De bij de onbelaste plaat en maximaal belaste plaat horende FRF's staan in Bijlage 7
vermeld.
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4.2.2 Bespreking resultaten
De experimenteel gevonden waarden voor de eigenfrequenties wijken kwantitatief af van
die welke numeriek zijn bepaald (fig 4.2 tot en met 4.4), waar een verklaring voor is te
geven. Om deze resultaten goed te kunnen plaatsen staan hieronder de numeriek en
experimenteel bepaalde waarden van de eerste en tweede eigenfrequentie van de ARALL
plaat en de eerste eigenfrequentie van de aluminium plaat uitgezet tegen de randbelasting.
De 3" en hogere elgenfsequenties zijn weggelaten omdat de afwijking van de frequenties
bij de verschillende meetseries teveel verschilden en zodoende de verschuiving in de
ordegrootte van deze verschillen is en de resultaten dus onbetrouwbaar. Het al eerder
vermelde verschil tussen de numeriek en experimenteel bepaalde eigenfrequenties van de
ARALL plaat (3.1.2) is in deze grafieken goed te zien: de numeriek bepaalde grafiek kan
omhoog geschoven worden zodat hij op de experimentele valt. Dit verschil is dus
waarschijnlijk het gevolg van een parameter in de numerieke berekeningen die te klein is
gekozen zodat de resultaten voor de experimenten ongeveer 6 Hz lager liggen als de
numerieke resultaten.
jìg.4.2 Experimentele vs. numerieke eigenfrequenties ARALL

Het eerste wat opvalt am de experimenteel bepaalde grdieken is de stijging van de
eigenfrequentie bij het aanbrengen van de randbelasting waarna hij bij het bereiken van
een 'grenswaarde' begint te dalen en de numerieke daling goed volgt. De verklaring kan
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gezocht worden in het feit dat de onbelaste plaat nog niet goed aanligt in de inklemming
("rammelen") en pas na het aanbrengen van een randbelasting goed aanligt en zodoende de
theoretische randvoorwaarde goed benadert. Een andere invloedsfactor welke hier verder
buiten beschouwing is gelaten is de invloed van de in de plaat aanwezige restspanningen
[6]. Om een indikatie te krijgen van de 'werkelijke' onbelaste eigenfrequenties kan door
de experimenteel bepaalde eigenfrequenties tegen de randbelasting een 'spline' getrokken
worden we&e de frequentie-as snijdt bij de 'goede' eigenfrequentie; voor ARALL zijn dat
in dit geval 83.2 Hz en 132.8 Hz voor respectievelijk de eerste en tweede eigenfrequentie.
Naast het hierboven beschreven verschijnsel blijkt ook dat de experimentele eigenfrequenties iets minder dalen als numeriek voorspeld. Een verklaring hiervoor ligt o.a in de
gebruikte testopstelling: géén perfekte overbrenging van de randbelasting op de plaat door
de gebruikte geleiding van de kracht door de gewichten uitgeoefend op de plaat. Hierbij
moet gedacht worden aan wrijving (statisch), klemming van de geleiding en een niet
loodrecht aangrijpende kracht. Het gevolg van al deze effekten is dat de theoretisch
berekende randbelasting (F= m * g) altijd groter is dan de praktisch aangrijpende kracht.
Een andere invloedsfactor is de praktische oplegging die een benadering blijft van de
theoretisch ideaal gemodelleerde oplegging.
Belangrijk voor de beoordeling van de resultaten is het vergelijken van de daling van de
numeriek en experimenteel bepaalde grafieken: richtingscoëfficiënt in de grafiek. Voor de
eerste eigenfrequentie van ARALL is deze daling 16.3 *
Hz per N/m voor de
numerieke berekeningen ten opzichte van 12.4 *
Hz per N/m voor de experimenten.
Voor de tweede eigenfrequentie liggen deze waarden op respectievelijk 10 * lo3en 8.0 *
10" Hz per N/m. Gezien de 'eenvoud' van de opstelling en de bereikte resultaten blijkt
hieruit een redelijk goede 'fit' tussen de theorie en de praktijk.
De eerste eigenfrequentie van de aluminium plaat levert hetvolgende beeld op:

fig 4.3 Eerste eigenfrequentie aluminium
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jìg.4.4 tweede eigenfrequentie aluminium plaat
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5. VLIEGTUIGROMPPANEEL

5.1 Inleiding
Voordat aan het vliegtuigromppaneel gerekend kan worden met het IDEAS-model van
Vercammen, bespreken we kort de opbouw van het paneel in relatie tot de later te
verrichten berekeningen. Omdat het eigenlijke model geen rekening houdt met temperatuweffecten moet dit model dus ook aangepast worden waarna allereerst temperatuurberekeningen (lineair statisch) gedaan worden om de vervormingen en spanningen in kaart te
brengen. Voor de eigenfrequentieberekeningen moet eerst nog gekeken worden naar de
mogelijkheid het model in DIANA te krijgen. Het aanpassen van het model is geen
probleem, de grootte van het model van het hele paneel echter wel: IDEAS beschikt over
de mogelijkheid een zogenaamde ’verification run’ te doen om de benodigde diskruimte te
schatten voor een berekening; dit leverde voor de lineair statische berekening aan het 7724
knooppunten grote model een schatting van deze diskruimte van 300 Mb. Gezien de
’infrastructuur’ in het WFW-lab en de aanwezige diskruimte bleek dit teveel om op een
direkte manier te rekenen, ook de oplossing verschillende machines (SG’s en SUN’S)
tegelijk te gebruiken leek niet verstandig. Daarom is gekozen voor het oplossen van een
deelprobleem van het hele paneel, dit met het toch meenemen van de belangrijkste
invloedsfactoren (lees onderdelen). Het resultaat van het inachtnemen van de beschikbare
diskruimte en het meenemen van alle invloedsfactoren was dat van het paneel een gedeelte
werd beschouwd. Van het oorspronkelijke model blijven dan nog 869 knooppunten over,
wat resulteert in een verlaging van het aantal vrijheidsgraden met een factor 9, mits we
lineaire elementen blijven gebruiken. Door de stap naar kwadratische elementen binnen
DIANA 5.0 zal deze verlaging iets minder groot zijn.

5.2 Opbouw en aanpassing van het model van het paneel
Het paneel bestaat uit een ARALL huidveld van 0.8 mm dikte (3 lagen) met daarop
gelijmd Z-vorrnige verstijvers in lengterichting (’stringers’: 0.8 mm dik ARALL met de
vezels in dwarsrichting) en C-vormige verstijvers in omtreksrichting (’castellations’: 0.8
mm dik aluminium). De castellations zijn op hun beurt vastgeklonken aan C-vormige
aluminium balken van 1.6 mm dikte. Het paneel dat in het WFW-lab aanwezig is heeft 5
aluminium balken en castellations en 6 stringers. Van het paneel was een model beschikbaar in de vorm van een IDEAS-universalfile. Dit eindige elementen model bestaat uit
curved-shell dements: thin h e m quadrilaterd e9 thin, linear triangle. Deze laatste worden
gebruikt voor de modellering van de verbinding tussen de castellations en de C-vormige
aluminium balken. De verbindingen, welke in de praktijk gelijmd en geklonken zijn, zijn
als aparte elementen gemodelleerd welke eigenschappen hebben welke gelijk zijn aan een
laminaat met de op elkaar gelijmde of geklonken onderdelen als ’layers’: de verschillende
overlappende materialen worden als de plies beschouwd, zo is de lijmverbinding van de
stringers en het huidveld gemodelleerd als een laminaat van 1.6 mm dikte (0.8 -I-0.8). De
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voor de elementen geldende materiaalgegevens staan in de 'material' en 'laminate'
'properties tables' opgegeven, echter zonder de uitzettingscoëfficiënten. Omdat de opgegeven laminaat-matrices niet met IDEAS na te rekenen zijn met behulp van de voor de
afzonderlijke plies opgegeven eigenschappen zijn de uitzettingscoëfficiënten met behulp
van de in [i] en [8] vermelde formules berekend in MATLAB: vanwege de niet-symmetrische opbouw is er ook sprake van temperatuurbuigingscoëfficiënten. De gegevens en
berekende waarden voor de uitzettingseigenschaggen staan in Bijlage 8 vermeld. Belangrijkste resultaat van de uitkomsten is het feit dat de uitzettingscoëfficiiten van de
verschillende onderdelen genoeg verschillen om significante (lees: groot genoeg om in
dynamische berekeningen mee te nemen) inwendige spanningen te induceren bij temperatuurverhoging.
Het totale paneel zoals dat in IDEAS aanwezig was, ziet er als volgt uit:

A3

j i g 5.1 Het 'hele' paneel

Voor de berekeningen is, zoals al gezegd, gebruik gemaakt van een gedeelte van dit
paneel; dit gedeelte is gemaakt door het 'weggooien' van het overige deel. Dit gedeelte
staat hieronder aangegeven (fig 5.2) en bevat alle relevante onderdelen: huidveld, stringers,
castellations en C-

model

Met dit model zijn binnen IDEAS de lineair statische berekeningen te doen met de zelf

Hoofdstuk 5: Vliegtuigromppaneel

24

ingevoerde temperatuurafhankelijke eigenschappen; belangrijk zijn dan de randvoorwaarden als dit model als gedeelte van het hele model wordt beschouwd. In dit onderzoek
beschouwen we alleen een "los" paneel, dat wil zeggen dat het als een afzonderlijk geheel
wordt beschouwd (geen aansluitvoorwaarden).

5.3 Omzetting model naar DIANA
Voor de berekening van de eigenfrequenties in relatie tot de temperatuur is het noodzakelijk te rekenen met DIANA dus moet het IDEAS-model omgezet worden naar een
DIANA-invoerfile. Bij deze omzetting moet rekening gehouden worden met de laminaateigenschappen van de materialen en de gebogen opbouw van het paneel. In DIANA moet
gebruik gemaakt worden van kwadratische elementen om de materialen te modelleren; dit
is bereikt door de elementen in het model in IDEAS om te zetten en het daarna te
converteren naar een voor DIANA geschikte invoerfile. Tijdens deze omzetting gaan
verschillende gegevens verloren; zo kent DIANA géén laminaat-matrices ter karakterisering van het mechanisch gedrag en kent tijdens de conversie dus geen materiaaleigenschappen aan de elementen toe. Een ander punt waar gegevens verloren gaan is de
kromming van de elementen, zodat ook hier in de DIANA-invoerfile de nodige aanpassingen gedaan moeten worden. Het model ziet er in DIANA dan praktisch hetzelfde uit als
het IDEAS model met als belangrijkste verschil dat de materiaaleigenschappen in IDEAS
opgegeven zijn als A,, BI, Dl en Sl-matrices van een laminaat en in DIANA alle 'lagen'
afzonderlijk zijn opgegeven (mechanische eigenschappen voor elke ply opgegeven).
-~
~

Model:
Elementen:
Materiaaleigenschappen:
Uitzetting:

IDEAS
lineaire elementen

DIANA
kwadratische elementen

A,, B,, Dlen S,
a
1 en s,

per ply: E,v, p
per ply: a,

Het model in D W A ziet er als volgt uit:

Jìg. 5.3 DINA-model
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Dit model is in principe dus hetzelfde als het in figuur 5.2 getoonde model uit IDEAS met
de opmerking dat het IDEAS-model lineair is en het DIANA-model kwadratisch.

5.4 Berekeningen
Voordat aan het DIANA-model dynamisch gerekend wordt, bekijken we de resultaten voor
een lineair-statische berekening met het IDEAS-model. Op grond van de figuur 5.4, waarin
de sparmingen voor een i@C ternperzhwerandering stam, kan na het berekenen van de
optredende eigenfrequentieverschuivingen een verband gelegd worden tussen deze twee.

5.4.1 Lineair statisch
We doen deze berekeningen aan een met veren opgehangen model zodat er dus sprake is
van 'vrije expansie'. De resultaten van de berekeningen zijn het best te interpreteren aan
de hand van een plaatje van de optredende spanningen. Voor het IDEAS-model leverde dit
het volgende beeld op:
.L...

.a...

I

...

I......

I.....,

I.....

....iL

-..a...

.......L
f i g 5.4 Resultaten IDEAS-model bij IO°C temperatuurverhoging
Aan deze plaatjes zijn meteen de belangrijkste plaatsen te zien waar spanningsconcentraties optreden: verbinding tussen de C-vormige aluminium balken en de castellations én de
"kruising" van de castellations en sdngers. Op grond van deze resultaten verwachten we
dus eigenikequentieverschuivhgen bij de eigentdhgsvsmem waar deze onderdekm im
belangrijke mate de trilling bepalen.
5.4.2 Dynamisch
De berekeningen voor het dynamisch gedrag zijn gedaan met D W A 5.0 en dus O& met
het (kwadratische) DIANA model van het gedeelte van het paneel. Allereerst zijn de
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"onbelaste" eigenfrequenties berekend zonder de invloed van een initiële spanning als
gevolg van een temperatuurverandering, daarna zijn de eigenfrequenties berekend voor een
temperatuurverandering van 5OC en 10°C. De resultaten voor de onbelaste eigenfrequenties
vertonen een zelfde tendens als die voor het hele paneel zoals deze door Vercammen
([li]) zijn berekend en gemeten: bepaalde eigenfrequenties komen in paren van 2 voor.
Deze eigenfrequenties zijn aan elkaar gerelateerd vanwege het anti-symmetrische trillingspatroon, zoals bij Vercammen komen deze trillingen pas bij hogere (in ons geval> 60 Hz)
frequenties voor. Verder kan opgemerkt worden dat in de hier gevonden resultaten voor de
eigenfrequenties géén duidelijke scheiding gemaakt kan worden tussen lokale en globale
trillingen. Dit vanwege het feit dat er maar één 'baai' wordt beschouwd (baai= gebied
tussen 2 C-vormige aluminium balken (spant)).
Om het geheel overzichtelijker te houden worden er hier maar 3 eigenfrequenties en hun
verschuivingen in relatie tot de eerdere lineair-statische berekeningen besproken, op grond
van deze drie eigenfrequenties kan de trend voor de overige eigenfrequenties aangegeven
worden. Voor een lijst van de eerste 25 eigenfrequenties wordt verwezen naar Bijlage 9.

jìg.55 Mode 6: f= 6.6 Hz (onbelast)
De eigenfrequentie van de in fig 5.5 weergegeven mode stijgt bij het toenemen van de
temperatuur: bij l@C is f= 6.75 Hz. Vergelijken we dit met de spanningsverdeling van het
paneel bij een temperahwverhoghg dan kwien we opnierkea dat de eigentrUingsvom in
sterke mate wordt bepaald door het trillen van de 2 C-vormige aluminium balken en de
verbinding naar het huidveld (castellations). Vergelijken we dit met het spanningsplaatje
(fig.5.4) dan blijkt dat hier de grootste trekspanningen voorkomen zodat we de link
kunnen leggen naar een frequentieverhoging.

Hoofdstuk 5: Vliegtuigromppaneel

jïg.5.6 Mode 22: f= 127.9 Hz (onbelast)
De eigenfrequentie van fig 5.6 daalt bij een temperatuurverandering van 10'C naar 126.2
Hz, wat weer te verklaren is aan de hand van fig.5.4: drukspanning over het huidveld,
welke deze ûillingsvorm domineert.

cfig.5.7 Mode 29: f= 163.6 Hz (onbelast)

De eigenfrequentie van fig 5.7 blijft bij een kmperahmerandering hetzelfde: lokale
trilling van de C-vormige aluminium balken, waar praktisch geen spanning ontstaat als
gevolg van een temperatuurverandering omdat de balk Vrij kan 'expanderen'.
De overige eigenfrequenties vallen in één van de drie bovenstaande 'patronen'. De meeste
(vooral de hogere) eigenfrequenties dalen in de berekeningen.
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
6.1 Conclusies
De conclusies van dit onderzoek zijn opgesplitst in de volgende punten:
O invloed van een initiële spanning op eigenfrequenties
O numerieke analyse met DIANA 5.0
e experimentde mdyse
O vliegtuigromppaneel
De belangrijkste conclusie is de constatering dat de invloed van een initiële spanning op
de eigenfrequenties van een constructie met behulp van DIANA 5.0 goed te beschrijven is.
In het geval van een randbelasting wordt deze uitspraak gesteund door vergelijking met de
in de literatuur verrnelde resultaten ([3]) en zelf uitgevoerde experimenten; voor een
temperatuurverandering zijn de resultaten soms fysisch moeilijk te plaatsen en niet te
vergelijken met literatuur, experimenten en verder onderzoek zouden hier op zijn plaats
zijn.

~~~

Het eindige elementen programma DIANA 5.0 is een krachtig numeriek gereedschap voor
dit soort problemen maar is dankzij zijn opbouw ("black box") moelijker te gebruiken
voor problemen welke afwijken van 'standaardproblemen'. Daarbij komt dat de achtergronden en werkelijke uitwerking niet duidelijk zijn te achterhalen (summiere literatuurverwijzing en handleiding).
~

De resultaten van de experimenten zijn ondanks de eenvoudige opzet van de uitgevoerde
testen een bevestiging van de theorie gebleken voor het specifieke geval van de invloed
van een randbelasting op de eigenfrequenties van een vlakke plaat. Latere experimenten
die de invloed van de temperatuur meenemen vereisen een complexere en nauwkeurigere
proefopzet.
De resultaten voor het model van een gedeelte van het paneel geven een betere kijk op de
resultaten van de gebruikte rekenmethode, in die zin dat door het complexere spanningsveld verschuivingen van de eigenfrequenties in beide richtingen mogelijk zijn voor een
temperatuurverandering van de constructie. Later uit te voeren experimenten zouden deze
resultaten kimneil understemer,.

6.2 Aanbevelingen
De naar aanleiding van dit onderzoek ontstane en onopgeloste vragen resulteren in een
aantal aanbevelingen. Deze zijn QP te splitsen in 3 soorten:
- rechtstreeks op dit verslag aansluitende aanbevelingen
- aanbevelingen betreffende de rekenmethode voor problemen zoals deze in dit verslag
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behandeld zijn
aanbevelingen specifiek op ARALL gericht

De rechtstreeks uit dit verslag voortvloeiende aanbevelingen behelsen het experimenteel
verifiëren van de in hoofdstuk 5 gedane berekeningen aan het vliegtuigromppaneel en het
leggen van een directe koppeling tussen de resultaten van Vercammen [i 11 en eventuele
nog luit te V Q ~ X ~ Iberekenkggen
I
aan het hek paneel.
Bij de aanbevelingen met betrekking tot de rekenmethode moet gedacht worden aan een
verdere uitbreiding van de theorie en numerieke implementatie (niet noodzakelijk DIANA
5.0) voor de berekening van eigenfrequentieverschuivingen als functie van de temperatuur.
Belangrijk daarbij is een eventuele andere invalshoek dan de in dit onderzoek gedane
keuze en te kijken naar alternatieve oplosmethoden zoals een koppeling met stabiliteitsberekeningen of op een niveau lager te beginnen: aanpassingen op element-niveau binnen
een pakket dat niet-lineariteiten voor het constitutief gedrag flexibel aan kan, zeker in
combinatie met dynamische berekeningen. Naast uitbreiding en een aan dit onderzoek
parallel lopende andere oplosmethode is het ook aan te bevelen in de literatuur te zoeken
welke invloed de temperatuur op zaken omtrent het dynamisch gedrag (waaronder stijfheid
en demping) van materialen heeft.
De laatste soort aanbevelingen is een meer naar het in dit verslag behandelde materiaal
ARALL gericht onderzoek. Vanwege de weinig voorkomende combinatie van een laminaat
van een metaal en kunststofvezels lijkt het verstandig de constitutieve relaties hiervan en
"gangbare" laminaten te vergelijken (zeker op grond van de experimentele resultaten van
de uitzettingscoëfficiënten) en de mate waarin deze verschillen cq. overeenkomen aan de
praktijk te toetsen. Daarbij zou dan ook rekening gehouden moeten worden met de in het
materiaal voorkomende restspanningen, homogeniteit (in dit onderzoek buiten beschouwing
gelaten) en de vezelrichting. Indirect zou hier dan ook de modellering van de verbindingen
van de onderdelen van het paneel in relatie tot een temperatuurverandering onderzocht
kunnen worden.

-
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BIJLAGE 1:THEORETISCHEACHTERGROND
De analytische oplosmethode voor het verrekenen van voorspanningen in eigenfrequentieberekeningen wordt o.a besproken in:
- Gérardin [7]
- Zienkiewicz [i21
- Bathe [2]
In [7] en [12] staat de theoretische achtergrond vermeld voor het meenemen van deze
voorspanningen; [2] bespreekt de te volgen weg bij niet-lineare problemen wat dichter in
de buurt komt van de manier waarop het probleem m.b.v DIANA opgelost zou kunnen
worden.

11 Gérardin:
De analytische oplossing voor het vrije trillingsgedrag van een plaat kan afgeleid worden
uit het principe van virtuele arbeid in combinatie met het principe van D’Alembert. Deze
energiebeschouwing voor een constructie levert in combinatie met de Rayleigh-Ritz
methode een uitdrukking voor de trillingsvormen:
DMw+mW-p=O

~~

(B. 1.1)

met hierin D een constante afhankelijk van het materiaal, p de opgelegde krachten (voor
het vrije trillingsgedrag is p dus gelijk aan O), w zijn benaderingsfuncties (eindig aantal)
voor de verplaatsing van de plaat en A de Laplace-operator. Voor het gevd- d a t e r ’inplane forces’ aanwezig zijn moet deze vergelijking aangepast worden; als N,, Nyoen NWO
de in de plaat optredende krachten (index O duidt op initieel) zijn wordt deze vergelijking:
-

-

~

D M w -(NXo7a Z W +NYo7a Z w +2NVoa)a 2 w +mW-p=O

ax

(B.1.2)

ay

Op grond van deze vergelijking is dus al te zien dat de eigenfrequenties verschuiven.
Bekijken we de situatie van een plaat met voorspanning vanuit de Hamilton-mechanica
dan levert de begin- of voorspanning een extra bijdrage aan de potentiële energie van het
’systeem’ volgens:
VG=

oi:

dV

(B.1.3)

met o’ de voorspanning in al de richtingen (is dus een matrix) en d2)de kwadratische
rekterm welke te schrijven is als (B.1.4).
Werken we dit verder uit binnen de EEM (interpslatiefuncties etc.) dan resulteert dit in de
2-D situatie de volgende sommatie voor deze rekterm:
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(B. 1.4)

(B.1.5)
met hierin N de benaderings- of interpolatiefuncties en q de onbekende verplaatsingen
(=gegeneraliseerde coördinaten). Deze term levert in de uit de energievergelijkingen af te
leiden bewegingsvergelijking een extra stijfheidsterm welke ook lineair is in de gegeneraliseerde coördinaten zoals de 'originele' stijfheidsterm:
(B.1.6)
zodat deze opgeteld kan worden bij de "oude", van het constitutieve gedrag afhankelijke,
stijfheidsmaû-ix.

21 Zienkiewicz
Ook hier gaat men uit van een verhoging van de potentiële energie als gevolg van de
initiële spanning welke gelijk is aan:
~~

~

u,=

o i

aw
ax

Ox -.-(-J2

2

o 1

+o

-(-)2

y

2

aw

+

ay

TWO

aw (-)aw
ax ay

(-)

wat door voor de verplaatsingen de interpolatiefuncties maal de onbekende verplaatsingen
q te nemen als extra stijfheidsterm levert:
r

1

(B.1.8)

Vergelijk met de geometrische stijfheid bij niet-lineaire berekeningen.

31 Bathe: theorie over niet-lineaire berekeningen zoals deze binnen DIANA worden
gebruikt voor het berekenen van de 'nieuwe' stijfheidsmatrix.Voor geometrische nietlineariteiten gebruikt DIANA de 'Total Lagrange' methode: begintoestand steeds als
referentie. De niet-lineaire statische vergelijking wordt dan: (B.1.9)
(KL+Km) AU = R - E;

(B.1.9)

met Km de inkrementele stijfieidsmatrix als gevolg van de geometrie of voor in ons geval
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-~

~

~

belangrijk de beginspanning. Deze matrix is gedefinieerd als:
(B. 1.10)

met S* de 2" Piola-Kirchoff spanningsmatrk en B, de niet-lineaire rek/verplaatsingsrelatie. In ons geval is ,B = B, maar dan moet de beginspanning wel meegenomen worden.
Pn deze vergelijking (B.í.9) is R de som van de exieme kïachten, F de som van de
inwendige krachten en AU de incrementele verplaatsing. Door nu een voorspanning op de
constructie "te zetten" (binnen DIANA 5.0 via STRESS.C, Bijlage 2) is er dus een
rechterlid F; vervolgens wordt deze voorspanning door één increment (méérdere iteraties)
iteratief bij de stijfheidsmatrix opgeteld (R=O).
Vergelijk dit met het conceptdiktaat van P.Schreurs (De eindige elementen methode voor
niet-lineaire problemen; mei 1993 TUE).

s

k'(S
*+M*)dudV=k(w)- dwTo*dV

(B. 1.1 1)

met hierin een spanningsafhankelijk (S*)en een materiaal- en deformatieafhankelijk (M*)
deel in de vergelijking.
Binnen de niet-lineaire berekening wordt de belasting in stappen op de constructie gezet;
na elke stap wordt de spanning berekend en in de volgende stap bij de stijfheidsmatrix
opgeteld. Belangrijk hierbij is het aangeven van de niet-lineariteit welke gebruikt moet
~-~
worden: geometrisch niet-lineair.
~~

~

~
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BIJLAGE 2: PROGRAMMATUUR
B.2.1 Inleiding
De numerieke berekeningen zijn gedaan met DIANA 5.0 wat op het net van WFW op de
pc 's en SG's draait. In deze bijlage staat kort aangegeven hoe DIANA is opgebouwd en
hoe er mee te werken waarna de praktische uitvoering van ons probleem staat aangegeven
met de daarbij horende pr~grammz's.
B.2.2 Overzicht
Het eindige elementen methode-pakket DIANA 5.0 werkt met een 3-delige programma
structuur: de gebruiker maakt zelf de invoer-file (.dat) en de commando-file (.corn)
waarmee DIANA de uitvoer-file (.out) genereert. In de invoer-file staat de constructie
waaraan gerekend moet worden (geometrie, materiaaleigenschappen, de te gebruiken
elementen, randvoorwaarden, belastingen etc.); de commando-file geeft aan wat berekend
moet worden en hoe dit te berekenen wat neerkomt op een opsomming van subroutines
('blocks') en een nadere specificatie van deze commando's. In ons geval kan de invoefie
grotendeels gemaakt worden met een IDEAS-universalfile welke d.m.v sptdia geconverteerd kan worden naar een voor DIANA leesbare invoer-fde. De commando-file wordt zelf
aangemaakt aan de hand van de voor ons benodigde resultaten.
De analyses weke voor ons relevant zijn, zijn de lineair-statische, de niet-lineaire en de
eigenfrequentieberekeningen. E k e analyse heeft zijn eigen opbouw en commando's welke
uitgevoerd moeten worden; het "geraamte"-van de berekeningen staat al vast.
-~
Voor onze berekeningen is gebruik gemaakt van 'curved shell elements' welke een plane
stress-situatie veronderstellen. De door deze elementen gebruikte vrijheidsgraúen zijn er 5:
verplaatsing in de 3 richtingen en hoekverdraeg om de 1- en 2-richting.
De berekeningen voor de aluminim plaat zijn gedaan met lineaire Q20SH-elementen, de
berekeningen voor het ARALL met het kwadratische CQ40L-element omdat daar ook
'gelaagde' ("layered") materialen mee gemodelleerd kunnen worden.
-~

Q2OSH

CQ4ûL
10p0i0Pjis

4

1

3

2

-~
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B.2.3 Berekening
De berekening van de eigenfrequenties van een constructie kan in DIANA met behulp van
de module EIGEN, in principe voor het berekenen van de "onbelaste" eigenfrequenties
voorafgegaan door een linear-statische analyse om de relevante systeem-matrices te
genereren. Voor de berekening van de eigenfrequenties van een consbuctie welke onder
'voorspanning' staat moet echter ook nog een niet-lineaire analyse gedaan worden met een
belasting weke deze vssrspmning induceert. Omdat deze voorspanning alleen meegenomen kan worden uit een lineair-statische analyse moet daar dus ook een belasting worden
aangebracht. De structuur van de berekeningen wordt dus schematisch aangegeven:
lineaire berekening met belasting welke spanning in de constructie induceert
- niet-lineaire berekening met de hiervoor berekende spanning als beginspanning
eigenfrequentie-berekening
In de tweede stap wordt de stijfheidsmatrix van de constructie aangepast op grond van de
in de constructie optredende spanningen.

-

-

B.2.4 Programmatuur
Programma voor het oplossen van ons probleem; .corn-file
* FILOS
INITIA
* INPUT
* ELASSE
-*-ELMAT
: genereren systeemmatrices en "opzetten" van de belasting
STIFFN
MASS.C
* LOADS
INITIA
SETUP
SELECT
LOADS 1 1
END SELECT
OUTPUT
FORCE EXTERN
END OUTPUT
* ORDER
: oplossen van de systeemvergelijkingen uitrekenen van de spanningen
* SOLVE
* STREAC
CALCUL
STRESS TOTAL CAUCHY GLQBAL
STRAIN TOTAL GREEN GLOBAL
END CALCUL
-

-

-~

-

~
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* NONLIN
INITIA
ANALYS GEOMET
START STRESS.C (1) 1.0 /
END INITIA
LOADIN
LQAD(1): (I) Q.Q /
: aanpassen van de stijfheidsmatrix
END LOADIN
EXECUT START(1) STEPS
SIZE 1.0 /
PERFOR NEWTON MODIF1.T
END EXECUT
* EIGEN
EXECUT
EIGENV NV = 15 : berekenen van de eigenfrequenties
PERFOR LANCZOS
OPTION MASS
END EXECUT
OUTPUT PRINT
DISPLA
END OUTPUT
-*-Em - -

-

~~

* END
B.2.5 Speciale invoer
Voor de berekeningen aan het aluminium kan de 'normale' weg bewandeld worden; voor
het ARALL moet een speciaal (kwadratisch) element gekozen worden in verband met de
gelaagde opbouw, dit vraagt ook om meer invoer voor de materiaalgegevens.
Hieronder staat het 'MATEN'-blok voor het ARALL welke in de berekeningen gebruikt
zijn aangegeven:
MATEFU

/ 1-225 /

LAYERS 1 2

34 S

GEOMET

11-225 /

n

'MATERI'

1

YOUNG
POISON

Drn§IT
SHRMOD
lTxm.Mx

7.0~+07
3.3E-O1
2.7E-O6
2.63 15~+07
2.3E-O5
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2

YOUNG
POISON

DENSïï
SHRMOD

TIERMx

3

YOUNG
PQISQN

DENSïï
SHRMOD

TIERMx

4

YOUNG
POISON
DENSïï
SHRMOD

THERMX

5

YOUNG

POISON
DENSïï

SHRMOD
THERMx

37
3.4~+07
3.0~-01
1SE-O6
1.2~+07
1.2~+07
-0.8E-O5
6.61E-5
7.0~+07
3.3E-O1
2.7E-O6
2.63 15~+07
2.3E-O5
3.4~+07
5.0~+07
2.41E-O1
4.4E-O1
1.5~-06
1.2~+07
1.2~+07
1.
6.61E-5
-0.8E-O5
7.0~+07
3.3E-O1
2.7E-O6
2.6315~+07
2.3E-O5

1.2~+07

3.4~+07
2.41E-O1
2~+07

'GEOMET'
___-

1-

THICK
LAYER

FLAT

In deze file staan de 5 lagen materiaal (plies) allemaal opgegeven met hun eigenschappen;
in het 'GE0MET'-blok staan de relatieve diktes t.0.v de totale dikte vermeld.
De opbouw van de invoer voor de elementen van het paneel (Hoofdstuk 5) is analoog aan
deze invoer, met dien verstande dat er een andere opbouw van de materialen nodig is en
de kromtestraal opgegeven moet worden voor sommige elementen.
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BIJLAGE 3: METINGEN AAN ARALL
B.3.1 Theorie
Omdat de voor ons relevante matenaaleigenschappen van ARALL (= uitzettingscoëfficiënten) niet éénduidig vaststaan zijn aan MALL-proefstukken metingen gedaan om deze
eigenschappen te toetsen cq. achterhalen.
tegenstekg tat d& van het dkgtuuigromppaHet door ons gebraikte AEaALL bestaat
neel, welke uit 0.8 mm ARALL bestaat, uit 1.2 mm dik ARALL213 met 5 lagen materiaal
(zie figuur 3.1).
totale

dikte 1.2 xnm

\

i0.3 mm
v

2

vezelrichting
2; 0.2 mm
?

1
1: aluminium
2: aramide+adhesive

Materiaal
aluminium

aramide+adhesive

ARALdL 1.2 mm

2-richting

l-richting
23 *

IC1

23

*

IC1

* K"
27.7 * 1U6 K"

-0.8

13.2

*

K-l

*

66.3

IC1
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Bij deze berekeningen wordt uitgegaan van een ’plane stress’ situatie (spanning in zrichting = O) en een lineair rekverloop in de lagen van het laminaat.

B.3.2 Metingen
De metingen betroffen het meten van de in B .3.1 gepresenteerde uitzettingscoëfficiënten
aan een AFtALL proefstuk van 187*200*1.2 mm. Deze metingen zijn gedaan met
îekstrsokjes varrwege de relatief makkelijke proefopzet; de theork voor de op zo’n manier
te meten uitzettingscoëfficiënten staat in [9] vermeld. De voor ons relevante uitdrukking is
die welke de gemeten rek koppelt aan het temperatuurverschilen de uitzettingscoëfficiënten van de 2 te gebruiken proefstukken. Naast een ARALGproefstuk gebruiken we
een ongeveer even groot (ongeveer dezelfde warmtecapaciteit) proefstuk (dummy) van een
materiaal met bekende materiaaleigenschappen (in ons geval aluminium) en meten we het
verschil in uitzetting bij temperatuurverhoging. De relevante uitdrukking voor de uitzettingscoëfficiënt is dan:
(B.3.1)
waarin:
q,a, - uitzettingscoëfficiëntenvan respectievelijk het proefstuk en de dummy
E ~ cglr
~ -, rek als gevolg van temperatuurverhoging van respectievelijk het proefstuk en de
dummy
De rekken worden gemeten door op het proefstuk en de dummy bevestigde rekstrookjes
welke op een dusdanige manier worden opgenomen in een brug van Wheatstone zodat de
af te lezen rek meteen het verschil is van de 2 gemeten rekken.

B.3.3 Meetopstelling
Voor de metingen is gebruik gemaakt van:
rekstrookjes HBM 6/120 LY 63
- 2 thermokoppels K-type
- HBM MCU 01, 3962 (’microcomputer’) rekstrookjes en thermokoppel verwerkings- en
weergave-eenheid
- AT-computer welke de HBM MCU bestuurt en een meetgegevens-verwerkings en presentatieprogramma bezit
- ARALL en aluminium proefstukken
- Heraeus hetelucht-oven
Schematisch getekend ziet de opstelling er als volgt uit (fig 3.2).
De dummy en het proefstuk worden, met de daarop aangebrachte rekstrookjes en thermokoppels, in de oven gelegd of gehangen en verbonden met de verwerkingsapparatuur.

-
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2
1

3

~

~-

~

-~

I /

2. hbm/mcu O1
3. heteluchtoven
O
4. referentie-T: O
5. proefstuk
6. dummy

fig.3.2 Meetopstelling ter bepaling-van a

~

~

Dat houdt voor de rekstrookjes in dat ze zodanig opgenomen worden in een brug van
Wheatstone dat het rekverschil tussen de rek van de dummy en het proefstuk direct af te
lezen zijn en voor de thermokoppels dat er één op respectievelijk de dummy en één op het
proefstuk wordt geplakt en één in water met ijs wordt gehangen (= O "C).De oven kan
ingesteld worden op een bepaalde temperatuur welke ook afgelezen kan worden van de
thermokoppel-kanalen op de HBM MCU en via een voor dit type geldende tabel omgezet
worden naar de temperatuur.
De rekstrookjes zijn voor de eerste meetseries in vezelrichting en de richting loodrecht
daarop bevestigd op het proefstuk wat de hoofdrekxichtingen van het ARALL zijn. Om
goede resultaten te behalen zijn de rekstrookjes op meerdere plaatsen bevestigd; (fig 3.3).
Isl. het meten zijn verschillende series metingen gedam met verscmende rneetconQyaties om eventuele fouten te achterhalen of elimineren:
- dummy-rekstrookje in 1- en 2-richting op het a l d m
proefstuk opgehangen aan tape en op piepschuim gelegd
- na afkoelen de uitslag VBLKde rekstrookjes gecontroleerd (moet O zijn)

-
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j i g 3.3 Plaatsing rekstrookjes

- meerdere meetseries op verschillende tijdstippen: reproduceerbaarheid

- meerdere metingen rond een tijdstip: middeling en daardoor grotere betrouwbaarheid
Eventuele nog overblijvende foutenbronnen:
- storingen in de uitkomsten als gevolg van belastingen op het elekíriciteitsnet waarop
wordt gewerkt (lasapparaat bv.); mede door de gevoeligheid van de rekstrookverwerkingsapparatuur
- verschil in temperatuur dummy en proefstuk als gevolg van de andere warmtecapaciteit
foutenbronnen van de apparatuur:
- temperatuursafhankelijkheid van de K-factor van de rekstrookjes
- dwarscontractiegevoeligheid van de rekstrookjes
- weerstandsverschil van de bedrading als gevolg van lengteverschil
- eindige nauwkeurigheid versterkers en thermokoppels

-

B.3.4 Resultaten
De eerste serie metingen (4 reeksen) zijn het best te interpreteren aan de hand van
grafieken van de temperatuur uitgezet tegen het rekverschil (in microrek); om hieruit de
uitzettingscoëfficiënten te halen moet het quotiënt van het rekverschil en het temperatuurverschil opgeteld worden bij de bekend veronderstelde uitzettingscoëfficiënt van aluminium in die richting. De bovenste lijnen geven een positief verschil aan t.0.v de dummy
dus is de uitzettingscoëfficiënt in die richting (hier dwarsrichting) groter dan die van de
dummy (zie formule B.3.1); de onderste lijnen geven een negatief verschil aan: lagere
uitzettingscoëfficiënt dan de dummy in de lengterichting. In de grafieken is te zien dat de
gemeten uitzetting reproduceerbaar
en dat de uitzetting in de dwarsrichting praktisch
onafhankelijk is van de plaatsing van de rekstrookjes op het proefstuk; voor de lengterichting lijlict er hier wel een afhmke~jkkeidte bestam. Mlddelem we de resulkten dm volgt
voor de uitzettingscoëfficiënten:
- CI, = 16.5 * loa K1
- = 27.5 * 10" K"
Vergefijkei we deze met de theoretische waarden (13.2 en 27.7) dan komen deze goed
overeen, alleen de uitzettingscoëfficiënt in 1-richting is hoger.

42

Bijlage 3: Metingen aan ARALL

2001 :

-2001

200 I :

I

I

:

20

30
temperatuur in C

40

temperatuur in C
200

200
24

A4

8

100

i

-8
G

.
d

100 ____,_._.._....-.-...-

4

6 : o

O

.M

bI)

3
P

.9

.d

.ril

s3 -100

8s -loo
-200

s

20

30

40

temperatuur in C

-200

I

25

30 35
40
temperatuur in C

45

fig 3.4 Resultaten eerste meetserie

Om de afhankelijkheid van de plaatsing van de rekstrookjes beter te begrijpen is nog een
reeks proeven gedaan met een andere plaatsing van de rekstrookjes op het proefstuk; de
strookjes zijn op het proefstuk bevestigd onder hoeken van 45" en 135" ten opzichte van
de 1-richting (lengterichting) op de volgende plaatsen:

i
d

f i g 3.5 Plaatsing rekstrookjes 2-de meetserie
De hieruit volgende resultaten stam in onderstaande figuur aangegeven; ook in deze
figuren is te zien dat de uitzetting voor de meer naar links geplaatste rekstrookjes anders is

Bijlage 3: Metingen aan ARALL

43

dan de rechts geplaatste. Hieruit blijkt dat de metingen reproduceerbaar zijn maar een
verklaring voor het verschil met de theorie geeft deze niet. Eventuele verklaringen moeten
gezocht worden in de opbouw van het laminaat: geen homogene dikte van de lagen
(destruktief onderzoek nodig) en niet perfekte binding tussen de lagen onderling. Een
andere invloedsfactor welke hier verder buiten beschouwing is gelaten zijn de restspanningen in het laminaat als gevolg van de fabricage (zie [6]).
f i g 3.6 Resultaten tweede meetserie
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In de bovenste 2 figuren zijn de gemeten rekken onder O" aangegeven en in de 2 onderste
figuren de gemeten rekken onder 45".

B.3.5 Slotopmerking
De metingen geven aan dat de berekende waarden voor de uitzettingscoëfficienten gebruikt
kunnen worden ter benadering van de 'echte' waarden, mits we een fout van ongeveer 5%
accepteren. Voor de verder berekeningen lijkt dit geen belemmering dus rekenen we met
de theoretisch bepaalde uitzettingscoëfficiënten.
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BIJLAGE 4: VERGELIJKING VAN DE OPTREDENDE SPANNINGEN
B.4.1 Vergelijking
Om de resultaten voor de temperatuurveranderingen ten aanzien van de eigenfrequentieverschuivingen terug te koppelen vergelijken we in deze bijlage de optredende spanningen bij een randbelasting van 200 N/m met de spanningen bij een temperatuurverhoging vgn lQ°C VQQT een vlakke aluminium plaat van 20 bij 20 cm en 1 mm dikte. Deze
plaat is aan twee zijden opgelegd, dat wil zeggen dat de translaties in de 3 richtingen zijn
onderdrukt alsmede de rotaties om de 1- en 3-as (voor richtingen zie figuren 2.1 en 2.5).
In het geval van een randbelasting (NI)
is de translatie in 1-richting wel toegestaan om
toch spanningen in het materiaal te krijgen.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van een 15 * 15 mesh van Q20SH elementen.
Allereerst vergelijken we de optredende spanningen voor beide gevallen, daarna vergelijken we de kniklast volgens formules 2.1 en 2.2 uit Blevins [3] en de numeriek berekende
kniklast.
Voor een randbelasting van 200 N/m vinden we een gemiddelde (Cauchy) spanning in 1richting van ongeveer 2.0 * 10' N/mm2 (vlakspanningstoestand), voor een temperatuurverhoging van l@C vinden we een gemiddelde spanning in 1-richting van -1.8 * lp N/mm2.
De spanningen voor de temperatuurverhoging van 10°C zijn dus (ongeveer) equivalent met
een randbelasting van -40000 N/m, reden om ook de kniklast van de plaat te beschouwen.
S r 4 r 2 Kniklast---

-

~-

-

~

~-

~

---

De theoretische kniklast van de plaat is die waarde waar de 'belaste' eerste eigenfrequentie
volgens formule 2.2 de waarde nul heeft; uitrekenen van deze formule levert voor N, de
waarde -1538 N/m, waar al uit blijkt dat de temperatuurverandering van 10°C te hoog is.
Een andere manier om de kniklast te bepalen is met behulp van een stabiliteitsberekening
binnen DIANA 5.0. Dit leverde voor de kniklast een waarde van -1540 N/m: waarden van
Blevins [3] en numerieke programma komen overeen.
Op grond van deze resultaten lijken de resultaten voor de verschuiving van de eigenfrequenties bij een temperatuurverandering te kloppen.
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BIJLAGE 5: NUMERIEK BEREKENDE ETGENTRILLINGSVORMEN
De voor de metingen gebruikte trillingsvormen zijn de door DIANA berekende, welke
hieronder staan aangegeven (le5 eigenfiequenties):

2” eigenfrequentie: 98.90 Hz
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3" eigenfrequentie: 227.2 Hz

4' eigenfrequentie: 245.8

Hz

-

5" eigenfrequentie: 292.6 Hz
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BIJLAGE 6: MATERIAALGEGEVENS
B.6.1 Inleiding
In deze bijlage staan de materiaalgegevens vermeld van zowel aluminium als aramide
zoals deze in de numerieke en analytische berekeningen zijn gebruikt. Deze gegevens zijn
uit [6] en [111 overgenomen.
B.6.2 Gegevens aluminium T2024
E=
v=

p=
G=
a=

7.0 * lo1' N/m2
0.33
2.7 * lo3kg/m3
2.6315 * lo1' N/m2
23

*

K-l

B.6.3 Gegevens aramide met epoxy'adhesive'
E
V

-p-=--

x-richting = 5.0 * 10" N/m2
y-richting = 3.4 * lo9 N/m2
xy = 0.44
yz = 0.0292
1.5 * 1@-kdm3--~~~~
-

G

x=

a

y=
z=
x=
y=

~

1.2 * lo9 N/m2
1.2 * io9 N/m2
1.2 * lo9 N/m2
-0.8 *
K-'
68.3 * lo6K1

-

~--

-

-

-

~

-

~

--~

--

~

-~

-
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BIJLAGE 7: TESTOPSTELLING TER BEPALING VAN DE EIGENFREOUENTIES
B.7.1 Inleiding
Het doel van de metingen was het verifiëren van de eerder berekende eigenfrequentieverschuivingen van een tweezijdig opgelegde plaat als gevolg van een randbelasting. Het was
dus allereerst zaak een plaat dusdanig vast te zetten dat de theoretisch geldende randvoorwaarden zo goed mogelijk benaderend werden en bovendien een randbelasting op te
leggen zonder de plaat te fixeren. Van de platen zijn daarna de impulsresponsies gemeten
met behulp van een versnellingsopnemer en het DTAC100 meetprogramma (zie [5],[1i]).
B.7.2 De opstelling
De opstelling waarmee de metingen zijn gedaan bestond uit 2 aluminium balkjes met
inkeping waarvan er één vastgeklemd stond en de ander vast zat aan een geleiding waarop
de kracht wordt aangebracht door middel van 2 draden welke via een "katrol" belast
worden met gewichten:

F=MG
fig.7.1 Aanbrengen van de randbelasting
Door aan de uiteinden van de draden gewichten aan te brengen wordt de plaat belast
zonder dat de plaat wordt gefixeerd; bovendien blijft de kracht dezelfde grootte en richting
houden onafhankelijk van de eigentrillingsvorm.
Het exciteren van de plaat gebeurt met een hamer waarmee een impulskracht op de plaat
wordt aangebracht QP een zelf te kiezen plaats. Be respons op deze impuls wordt gemeten
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met een op de plaat geplaatste versnellingsopnemer welke samen met de hamer aangesloten is op het DTAC100 meetprogramma. Op deze manier kunnen de amplitudes van de
trillingen op de plaats van de versnellingsopnemer bepaald worden bij verschillende
randbelastingen, waar de eigenfrequenties uit "gehaald" kunnen worden. De hele opstelling
staat in onderstaande figuur aangegeven.
2

zijaanzicht

bovenaanzicht

F

F
1Fp--ät-386--p
2. B-K versterker
3. hamer
4. voeding
5. plaat

---6r geleide-op€egging----7. katrol
8. tafel
9. gewicht

-

--

~~

-

JEg.7.2 Testopstelling ter bepaling van de eigenfrequenties

B.7.3 Metingen
Met de hiervoor gepresenteerde opstelling zijn metingen gedaan aan allereerst een
aluminium en daarna een ARALL plaat van beide 187*200 mm grootte. De metingen
kwamen neer op het exciteren van de plaat en het meten van de amplitudes en de FFtF's
bij verschillende belastingen waarbij de plaats van excitatie en meting dusdanig gekozen
waren dat er per eigenfrequentie een serie metingen is gedaan; er is dus niet één meting
gedaan voor het bepalen van meteen al de eigenfrequenties. De in hoofdstuk 4 vermelde
eigenfrequenties zijn bepaald door het middelen van 4 eigenfrequenties welke elk volgden
uit een meetserie van 8 metingen.
De plaatsing van de versnelingsopnemer en de plaats van excitatie zijn gekozen na een
aantal proe€metimgem ter bepaling van de duidelijkste FRF's.
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Dit was voor de 1" en de 2" eigenfrequentie als volgt:
e
e
1 eigenfrequentie
2 eigenfrequentie

I

I

= 1

1. plaats versnellingsopnemer
2. plaats excitatie

fig.7.3 Plaatsing versnellingsopnemer en hamerexcitatie

B.7.4 Resultaten
De gemeten eigenfrequenties staan in onderstaande figuren, waar de FRF's van de
aluminium en ARALL plaat bij géén randbelasting en met randbelasting aangegeven staan
(let op het afvlakken van de responsfunctie):

LOC PU CHN
~~~~~

~~~

~~

~~~~

~

~

~~~

~

2

ID
-48.395

6.707'11

Y

aluminium plaat: frequentieresponsfunctie 20 kg

.ls
-ID

*
-0

UT
LOCd PU
8

cnic-ä

29.129
33.380
Pd dimiin- t
8a.968
4.92~

ARALL plaat: frequentieresponsfunctie onbelast

ARALL plaat: frequentieresponsfunctie 20 kg

f '
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BIJLAGE 8: MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN VAN HET PANEEL

B.8.1 Inleiding
De opbouw van het eindige elementen model van het paneel is dusdanig dat er 7 materiaaltafels nodig zijn, deze 7 tafels zijn achtereenvolgens:
- durninlurn met E= 7 * IQ" N/m YQOF de C-vsrmige balken
- aluminium met E= 1.2 * lo9 N/m voor de castellations
- 5 laminaatttafels voor:
- ARALL huidveld 0.8 mm dik
- ARALL stringers 0.8 mm dik
- Verbinding huidveld-stringers 1.6 mm dik
- Verbinding huidveld-castellations 1.6 mm dik
- Verbinding huidveld-stringers-castellations 2.4 mm dik
B.8.2 Berekening
De laminaatmatrices ter karakterisering van het mechanisch gedrag waren al aanwezig, de
temperatuurafhankelijke eigenschappen niet.Vandaar dat voor al deze elementen de
uitzettingscoëfficiënten berekend zijn aan de hand van de in [6] vermelde gegevens voor
aramide en aluminium volgens de voor laminaten geldende

1 Li-' ( B, D;' Mt - Nt )
a, = AT

(B.8.1)

uitdrukking. Naast de uitzettingscoëfficiënten zijn er ook temperatuurbuigingscoëfficiënten:

6,

=

1
L2-' ( B, AL1 N'

AT

-

M' )

(B.8.2)

deze ontstaan als gevolg van de niet-symmetrische opbouw van de laminaten. De in deze
vergelijkingen voorkomende matrices A,, BI en Dl zijn de matrices die het mechanisch
gedrag karakteriseren van het laminaat en LI en L, hiervan afgeleide matrices volgens:

L, = A, - B, DI-, BI
L2 = D, - B, Al-' B,

(B.8.3)

De W en h.I' termen zijn respectievelijk de normaalkracht en het moment welke ontstaan
als gevolg van een temperatuurverhoging:
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M'

=

1
AT
L

Nf

i-k

*

ri

=

AT

ai * ( h2

-

hi-:

)

(B.8.4)

i-1

*

i-k

-Q;
i 4

*

ai * (hi - hi-,)

(B.8.5)

Aangezien de &-,BI- en Dl-matrices bekend waren voor de laminaten zgn de uitzettingscoëfficiënten te berekenen. Resultaten voor de 5 laminaten (allemaal * lom6
K-'):
[ 18.5 24.9 O]'
- ARALL huidveld:

- MALL stringers:

[ 24.9 18.5 O]'

- Huidveld-stringers:

[ 21.5 21.5 O]'

- Huidveld-stringer-castellation:

[ 22.0 22.0 O]'

- Huidveld-castellation:

[ 20.8 23.9 OIt

De x-richting is de lengterichting van het paneel, de y-richting is de omtreksrichting.
De hieruit volgende 6 's (* lo6KI)
Huidveld-stringers:

6, = [ 0.508 0.453 0.0 I'

Huidveld-castellation:

6, = [ 3.110 2.688 0.0 I'

Huidveld-stringer-castellation:

6, = [ 1.462 1.210 0.0 I'
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Bijlage 9: Eigenfrequenties voor gedeelte van het paneel

BIJLAGE 9: EIGENF'REOUENTIES VOOR GEDEELTE VAN HET PANEEL
De in hoofdstuk 5 berekende eigenfrequenties met bijbehorende verschuivingen staan in
deze bijlage vermeld; omdat gebruik is gemaakt van een 'irrelevante' randvoorwaarde zijn
er 5 'rigid body modes'(we beginnen dus met mode 6).
mode 6:
f= 6.6 Hz
f= 8.1 wa;
mode 7:
f= 10.3 Hz
mode 8:
f= 14.6 Hz
mode 9:
f= 15.1 Hz
mode 10:
f= 56.8 Hz
mode 11:
f= 59.0 Hz
mode 12:
f= 68.0 Hz
mode 13:
f= 69.9 Hz
mode 14:
f= 79.5 Hz
mode 15:
mode 16:
f= 90.6 Hz
f= 91.4 Hz
mode 17:
f= 104.5 Hz
mode 18:
f= 104.8 Hz
mode 19:
f= 115.3 Hz
mode 20:
f= 120.3 Hz
mode 21:
g=- 12-7.9-HZ-mode 22:
f= 143.7 Hz
mode 23:
f= 146.7 Hz
mode 24:
f= 148.1 Hz
mode 25:
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