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SAMENVATTING
Een gebrek aan inzicht in de bepalende factoren met betrekking tot het
statisch gedrag van een carrosserie van een personenauto is aanleiding
geweest voor het doen van een onderzoek, waarvan in dit rapport verslag
wordt gedaan. Ret onderzoek is een gevoeligheidsanalyse ten aanzien van
traagheidsgrootheden van typische balkelementen in de constructie en
stijfheden van aansluitingen van balkelementen (Rfdstk 1).
Tegenwoordig is pragrammatuur op basis van de Eindige Elementen Methode in
de automobielbouw onaisbaar. In aIle stadia van de ontwikkeling komt men
dit gereedschap tegen (Rfdstk 2).
Ret verkrijgen van betrouwbare resultaten begint bij het maken van een
goed model. Bepalende factoren hierbij zijn de modeleisen en de beschikbare gegevens. Ten aanzien van de stijfheid van aansluitingen is vermeldenswaard, dat het software-pakket waarmee de analyse verricht is, IDEAS van
SORC, de mogelijkheid biedt, om aan balkelementen een stijfheid toe te
kennen die de flexibiliteit van dat element presenteert m.b.t. het aansluitende element (Rfdstk 3).
Ten behoeve van het effici~nt oagaan met gegevens, het kort aanduiden van
afzonderlijke analyses en het overzichtelijk kunnen presenteren van resultaten, is een code ingevoerd waarmee balken, verbindingen en parameters
aangeduid kunnen worden (Hfdstk 4).
Ret grote aantal parameters maakt een selectie noodzakelijk. Uiteindelijk
worden, ter bepaling van de gevoeligheid van de constructie, 25 parameters
gevari~erd. Per parameter worden 2 variaties verricht; Oit maakt 50 eindige elementenmethode-analyses noodzakelijk (Hfdstk 5).
Het standaardmodel is het uitgangsmodel voor al die 50 analyses. Hoe beter
dit model de werkelijkheid representeert, hoe waardevoller en betrouwbaarder de resultaten zullen zijn. Voor een beoordeling van dit standaardmodel
maken we gebruik van 2 carrosserie-karakteristieke krommen: de torsie-lijn
en de diagonaal-deformatie (Hfdstk 6).
Ook bij de presentatie van een gedeelte van de resultaten zal van deze 2
grafieken uitgegaan worden; Ze dienen als basisaateriaal om de resultaten
te interpreteren en het gedrag van de constructie duidelijk te maken
(Hfdstk 7).
Tenslotte zullen enkele conclusies getrokken worden (Hfdstk 8).
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1.

INLEIDING

De opdracht, waarvan dit afstudeerverslag het resultaat is, is een eerste
rechtstreeks gevolg van het contact tussen VOLVO CAR a.v. en de vakgroep
W.F.W .. Een gemeenschappelijk belang is onder andere werkwijzen te ontwikkelen en te testen aan de hand van praktijkproblemen, zoals in dit geval
een complete autocarrosserie, ook weI car-body genoemd.
De normale gang van zaken bij Volvo is zo, dat een ontwerp voor een carbody door de constructeurs ter contrOle wordt aangeboden aan de afdeling
Technisch Wetenschappelijke Analyse. Naar aanleiding van de analyse en
eventueel aan het licht gekomen problemen na experimenten, zullen de
ontwerpers de constructie herzien. De complexiteit van het geheel leidt
ertoe dat men een probleem ter plaatse X in de body ook ter plaatse X zal
willen aanpakken. Nu zijn er twee redenen waarom dit eventueel niet zou
kunnen:
a) Analyse van de (ter plaatse X) ·verbeterde" constructie leert dat ter
plaatse X inderdaad het probleem verdwenen is maar dat er een nieuw
probleem gerezen is ter plaatse Y.
b) Het is om een of andere reden dberhaupt niet mogelijk ter plaatse X een
aanpassing uit te voeren. Neem bijvoorbeeld de bevestiging van een
willekeurige stijl aan het dak. Die kan weI oerdegelijk uitgevoerd
worden maar is dan weer productie-onvriendelijk, kostprijs- en gewichtverhogend, allemaal factoren van groot belang in de automobielbranche.
Men kampt met een gebrek aan inzicht in de bepalende factoren met betrekking tot het statisch gedrag van de body, een constructie die uitermate
complex is. Het is dan ook daarom dat binnen de ontwikkeling van Volvo
plaats is ingeruimd voor een onderzoek met als doel het inzicht in "het
globaal statisch gedrag van de car-body· te verruimen.

1.02

De formulering van de opdracht Iuidt nu ais voIgt:
Gegeven is het carro5serieconcept van een personenauto, gevraagd wordt de
invioed te bepalen van de ontwerpvariabelen op een eigenschap van die auto
en weI de torsiestijfheid. De ontwerpvariabelen zijn de traagheids-grootheden van de typische baIkeIementen in de constructie en stijfheden van
aansluitingen (knooppunten) van balkelementen of andere belangrijke aansluitingen.

2.01
2.

DE AUTOMOBIEL

Dit hoofdstuk geeft relevante achtergrondinformatie met betrekking tot de
afstudeeropdracht. Ais bron voor dit gehele hoofdstuk diende Lit. [1],
behalve wanneer anders vermeld. Na een weergave van het eisenpakket van
een car-body, en een karakterisering van de twee gangbare constructieprincipes zal de automobielbouw, de carrosseriebouw in het bijzonder, de revue
passeren. Dit gebeurt aan de hand van een grove tijdperkindeling waarin
naast de algemene karakteristiek voor die periode, ook aandacht is voor de
plaats van de wetenschappelijke analyse in het geheel. Tenslotte wordt er
nog aandacht geschonken aan de toepassing van de Eindige Elementen Methode
binnen het hele gebeuren.

2.1.

Het eisenpakket.

Een moderne personenwagen moet aan een veelheid van eisen en doelstellingen beantwoorden. De belangrijkste daaruit af te leiden eisen met betrekking tot de car-body zijn:
1) Bestendigheid tegen de optredende statische en dynamische belastingen.
2) De body moet voorzien in een prettig en comfortabel interieur, trillingsvrij vervoer waarborgen, handelbaar zijn en tegen weersinvloeden
bescherming bieden.
3) Interne en externe geluidsbronnen dienen door de body geisoleeerd te
worden.
4) Goed uitzicht dient voor chauffeur en medepassagiers gewaarborgd te
zijn.
5) De aerodynamische weerstand dient laag te ZlJn.
6) Minimaal gewicht zal voor lagere energiekosten moeten zorgen.
7) Tegen een hele range van mogelijke ongelukken dient de veiligheid van
de passagiers gewaarborgd te worden, ook bij die voorvallen waarna de
wagen niet meer bruikbaar is.
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8) De qebruikte materialen moeten in voldoende mate beschikbaar zijn en
voordeliq. Het totale ontwerp en materiaalqebruik moeten een snelle
fabricaqe en assemblaqe toestaan tot enkele 10.000-en per daq.
9) Er moet een zekere levensduur qeqarandeerd zijn ondanks inwerkinq van
hitte, kou en corrosie.
10) Er moet aan recyclinq van materialen en/of onderdelen qedacht worden.
11) De fabricaqekosten moeten voldoende laaq zijn.

2.03
2.2.

Constructieprincipes

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de volgende twee soorten automobielstructuren:
1) Body-over-frame structuur Czie Fig. 2.1.) en
2) Unit-body structuur Czie Fig. 2.2.).

Body

Frame

Figuur 2.1.

Body-over-frame structuur.

ad 1) Bestaat uit 3 substructuren, te weten:
- body,
- chassis of frame,
- front, motorcompartiment.
De body neemt 3/4 van de stijfheid bij buiging en torsie voor ZlJn
rekening, het chassis de rest. Ret chassis echter absorbeert het
leeuwendeel van de energie bij een botsing, enwel 2/3. Ret front is
hoofdzakelijk bescherming van de motor en verdere asseccoires.
Structureel zorgt het front voor een steviger verbinding tussen body
en chassis, terwijl het 1/3 van de botsenergie absorbeert. Toepassing vindt vooral plaats bij grote wagens, denk aan amerikaanse
automobielen.
Voordelen van de Body-over-frame bouwwijze blijken te zijn:
- vervangbaarheid van de drie delen,
- testmogelijkheid alvorens definitieve assemblage,
- het gebruik van rubbers tussen de drie te monteren delen, waardoor
het isolerend en dempend vermogen groter wordt.
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Fiquur 2.2.

Unit-body structuur.

ad 2) Dit is een qeIaste constructie. Het chassis is weI noq herkenbaar.
Het zijn veeial de kleinere, Europese en Japanse waqens die volqens
dit principe qebouwd worden. Toepassinq vindt vooral plaats vanweqe
qewichts- en brandstofbesparinq. Deze constructie Iijkt hierdoor de
meeste toekomst te hebben.

2.05
2.3.

De automobielbouw

Een grove tijdperk-indeling van de automobielbouw, dus ook carrosseriebouw, waarbij kort aandacht voor de algemene karakteristiek van die periode, maar ook de plaats van de wetenschappelijke analyse in het geheel,
ziet er als voIgt uit:
1900-1927 INTRODUCTIE VAN DE MASSA-PRODURTIE
Fabricage van het beroemde Ford-T model waarvan de totale productie pas
onlangs door de Volkswagen-Rever werd overtroffen. Door de overgang van
open naar gesloten wagens, toenemend aantal accessoires, grotere wagens en
meer vermogen neemt het gewicht sterk toe. Vanaf hier gaat er eens nagedacht worden over de body omwille van gewichtsbesparing.
1927-1956 STYLING EN COMFORT
De wagens worden langer, lager, breder aIleen om hen attraktiever te
maken, vooral naar de idee!n van Harley Earl, die met zijn kleimodellen
tot trendsetter werd. De wagens wogen toen weI 1600 kg. Slechts via testen
en experimenteren kon men proberen het gewicht omlaag te brengen.
Langzaam voltrekt zich het proces waarbij de rol van de body ten aanzien
van de stijfheid belangrijker wordt naast de rol van het frame. De twee
reeds eerder genoemde bouwwijzen kristalliseren uit.
Ontwerpen is nog meer een kunst en het hebben van veel ervaring dan het
doen van analytische berekeningen, enkel en aIleen vanwege de complexiteit. Prototypes en empirisch materiaal spelen een grote rol.
1956-1970 VEILIGHEID
In 1956 is er de introduktie van de veiligheidsriem.
Pas in de 60-er jaren wordt er een voorspelbaar crash-gedrag ge!ist van de
ontwerpers (kreukelzones). Oat was echter nog steeds meer gevraagd dan de
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toenmalige stand van de techniek toeliet. Met behulp van experiment en
semi-analytische technieken probeert men ten aanzien van crash-gedrag meer
aan de weet te komen. Het is ook dan dat verschillende tests en testapparatuur in de automobielbouw standaard worden.
Een toename vindt er plaats in de toepassing van analytische methoden en
simulatiemodellen, wat versnellend en kostenverlagend werkt.
1970-heden COMPUTER STRUCTURELE ANALYSE EN
ANALYTISCHE VERIFICATIE
Omstreeks 1970 worden de eerste universele grotere eindige elementenmethode (E.E.M.) programmapakketten gelntroduceerd, zoals ASKA en NASTRAN.
Tot dan toe was er enkel en aIleen de spannings-analyse van componenten,
en verificatie met behulp van prototypen. Dat was duur, ging langzaam en
het aantal prototypen was beperkt.
Met het beschikbaar komen van grote snelle computers wordt het mogelijk
grote complexe structuren met E.E.M. door te rekenen. De E.E.M. vindt zijn
toepassing achtereenvolgens bij statische belastingen, dynamische belastingen, eerst in lineair elastische situaties, daarna volgen niet-lineariteiten. Ook het simuleren van crash-belastingen behoort tot de mogelijkheden. De crash-belasting is echter dusdanig onvoorspelbaar dat het zeer
moeilijk is uitspraken betreffende het crash-gedrag van een wagen te doen.
WeI is men op een gegeven moment in staat veiligheidseisen te vertalen in
ontwerprichtlijnen.
Momenteel zijn de pakketten zodanig ontwikkeld dat men trillingsvormen bij
torsie en buiging kan voorspellen. Men is in staat parameters betreffende
stijfheid en vibratie goed te schatten op basis van berekeningen. Ook
gewichtsbesparing en een effici!nter energieverbruik zijn goed aan te
pakken. Wijzigingen van een constructie kunnen nu eenvoudiger, sneller en
goedkoper beoordeeld worden op hun doelmatigheid, in vergelijking met
experimenten. In het midden van de jaren '70 is de optimalisatie op basis
van E.M.-analyses gestart. Momenteel komen die ontwikkelingen in de grotere E.M.-pakketten beschikbaar.

2.07
2.4.

Eindige elementenmethode bij automobielstructuren.

Basistypen van elementen bij stijfheidsonderzoek zijn:
- scalaire elementen (denk aan een veer tussen twee knooppunten),
- lijnelementen,
- oppervlakte-elementen,
- en volume-elementen (vaak niet gebruikt).
Van belang bij het modelleren is, zich ervan bewust te zijn dat locale
effecten een niet geringe invloed kunnen hebben op de totale stijfheid.
Het maakt bijvoorbeeld verschil uit of men een verbinding flexibel of star
modelleert. ZO komt het dat men niet zomaar in balkelementen kan gaan
modelleren als men geen waarde weet voor de mate van flexibiliteit in de
betreffende verbinding. Men zal dan in schaal-elementen moeten modelleren
en de verbinding aldus "nabouwen".
Anderzijds moet de modellering zo zijn dat bepaalde locale vervormingen
geen invloed hebben op de globale structurele respons. Dit komt vaak voor
bij geconcentreerde belastingen.
Van verbindingsstijfheden kan nog gezegd worden dat men ze 6f experimenteel 6f met behulp van berekeningen met een E.E.M.-pakket bepaalt.
Tevens wil ik nog twee verschillende modellen aanroeren met betrekking tot
de ontwerpanalyse voor stijfheid en vervorming:
a) Een component wordt gels01eerd van het totaal en gemodelleerd in een
gedetailleerd EM-model. Men verkrijgt een preciese oplossing voor de
stijfheid en spanningen indien de randvoorwaarden maar bekend zijn.
b) Men rekent met het hele voertuig. Er zijn geen aannamen nodig voor
interacties tussen componenten.
Die aannamen, die men bij a) dus weI nodig heeft, de randvoorwaarden en de
belasting, kan men berekenen met behulp van een vereenvoudigd model van de
hele wagen.

2.08
2.5.

Mogelijke elementen-modellen

Tab. 2.1. (uit Lit. [2]) geeft een overzicht van mogelijke elementenmodellen en hun eigenschappen, afhankelijk van het aantal knooppunten.
TabeI2.1.

Grootte van carrosserie-modellen.

knooppuntenaantal

10000-20000

manier van
modelleren
omvang van de
geometrie

1000-1200

150-300

enkel schaal- enkel schaalelementen
elementen

schaal en
balkelementen

schaal en
balkelementen

zeer gedegedetailleerd
tailleerd,inc1usief puntlassen

vlakken
gedetailleerd,
liggers als
balkelementen

balkstructuur,
plaatvlakken
grof

ca. 6000

benodigde
puntlasverexperimentele Ibindingen
gegevens

geen

verbindingsstijfheden

verbindingsstijfheden,
constructieverbindingen

afwijking

<10\

130\

"10\

10-30\

aard van de
resultaten

sterktecontrole

relatieve
spanningsresultaten

stijfheid en
vervorming

stijfheid en
vervorming

gebruik

serie

serie

serie en
voorontwikkeling

voorontwikkeling en ori~nte
rend onderzoek
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Het ene
uiterste
is
een model enkel en aIleen opqbebouwd uit
balkelementen. Een voorstellinq hiervan qeeft Fiq. 2.3 .. nit betreft het
onderdeel body van een body-over-frame structuur.

..."iquur 2.3.

Zuiver balkelementenmodel .

Het andere uiterste is een model zoals weerqeqeven in Fiq. 2.4 .. Het is
een Ford Escort enkel en aIleen opgebouwd uit schaalelementen.

Fiquur
[3]) .

2.4.

Zuiver schaalelementenmodel (van een Ford Escort uit Lit.

2.10

Welk effect het weI en niet invoeren van flexibiliteiten in aansluitinqen
kan hebben op berekeninqen wordt qel11ustreerd aan de hand van de Fiquren
2.5. en 2.6 .. De sterretjes qeven de experimenteel bepaalde verplaatsinqen
aan onder een frontale belastinq (en zijn dus in beide plaatjes identiek).
De stippellijnen qeven de berekende qedeformeerde situaties weer bij
eenzelfde
belastinq, met achtereenvolqens eindiqe stijfheden in de
verbindinqen (dus flexibel) en starre verbindinqen (dus niet flexibel).
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Het meenemen van de flexibiliteit in verbindingen geeft (in dit 2-dimensionale
model) ongeveer een 2 maal zo grote verplaatsing en een veel betere overeenkomst met de experimenten als bij niet meenemen.

3.01
3.

3.1.

HET MODELLEREN

Beschikbare gegevens

Zoals reeds eerder vermeld, maakt dit onderzoek deel uit van de ontwikkeling van een nieuwe Volvo. Exacte gegevens van de nieuw te bouwen wagen
zijn dan ook schaars, gedeeltelijk helemaal niet voorhanden.
Bij de modellering wordt daarom uitgegaan van voorgaande Volvo-types. Om
de werkwijze bij Volvo ten aanzien van het ontwerp van body's te karakteriseren als het werken met modules is overdreven. Genoeg constructiedelen
echter, die eenmaal de toets aan de praktijk hebben doorstaan, of het
veelbelovend resultaat zijn van de ontwikkeling van nog niet op de markt
verschenen types, komen (zeer terecht) in aanmerking om ook in een volgend
type verwerkt te worden.
Zo vormen perspectieftekeningen en constructietekeningen van vorige types
toch een bron van informatie voor het te maken model. Doorsnedetekeningen
tens lotte verstrekken die informatie die nodig is om balken in de constructie correct met behulp van balk-elementen te kunnen modelleren. Een
aantal onbekenden wat dan nog resteert krijgt een waarde aan de hand van
zelf ontworpen, redeIijk Iijkende, doorsneden.

3.02
3.2.

De opbouw van een car-body

De functie van deze paragraaf is tweeledig. In de eerste plaats wordt
getoond hoe de opbouw van een car-body er uit kan zien. In de tweede
plaats is het een kennismaking met de in de autobranche gebruikelijke
terminologie. De hier gelntroduceerde benamingen zullen in het vervolg dan
ook aangehouden worden. Vanwege symmetrie-eigenschappen van de car-body
kunnen we genoegen nemen met slechts een helft van de wagen (bijvoorbeeld
de linker). Ook in schetsen, tekeningen en figuren zullen we, als het geen
afbraak doet aan de duidelijkheid, van dat gegeven dankbaar gebruik maken.
In de Figuren 3.1., 3.2. en 3.3. stellen de contouren slechts dan balken
voor indien ze benoemd zijn met een kleine letter. Gearceerde oppervlakken
stellen plaatstaal voor en zijn voorzien van hoofdletters.

Figuur 3.1.
a
b
c
d
e

Zijwand van een car-body (zij-aanzicht).

dakrand
wielkastligger
drempel
A-stijl
B-stijl

f
9
A
B

C-stijl
D-stijl
zijwand voor
zijwand kofferbak
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Linker helft van een vloerconstructie (bovenaanzicht).

c

drempel

k

tweede dwarsligger-voor

h

lanqsligger-voor

1

tunnel

i

langsligger-achter

m verbindingsligger

j

eerste dwarsligger-voor

n

dwarsligger(s)-achter

i

Figuur 3.3.
a

Bovenbouw van een car-body (bovenaanzicht).

dakrand

q hemelboom-voor

b wielkastligger

r

dwarstooq

d A-sUjl

5

hemelboom-achter

9

D-stijl

t

achterraam-omlijsting-onder

o

frontligger

C dakplaat

p voorraam-omlijsting-onder

-
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3.3.

De modeleisen

Het model moet gebaseerd zijn op een bestaand ontwerp binnen Volvo.
2) Onze interesse gaat uit naar deformaties en niet naar spanningen. Voor
globale deformaties kunnen we in principe volstaan met een grof model.
Dit houdt hoofdzakelijk in dat balken in de constructie in het model
voorgesteld kunnen worden door universele balk-elementen. Ook aan het
streven de rekentijd zo kort mogelijk te houden wordt met een grof
model gevolg gegeven.
3) In belangrijker mate een programma-pakket-eis dan een modeleis is
gelegen in het feit dat stijfheden in aansluitingen quantitatief meegenomen moeten kunnen worden in de beschouwingen. Het zijn per slot van
rekening een deel van de te vari~ren ontwerpvariabelen.
1)

Enkele van bovenstaande eisen behoeven een nadere toelichting.
ad

1)

Het streven is om met een zo grof mogelijk elementenmodel de werkelijke
geometrie zo min mogelijk geweld aan te doen. Motorkap, kofferdeksel,
frontpaneel, voorspatborden en portieren zijn delen die in het model niet
worden meegenomen, omdat ze geen structurele bijdrage leveren aan het
totaal.
ad 2)
Een juiste beschrijving van het globale (torsie-)gedrag van een hele body
staat of valt met een juiste modellering van de wisselwerking tussen
bepaalde componenten van de constructie. Dit betekent dat er op bepaalde
plaatsen in de constructie met schaalelementen gemodelleerd dient te
worden. Het gaat dus om effecten die met balkelementen niet of niet voldoende beschreven kunnen worden. Dit brengt met zich mee dat er aan bepaalde condities betreffende overgangen van balkelementenmodel naar
schaalelementenmodel voldaan moet (kunnen) worden.

3.05

3.4.

Methode

Een mogelijke aanpak bij het modelleren is die waarbij met behulp van een
grafical tablet de geometrie van de constructie in kwestie rechtstreeks
van de constructietekeningen gedigitaliseerd wordt. Het maken van een
eleaentenmodel, eventueel met behulp van een meshgenerator, is dan echt
een volgende fase waarvoor de (nagenoeg exacte) geometrie als basis ter
beschikkings staat.
Deze aanpak is de meest fundamentele. Er heerst naderhand een onbeperkte
flexibiliteit ten aanzien van de modelkeuze (lees elementverdeling). Dat
kan zeer nuttig zijn, immers verschillende soorten berekeningen kunnen
verschillende modellen eisen. Bedenk tevens dat er de mogelijkheid is om
met een fijnere mesh tot meer betrouwbare resultaten te komen omdat de
werkelijke geometrie beter benaderd wordt. Die geometrie is en blijft een
vaststaand gegeven.
Voor deze aanpak is om verscheidene redenen niet gekozen.
- Zoals reeds eerder tersprake is gekomen in par. 3.1. hebben we helemaal
niet de beschikking over de exacte geometrie van de constructie in
kwestie. Sommige gedeelten zijn nog niet meer dan hersenspinsels van de
constructeurs.
- Vaak is het zo, zo ook in deze opdracht, dat de exacte geometrie ook
niet relevant is. Een geometrie wordt niet exact meegenomen om er later
toch maar een grof elementenmodel mee te maken.
- Een elementverdeling die aIle informatie die het geometriemodel bevat
tot zijn recht zou laten komen, dus superfijn, is practisch onhaalbaar.
- In de modeleisen kwam naar voren dat er met balkelementen gewerkt moet
worden op plaatsen waar men variaties in doorsnede eigenschappen en
stijfheden van aansluitingen wil doorvoeren. Welke afwijking nemen we
hier niet voor lief, terwijl de rest van het model exact zou zijn?
- Ook de complexiteit van de constructie speelt weer een rol. Het genereren van een elementverdeling (met een generator) zal bij lange na niet
zo makkelijk gaan als de tekst zou kunnen suggereren, dit in verband met
overgangen van een fijne naar een grovere verdeling.

3.06

In ons geval zal er een geometriemodel met de hand opgezet worden, een
vereenvoudiging van de werkelijkheid, opgebouwd uit punten en rechte
lijnen (dus ook oppervlakken). Daarom verdient het geometriemodel enige
aandacht. In tegenstelling tot bij die andere aanpak (exacte geometrie grafical tablet - meshgenerator) zijn we nu in feite al bezig met modellereno Er zal reeds in grote mate rekening gehouden moeten worden met de
eisen van het elementenmodel, dat eruit moet voortvloeien. Dit zal betekenen dat op een zorgvuldige manier coOrdinaten worden toegekend aan geometrie-punten. Er zal steeds overwogen worden waar een punt moet liggen
opdat de berekening een zo goed mogelijke benadering is. Ret elementenmodel is dan niet meer dan het geometriemodel waarvan de oppervlakken recht
toe recht aan gevuld zijn met schaalelementen. De lijnen, die balken
voorstellen, zijn vervangen door balkelementen.

3.07
3.5.
3.5.1.

Modelbeschrijving
Grenzen tussen schaalelement- en balkelement-gedeelten

Hetgeen in deze en de volgende paragraaf (3.5.2.) getracht zal worden weer
te geven als twee afzonderlijke onderdelen van het modelleren, is in
werkelijkheid, samen met het verwerven van inzicht in hoe de body Oberhaupt in elkaar zit, een groot vervlochten geheel geweest. Een periode
gekenmerkt door het bestuderen van perspectieftekeningen en body's van
prototypes en het maken van schetsen, van allerlei componenten in allerlei
aanzichten.
Met de modeleisen (par. 3.3.) nog vers in het geheugen komen in deze
paragraaf de eerste concrete beslissingen ten aanzien van het model aan de
orde. Waar het hier in feite om gaat is, in hoeverre we aan eis 2 (balken
modelleren met balkelementen) tegemoet kunnen komen, alvorens we problemen
krijgen met het goed weergeven van de wisselwerking tussen componenten.
Er
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wordt 7 maal van balkelementmodellering afgezien (zie Fig. 3.4.):
verbindingsligger;
langsligger-voor voorste gedeelte tot aan de verbindingsligger;
drempel voorste gedeelte, aansluiting met de A-stijli
A-stijl onderste gedeelte, aansluiting met de drempel;
langsligger-achter voorste gedeelte;
drempel achterste gedeelte, vanaf de langsligger-achter;
dwarsligger-achter.

In Fig. 3.4., waarin de balkconstructie binnen de body wordt voorgesteld
door de getrokken lijnen, zijn de 7 genoemde locaties volgens de nummering
hierboven aangegeven. Ze zullen achtereenvolgens nader toegelicht worden.

3.08

Figuur 3.4.

Punten waar van baIkeIementmodellering wordt afgezien.

ad 1)
Deze ligger bevindt zich in een zone die te karakteriseren is als de meest
complexe in de gehele body. 4 balken komen hier min of meer samen: de
langsligger voor, de verbindingsligger, de A-stijl-onder en de drempel. De
opvallendste, maar qua functie zeker ook de belangrijkste is weI de
verbindingsligger, ook weI torquebox genoemd. Deze draagt een groot deel
van krachten en buigende momenten over van langsligger-voor enerzijds naar
drempel anderzijds.
Hoofdzakelijk de vorm van deze ligger (doos) is er de oorzaak van dat we
hier met balkelementmodellering in de problemen komen. Probleem bij de
ligger zelf is namelijk dat a) de doorsnede erg onregelmatig verloopt en
b) de lengte van de -ligger" even groot is als de breedte.
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ad 2)
De genoemde afmetingen van de verbindingsligger zijn groter dan de karakteristieke maten van de aangrenzende liggers waarvan de langsligger-voor
er een is. Het soort verbindingen wat hier het gevolg van is, zorgt ervoor
dat die balken dusdanig in de gehele constructie ingebed raken, dat niet
meer te onderscheiden is tegen welke achtergrond het balkelement nou
bevestigd moet worden. Dit is dus duidelijk het geval bij de overgang
verbindingsligger/langsligger-voor. De laatste is tevens bevestigd tegen
de vloerplaat.
Het voorste gedeelte van de langsligger-voor kent verbindingen met de
radiatorplaat, de wielkast-voor, het schutbord en de vloerplaat. Dit is,
samen met het feit dat al een gedeelte van de langsligger-voor (ter hoogte
van de verbindingsligger) in schaalelementen wordt uitgevoerd, reden
genoeg hier geen balkelementen toe te passen.

ad 3 en ad 4)
Aan het andere uiteinde van de verbindingsligger hebben we te maken met
een aansluiting van twee balken, de A-stijl-onder en de drempel die op
zich al als zeer belangrijk gekarakteriseerd mag worden. Onder andere de
grootte van de doorsneden van beide ten opzichte van de balkaslengte is de
reden voor modellering in schaalelementen.

ad 5)
Het voorste gedeelte van de achterste langsligger heeft een vergelijkbare
functie als de verbindingsligger. Er vindt een kracht- en moment-doorgeleiding plaats van de drempel naar de langsligger-achter. Een balk zoals
de A-stijl-onder, missen we hier. Het is de wielkast-achter en het plaatwerk daarboven, dat overgaat in de zijkant van de kofferbak, wat de verbinding met de C- en D-stijl tot stand brengt. Het voorstuk van de achterste langsligger is complex en zal zich niet als balk gedragen. Dit is

3.10
hoofzakelijk de reden voor het modelleren met schaal-elementen. Ook het
feit dat en de vloerplaat en de drempel in interactie zijn met die ligger
speelt natuurlijk een rol.

ad 6)
Omdat het voorste gedeelte van de langsligger-achter reeds in schaalelementen is uitgevoerd wordt ook het achterste gedeelte van de drempel
met behulp van schaal-elementen gemodelleerd.

ad 7)
De dwarsliggers-achter, in het vervolg aangeduidt met dwarsligger-achter
(enkelvoud), bestaat uit drie liggers met, afgaande op de benaming, in
principe afzonderlijke functies. De eerste is een bevestigingsbalk voor de
brandstoftank (die ter hoogte van de achterbank onder de wagen geplaatst
zal worden), de tweede is een dwarsligger bedoeld als zodanig en de derde
geldt als bevestigingspunt voor een achterwielophangingscomponent. De vorm
van deze liggers leent zich niet voor modellering met balkelementen. Ook
in verband met complexe interactie met delen als vloer en langsliggers
verdienen schaalelementen de voorkeur. De afstand tussen de balkelement-as
van de achterste langsligger en het aansluitpunt dwarsligger-langsligger
wordt overbrugd met een star element om het effect van torsie van de
langsligger mee te kunnen nemen (zie ook par. 3.5.3.).
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3.5.2.

Het model

In een paar verschillende
gepresenteerd worden.
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Figuur 3.5.
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Figuur 3.6.

Model, 5chuin van voor gezien (alleen balkelementen).

zijn
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Figuur 3.7.

Zij-aanzicht van het model. AIle schaalelementen zichtbaar.

Figuur 3.8.

Model, schuin van voor gezien (aIle schaalelementen).
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Fiquur 3.9.
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3.5.3.

Zeer stijve gedeelten

In het model wordt van zowel baIk- ais schaaIeIementen gebruik gemaakt.
Dit brengt met zich mee dat verscheidene fenomenen als het ware tussen de
wal en het schip vaIIen. Meestal gaat het dan om invioeden die balken
uitoefenen op de rest van de constructie, op een afstand relatief ver
verwijderd van hun zwaartepuntsas. Waar in de constructie hiervan sprake
is wordt in deze paragraaf besproken. Voor het gemak zal in deze paragraaf
in plaats van "zeer stijf" steeds de term "star" gebruikt worden. De
"starre" elementen hebben een 100 maal zo grote E-modulus dan de rest, en
zijn dus geen "rigid-body· elementen (waarbij weI een echt star verband
heerst tussen de knooppunten).
- Dwarsligger-schutbord.
De voorraamomlijsting heeft een zwaardere functie dan de naam doet vermoeden. Ret baIkeIement dat de voorraam-omlijsting representeert, representeert tevens de dwarsligger-schutbord (a-b-c in Fig. 3.11.). Deze dwarsbalk kan voorgesteid worden als een U-profiel, waarvan de bovenste poot
(a) eindigt op de voorraam-omlijsting en de onderste (c) in de hoek van de
lucht-inlaatbak (d-e-f).

Figuur 3.11.

Situatie voorraam-omlijsting.

3.15
De b's in Fig. 3.12. duiden balkelementen aan. In de balkelement en b1, b2
en b3 worden naast de eigenschappen van de voorraam-omlijsting de
buigstijfheden van
profiel
a-b-c
meegenomen.
Gedeelte d is in
schaalelementen gemodelleerd (achterwand van de lucht-inlaatbak). Als
torsie-constante wordt in dat balkelement meegenomen de torsie-constante
behorend bij het gesloten profiel a-b-c-d. Wat we bij een modellering als
deze nu missen is het effect wat de dwarsligger-schutbord bij rotatie om
zijn lengte-as in werkelijkheid uitoefent op de achterwand van de luchtinlaatbak.

A-stijlboven

b

Figuur 3.12.

A-stijlonder

Modellering rond voorraam-omlijsting.

Dit effect wordt meegenomen door 3 verticale starre balkelementen in te
voeren in de achterwand van de lucht-inlaatbak, liggend langs de randen
van de schaalelementen (zie Fig. 3.12.).

3.16
- Voorste subframe-steunpunt.
Ongeveer halverwege het horizontale gedeelte van de langsligger-voor
bevindt zich een steunpunt waaraan een subframe, waarin de motor wordt
opgehangen, wordt bevestigd. Dit steunpunt is via een stuk plaatstaal, in
Fig. 3.13. aangegeven met P, verbonden met de radiatorplaat die daardoor
stijf aan de langsligger-voor bevestigd is.
nit steunpunt ontbreekt in het model en is vervangen door een star
5chaalelement (gearceerd) dat in het zelfde vlak ligt als dat stuk
plaatstaal. Er heerst dus een lijncontact met de onderkant van de
langsligger-voor. In Fig. 3.13. kijkt men schuin van onderen tegen de
langsligger aan.

l',:c! ia tor-

plaat

z

x

Figuur 3.13.

Subframe-steunpunt
onderen gezien).

op de

langsligger-voor

(schuin

van
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- Bevestiging dwarsligger-achter - langsligger-achter.
De dwarsligger-achter bevindt zich boven de achteras. Deze ligger sluit
aan op de achterste langsligger zoals in Fig. 3.14. is te zien, over een
bepaalde lengte (lijncontact) op een bepaalde afstand onder de vloerplaat.
De bovenzijde van de langsligger valt samen met de vloer evenals de bovenrand van het rechtopstaande gedeelte van de dwarsligger. In het model
wordt de verbinding tussen de langs- en dwarsligger voorgesteld door een
star balkelement (dikke verticale lijn). Weer gaat het hier om optredende
effecten wanneer de langsligger om zijn lengte-as roteert.

balkelemcnt
LIl1!,,'slii',f

r-CJchter

- - --

-

z

/langsli

L

,!chlf'~r

dwarsliggerachter

Figuur 3.14.

Situatie bevestiging dwarsligger/langsligger achter.

- D-stijl onderaan.
De ingevoerde starre balkelementen onder aan de D-stijl, zoals in Fig.
3.15. element 1 en 2, moeten de stijfheid die de frieslijn, ofwel onderkant zijruit, introduceert, presenteren, door de binnen- en buiten-beplating ter plaatse met elkaar te verbinden.
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z

Figuur 3.15.

situatie D-stijl onderaan.

Element 3 en 4 bieden de noodzakelijke stijfheid bij rotatie in het vlak
van de platen (om de globale Y-as).
- Overiqe starre balkelementen.
AIle starre balkelementen die nu nog niet besproken zijn, zijn nodiq om
een juiste overganq te cre~ren van balkelementen- naar schaalelementenmodel. Hierbij wordt uitgeqaan van vlakke doorsnedes die vlak blijven en
ook geen deformatie in het vlak vertonen. Zo'n overgang is geschetst in
Fig. 3.16 .. De eindknoop van een balkelement wordt star verbonden met
hoekpunten van het in schaalelementen uitgevoerde kokerprofiel.
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schaalclementen

Figuur 3.16.

Overgang van balkelement- naar schaalelementmodel.

3.20

3.5.4.

Andere overwegingen bij het model

- verwaarlozing puntlassen
Verbindingen in plaatmateriaal met behulp van overlappingen en puntlassen
worden verwaarloosd; Dit is een praktijkgegeven. De dikte van de schaalelementen ter plaatse komt overeen met de dunste plaat in zo'n verbinding,
de flexibiliteit ten gevolge van de puntlassen in ogenschouw nemend.
- ruiten en rubbers
De invloed van de ruiten (voor-, achter-, en zijruit(en» wordt in eerste
instantie, zoals gebruikelijk, meegenomen. De ruiten worden namelijk
gelijmd; Ze spelen een niet onbelangrijke rol in de stijfheid van een carbody. De ruiten zelf zullen als schaalelementen gemodelleerd worden. De
rubberen lijm-strip zal met behulp van volume-elementen gerepresenteerd
worden.
- Versteviging wielkast-achter.
Ret gaat evenals in het vorige punt om het effect bij rotatie van de
langsligger-achter om zijn lengte-as. Centraal staat nu een gedeelte boven
de vloer, de wielkast-achter. Langs de schokdemperbevestiging en in de
vloer liggen balkelementen naar de langsligger toe, om een goede koppeling
ten aanzien van de rotatie te waarborgen (zie Fig. 3.17.).
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Figuur 3.17.

Versteviging wielkast-achter.

3.22
3.5.5.

De belasting

Zoals in de opdrachtformulering in Hoofdstuk 1. naar voren kwam, staat de
torsie-stijfheid in onze belangstelling.
De belasting bestaat uit een kracht in positieve Z-richting ter plaatse
van de voorste schokdemperbevestiging. We willen hiermee een, ook bij
experimenten toegepast, negatief moment van 3000 Nm om de X-as introducereno Zodoende is er later een mogelijkheid de resultaten te vergelijken
met experimentele gegevens.
De belasting, ingevoerd in ~~n knooppunt, staat loodrecht op de omliggende
schaalelementen. Locale deformatie (uitbolling) zal de globale respons
zeer be!nvloeden. De Z-verplaatsing van het knooppunt waarop de belasting
wordt aangebracht wordt gekoppeld aan de Z-verplaatsingen van vier omliggende knopen (allen in een horizontaal vlak). Die knooppunten liggen in
een vierkant rond het punt waarin de belasting is ingevoerd. Er wordt
ge~ist,
dat de Z-verplaatsing van het middenpunt even groot is als de
gemiddelde Z-verplaatsing van de 4 omliggende knopen. Het programma biedt
hiertoe de mogelijkheid door middel van Multi Point Constraints (MPC's).

3.23
3.5.6.

Randvoorwaarden

Het rekenen aan een symmetrie-helft van de carrosserie brengt met zich mee
dat in het symmetrievlak randvoorwaarden moeten worden ingevoerd die de
interactie met die andere helft moeten representeren. In het geval van een
torsie-belasting houdt dat in, dat van aIle knooppunten in het symmetrieviak de X-verplaatsing, de Z-verplaatsing en de rotatie om de Y-as onderdrukt dienen te worden.
De onderdrukking van vrijheidsgraden ter plaatse van de schokdemper-achter
noodzaakt tot toepassing van een MPC. We hebben hier te maken met schaalelementen. Knooppunt-belasting niet Iiggend in het vlak van die elementen
heeft ook hier ongewenste locale effecten. Met het onderdrukken van meer
knooppunten is dit niet op te lossen omdat die onderdrukking een moment
oplevert in belaste toestand. De gemiddelde Z-verplaatsing van meerdere
knooppunten in die buurt wordt onderdrukt. Ten opzichte van elkaar zijn de
knopen dan weI flexibel.
Tensiotte moet van het model nog de globale Y-verplaatsing onderdrukt
worden omdat anders de verplaatsing in die richting onbepaald is. Weer
vinden de onderdrukkingen plaats bij de schokdemperbevestigingen, zowel
voor als achter. Achter maken we opnieuw gebruik van een MPC. Het betreft
3 knooppunten.

3.24
3.5.7.

Het invoeren van flexibiliteit in aansluitingen

Al vaak is de flexibiliteit in de aansluitingen ter sprake gekomen. Er
wordt dan gedoeld op de flexibiliteiten, die in een werkelijke constructie
gelntroduceerd worden door lokale effecten. Lokale effecten ten gevolge
van bijvoorbeeld de verbindingstechniek. Meestal is zo'n verbinding gerealiseerd met flenzen en puntlassen. Ook de lokale vervormingen in de balken
zelf ter plaatse van een verbinding willen we als flexibiliteit meenemen
voor zover ze niet binnen de theorie van het gehanteerde balkelement
vallen.
In deze paragraaf wordt
worden gebracht.

toegelicht

hoe de flexibiliteiten in rekening

Het software-pakket biedt de mogelijkheid om aan het einde van een balkelement 6 veerstijfheden in te voeren. Gevolg is dat er 6 nieuwe vrijheidsgraden ontstaan ter plaatse van de oorspronkelijke eindknoop van het
balkelement. Met deze 6 veerstijfheden worden 3 atranslatiea-veren (met
stijfheden kx ' ky en kz ) en 3 arotatiea-veren (met stijfheden kOx' kOY en
k Oz ) getntroduceerd tussen de twee eerder genoemde punten (die echter weI
dezelfde coOrdinaten hebben). In elke coOrdinaat-richting werken dus 2
veren, van elke soort een. In Fig. 3.18. is getracht bovenstaande te
verduidelijken. Er zij nogmaals op gewezen dat het hele systeem van veren
in een punt gedacht moet worden.
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Figuur 3.18.

t~]

em (, I, I:

Schematische voorstelling van het eind van een balkelement
waaraan 6 aansluitparameters (in de vorm van veerstijfheden) toegevoegd kunnen worden.

Komen meer balkelementen in een punt (een aansluiting) samen, dan kan bij
ieder balkelement de flexibiliteit aan het eind van dat balkelement ten
gevolge van die verbinding in rekening gebracht worden met behulp van die
6 parameters.
Hiermee is het invoeren van flexibiliteiten in aansluitingen nog slechts
qualitatief opgelost; Quantitatief hebben we nog weinig houvast. Zoals in
par. 2.4. reeds werd opgemerkt maakt men voor de modellering van
flexibiliteiten in aansluitingen weI gebruik van 6f experimentele 6f
berekende gegevens. In ons geval staan ervaringscijfers uit door Volvo
gedane berekeningen ter beschikking.

3.26

Er wordt een koppeling gemaakt tussen de flexibiliteit in een aansluiting
en de eigenschappen van de aansluitende balken. Dit zou betekenen dat per
aansluitknooppunt per balkelement 6 parameters een waarde zouden kunnen
krijgen (2 tot 4 balkelementen per aansluiting leveren dus 12 tot 24
parameters). Met het oog op de beschikbare tijd voor het doen van berekeningen, de hoofdbijdrage van rotatie- ten opzichte van translatie-stijfheden in de globale respons en het inzicht in de werkelijke constructie van
een aansluiting kan dat aantal parameters echter sterk worden gereduceerd.
tater, in Hoofdstuk 5., zal op grond van reeds bekend constructiegedrag
een selectie onder de parameters doorgevoerd worden. Wat we nu reeds
duidelijk kunnen maken is, dat de bijdrage van de translatie-stijfheden in
de globale respons verwaarloosbaar is vergeleken met de bijdrage van de
rotatie-stijfheden. Er zullen later dan ook geen translatie-stijfheden
ingevoerd worden in het model.
Hiertoe bekijken we onderstaande situatie (Fig. 3.19.).
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Figuur 3.19.

Balk onder dwarsbelasting.

tot
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Er ge1dt:

met
f

1

= (M 1*1 21) /(2*E*1)
1

+ (F *1 3 )/(3*E*1 )
1 1
1

= (F*1 2*1 21)/(2*E*1 1 )

+ (F*1 3 ) /(3*E*1 )
1
1
+ (F1
*1 2 )/(2*E*1
11)

+ (F*1 21 ) /(2*E*1 1 )

Dus
f tot

= (F/E*1 1)

2*1 + 1 *1 2/2) + (F*1 3 )/(3*E*1 ).
* (1 21
*1 2/2 + 131/3 + 12
121
2
2
I
I
I
I

We beschouwen 12 a1s gemidde1de ba1k1engte in een carrosserie. We beschouwen 1 1 a1s gemidde1de afmeting (straa1) van een verbinding. Met invoering
van een trans1atie-stijfheid bij de ink1emming heeft men de moge1ijkheid
f 1 te vari~ren. Met invoering van een rotatie-stijfheid heeft men de
moge1ijkheid ~1' en dus ~1*12' te vari~ren. Het geringe be1ang van de
bijdrage van f 1 in f tot ten opzichte van de bijdrage van ~1*12 wordt
duide1ijk wanneer we aannemen dat 1 1 = 12/5.

3.28
Er geldt dan:
f
1
tlJ 1*12

) * (1/2*5 2 + 1/3*5 3 )
= (F*13)/(E*I
2
1
)
= (F*13)/(E*I
2
1

* (1/5

+ 1/2*5 2 ),

waardoor
tlJ 1*12/ f 1

In het
in het
gelden:

= (1/5

+ 1/50)/(1/50 + 1/375)

~

10.

geval dat de belasting bestaat uit een moment in punt 2 (waardoor
bovenstaande verhaal de dwarskracht geen rol meer speelt) zal

Doordat er een factor 10 verschil is qua invloed op f tot mogen we volstaan
met invoering van aIleen rotatie-parameters.

4.01

4.

CODERING.

Ten einde het overzicht te kunnen behouden in de komende paragrafen zal er
eerst een codering ingevoerd worden voor verbindingen en balken. Met
behulp hiervan kunnen parameters dan (per groep maar ook individueel)
gemakkelijk aangeduid worden.
De verbindingen zullen we coderen zoals in Tab. 4.1. en Fig. 4.1. aangegeven.

4.02
Tabe14.1.
code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Code voor verbindingen.

verbindingen
A-stijl
Idakrand
/hemelboom-voor
B-stijl
/dakrand
/dwarstoog
C-stijl
/dakrand
D-stijl
/dakrand
/hemelboom-achter
D-stijl
/achterraamomlijsting-onder
C-stijl
/frieslijn
B-stijl
/drempel
dwarsligger-1
/drempel
frontligger
/wielkastligger
dwarsligger-schutbord/wielkastligger
/A-stijl
langsligger-voor
/dwarsligger-1
dwarsligger-2
/drempel
langsligger-achter
lachterkant

--.
j

Figuur 4.1.

Verbindingen in het model.

4.03
Tab. 4.2. en Fiq. 4.2. maken de balkcoderinq duidelijk.
Tabel 4.2.

code voor balken.

code I balken

code

balken

I

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

hemelboom-voor
hemelboo.-achter
achterraamomlijstinq-onder
dakrand
A-stijl-boven
B-stijl-boven
B-stijl-onder
C-stijl
D-stijl
drempel

JJ

I
31

Figuur 4.2.

Balken in het model.

31
32
33
34
35
36
37
38
39

frontliqqer
wielkastliqqer
dwarsliqqer-schutbord
A-stijl-onder
lanqsliqqer-voor
dwarsliqqer-1
dwarsliqqer-2
lanqsliqqer-achter
dwarstooq

4.04
De nummers 1 tIm 20 zijn gereserveerd voor de verbindingcode. De code van
de balken begint bij 21; Zodoende is aan 't getal zelf af te lezen of het
om een verbinding dan weI balk gaat.
De code is gedeeltelijk willekeurig, echter gedeeltelijk ook logisch,
opgezet. Met name de code van verbindingen en balken die later onderwerp
van variatie zijn, is gemakkelijk te onthouden. De verbindingcode 01 tIm
07 is in die zin logisch gekozen dat de verbindingen, allen liggend in de
zijwand van de body, genummerd zijn met de klok mee, zoals verduidelijkt
op (de uitvouwbare) pagina A2 van Bijlage A. De balkcode 21 tIm 30 zijn in
die zin logisch gekozen dat de balken genummerd zijn van voor naar achter
en terug en min of meer van boven naar beneden. De dwarstoog laten we
buiten beschouwing.
Van voor naar achter: 21,22 en 23.
Terug
24.
Van voor naar achter: 25, 26/27, 28 en 29.
Terug
30.
Ook dit komt op pagina A2 in een schets nogmaals aan de orde.
Met behulp van deze afspraken kunnen we nu een 4-cijferige code cre!ren
waarmee we de parameters willen aanduiden in plaats van de balken waar ze
betrekking op hebben. De eerste twee cijfers geven aan of we te doen
hebben met balkeigenschappen (00) of aansluitparameters (01 tIm 13). De
volgende twee geven aan op welke balk de parameters betrekking hebben. Met
deze 4-cijferige code wordt dus steeds een groep van 3 parameters aangeduid.
Bijv.: 0024: De 3 balkeigenschappen van de dakrand
0124: De 3 aansluitparameters van de dakrand in verbinding 01
(A-stijl/dakrand/hemelboom-voor)
0424: De 3 aansluitparameters van de dakrand in verbinding 04
(O-stijl/dakrand/hemelboom-achter)

4.05
Tab. 4.3. maakt het verband tussen verbindingen en balken duidelijk. Er
heerst slechts daar een verband waar een cijfer staat. Een "1" duidt erop
dat de balk enkelvoudig deel uitmaakt van (eindigt in) die verbinding. Een
"2 duidt erop dat de balk van de verbinding deel uitmaakt als doorlopende
balk (tweevoudig). De aanduidingen (1 en 2) staan in geen verband met de
gelntroduceerde code.
ft

Tabel 4.3.
1
2

Het verband tussen verbindingen en balken.
balk maakt enkelvoudig deel uit van verbinding.
balk maakt tweevoudig deel uit van verbinding.
aantal in
verbinding

Ibalken

I
121 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

samenkomende
balkelementen

I
verbindingen I

01 1

1

02
03
04

2

05
06
07
08
09
10
11
12
13

1

1
1

2

1

3

3
2
1
3
3

1
1

1

1
1
1

3
4

2
2
1

1

1
1 1

2
4

1
1 2

2

3

1
1

3
1
35 totaal

4.06

Zodra er een verband is, bestaat er in principe natuurlijk ook een groep
aansluitparameters. Die zullen we aanduiden met de code zoals ze uit het
overzicht te halen is. Als bijvoorbeeld in verbinding 04 een balk 24
uitkomt, kun je concluderen tot het bestaan van een groep van 3 aansluitparameters 0424. Een groep 0425 daarentegen bestaat niet zoals uit het
overzicht blijkt. Als we zeggen dat een groep parameters bestaat betekent
dat niet automatisch dat we die parameters ook in het model invoeren!
In een elementen-model zal een doorlopende balk in een knooppunt vertegenwoordigd zijn door 2 balkelementen. Dit impliceert dat er 2 balkeinden
zijn in 1 knooppunt behorend bij 1 balk. Daar waar dus een "2" voorkomt in
de tabel, waar dus sprake is van een doorlopende balk in een verbinding,
moet men op dit moment concluderen tot het bestaan van 2 groepen van 3
parameters met dezelfde code. De selectie echter in hoofdstuk 5. zal
zodanig zijn dat er code-technisch gezien geen enkel probleem is.
Tot nu toe hebben we een code van 4 cijfers. We voegen nu een vijfde
cijfer toe dat aan zal geven welke specifieke parameter bedoeld wordt uit
de groep van 3. In Tab. 4.4. wordt de code gedefini!eerd.
Tabel 4.4.

Code van parameters.
code

I parameter

1

J

2

I yy

3

I zz

4

k ex

5

key

6

k

ez

4.07
Dus: 00243: Balkeigenschap I
in balk 24.
zz
01246: Aansluitparameter k Oz in balk 24 in verbinding 1.
04246: Aansluitparameter k ez in balk 24 in verbinding 4.
Een laatste toevoeging aan de code is nodig om aan te kunnen geven in
welke mate een parameter gevari~erd wordt. In 3 cijfers geven we aan
hoeveel procent van de uitgangswaarde de waarde van de parameter is tijdens zijn variatie. De code bestaat dan in het totaal uit 8 cijfers. Er
dient opgemerkt te worden dat de code geschikt is zolang de variaties 1
parameter tegelijk betreffen.
Een laatste voorbeeld: 04242140 (04 24 2 140).
Parameter 2 van balk 24 in verbinding 4 heeft tijdens de variatie een
waarde, 40\ hoger dan in het standaardmodel (uitgangswaarde 100\).

5.01
5.

5.1.

SELECTIE

De noodzaak tot selectie

Met het model zoals het er nu uitziet kunnen binnen het kader van de
opdracht een zeer groot aantal variaties doorgerekend worden.
De te vari~ren
beperken ons
variaties te
bijvoorbeeld,
achterwege.

grootheden ZlJn aansluitparameters en balkeigenschappen. We
ertoe aIleen het gedeelte uitgevoerd in balkelementen aan
onderwerpen. Ret vari~ren van de dikte van schaalelementen
ook een mogelijkheid het ontwerp te be!nvloeden, blijft

Ret aantal verbindingen in het model bedraagt 13. Zoals in de kolom "aantal in verbinding samenkomende balkelementen" van Tab. 5.3. is te zien
bestaan er daarvan 2 uit 1, 2 uit 2, 7 uit 3 en 2 uit 4 balkelementen. Ret
aantal aansluitparameters per balkelement bedraagt 3, zoals we in par.
4.5.7. zagen (kax,k ay en k az >' Het maximaal in te voeren aantal aansluitparameters bedraagt dan
( 2*1 + 2*2 + 7*3 + 2*4

>

* 3 = 35 * 3 =105 stuks.

Ten aanzien van de balkeigenschappen geldt iets dergelijks. Het model telt
19 balken, uitgevoerd in balkelementen; 3 eigenschappen per balk (J, I yy '
I zz > leveren 57 parameters.
Ret totaal bedraagt 162 parameters. Hieruit blijkt de noodzaak tot beperken. Hoe aan die beperkingen gestalte wordt gegeven zal in de volgende
paragrafen aan de oIde komen.

5.02
5.2.

Parametergroepen-overzicht.

In deze paragraaf zal een overzicht gepresenteerd worden van aIle parameters (per groep van 3) die bestaan, en dus gevari!erd zouden kunnen worden
uitgaande van de beperkingen die we ons tot nu toe opgelegd hebben en er
van uitgaande dat aIle bestaande parametergroepen ook in het model worden
ingevoerd. De meest ingrijpende beperkingen die nog volgen zullen per
groep van 3 (Ix' I y en J ofweI k ex ' key en k ez ) opgelegd worden. De 4
eerste cijfers van de code zijn voor de bedoelingen in deze paragraaf dus
voldoende. Het overzicht zal heel sterk gaan lijken op Tab. 4.3. waarin
het verband tussen verbindingen en balken werd aangegeven.
In Tab. 5.1. is verticaal het eerste gedeelte van de code uitgezet (00 tim
13). Horizontaal wordt het 2e qedeelte uitgezet (21 tim 39). In de tabel
zullen aIle parametergroepen (van 3 parameters) die bestaan, aangeduid
worden met een "1". Een "2" duidt aan dat op grond van de constructie van
een verbinding besloten kan worden tot het bestaan van 2 parametergroepen
(van 3 parameters) met dezelfde code.

5.03

Bestaande parametergroepen.

Tabel 5.1.

1 : Parametergroep bestaat.
2: Parametergroep bestaat ·tweemaal·.

23

24

25

26

1

1

1

1

0111

1

1

021

2

031

2

121 22

27

28

29

30

1

1

1

31

32

33

34

35

1

1

36

37

38

39

I
0011

041
051

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

061
1

071

2

2

081
1

1

131

1

1
1

111
121

1
1

091
101

1

2

2
1

5.04
5.3.

Selectie

Met goedkeuring van Volvo zijn een aantal mogelijke variaties van vloerstijfheden niet meegenomen omdat:
1) de levensduurproblemen ten gevolge van torsie voorkomen in de bovenbouw,
2) de onderbouw van het beschouwde voertuig al vast ligt,
3) en omdat op deze manier het grote aantal variaties beperkt wordt.
Het heeft echter weI degelijk zin in een vervolg op dit onderzoek de
ontbrekende variaties in de vloerstijfheden mee te nemen.
We hebben twee catergori~n parameters, aansluitparameters (01 tim 13) en
balkeigenschappen (00). Hierop worden achtereenvolgens twee selecties
toegepast.
In eerste selectie gaat het erom, of een groep van 3 aansluit-parameters
weI of niet in het model wordt ingevoerd.
A: Aan welke balk-einden worden 3 aansluitparameters toegevoegd?
Na deze eerste selectie beschikken we dus over een qualitatief standaardmodel, waarmee bedoeld wordt, dat over de grootte van de in te voeren
parameters nag g~~n uitspraak gedaan is. Meer hierover in par. 5.5 ..
In tweede selectie, daarna, gaat het erom of ingevoerde aansluit-parameters of balkeigenschappen gevari~erd gaan worden of niet. De selectie op
te vari!ren parameters vindt plaats in een verder gevorderd stadium van de
electie. Oak deze tweede selectie zal in eerste instantie uitgevoerd
worden per parametergroep (B1 en C1). In tweede instantie zullen de parameters individueel beschouwd worden (B2 en C2).

5.05

81: Van welke balk-einden zullen
of meer van de 3 ingevoerde
aansluitparameters gevari~erd worden?
C1: Van welke balken zullen 1 of meer van de 3 eigenschappen gevari~erd worden?
82: Welke van de overgebleven aansluitparameters zullen gevarieerd
worden?
C2: Welke van de overgebleven balkeigenschappen zullen gevarieerd
worden?
Een antwoord op deze vragen zal steeds gevonden worden door uit te gaan
van bet reeds bekende constructiegedrag.

5.06
5.4.

Invoer-selectie per groep van 3 parameters

A: Aan welke balk-einden worden 3 aansluitparameters toegevoegd?
Een eerste overweging is deze, dat in een knooppunt niet meer parameters
ingevoerd dienen te worden dan nodig zijn om het gedrag te kunnen beschrijven. Zo kunnen er knooppunten zijn (in werkelijkheid aansluitingen)
waar 2 balkelementen samenkomen, waar het niet uitmaakt of de flexibiliteit nu aangegeven wordt met de parameters in het ene balkelement, of in
het andere, of verdeeld wordt over beide elementen. Uit deze 3 nagenoeg
equivalente oplossingen kiezen we voor toevoeging van de aansluit-parameter aan het lichtste balkelement (dat bevestigd, aangesloten, wordt op het
zwaarste). De slechts nagenoege equivalentie vindt zijn oorzaak in het
feit dat er soms nog schaalelementen meespelen in zo'n knooppunt.
De verbinding waar bovenstaande redenering voor op gaat is frontligger/wielkastligger (09). We kiezen voor toevoeging van de aansluit-parameters aan de frontligger (31).
Een verbinding die ook in aanmerking lijkt te komen is D-stijl/achterraamomlijsting-onder (05). De aansluiting echter wordt in het model voorgesteld door een zeer stijf gedeelte en geen knooppunt. Dit zeer stijve
gedeelte is nodig om het effect van de D-stijl (29) op de binnen- en
buiten-platen goed weer te kunnen geven, vooral met betrekking tot torsie;
Dit kwam reeds tersprake in par. 3.5.3 .. Hetzelfde geldt voor de C-stijl
(28) onder. Het is dan ook hierom en vanwege het feit dat er constructief
gezien geen nadrukkelijke balk aanwezig is tussen de onderste einden van
de C- een D-stijl (28 en 29), dat er geen balkelement gemodelleerd is. De
aansluitparameters in de D-stijl (29) in die verbinding zullen echter niet
gevari!erd worden. Dat doen we weI met de aansluitparameters in de achterraamomlijsting-onder (23), de andere kant van de aansluiting dus.
Let weI, er zijn ook knooppunten waar 2 balkelementen samenkomen uit sterk
verschillende richtingen die toch geen flexibiliteit toegekend krijgen
omdat het doodeenvoudig geen aansluitingen zijn, doch gebogen profielen
(denk aan de dwarsliggers-voor (36,37) onder de tunnel).

5.07
Een tweede overweging volgt nu.
Als een knooppunt van samenkomende balkelementen in werkelijkheid een
verbinding is waar een doorlopende balk in verwerkt zit, dan zullen aan de
elementen van die doorlopende balk ook geen flexibiliteiten worden toegekend. De "2"-en in Tab. 5.1. geven parametergroepen aan, die zodoende niet
ingevoerd zullen worden. Hieraan toe voegen we nog de betreffende aansluitparameter-groepen van de A-stijl-boven (25) en de A-stijl-onder (34)
in verbinding 10, waarin de A-stijl als doorlopend wordt beschouwd.
Ook de dwarstoog (39) zal niet meer in de beschouwingen worden meegenomen,
omdat hij in principe slechts geconstrueerd is ter versteviging van de
dakplaat. Gezien de constructie heeft de balk geen invloed.
In Tab. 5.1. uit par. 5.2. voegen we nu de cijfers 0 en 1 toe aan de reeds
aanwezige cijfers (1 en 2) om aan te geven, dat de betreffende parametergroep niet, respectievelijk wel, wordt ingevoerd. Hierdoor ontstaat Tab.
5.2 ..

5.08
Invoer-selectie per groep van drie parameters.

Tabel 5.2.

10: Parametergroep bestaat; wordt niet ingevoerd.
11 : Parametergroep bestaat; wordt weI ingevoerd.
20: Parametergroep bestaat •tweemaal • ; wordt niet ingevoerd.
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

00 11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

01 11
02
03
04
05
06
07
08
09
10

20
20
11

10

11
11

11

11

11

11
11
11

20
20
11

10

10
11

11

12
13

11

11

10
11

20

20
11
11

5.09
5.5.

Variatie-selectie per groep van 3 parameters

Het gedrag van samenkomende balken wordt niet aItijd aIleen bepaald door
de verbinding. Vaak speelt ook de omliggende constructie, vooral het
plaatwerk waar de balken tegenaan of in liggen, een grote rol. Zeker bij
lichte balken kan het voorkomen dat hierdoor hun flexibiliteit ten opzichte van anderen qeheel of gedeeltelijk onderdrukt wordt, zoniet dan toch
van ondergeschikt belang wordt binnen de gehele constructie. In die gevallen zullen we van variatie afzien. De ruiten tonen nog een grotere stijfheid wat dit betreft. De rubberen tussenstrip echter zwakt deze stijfheid
af en zodoende het effect op de langsliggende balkelementen.
81: Van welke
gevari~erd

balkeinden
worden?

zullen

1 of meer van de 3 aansluitparameters

Op grond van deze overwegingen worden de aansluitparameters van de onderstaande balken (betreffende de ook vermelde verbindingen) constant gehouden gedurende het gehele onderzoek:
- de dakrand (24) en de hemelboom-voor (21) in verbinding 01 en de dakrand
(24) en de hemelboom-achter (22) in verbinding 04, allen liggend langs
de dakplaat.
- de dwarsligger-schutbord (33) in verbinding 10 liggend in het vlak van
het schutbord en de voorruit. Dit is trouwens een zo stijf geheel dat
alles ervoor nauwelijks invloed heeft op de constructie die erachter
Iigt. Hierdoor vallen ook de wieikastligger (32) in deze verbinding en
de frontligger (31) in verbinding 09 buiten ons interessegebied.
In par. 5.3. kwam reeds naar voren dat variaties in vloerstijfheden (met
goedkeuring van Volvo) niet meegenomen hoeven te worden. Dit betekent dat
verbinding 08, 11, 12 en 13 voor ons niet langer meer interessant zijn.

5.10
C1: Van welke
worden?

balken

zullen 1 of meer van de 3 eigenschappen

gevari~erd

De criteria die voor bovenstaande selectie gebruikt werden, kunnen ook
aangevoerd worden voor een verdere selectie ten aanzien van de balken
waarvan we eigenschappen zouden kunnen vari~ren.
De scheiding van het gedrag in het frontgedeelte van de rest van de constructie door het relatief stijve gedeelte schutbord/voorruit maakt de
front- en wielkastligger (31 en 32) oninteressant. De dwarsligger-schutbord (33) en de A-stijl-onder (34), beide deel uitmakend van dat relatief
stijve gedeelte vervallen zelf dan ook.
De variaties in de langsligger-voor (35), dwarsligger-1 (36) en dwarsligger-2 (37), allen in de vloerplaat liggend, zullen niet gevari~erd worden.
Van de langsligger-achter (38) dient het concept met het oog op andere
belastinggevallen gehandhaafd te blijven. Reeds eerder is vermeld dat van
Volvo-zijde uit deze variaties in eerste instantie niet meegenomen hoeven
te worden. Van de drempel zullen we bij wijze van uitzondering de torsiestijfheid weI varieren, ondanks het feit dat deze ligger ook in de vloerplaat is gelegen.
Van het feit dat de dwarstoog (39) niet in de beschouwingen wordt meegenomen is reeds eerder melding gemaakt (par. 5.4.).
Alvorens we in par. 5.6. via een allerlaatste selectie per parameter komen
tot, wat we zullen noemen, het variatie-programma (zie par. 5.7.) voIgt
eerst nog een overzicht waarin het effect van de (grove) selectie tot nu
toe naar voren komt.
Met betrekking tot de aansluitparameters breiden we Tab. 5.2. uit par.
5.4. uit tot Tab. 5.3. door aan de reeds bestaande aanduidingen wederom
een 0 of een 1 toe te voegen. Een 0 zal betekenen dat de betreffende 3
parameters (per groep) constant blijven gedurende het onderzoek. Een 1 zal
betekenen dat een of meerdere van de groep van 3 aansluitparameters aan
variatie onderworpen zal worden.
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Tabel 5.3.

Variatie-selectie per groep van 3 parameters.

100: Parametergroep

bestaat; wordt niet ingevoerd; wordt niet geva-

rH~erd.

110: Parametergroep

bestaat;

wordt weI ingevoerd; wordt niet geva-

bestaat;

wordt weI ingevoerd; wordt weI geva-

rH~erd.

111 : Parametergroep
ri~erd.

200: Parametergroep bestaat "tweemaaI H ; wordt niet ingevoerd; wordt
niet gevari~erd.
121

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

I

00 111 111 111
01 110
02
03
04
110
05
111
06
07
08
09
10
11
12
13

111 111 111 111 111 111 111 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 111
200
111
100
200
111
110
111
110
111
111
200
200
110
110 100
100
110 110 100
110 200
110
200
110

De cijfercombinaties eindigend op 1 geven dus die parametergroepen aan
waarbinnen uiteindelijk een of meerdere variaties zullen plaatsvinden.

5.12
5.6.

Variatie-selectie per individuele parameter

In deze paraqraaf zullen de parametergroepen die de selectie tot nu toe
doorstaan hebben volgens code aan bod komen en zal een laatste beschouwing
plaatsvinden per individuele parameter. Met het maken van keuzes wagen we
ons min of meer aan voorspellingen betreffende zaken die we eigenlijk met
dit onderzoek net willen nagaan.
82: Welke van de overgebleven aansluitparameters zullen gevari!erd worden?
0125,0328 en 0429.
0125,0328 en 0429 vallen stuk voor stuk samen met randen van ruiten.
We gaan hier van de vooronderstelling uit dat torsie niet belangrijk is en
dus oninteressant. Buiging om X- en Y-as in die verbindingen heeft weI
onze belangstelling. Een vergelijk in beide richtingen is dan mogelijk.
0226.
Als onderdeel van de zijwand lijkt ook hier de torsie minder interessant
dan een vergelijk tussen de buiging om de (globale) X- en de Y-as.
0523.
Bij torsiebelasting van de car-body zullen denkbeeldige vlakken in de body
met constante X-coOrdinaat (globaal assenstelsel) ten opzichte van elkaar
gaan verdraaien. Zo vindt er echter ook een verdraaiing plaats van de
zijkanten van de wagen ten opzichte van elkaar. Hierdoor gaat onze interesse in 0523 vooral uit naar de variatie van k ax (om de globale Y-as).
0628 en 0727.
Omdat we ons bij 0226 en 0328 al uitgesproken hadden voor buiging om X- en
Y-as gaat ook in 0727 en 0628 onze interesse daar naar uit.
C2: Welke van de overgebleven balkeigenschappen zullen

gevari~erd

worden?
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0021, 0022, 0023 en 0024.
Bij 0021, 0022, 0023 en 0024, allen liggend langs de rand van een plaat is
de buiging in het vlak van die plaat natuurlijk niet interessant. Dit is
een relatief stijf geheel. Daarom worden slechts de balkeigenschappen met
betrekking tot buiging in het vlak loodrecht op die plaat gevari~erd. In
het globaal assenstelsel dus respectievelijk om de X- en Y-as. 21 en 22
bieden nauwelijks torsiestijfheid vanwege open doorsnedes.
0025.
Omdat we het verband tussen I yy (om X-as) en I zz (om Y-as) in 0025 niet
willen aantasten nemen we beide mee in een variatie.
0026 en 0027.
Omdat 0026 en 0027 ten aanzien van I yy (om de X-as) en I zz (om de Y-as)
een nagenoeg constante onderlinge verhouding kennen, en oak omdat na het
vele reeds verrichtte ontwikkelwerk, aan de verhouding tussen I yy en I zz
per balk niet getornd mag worden, nemen we bij variatie steeds de 4 betreffende eigenschappen in een keer mee. Reeds bij 0226 en 0727 hebben we
de torsie als oninteressant gequalificeerd.
0028 en 0029.
Zoals bij 0328/0628 en 0429/0529 gaat ook hier onze interesse uit naar de
buig-eigenschappen om X-as en Y-as.
0030.
Ondanks het feit dat de drempel deeI uit maakt van de vloerconstructie,
waarvan we eerder reeds meldden dat die niet ter discussie stond, achten
we de torsie-stijfheid in deze balk interessant genoeg om te vari~ren.
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5.7.

Variatie-programma

De invloed van de parameters wordt onderzocht door middel van een gevoeligheidsanalyse. Daarbij worden ten opzichte van het standaardmodel de
parameters een voor een gevari~erd terwijl de overige parameters de waarde
hebben zoals in het standaardmodel. aij het gebruik van de statistische
theorie van proefopzetten zou het weI mogelijk zijn ingewikkelder varianten door te rekenen. Het aantal parameters is echter te groot om van deze
theorie gebruik te maken. Er zal een voor een gevari~erd worden.
We stappen voor de uiteindelijke presentatie van de te varieren parameters
af van de tabelvorm zoals tot nu toe gebruikt. Nu gaat het immers om
individuele parameters en niet meer om parametergroepen. We hebben dan ook
van nu af aan 5 cijfers van de code nodig.
In Tab. 5.4. zal verticaal het eerste gedeelte van de code (4 cijfers)
uitgezet worden. Horizontaal staat het 2e gedeelte (5e cijfer). Ter verduidelijking staat ook horizontaal steeds vermeld welke parameter het is.
In de tabel geeft een X, Y of Z aan dat de betreffende parameter, betrekking hebbend op de globale X-, Y- of Z-as, gevari~erd zal worden. Een •
geeft aan dat die parameter tegelijk gevari~erd zal worden met nog een
andere (samen 2). Een ** tens lotte duidt er op dat de betreffende parameter samen met 3 anderen (samen 4) aan variatie onderworpen zal worden. *
en ** geven uitzonderingen aan.

5.15
Het variatie-programma

Tabel 5.4.

aIleen gevarieerd en heeft betrekking op
Z-as.
tegelijk gevarieerd (totaal 2).
tegeIijk gevarieerd (totaal 4).

X,Y,Z: parameter wordt
giobale X-, Y- of
*
parameters worden
**
parameters worden
1

0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030

2

3

456

X
X

X

Z

Y

t
I

X*
X**
x**

y*
y**
y**

X

Y

t

X

Y

IX
I

0125
0226
0328
0429
0523
0628
0727

t
I
t

X

Y

X

Y

X

Y

I

X

Y

X

Y

X

Y

t

I
I

Y

I

Tenslotte komen we nog eens terug op het aantal berekeningen wat er te
doen staat. Dit hangt natuurIijk af van het aantal variaties per parameter. Om een tendens met zekerheid te kunnen onderscheiden zijn naast de
standaardberekening zeker 2 variaties (verkleining en vergroting van de
parameter bijvoorbeeld) noodzakelijk. Hoe groot die variaties dienen te
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zijn, om significante effecten te hebben, zal aan de hand van de berekeningen moeten blijken (zie par. 6.7.).
Uitgaande van 2 variaties per parameter, die voorkomt in het vorig overzicht, komen we tot 25 * 2 = 50 variatieberekeningen. Hierbij komen dan
waarschijnlijk nog een aantal berekeningen om een juist uitgangsmodel te
bepalen. Ruwweg moeten 60 berekeningen voldoende zijn voor dit onderzoek.

6.01
H6.
6.1.

BEOORDELING VAN HET STANDAARDMODEL
Het standaardmodel

Het standaardmodel wordt vastgelegd met de waarden van de aansluit-parameters en balkeigenschappen.
De balkeigenschappen zijn berekend met behulp van een bij Volvo beschikbaar programma. Als invoer dient de contour van de doorsnede met daarbij
de dikte van de verwerkte plaat op elke plaats. Om de gewenste gegevens
van de 13 balken (sommige met veranderende doorsnede) te verkrijgen zijn
van 24 doorsnedes zulke gegevens bepaald. Het zijn dus waarden, behorend
bij bestaande of reeds in een ver gevorderd stadium van ontwikkeling
verkerende componenten, die als uitgangswaarde voor de balkeigenschappen
worden ingevoerd in het standaardmodel.
Bij de aansluitparameters ligt het anders. Reeds is duidelijk geworden dat
het enkel gaat om de parameters k ex ' key en k ez (de rotatie-parameters).
Een mogelijke oplossing zal hier geschetst worden.
Een vergelijking zal gemaakt worden aan de hand van twee grafieken die
gebruikelijk zijn binnen de carrosserie-bouw (zie par. 6.2.). In het
volgende hoofdstuk, de beoordeling van het model, zal hier nader op worden
ingegaan. Een eerste berekening zal leren of en hoe we het standaardmodel
moeten verbeteren.
We zullen uitgaan van stijfheden gebaseerd op ervaringen van Volvo. Als we
een verbinding met een daarop uit komende balk van 100 mm lengte als een
systeem beschouwen, en we voeren, in welke richting dan ook, een flexibiliteit in, dan acht men in die richting een reductie van de oorspronkelijke stijfheid van het systeem met 50\ overeenkomend met de werkelijkheid. Hieruit voIgt dat een stijfheid in serie gezet moet worden even
groot als afgeleid van een lengte van 100 Mm.
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Figuur 6.1.

De waarde van k 8 .

Opgemerkt kan nog worden dat de koppeling zoals hierboven beschreven
steeds in stand gehouden wordt. Hiermee wordt speciaal bedoeld de
veranderende situatie tijdens het vari~ren van de balkeigenschappen J, I yy
en I zz
Aangenomen wordt dat in het algemeen zwaarder uitgevoerde balken
ook effect sorteren in de flexibiliteit van de aansluiting waarvan de balk
deel uit maakt.
De
1)
2)
3)

totale beoordeling van het model bestaat uit 3 onderdelen:
Is het model juist gebouwd?
Komen de deformaties overeen met de werkelijkheid?
Hebben "grote variaties" hetzelfde effect als in werkelijkheid?

ad 1) Is het model juist gebouwd?
Aan de hand van de uitvoer in zijn totaliteit (naar aanleiding van een
berekening) en een eenvoudige interpretatie ervan kan men beoordelen of
het model zo in elkaar zit zoals het steeds de bedoeling is geweest. Pure
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bouwfouten, zoals bijvoorbeeld een verkeerd ingevoerde randvoorwaarde,
komen zodoende aan het licht. Om daar op deze plaats nog verder aandacht
aan te besteden zou zeker te ver voeren. De uitvoer echter waar het hierbij om gaat zal in par. 6.3. gepresenteerd worden om zichtbaar te maken
wat een model onder torsiebelasting Hdoet H.
ad 2) Komen de deformaties overeen met de werkelijkheid?
Reeds eerder zijn de door Volvo uitgevoerde experimenten genoemd als
referentie voor de berekeningsresultaten. Het gaat om twee grafieken; de
torsie-lijn en de diagonaaldeformatie. Deze twee krommen kenmerken het
torsie-gedrag van een carrosserie. In eerst instantie gaat het er dus om,
te kijken in hoeverre ook het model dat gedrag vertoont (par. 6.4.). Eerst
zullen de twee grafieken in par. 6.2. nader besproken worden.
Echter, de vraag in hoeverre het model klopt met de werkelijkheid is dan
nog niet helemaal beantwoord. Er zullen namelijk beslist meer constructies
te verzinnen zijn die twee zulke karakteristieke lijnen opleveren. Daarom
zal een positief antwoord op de volgende vraag een nog groter garantie
opleveren inzake een juist gedrag van het model.
ad 3) Hebben "grate variaties H hetzelfde effect als in werkelijkheid?
Met "grote variaties" wordt bijvoorbeeld bedoeld met of zonder ruiten en
met of zonder diagonaalversteviging. Als zulke ingrepen in het model, het
wegnemen van bepaalde gedeelten, het zelfde effect hebben als in werkelijkheid, weegt dit positief mee in de beoordeling van de rest van het
model op zijn juistheid. In par. 6.5. zal hier nader op worden in gegaan,
weer aan de hand van de torsie-lijn en de diagonaaldeformatie.
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6.2.

Experimentele gegevens

Zoals in par. 5.5. reeds aangekondigd zullen we nader ingaan op de experimentele gegevens, verzameld door Volvo, aan de hand waarvan we verschillende elementenmodellen enigszins kunnen beoordelen en vergelijken. Het
gaat om twee karakteristieken van een carrosserie.
6.2.1.

De torsie-lijn

Bij een torsie-lijn denken we meestal aan een kromme waarmee men wil
weergeven de torsie van een constructie om zijn tors ie-as beschouwd langs
deze as. Ten aanzien van deze gedachte is er een probleem.
Doordat we bij de car-body met "open doorsneden" te maken hebben die sterk
zullen deformeren in een vlak loodrecht op de torsie-as, zal in dat vlak
de torsie geen eenduidige waarde hebben. Ook een gemiddelde torsie is niet
makkelijk te bepalen. We zullen daarom in het vervolg in zo'n vlak loodrecht op de tors ie-as de verplaatsingen van een punt van de vloerplaat als
het meest relevant beschouwen. De vloerplaat is het meest continue en
waarschijnlijk ook weI het meest invloedrijke constructiedeel, bezien over
de hele lengte van de body.
Men kan een denkbeeldige lijn trekken tussen een vloerpunt en het overeenkomstige punt in de andere zijde van de body. AIleen de Z-verplaatsing van
een vloerpunt wordt nou gebruikt en weI om de rotatie van die denkbeeidige
lijn te bepalen in een vlak loodrecht op de X-as (lengte-as van de wagen).
Om juiste waarden voor die torsie-lijn te meten moet men vloerpunten nemen
die in de buurt van of, nog beter, op een ligger gesitueerd zijn. Zo zal
bij de berekeningen uitgegaan moeten worden van verplaatsingen behorende
bij knooppunten die zowel in de vloer als op een balkelement liggen.
In Graf. 6.1. is zo'n torsie-lijn weergegeven. Volvo heeft gemeten aan een
wagen met een 3e /5 e deur en een belasting van 3000 Nm.

6.05
De statische torsie-stijfheid van de body die hieruit volgt wordt vaak
gebruikt als eerste aanzet tot verder trillingsonderzoek. De maximale
hoekverdraaiing bedraagt ongeveer 0.6 graden.
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Grafiek 6. 1.

Experimentele torsie-lijn.
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6.2.2.

De diagonaaldeformatie

Een tweede karakteristiek is de diagonaaldeformatie. Deze deformatie geeft
informatie over hoe de dwarsdoorsneden in de car-body deformeren.
Oaartoe moet men zich 6 diagonalen voorstellen binnen de carrosserie,
lopend
van
linksboven naar rechtsonder. De diagonalen starten in
respectievelijk de verbindingen 10, 01, 02, 03, 04 en 05 (zie Fig. 6.2.).
De corresponderende punten liggen in de vloer tegen de drempel aan.
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./

Figuur 6.2.

;---------/

I

Oiagonalen ter bepaling van de diagonaaldeformatie.
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De lengteverandering van deze 6 diagonal en kan in grafiek uitgezet worden
langs de lengte-as van de body (X-as). Graf. 6.2. betreft een meting van
het verschil tussen een negatieve en een even grate positieve torsiebelasting van 3000 Nm (kleinere fout bij de meting dan van 0 tot 3000 Nm).
De maximale relatieve diagonaaldeformatie bedraagt ongeveer 10 promille.
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GraHek 6.2.

Experimentele diagonaaldeformatie.
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6.3.

Presentatie van een modeluitvoer

Alvorens een gedeelte van de model-uitvoer te presenteren zal er eerst nog
even worden ingegaan op een concrete contrale. Het gaat om de contrale op
de reactiekrachten, waaronder die in het vlak Y=O, het symmetrievlak van
de constructie.
De belasting bestaat uit een kracht in de +Z-richting op de wielkast-voor.
Er is een ondersteuning ter plaatse van de wielkast-achter. In de uitvoer
zijn hier geen reactiekrachten beschikbaar omdat het geen inklemming is.
Niet de verplaatsingen van een knoop worden onderdrukt maar de gemiddelde
verplaatsing van meerdere knopen.
De contrale houdt in, na te gaan of de momenten om verscheidene assen
gelijk aan nul zijn. Zo beschikken we over twee vergelijkingenj Het moment
om de Y-as is gelijk nul evenals het moment om de X-as. We hebben een
onbekendej de ondersteuningskracht achter. In de eerste vergelijking gaat
het om de Z-krachten en de Y-momenten in het symmetrievlak, de belasting
en de ondersteuningskracht achter. In de tweede vergelijking betreft het
enkel de belasting en de ondersteuningskracht achter. Uit beide vergelijkingen voIgt dezelfde ondersteuningskracht.
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Figuur 6.5.
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Figuur 6.7.
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6.4.

Het standaardmodel absoluut gezien

Aan de hand van de Grafieken 6.3. en 6.4. is de vergelijking mogelijk
tussen meting en berekening. Het gaat om het standaardmodel. Er is aIleen
een voorruit en zijruit gemodelleerd. Achterruit en diagonaalversteviging
Z1Jn verdwenen. Flexibiliteiten zijn ingevoerd in de verbindingen zodat er
een reductie met 50\ is zoals gedefini~erd.
Voor dit model is om meerdere redenen gekozen.
1) Bij proefberekeningen is gebleken dat bij het meenemen van de achterruit en diagonaalversteviging de variaties in de verbindingen geen
zichtbaar effect sorteren. Het verslappen van de body door het weglaten
van die twee delen maakt variaties effectvol en vergelijkbaar.
2) Volvo heeft metingen gedaan aan een wagen met een 3e /5 e deur. Door het
weglaten van de achterruit en de diagonaalversteviging krijgen we een
enigszins vergelijkbaar model. Verschil bestaat aIleen in de nog aanwezige achterraam-omlijsting en de waarschijnlijk iets langere achterkant. Omdat de invloed van de achterraam-omlijsting in onze belangstelling staat (3 van de 25 variaties) blijft dit onderdeel deel uit maken
van het standaardmodel.

6.13
De gelijkvormigheid tussen gemeten en berekende grafieken is groot zoals
in Graf. 6.3. en Graf. 6.4. te zien is.
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Experimentele en berekende diagonaaldeformatie.

De verschuiving van de gemeten torsie-lijn t.o.v. de berekende torsie-lijn
is verklaarbaar door locale deformaties ter plaatse van de ondersteuning.
Het iets andere verloop van de torsielijn duidt, evenals de verschuiving
bij de diagonaaldeformatie op een iets stijver model dan de werkelijkheid,
vooral ter plaatse van de bovenbouw.

I
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Deze verschillen ZlJn gebruikelijk bij dit soort modelleringen. Ze ZlJn te
verklaren door de verschillende kleine afwijkingen die overal binnen
sluipen.
- Het model wordt stijver wanneer gaten in plaatwerk verwaarloosd worden.
- Verbindingen die met behulp van schaalelementen gemodelleerd zijn, zijn
stijver dan in werkelijkheid.
- Het puntlaswerk in de hele body, wat in werkelijkheid toch een bepaalde
flexibiliteit introduceert, wordt verwaarloosd.
- De achterraamomlijsting-onder (23) maakt deel uit van het model en de
achterkant is iets afwijkend van de werkelijke geometrie.
Al met al zijn deze twee grafieken nog geen aanleiding om het model te
gaan wijzigen. Een reductie van 50\ in verbindingen achten we een voldoende goede benadering van de werkelijkheid.
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6.5.

Het standaardmodel relatief gezien

Een laatste beoordeling zal geschieden aan de hand van "grote variaties
zoals in par. 6.1. aangekondigd. Naast de daar reeds vermelde ingrepen
noemen we ook het vari~ren van een of meerdere parametersoorten in zijn
geheel een "grate variatie".
ll

In eerste instantie zullen we ons bij het beoordelen en vergelijken beperken tot de maximumwaarden van beide grafieken. Bij de torsie-lijn is dit
het eerste punt, gelegen op de voorste langsligger, bij de diagonaaldeformatie is dit het voorlaatste punt, gelegen bovenaan de D-stijl.
Diverse varianten ZlJn andergebracht in Tab. 6.1 .. Hierin betreft het
horizontaal variaties met behulp van voor-(V), achter-(A), zijruit(Z) en
de diagonaalversteviging(D) verticaal gaat het om variaties betreffende
parametersoorten. Boven de kolommen wordt met de eerste letter van een van
de vier constructiedelen aangegeven of dit deel opgenomen is in de modellen behorend bij die kolom.
Centraal
zijn en

in deze tabel staat een model waarin aIle ruiten gemodelleerd
tevens de diagonaalversteviging. In de verbindingen zijn geen

flexibiliteiten ingevoerd. AIle knooppunten van balkelementen zijn star.
We defini~ren dit model als het "starre model".
In die matrix worden de twee maxima (v66r en achter de schuine streep)
behorend bij elke variant vergeleken met de maxima van het "starre model"
(geen flexibiliteit in de verbindingen en voorzien van aIle ruiten en de
diagonaalversteviging). De maxima van het "starre model" stellen we beiden
op 100\ (rij 1, kolom 1). De aanduiding van gegevens uit Tab. 6.1. zal
gebeuren aan de hand van rijen en kolommen.
Bij

aIle

flexibele

reductie van I yy
anders aangegeven .

varianten hebben kay en k az de waarde waarbij een
en I zz met 50\ heeft plaatsgevonden, behalve wanneer
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Opmerking: De matrix geeft resultaten weer van ori!nterende berekeningen.
Deze matrix is niet de hoofdreden geweest voor al die berekeningen. Er ontbreken daarom enkele varianten.
TabeI6.1.

Maxima van de torsie-lijn/diagonaaldeformatie van de ori!nterende berekeningen.

kay en k az zijn gereduceerd met 50\ behalve wanneer anders aangegeven. AIle percentages geven aan met hoeveel procent de betreffende
stijfheden gereduceerd zijn.
V
A
Z
D

De voorruit maakt deel uit van het model
De achterruit maakt deel uit van het model
De zijruit maakt deel uit van het model
De diagonaalversteviging maakt deel uit van het model
Geen van aIle maakt deel uit van het model
V,A,Z,D
100/100

Star
k ax ; 50\
k ax ; 75\
k ax ; 99\

96/117
96/118
97 /120

kay;koz;kOx; 90\
kay;kez;kox; 99\

137/181
173/227

Flexibel

V,Z
196/529

V
197/530

D

202/638
203/642

203/640

170/265
171/270

227/520
241/629
242/632
246/645

De invloed van een uniforme variatie van k ax is nauwelijks merkbaar (gegevens 21 (2 e rij,1 e kolom),31 en 41). Hoe meer gedeelten echter ontbreken
in het model (ruiten en/of diagonaalversteviging), hoe groter de invloed
wordt (25,35 en 45). De grootste maxima staan zoals verwacht rechts onder
in de matrix (meest flexibele constructie).
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De torsie van een model met en zonder diagonaalversteviging kent een
verhouding 1:1.4
De diagonaaldeformatie kent dan de verhouding 1:2.3
(24 en 34 ten opzichte van 25 en 35).
Het niet meenemen van de ruiten levert een torsie die een factor 1.8
groter is dan bij het weI meenemen. De diagonaaldeformatie is een factor
2.3 groter. Uit experimenten van Volvo volgde reeds een 2 maal zo grote
torsie (21 en 31 ten opzichte van 24 en 34).
De percentages beneden 100\ (21, 31 en 41) tonen aan dat men voorzichtig
moet zijn met conclusies aan de hand van aIleen de eerste waarde van de
torsielijn. Waarden kleiner dan 100\, bij een grotere totale flexibiliteit, duiden er op dat de vorm van de grafiek is veranderd. Een grotere
flexibiliteit zal een grotere deformatie tot gevolg hebben. Ais het eerste
punt die grotere deformatie niet vertoont zullen de anderen het moeten
doen.
De torsie-lijn is cumulatief in die zin dat de torsie in punt 1 de som is
van de torsie van afzonderlijke stukken, eigenlijk van afzonderlijke
doorsnedes.
De waarde van de eerste 6 punten in de torsie-lijn in de 3 gevallen met
50\, 90\ en 99\ reductie ten opzichte van die in het Rstarre model R (21,
51 en 61) kan vergeleken worden in onderstaande tabel. Punt 7 en 8 hebben
een te kleine waarde om aan veranderingen veel be lang te hechten.
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Tabel 6.2.

punten
op
de
torsielijn

Invloed van
A, Z en D).

1
2
3
4

5
6

kB(kBXikByikBZ) op de torsie-lijn (model met V,

k :50\
B
(21>

k :90\
B
(51>

k :99\
B
(61>

96
98
103
110
117
115

137

173
174
179
174
168
112

139
144
144
145
115

In Graf. 6.5. is het fenomeen ook te onderscheiden.
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Effect van k a op de torsie-lijn.
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Het torsie-moment wordt inqeleid tussen het tweede en derde punt. Hierdoor
zijn de punten 1 en 2 meteen ook de eniqe punten waar waarden <100\ (dus
neqatieve z-verplaatsinqen) moqelijk zijn.
Het qerinqe effect rond de punten 6,7 en 8 (zoals de waarde in punt 6 doet
vermoeden) wordt verklaard door het feit dat zich daar de ondersteuninq
bevindt. Ook zijn ter plaatse weiniq verbindinqen waar men via de parameter kg vat op heeft ten aanzien van variaties.
Ook de diaqonaaldeformatiekromme kan sterk van vorm veranderen. Er werkt
een mechanisme dat afhanqt van de stijfheid van het vlak voorruit-schutbord en de stijfheid van het vlak achterruit-diaqonaalversteviqinq (twee
vlakken die loodrecht op de X-as staan). De eerste stijfheid heeft vooral
effect op de neqatieve piek en de tweede op de positieve piek. Hoe laqer
de stijfheden, hoe qroter de pieken.

6.21
21 Meest stijve combinatie. Twee kleine pieken. (V,A,D,Z)
25 Meest slappe combinatie. Twee grote pieken. (-,-,-,Z)
22 Voor stijf, achter flexibel. Kleine, respectievelijk grote piek.
(V, -, -, z)

24 Voor flexibel,
(-,-,D,Z).
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Diagonaaldeformaties

Als afsluiting van deze paragraaf en dit hoofdstuk stellen we dat we het
standaardmodel voldoende goed vinden om als uitgangsmodel te dienen bij
het

vari~ren

van de parameters.
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6.7.

Het variatie-percentage

We zijn nu bijna op het punt aanbeland waarop het rekenwerk t.b.v. de
eigenlijke parameter-variaties gestart kan worden. Een probleem is er nog;
Hoe groot zal de variatie zijn (procentueel) waaraan we elke parameter
zullen onderwerpen? De variaties zullen, om interessant te zijn, toch
altijd een effect moeten hebben tussen de 1 a 5 \.
Daartoe dienen we een parameter, die een middelmatige tot grote invloed op
de constructie heeft, over een grote range te varieren. We zullen dan aan
de hand van het effect in het eerste punt van de torsie-lijn (het maximum)
een besluit nemen.
De keus valt op parameter 02266. Dit is de aansluitparameter met betrekking tot de stijfheid om de globale Y-as (6) van de B-stijl-boven (26) in
verbinding B-stijl-boven/dakrand (02). De indruk bestaat dat het zijwandraamwerk weI eens als een parallellogram zou kunnen werken. 02266 speelt
in dat geval een grote rol.
Uitgaande van de standaardwaarde (100\) worden 7 berekeningen gedaan met
intervallen van 25\ (van 25\ tot 200\). Met de standaardmodel-berekening
erbij beschikken we dan over 8 hoekverdraaiingen, die de kromme opleveren
zoals volgens Graf. 6.7 .. We noemen deze kromme, behorend bij een bepaalde
parameter en zijn standaardwaarde, de "effect-kromme".
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De effect-kromme behorend bij variatie van de flexibiliteit
om de Y-as in de verbinding boven aan de B-stijl.

De keuze 02266 kan niet slecht genoemd worden. We besluiten dat de variatie-waarden steeds 25\ en 175\ van de standaardwaarde zullen bedragen.
Ret totale, werkelijke effect van een variatie van een parameter op de
torsie van een belaste body (in een punt van de torsie-lijn) zal er uit
zien zoals geschetst in Graf. 6.8 .. Dit noemen we de ·parameter-kromme".
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Parameter-kromme

De parameter-kromme laat zien dat de torsie in een punt van de torsie-lijn
maximaal is wanneer de parameter gelijk is aan nul, ofwe1 wanneer er
sprake is van een locale oneindige flexibiliteit (stijfheid = 0). Hier
hebben we te maken met een snijpunt van de krommme met de verticale as.

6.25

De torsie in een punt van de torsie-lijn is minimaal wanneer de parameter
oneindig groot is. Er is dan sprake van een locale oneindige stijfheid
(flexibiliteit = 0). We hebben te maken met een asymptoot.
Het is duidelijk dat het afhangt van de standaardwaarde van een parameter,
hoe de effect-kromme er komt uit te zien. De effect-kromme is altijd een
gedeelte van de parameter-kromme; Welk gedeelte dat is hangt af van die
standaardwaarde. De standaardwaarde kan als werkpunt op de parameterkromme
opgevat worden. Graf. 6.8. verduidelijkt dit.
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7.

7.1.

RESULTATEN

Inleiding

De 50 elementenmethode-analyses t.b.v. de parameterstudie, zoals beschreven in Hoofdstuk 5, zijn uitgevoerd; elk van de berekeningen vergde een
rekentijd van ongeveer 1 uur op een VAX-750 - rekenmachine van het T.H.E.rekencentrum.
In dit hoofdstuk worden de resultaten van deze analyses gepresenteerd en
wordt getracht de meest belangrijke effecten te interpreteren. De resultaten zullen op twee manieren gepresenteerd worden.
In par. 7.2. worden de totale veranderingen in torsie en diagonaaldeformatie uitgedrukt in procenten van de betreffende veranderingen in het standaard model.
De resultaten
heden.

waar

het in par. 7.3.1. tim 7.3.4. om gaat zijn gevoelig-

[X]

Grafiek 7. 1.

Gevoeligheid van de effectkromme in het werkpunt.
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Graf. 7.1. maakt mede duidelijk hoe deze gevoeligheden bepaald zijn. Naast
het resultaat van de standaardberekening beschikken we over 2 variatieresultaten. Ret verschil in torsie bij de twee variaties noemen we 6~ (uitgedrukt in procenten). Ret verschil in waarde van de gevari~erde parameter
bij de twee variaties noemen we 6p. De gevoeligheid G is bepaald door het
quotient 6~/6p. 6p heeft de waarde 1.5 p (6p = 1.75 p - 0.25 p = 1.5 p).
De zo bepaalde gevoeligheid stelt voor de tangens van de hoek die de Iijn
door de punten b en c van de effectkromme maakt, met de horizontaal. Ret
is een eerste benadering voor de tangens van de hoek die de raakIijn aan
de effectkromme in punt a, het ·werkpunt U , maakt met de horizontaal.
In geval van de aansluitparametervariatie heeft de gevoeligheid de eenheid
van [%*rad/N.m] en in geval van de balkeigenschappen variatie [%/m 4 ].
De presentatie van deze resultaten zal gebeuren m.b.v. histogrammen. Van
de torsielijn zullen aIleen de veranderingen in de punten 1 tim 6 gepresenteerd worden en van de diagonaaldeformatie aIleen de veranderingen in
de punten 4 en 5 (het maximum).
De punten 7 en 8 van de torsie-lijn worden niet in de beschouwingen meegenomen. De torsie in de punten 7 en 8 van de torsielijn, behorend bij het
standaardmodel, is vele malen kleiner dan de torsie in de punten 1 tim 6.
Een vergelijk van de percentages (gebaseerd op die torsiewaarden) is dan
nauwelijks mogelijk. Ook t.a.v. de punten 1 en 2 van de diagonaal-deformatie geldt eenzelfde redenering. We zullen de diagonaal-deformatie beschouwen als een aanvulling, controle, op de interpretaties op basis van de
torsie-lijn-gegevens. We volstaan daarom met punt 4 en 5.
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7.2.

Totale veranderingen t.g.v. parameter-variaties.

In deze paragraaf worden aIleen die resultaten gepresenteerd, waarbij
tijdens de variatie de te varieren parameter 25\ bedraagt van de standaard-parameterwaarde (flexibiliteit verhogende variaties). In de histogrammen (grafieken 7.2. tIm 7.5.) staan dan ook toenamen van de torsie en
de diagonaaldeformatie uitgezet (in procenten van de betreffende veranderingen in het standaard model).
Daar waar de verandering van de torsie negatief is, is dit aangegeven met
een stip aan het eind van de betreffende lijnweergave.
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Grafiek 7.2.

Veranderinqen in de torsie-lijn (in procenten) bij variatie
van de aansluitparameters.

Grafiek 7.3.

Veranderinqen in de diaqonaaldeformatie (in procenten) bij
variatie van de aansluitparameters.
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Veranderingen in de torsie-lijn (in procenten) bij variatie
van de balkeigenschappen.
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7.3.

Interpretatie van de resultaten

In de vier volgende paragrafen (7.3.1. tim 7.3.4.) zullen in de beschouwing aIleen de grootste effecten en onderlinge verschillen worden opgenomen. Met nadruk wordt gesteld dat de, in het navolgende gegeven, interpretaties gelden voor de car-body-configuratie zoals die in de parameterstudie geanalyseerd is. Indien ten opzichte daarvan grotere wijzigingen
worden aangebracht (bijv. toevoegen van een geIijmde achterruit), kunnen
heel andere dan de hier beschreven deformatie-mechanismen gaan werken.
Voorts moet opgemerkt worden, dat een vergelijking tussen enerzijds het
effect van variatie van aansluitparameters en anderzijds het effect van
variatie van balkeigenschappen, aan de hand van de gevonden gevoeligheden
niet mogelijk is. In het ene geval gaat het om een variatie van een stijfheid in een punt en in het andere geval betreft het een stijfheid over een
hele balk Iengte. Daarbij komt nog het feit dat de parameterwaarde ten
opzichte waarvan we de gevoeligheid bepalen bij de aansluitparameters die
stijfheid zelf is terwijl we bij de balkeigenschappen te maken hebben met
een onderdeel van die stijfheid, en weI de traagheidsgrootheid. Bij variatie van de balkeigenschappen kan men de stijfheid waar het om gaat niet
uitdrukken in een enkel getal. Bovendien worden de aansluitparameters
"sec" gevarieerd terwijl bij variatie van een balkeigenschap tevens de
ermee gekoppelde aansluitparameters varieren.
Aan het begin van iedere paragraaf zullen steeds de gegevens waarop de
interpretaties gebaseerd zijn, gepresenteerd worden.
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Het lezen van de interpretaties:
Naast het gebruik van de code van de analyse die als basis diende voor
de gegeven interpretaties, zal ook met behulp van uitgebreide bewoordingen duidelijk gemaakt worden wat zich rond een balk of verbinding afspeelt
naar aanleiding van een variatie. De beschouwingen vinden plaats aan de
hand van veranderingen uitgedrukt in percentages. We maken gebruik van het
globale assenstelsel. Het uitvouwblad A2 in bijlage A toont de balk- en
verbindingcodering.
Met aeffect" wordt bedoeld, indien niet anders vermeld, de toename ten
gevolge van variatie in aIle beschouwde punten van de betreffende kromme
(6 punten bij de torsie-lijn, 2 punten bij de diagonaaldeformatie).
Met "parameter" zal bedoeld worden de parameter (aansluitparameter of
balkeigenschap) waar de paragraaf betrekking op heeft.
Met akromme· zal bedoeld worden de kromme waar de paragraaf betrekking
op heeft (torsie-lijn of diagonaaldeformatie).
- Indien twee codes gescheiden worden door een komma, zal het effect van 2
(of meer) variaties tegelijk besproken worden.
Indien 2 codes gescheiden zijn door een >-teken zal besproken worden
waarom het effect van variatie van de ene parameter groter is dan van de
andere parameter.
- Wanneer tijdens de interpretatie sprake is van bewegingen die verbindingen of balken maken moet men dit opvatten uitgaande van een belast standaardmodel.
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01256>01255: Het

effect van de parameter m.b.t. flexibiliteit om de Y-as
in verbinding 01 is groter dan het effect van de parameter
m.b.t. flexibiliteit om een as loodrecht op de voorruit (in
verbinding 01).

De A-stijl (25) ligt langs de rand van de voorruit. Bij vergroting van de
flexibiliteit in verbinding 01 om een as loodrecht op die voorruit, ziet
de A-stijl (25) geen kans ten opzichte van verbinding 01 rond die as te
roteren, omdat de ruitrand zeer stijf is, beschouwd in het vlak van de
voorruit. De stijfheid van de ruit(rand) in de richting loodrecht op de
voorruit is vele malen kleiner dan de stijfheid in het vlak van de voorruit. Hierdoor is het effect van een grotere flexibiliteit in verbinding
01 om de Y-as vele malen groter.
01256:

Het effect van de parameter m.b.t. flexibiliteit om de Y-as
in verbinding 01 neemt af in positieve X-richting.

Doordat in verbinding 01 de flexibiliteit rond de Y-as groter wordt zal de
deuropening-voor meer deformeren, beschouwd in het vlak van de zijwand van
de body. De dakrand (24) roteert rond verbinding 02 om de Y-as, bovenaan
de B-stijl (26), waardoor de C- en de O-stijl (28 en 29) minder zwaar
belast worden. Er is zelfs een negatief effect in punt 5 en 6 van de
torsielijn. De constructie beweegt v66r de B-stijl (26, 27) omhoog en
erachter omlaag.
02266>02265: In verbinding 02 is het effect van de parameter m.b.t. flexi-

biliteit om de Y-as groter dan het effect van de parameter
m.b.t. flexibiliteit om de X-as.
De constructiedelen rond de B-stijl (26), zoals de A-stijl (25), de dakrand (24), de C-stijl (28), de D-stijl (29) en de drempel (30) liggen
allen in een vlak en vormen een raamwerk. Oit raamwerk wordt alleen in
zijn vlak belast, zodat wijzigingen in de stijfheden die betrekking hebben
op belastingen loodrecht op het vlak geen grote invloed hebben. De Y-as
staat loodrecht op dit vlak en de X-as ligt "in" het vlak.
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02266:

Het effect van de parameter m.b.t. flexibiliteit om de Y-as
in verbinding 02 absoluut gezien een toename van achter naar
voor.

Van aIle m.b.t. flexibiliteit om de Y-as gevari~erde parameters in dit
raamwerk is dit de parameter met het grootste effect in aIle punten van de
torsie-lijn.
03285:

Het effect van de parameter m.b.t. de flexibiliteit om de Xas in verbinding 03 neemt sterk toe van achter naar voor.

Deze variatie is een duidelijke beinvloeding van de flexibiliteit van een
doorsnede van de body (in een vlak loodrecht op de X-as). De dakrand (24)
tussen de verbindingen 03 en 04 zal parallel blijven liggen aan de X-as.
Dit wordt veroorzaakt door het kleine, zeer stijve, raamwerkje van de
zijruit. Rotatie van de dakrand (24) om de Y-as is daardoor verwaarloosbaar (tenminste het gedeelte tussen de verbindingen 03 en 04). Deformatie
in deze buurt zal hoofdzakelijk bestaan uit het roteren van het zijruitraamwerkje om de dakrand (24), waardoor de verbindingen 03 en 04 wat lager
komen te liggen.
03286:

Het effect van de parameter m.b.t. de flexibiliteit om de Yas in verbinding 03 beperkt zich tot de punten 4, 5 en 6 van
de torsie-lijn en neemt van voor naar achter toe.

Deze flexibiliteit beinvloedt in eerste instantie het zijruitraamwerkje.
De elementverdeling blijkt ter plaatse in die zin onvoldoende, dat de
gemodelleerde rubberen strip slechts in de 2 hoekpunten boven bevestigd
is. De dakrand kent hierdoor langs de bovenrand van de zijruit geen extra
verbinding. De deformatie van dit raamwerkje zal groter worden. Een klein
effect op aIleen de 3 punten van de torsielijn v66r de ondersteuning is
merkbaar. Zonder gelijmde zijruit zal dit effect zeer zeker groter zijn.
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04295:

Het effect van de parameter m.b.t. de flexibiliteit om de Xas in verbinding 04 neemt sterk toe van achter naar voor.

Hier gaat hetzelfde verhaal op als bij de parameter m.b.t. de flexibiliteit om de X-as in verbinding 03 (03285).
04295>03285: Het effect van de parameter m.b.t. de flexibiliteit om de Xas in verbinding 04 is ca. 4 maal zo groot als het effect van
de analoge parameter in verbinding 03.
Dit grotere effect vindt zijn oorzaak in het feit dat de doorsnede van de
car-body (gelegen in een vlak loodrecht op de X-as) waarvan de flexibiliteit om de X-as gevarieerd wordt, belangrijker is dan die bij 03285. Nu
(bij 04295) hebben we een doorsnede waarin zich een hemelboom-achter (22)
bevindt, evenals de dwarsligger-achter (uitgevoerd in schaalelementen, zie
Fig. 3.14.). De functie van de 2 parameters waar het hier om gaat is min
of meer vergelijkbaar. Het verschil in effect is echter 2 maal groter dan
de verhouding van de gevarieerde parameterwaarden doet vermoeden. nit is
een goed voorbeeld van het feit dat het belang van een parameter voornamelijk afhangt van de plaats in de constructie en niet van zijn (standaard)waarde.
03286>04296: Het effect van de parameter m.b.t. de flexibiliteit om de Yas in verbinding 03 is vele malen groter dan het effect van
de analoge parameter in verbinding 04.
Het verschil in effect van de parameters m.b.t. flexibiliteit om de X-as
in de verbindingen 03 en 04 (04295>03285) kon verklaard worden door verschil in body-doorsneden. Het zeer grote verschil in effect van de parameters m.b.t. de flexibiliteit om de Y-as in de verbindingen 03 en 04
(03286>04296) kan als voIgt gelnterpreteerd worden. Hoe groot een variatie
van de parameter m.b.t. de flexibiliteit om de Y-as in verbinding 04 ook
zal is, het effect blijft nagenoeg nul. nit betekent dat verbinding 04
zich in deze richting als een scharnier gedraagt. Het grootste effect
heeft hier de parameter in verbinding 03! In verbinding 03 zal de C-stijl
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(28) een (groot) buigend moment ondervinden van de dakrand (24) om de Yas. In verbinding 04 ondervindt de dakrand (24) dan aIleen nog een dwarskracht in -z-richting en geen moment meer.
05234:

Het effect van de parameter m.b.t. de flexibiliteit om de Yas in verbinding 05 is nihil.

Deze parameter heeft geen invloed op vervorming in het vlak van de ruit.
06285,06286: Het effect van de parameters m.b.t. de flexibiliteit om de Xas, respectievelijk om de Y-as in verbinding 06 is zeer
klein.
De richting van de C-stijl (28) is zodanig dat er in verbinding 06 nauwelijks sprake kan zijn van over te brengen momenten. De conclusie is dan
ook dat parameters m.b.t. flexibiliteiten om de X-as en Y-as, assen waar
omheen momenten zouden kunnen werken, geen effect hebben.
07276>07275: Het effect van de parameter m.b.t. flexibiliteit om de Y-as
in verbinding 07 is groter dan het effect van de parameter
m.b.t. de flexibiliteit om de X-as in verbinding 07.
Hier is dezelfde gedachtengang van toepassing als in verbinding 02. Er
wordt dan ook verwezen naar 02266>02265.
02266>07276: Het effect van de parameter m.b.t. de flexibiliteit om de Yas in verbinding 02 is groter dan het effect van de analoge
parameter in verbinding 07.
De drempel zal Minder makkelijk buigen ondanks het feit dat de variatie in
verbinding 07 een grotere parameter betreft dan in verbinding 02.

7.15
7.3.2.

De gevoeligheid van de diagonaaldeformatie voor variaties van
aansluitparameters.

tnterpretaties van resultaten aan de hand van de diagonaaldeformatie
zullen dus niet veel anders luiden dan die aan de hand van de torsie-lijn;
Ze berusten immers op dezelfde deformatie-mechanisaen. Slechts enkele
punten zullen aangestipt worden.

01255
01256
02265
02266
03285
03286
04295
04296
05234
06285
06286
07275
07276

Grafiek 7.7.

De gevoeligheid van de diagonaaldeformatie voor variaties
van aansluitparameters.

7.16
01256>01255: In verbinding 01 is het effect van de parameters m.b.t. de
flexibiliteit om de Y-as groter dan het effect van de parameter m.b.t. de flexibiliteit om een as loodrecht op de voorruit.
Hier wordt weer het verschil in effect van de 2 parameters duidelijk,
zoals reeds besproken in par. 7.3.1. bij 01256>01255. De effecten zijn
beide zeer klein.
02266>02265: In verbinding 02 is het effect van de parameters m.b.t. de
flexibiliteit om de Y-as groter dan het effect van de parameter m.b.t. de flexibiliteit om de X-as.
Het verschil in effect tussen de parameters vindt zijn oorzaak in het feit
dat de ene parameter de flexibiliteit betreft om een as loodrecht op dat
raamwerk (dat de zijwand is, zoals reeds aangeduid in par. 7.3.1. bij
02266>02265) en de andere parameter de flexibiliteit betreft om een as
gelegen in het vlak van dat raamwerk (parallel aan de X-as).
03285,03286,
04295,04296: Het effect van de parameters m.b.t. de flexibiliteit om de Yas en om de X-as in zowel verbinding 03 als 04.
De effecten vertonen dezelfde tendens als reeds bij 04295>03285 uit de
doeken werd gedaan. Ret effect van de parameters m.b.t. de flexibiliteit
om de X-as is het grootst bij de parameter in verbinding 04. Ret effect
van de parameters m.b.t. de flexibiliteit om de Y-as is het grootst bij de
parameter in verbinding 03.

Afsluitend kan gesteld worden dat de diagonaaldeformatie geen aanleiding
geeft tot andere conclusies omtrent de deformatie-mechanismen die werken
in de car-body dan reeds getrokken in par. 7.3.1 .. Ret belang van de
onderscheiden parameters is m.b.t. de torsie-lijn en de diagonaal-deformatie weI verschillend (vergelijk de histogrammen in Graf. 7.6. en Graf.
7.7. ) .

7.17
7.3.3.

De gevoeligheid van de torsie voor variaties van balkeigenschappen.

Als een balkeigenschap gevari~erd wordt (en dus ook de betreffende aansluitparameters) zal het effect groter zijn dan bij het vari~ren van
aIleen die aansluitparameter. De resultaten leveren grofweg natuurlijk
dezelfde interpretaties op. Dit geldt ook voor par. 7.3.4 ..
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00212:

Ret effect
voor (21).

van de balkstijfheid om de X-as in de hemelboom-

Ret effect neemt heel sterk af van voor naar achter. Ret effect is van
middelgrote invloed ten gevolge van een gelijmde voorruit.
00222:

Ret effect van de balkstijfheid om de X-as in de hemelboomachter (22).

Ret effect is nagenoeg constant en is van grote invloed.
00222>00212: Ret effect van de balkstijfheid om de X-as in de hemelboomachter (22) is groter dan het effect van de analoge balkstijfheid in de hemelboom-voor (21).
De achterruit ontbreekt in het model. Rierdoor kan de hemelboom-achter
(22) vergeleken met de hemelboom-voor (21), die langs de voorruit-bovenrand ligt, makkelijker doorbuigen.
00232:

Ret effect van de balkstijfheid om de X-as in de achterraamomlijsting-onder (23).

Ret effect van de balkstijfheid is middelmatig tot groot. Bij de gevoeligheid van de torsie voor variatie van de aansluitparameters (par. 7.3.1.)
kwam reeds naar voren dat zich hier ter plaatse een belangrijke doorsnede
van de body bevindt (in een vlak loodrecht op de X-as).
00233:

Ret effect van de balkstijfheid om de Z-as in de achterraamomlijsting-onder (23).

Ret effect is klein.

7.20
00232>00233: Het

effect van de balkstijfheid om de X-as in de achterraamomlijsting (23) is groter dan het effect van de balkstijfheid
om de Z-as in die balk.

In 00232 is behandeld hoe belangrijk deze doorsnede is. Hoe belangrijker
een doorsnede wordt, zo lijkt het, of hoe meer een raamwerk herkenbaar is,
hoe groter het verschil in effect is van balkstijfheden om een as loodrecht op het vlak van dat raamwerk en balkstijfheden om een as gelegen in
dat raamwerk. De X-as staat loodrecht op dat vlak en de Z-as ligt parallel
eraan.
00242:

Het effect
(24).

van

de

balkstijfheid

om de Y-as in de dakrand

Het effect is groot en neemt af van voor naar achter.
00250:

Het effect van het tegelijk vari~ren van de balkstijfheden om
de ·X-as· en de Y-as van de A-stijl (25).

Na punt 3 van de torsie-lijn vertoont deze variatie geen effect meer.
AIleen dat gedeelte van de constructie gelegen v66r verbinding 01 is
gevoelig voor deze variatie.
00260:

Het effect van het tegelijk vari~ren van de balkstijfheden om
de X-as en de Y-as in zowel de B-stijl-boven (26) als Bstijl-onder (27).

Het effect neemt van achter naar voor toe (in absolute zin) en is middelgroot.
00282,00283,
00292,00293: De

effecten van de balkstijfheden om de X- en de Y-as in de
c- (28) en de D-stijl (29).

De effecten z~Jn zeer goed vergelijkbaar met de effecten bij de variaties
02385, 03286, 04295 en 04296 (zie par. 7.3.1. en par. 7.3.2.).

7.21

00301:

net effect van de torsie-stijfheid van de drempel.

Dit effect is zeer klein. De drempel ligt dermate ver uit het midden dat
van zuivere torsie geen sprake is. Buiging zal een grotere rol spelen dan
torsie. Andere traagheidsgrootheden zuIIen dan meer effect hebben; Ze zijn
echter niet gevari~erd binnen dit onderzoek.

1.22
1.3.4.

De gevoeligheid van de diagonaaideformatie voor variaties van
balkeigenschappen.

De resuitaten geven geen aanieiding tot een uitvoerige bespreking ervan.
Net zoais reeds aan het eind van par. 1.3.2. is opgemerkt ten aanzien van
de aansluitparameters, is het ook in geval van de balkeigenschappen zo,
dat het belang van de onderscheiden parameters met betrekking tot torsieIijn en diagonaaideformatie verschiIIend is (vergelijk Graf. 1.8. en Graf.
1.9.). Ais uitschieters kunnen hier genoemd worden de hemelboom-achter
(22) en de achterraam-oalijsting-onder (23).
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00212:

Het effect
voor (21).

van de balkstijfheid om de X-as in de hemelboom-

Het effect op de punten 4 en 5 van de diagonaaldeformatie is niet te
verwaarlozen negatief. Het vlak van de achterruit wordt iets ontlast,
waardoor de deformatie afneemt.
00222:

Het effect van de balkstijfheid om de X-as in de hemelboomachter (22).

Dit is de variatie met de grootste gevoeligheid ten aanzien van de diagonaal-deformatie. Punt 5 van de diagonaal-deformatie bevindt zich dichter
bij de plaats van vari~ren. Daarom is het effect daar groter dan in punt
4.
00232>00233: Het effect van de balkstijfheid om de X-as in de achterraamomlijsting (23) is groter dan het effect van de balkstijfheid

om de Z-as in die balk.
Hier wordt opnieuw een verschil in effect gell1ustreerd bij variaties van
de flexibiliteit in een vlak en de flexibiliteit loodrecht op een vlak
(zie ook 00232>00233 in par. 7.3.3.).
00242:

Het effect
(24).

van

de

balkstijfheid

om de Y-as in de dakrand

De dakrand (24) heeft invloed over en grote lengte van de body. Het effect
is middelgroot.
00250:

Het effect van het tegelijk vari~ren van de balkstijfheden om
de ·X-as· en de Y-as van de A-stijl (25).

Het effect is zeer klein.

7.24
00260:

Het effect van het tegelijk vari~ren van de balkstijfheden om
de X-as en de Y-as in zowel de B-stijl-boven (26) als Bstijl-onder (27).

We hebben reeds eerder het verschil gezien tussen effect van variaties van

flexibiliteiten in een vlak en het effect van variatie van flexibiliteiten
loodrecht op een vlak. Voor een aanzienlijk effect in de diagonaal-deformatie, zou het zijwand-raamwerk sterk uit zijn vlak moeten deforme-ren.
Reeds eerder zagen we dat dit niet gebeurt. Het effect is hier dan ook
zeer klein.

00282,00283,
00292,00293: De

c-

effecten van de balkstijfheden om de X- en de Y-as in de
(28) en de D-stijl (29).

De gevoeligheden van de diagonaal-deformatie bevestigen de reeds eerder
gegeven interpretaties (zie 03285, 03286, 04295 en 04296 in de paragrafen
7.3.1. en 7.3.2. en 00282, 00283, 00292 en 00293 in par. 7.3.3.).
00301:

Het effect van de torsie-stijfheid van de drempel.

De gevoeligheid is nagenoeg nul.

8.01
8.

CONCLUSIES

Technisch:
De aansluitparameter, waarbij de gevoeligheid van de body ten aanzien
van de torsie het grootst is, is met afstand de parameter m.b.t. de flexibiliteit om de Y-as in de verbinding (02) boven aan de B-stijl (26).
De

aansluitparameter, waarbij de gevoeligheid van de body ten aanzien
van de diagonaal-deformatie het grootst is, is met afstand de parameter
m.b.t. de flexibiliteit om de X-as in de verbinding (04) boven aan de Dstijl (29).
De balkeigenschap, waarbij de gevoeligheid van de body ten aanzien van
de torsie het grootst is, is de stijfheid om de X-as in de hemelboomachter (22).
De balkeigenschap, waarbij de gevoeligheid van de body ten aanzien van
de diagonaal-deformatie het grootst is, is met afstand de stijfheid om de
X-as in de hemelboom-achter (22).
Algemeen:
De deformaties van het standaardmodel vertonen afwijkingen binnen de
verwachte grenzen «10\); Zorgvuldig modelleren betaalt zich terug.
Bet minimum en het maximum in de parameter-kromme zijn waarschijnIijk
meer karakteristieke gegevens om parameters te vergelijken. Men mist dan
weI de informatie rond het werkpunt, voor zover men weet waar dat ligt.
- Bet model is goed genoeg om verder onderzoek mee te verrichten.
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BIJLAGE A

Deze bijlage vormt een uitvouwblad, waarop nogmaals de codering wordt
duidelijk gemaakt. Nu zijn aIleen nog weergegeven de verbindingen en
balken, waarvan parameters gevari~erd zijn tijdens het onderzoek. De
bijlage is bedoeld als hulpmiddel tijdens het lezen van de interpretaties.

A2

1

r:

I

x

Y-··I./"

verbindingcodering

1.1

~

r
Balltcoderin9

z

x

