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Het doel van dit afstudeerwerk was het ontwikkelen van een programma dat
gekoppeld aan het multi-body programma DADS de interaktie tussen twee
lichamen met een komplexe geometrie kan simuleren. Dit zou uiteindelijk
moeten resulteren in het dynamisch doorrekenen van een model van een
kniegewricht.
De eerste stap is op elk lichaam-een punt te bepalen waartussen
reaktiekrachten gemodelleerd kunnen worden. Door de opzet van het programma
DADS kan het voorkomen dat de lichamen in elkaar zijn doorgedrongen. Wen kan
dan niet meer spreken over raakpunten in de zin van punten op twee lichamen
die samenvallen en waar de normalen tegengesteld van richting zijn. Er moet
een nieuw soort raakpunten gedefinieerd worden, Deze punten moeten voldoen
aan de voorwaarde dat de normalen tegengesteld van richting zijn en dat de
verbindingslijn tussen deze punten evenwijdig is aan de noraalen.
In dit afstudeerwerk is een methode ontwikkeld om deze punten te bepalen. De
eerste stap is het bepalen van een snijpunt van de lichamen door middel van
het minimaliseren van de lengte van de verschifvektor tussen twee punten op
de lichamen. Daarna wordt aan de hand van de normalen in het snijpunt een
schatting van de normaal in de raakpunten gemaakt. De punten die hieraan
voldoen worden berekend en vervolgens wordt dit proces iteratief voortgezet
totdat de raakpunten met de gewenste nauwkeurigheid zijn bepaald.
Ce i a t e m k t i e tusse, de or?vermrm,burt: licku~ennmdt gewrlellearë als een

weerstand tegen doordringing. De karakteristiek van deze weerstand is in
principe geheel vrij te bepalen.
De prestaties van het programma zijn gekontroleerd aan de hand van een
tweetal voorbeelden. Het eerste is de botsing van een bal op een plat vlak
en het tweede is een nok-volger systeem. De resultaten hiervan zijn over het
algemeen goed t e noemen en de algemene konkfusie is dat het programma zeker
nog genoeg perspektief biedt op realisatie van een dynamisch model van een
knie zodat verder onderzoek gerechtvaardigd is.
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1

INLEIDING

Binnen de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde bestaat de behoefte aan
mogelijkheden tot modellering van gewrichten in spierskeletstelsels en van
kinematische verbindingen met komplexe geometrie in technische konstrukties.
Er is een multibody-dynamika programma, DADS genaamd, beschikbaar om de
dynamika van gekoppelde lichamen te berekenen. De vraag was of DADS
mogelijkheden biedt om bovenstaande problemen op te lossen. In eerste
instantie was het doel van dit afstudeerwerk het ontwikkelen van een routine
voor het programma DADS waarmee het mogelijk is in 2- en 3-dimensionale
situaties kontakt te simuleren tussen minstens twee starre lichamen met een
in principe willekeurige geometrie.
De aanpak is als volgt. Eerst wordt gekeken wat de mogelijkheden van het
programmapakket DADS zijn. In dit pakket is namelijk een standaard kontaktelement aanwezig. Hiermee kunnen echter alleen maar 2 dimensionale problemen
worden doorgerekend. Ook in 2 dimensionale situaties voldoet het element
niet aan onze wensen. Het blijkt namelijk dat er problemen ontstaan als er
geen initieel kontakt is. De standaard mogelijkheden van D&DS zijn dus niet
interessant, daarom zijn de bevindingen hiermee opgenomen in bijlage i (Het
standaard kontaktelement van DADS). Hierna is in de literatuur gekeken of
een soortgelijk probleem reeds eerder opgelost is. In bijlage 2
{literatuuronderzoek) worden een aantal artikelen behandeld die betrekking
hebben op het probleem en daar zal uitgelegd worden waarom ze in ons geval
weinig konkrete waarde hebben.
Het was dus noodzakelijk om een eigen methode te ontwikkelen waarmee we het
probfeem konden oplossen. We richten ons in eerste instantie op het
modelleren van puntkontakt tussen twee starre lichamen. Er zullen een aantal
beperkingen doorgevoerd worden om het probleem voorlopig wat te
vereenvoudigen. De belangrijkste hiervan is de beperking tot 2 dimensionale
problemen. In hoofdstuk 2 worden deze en andere beperkingen besproken.
Hierna wordt in hoofdstuk 3 de theorie die achter de oplossingsstrategie
ligt behandeld. Het vinden van de raakpunten van twee lichamen, indien deze
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er zijn, zal uitvoerig besproken worden. Hierna wordt deze theorie omgezet
in een aantal berekeningsalgorithmes die getest worden op kwaliteit en
snelheid. Uiteindelijk blijkt ken van deze algorithmes het beste te zijn en
dit zal verder getest worden. Hierbij zal blijken dat er nog verdere
aanpassingen noodzakelijk zijn om het algorithme betrouwbaar te maken.
Dit algorithme wordt in het programma USFCON verwerkt en in bijlage 3
(Handleiding bij het USFCON kontaktelement) wordt uitgelegd hoe dit aan het
programmapakket DADS gekoppeld kan worden, welke gegevens hiervoor door
beide programma's moeten worden uitgewisseld en hoe het geheel gebruikt moet
worden.
In hoofdstuk 4 wordt de juistheid van de ontwikkelde routine gekontroleerd
aan de hand van de botsing van een bal op een plat vlak en een, tevens
analytisch opgelost, nok-volger probleem.
Tenslotte worden in hoofdstuk 5 konklusies getrokken, er wordt aangegeven
welke aspekten nog nader bekeken dienen te worden, en er wordt aangegeven in
welke richting het onderzoek voortgezet zou moeten worden.

-5-

2 AFBAKENING VAN BE2 PROBLEEM EN INLEIDING OP DE THEORIE

2.1 Afbakenina van het Probleem

We beginnen in eerste instantie voor de eenvoud met de beperking tot 2
dimensionale problemen. Indien blijkt dat het kontaktprobleem in 2 dimensies
oplosbaar is kunnen we proberen de methode uit te breiden naar 3 dimensies.
We gaan de situatie van &en of meerdere puntkontakten tussen twee lichamen
bekijken.

De positie van de lichamen wordt gedefinieerd ten opzichte van een
orthonormaal assenstelsel wat voortaan globaal assenstelsel genoemd zal
worden. De geometrie van de lichamen moet als volgt beschreven worden. Er
wordt een lokaal, aan het lichaam bevestigd, orthonormaal assenstelsel
gedefinieerd. Vanuit het massamiddelpunt wordt de straal naar het oppervlak
als funktie van de hoek met de lokale x-as gegeven. De keuze van het
massamiddelpunt als centrum loopt vooruit op de koppeling aan DADS. Het i s
namelijk mogelijk om uit DADS informatie over de positie ten opzichte van
een globaal assenstelsel van de massamiddelpunten van de lichamen te halen.
Om onderscheid te kunnen maken tussen binnen- en buitennormaal in een punt
op het oppervlak van het lichaam moet het massamiddelpunt in de materie
liggen. U i t de hoek die een normaal op het lichaam maakt met de
positievektor van het beschouwde punt vanuit het massamiddelpunt kan worden
afgeleid of het gaat om een binnen- of een buitennormaal.
Voorlopig zliller? we alleen k~ntakttassen kwee lichanen beschouwen. Indien

het mogelijk is om het kontaktprobfeem op te lossen voor 2 lichamen, zal de
uitbreiding naar meerdere lichamen in principe geen probleem meer zijn.
De lichamen werden in de doeïstelling niet-vervormbaar verondersteld. Het

(punt)kontakt tussen de lichamen heeft in theorie dus een oneindig hoge
stijfheid. Omdat de integratiestapgrootte door üADS zelf gekozen wordt
kunnen de lichamen tijdens de berekeningen in elkaar doordringen. Om
praktische problemen te voorkomen is het beter het kontakt een eindige
stijfheid te geven. Afhankelijk van die stijfheid wordt de situatie van
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onvervormbare lichamen al dan niet redelijk benaderd. Indien men behalve een
stijfheid ook demping aan het kontakt meegeeft, en als deze relaties ook nog
niet-lineair mogen zijn, wordt het mogelijk om een reële kontaktsituatie te
benaderen. We werken dus in feite met starre lichamen die een bepaalde
weerstand tegen doordringing hebben.
On het probleem zo eenvoudig mogelijk te houden wordt het kontakt tussen de

lichamen wrijvingsloos verondersteld. Afhankelijk van de resultaten kan
besloten worden of het nuttig is om ook wrijving toe te voegen.

2.2 Inleidinu

OD

de theorie

Het probleem is als volgt. De bewegingen van twee lichamen worden door DADS
berekend. DADS houdt verder geen rekening met eventuele puntkontakten tussen
de lichamen. Zolang de lichamen elkaar niet overlappen is er niets aan de
hand. Als ze raken is er ook nog geen probleem. Dit komt pas als de door
DADS berekende posities zodanig zijn dat de lichamen in elkaar zijn
doorgedrongen. Dit moeten we zien te herstellen door reaktiekrachten op de
lichamen in te voeren. De vraag is in welke punten deze krachten op de
lichamen aangrijpen. Er zullen geen zuivere raakpunten meer zijn. Er moet
een nieuwe definitie van raakpunten geformuleerd worden. De reaktiekrachten
moeten groter worden naarmate de lichamen verder in elkaar dooràringen. De
meest voor de hand liggende oplossing is het modelleren van een veer tussen
de raakpunten. Deze moeten dan wel aan de voorwaarde voldoen dat de afstand
tussen de punten groter wordt naarmate de lichamen verder in elkaar
d~ordaingrn. Di- xe~ktiekrachtenkunnen we dan beschouwen als een weerstand
tegen doordringen van de starre lichamen. Het is gewenst om een zo groot
mogelijke variatie van weerstandskarakteristieken toe te laten. Daarmee
heeft men de grootste kans het werkelijk kontaktgedrag tussen twee lichamen
te kunnen benaderen. Er zal in ieder geval getracht worden de
weerstandskarakteristiek op te bouwen uit een vrij te kiezen kombinatie van
niet-lineaire veren en viskeuze dempers.
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3 RAAKPIJNTEN VAN LIC€iA?iEN

3.1 Wat verstaan we onder raakwnten?

Bij mogelijk kontakt tussen twee lichamen moeten we eerst weten of, en waar,
twee lichamen elkaar raken voordat we iets kunnen zeggen over de hierdoor
optredende krachten. Allereerst moet duidelijk zijn wat een kontaktpunt is.
Laat f,(BI f en -I2 ( Ij2) de parametervoorstellingen zijn van de buitenkontouren
van respektievelijk lichaam 1 en lichaam 2 , en
en ;rZ de hierbij behorende
eenheidsbuitennormalen. In het algemeen voldoet een raakpunt van twee
lichamen aan de volgende twee eisen:

n,

t
-P

.+

r 1 = r2

-b

nl t

n2 = d

. o b a a l assensteis

o1

fig. 3.1

Bij de berekeningen van DADS hebben we de integratiestap niet in de hand.
Tas i;â elke integratiestap kan gehntraleerd wosdrt:: of Ur liuhazlen rzksen of
niet. Het kan dus voorkomen dat de lichamen reeds ver in elkaar zijn
doorgedrongen voordat dit gekonstateerd wordt. Op dit moment kan niet meer
aan de bovenstaande voorwaarden voor raken voldaan worden. Ook zal er niet
meer ken raakpunt aangewezen kunnen worden. We moeten dus een andere
definitie voor raakpunten invoeren :
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Als raakpunten worden gedefinieerd
die punten waarvoor geldt:

fig.

De verschilvektor A Z tussen de
raakpunten is evenwijdig aan de
buitennormalen in deze punten, en
deze buitennormalen moeten
tegengesteld van richting zijn.

3.2

In het geval van zuiver raken, dus zonder doordringen, kan deze definitie
niet meer gehanteerd worden en zullen we terug moeten vallen op de
eerstgenoemde twee voorwaarden.

3 . 2 Alaorithmes

De in de vorige paragraaf genoemde voorwaarde voor de raakpunten bij in
elkaar doorgedrongen lichamen kan op verschillende manieren in
berekeningsalgorithmes worden omgezet. Deze algorithmes zullen wel aan een
aantal eisen weten voldoen. Allereerst is het van groot belang dat de
resultaten te vertrouwen zijn. Als het algorithme eenmaal aan DADS gekoppeld
is zul het r e l e m l e s per pzcbleem, aanger~epe:: a~rder,etr hek m y dan fiiet
meer nodig zijn elke berekening apart te kontroleren op juistheid. Omdat het
algorithme vele malen aangeroepen zal worden is de benodigde CPU tijd per
berekening ook van groot belang.
Voor een goede konvergentie kan het wenselijk zijn om te beginnen met een

redelijke schatting van de raakpunten. Hiervoor wordt in sommige van de
ontwikkelde algorithmes eerst een snijpunt van de lichamen bepaald. Om te
bekijken of dit echt noodzakelijk is gebeurt het niet bij alle algorithmes.
Ook zijn de gestelde voorwaarden voor de raakpunten niet altijd volledig.
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Gekeken wordt of zo de rekentijd verkort kan worden indien de resultaten
acceptabel blijven.
Een vijftal algorithmes (CONTACT, RAAK, NORM, CONI en CONS] wordt uitgewerkt
en getest. Dit testen gebeurt door de algorithmes een aantal voorbeelden te
laten doorrekenen die bestaan uit twee cirkels met een te variëren straal en
verschuiving ten opzichte van elkaar. De voorwaarden waarop de afgorithmes
gebaseerd zijn zullen hierna kort aan de orde komen. De punten en vektoren
zijn gedefinieerd zoals in fig. 3 . 3 .

3.3

Waar in de vc-gende algorithmes funkties worden geminimali erdl gebeurt dit
met behulp van het programma MINIFUN. Dit is een routine voor niet-lineaire
minimalisering met niet-lineaire beperkingen [ S I .
CONTACT:

Een snijpunt van de lichamen wordt berekend door de volgende
funktie te minimaliseren :

Daarna worden de raakpunten bepaald door het minimaliseren van
de volgende funktie G, die geformuleerd wordt uitgaande van
tegengesteld gerichte normalen:

e=

In1+;r2 I4

De vierde macht wordt gebruikt voor een betere konvergentie. Ook
deze funktie wordt geminimaliseerd. Deze voorwaarde alleen is
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niet voldoende voor de gehanteerde definitie van raakpunten,
maar gekeken wordt in hoeverre de resultaten aanvaardbaar zijn.
RAAK :

Het snijpunt wordt op dezelfde manier gevonden als bij CONTACT
met de modifikatie dat de te minimaliseren funktie gekwadrateerd
wordt.
De raakpunten worden gevonden door als voorwaarde te stellen dat
de raakvektoren aan de cirkels in de raakpunten loodrecht staan
op de verbindingsvektor tussen deze raakpunten :

Omdat de nulpunten van deze funkties tevens de minima zijn kan
PiIINiEUN ook hier gebruikt worden.
De startwaarde voor het berekenen van de raakpunten is een
snijpunt. Dit voldoet reeds aan de hier gestelde eisen. Toch
blijkt het dat PSINZFUN uit dit punt weg kan komen om een andere
oplossing te vinden.
NORM :

De berekening van het snijpunt van de lichamen wordt
overgeslagen maar verder verloopt de Berekening identiek aan
RAAK.

CON? :

De volgende twee voorwaarden moeten gelden voor de raakpunten:

- b - b

-b

nleAr = -/Ar/
Ook deze voorwaarden worden in funkties omgezet die
geminimaliseerd kunnen worden.
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CON2 :

Dit is een vereenvoudigde versie van CONTACT. De berekening van
het snijpunt wordt overgeslagen.

3.3 Testen van de alaorithmes

De algorithmes worden na het doorrekenen van 22 voorbeelden met elkaar
vergeleken. Deze voorbeelden worden door de volgende parameters
gekarakteriseerd:

f i g . 3.4

De voorbeelden zijn in tabel 3.1 samengevat, met gl-begin en B2-begin als de
beginschattingen van waaruit de berekeningen worden gestart.
De resultaten van de berekeningen staan op een van de volgende pagina's in
tabel 3.2 uitgezet.
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Tabel 3 . 2

x

De juiste oplossing is gevonden.
. : De juiste oplossing wordt benaderd met een fout die niet
groter is dan r/100.
f : De gevonden waarden zijn fout.
b : De uitkomst is de beginschatting. Dit kan voorkomen als de
beginschattingen al voldoen aan de eisen die gesteld worden
voor raken.
:
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Zoals uit tabel 3.1 blijkt zijn er 4 verschillende situaties doorgerekend.
De behandeling van de resultaten zal dienovereenkomstig uitgesplitst worden
in 4 delen, namelijk voorbeelden 1 tm 8, 9 tm 13, 14 tm 18 en 19 tm 22.
Voorbeeld 1 tm 8

fig.

:

CONTACT heeft, ook na het vinden van het korrekte
snijpunt, moeite met de konvergentie naar de juiste
raakpunten. Dit kan komen omdat de gehanteerde funktie
niet voldoende voorwaarden voor raken geeft. RAAK vindt
daarentegen wel de juiste oplossing. De resultaten van
NORM, CONI en CON2 zijn erg afhankelijk van de
beginschatting. Hierbij geeft CON2 slechte resultaten
om dezelfde reden als CONTACT. In NORM worden als
kriteria de verschillen in richting tussen de
raakvektoren aan de lichamen en de verschilvektor A Z
genomen ( a en fl).In CONI wordt als eerste kriterium
het verschil in richting tussen de normaalvektor op
lichaam I en de verschilvektor genomen ( a ) . Het tweede
kriterium is het verschil in richting tussen de
norrnaalvektoren van beide lichamen ( y ) . Het is aan te
voelen dat dit laatste kriterium er voor zorgt dat CONI
niet zo goed als NORM is, omdat als tweede kriterium
het verschil in richting tussen twee, mogelijk slechte,
benaderingen wordt gebruikt.

:

Door de gehanteerde funkties konvergeert CONTACT naar
een oplossing die wel voldoet aan de hier gestelde
U i S Y B ' Ea21 giet Ur,R alle eisen Y^^Y de raakpunten,
Door de formulering van de funkties in RAAK konvergeert
deze naar punten met dezelfde normaal in plaats van een
tegengestelde normaal.

3.5

Voorbeeld 9 tm 13

NORM heeft logischerwijze hetzelfde euvel als RAAK.
CONI en CON2 komen niet met de goede oplossing maar
geven een benadering met een afwijking van meer dan
n/100 waarmee we niet tevreden zijn.
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Voorbeeld 14 tm 18

:

CONTACT geeft na het vinden van het snijpunt (te)
weinig verbetering bij het zoeken naar de raakpunten.
Dit zal weer veroorzaakt worden door de onvolledige
voorwaarden voor raken, want RAAK heeft geen
problemen.Voor NORM, CONI en CON2 geldt hetzelfde als
bij voorbeeld 1 tm 8 genoemd is.

Voorbeeld 19 tm 22

:

CONTACT konvergeert weer naar punten die wel aan de
hier gestelde, maar niet aan de algemene voorwaarden
voor raken voldoen. Bij RAAK komt hoek ûS niet uit het
snijpunt weg bij het zoeken naar raakpunten. Dit kan
komen omdat in dit punt de verschilvektor de lengte O
heeft. Vreemd is wel dat dit niet bij alle voorbeelden
gebeurt. Afhankelijk van de beginschattingen produceren
NORM, CONI en CONS oplossingen die, soms maar
gedeeltelijk, voldoen aan de in de subroutines gestelde
eisen maar niet altijd aan de algemene eisen voor
raken.

Uit deze 22 testvoorbeelden kunnen we de konklusie trekken dat RAAK het
meest robuuste programma is. Toch lukt het ook RAAK niet om in alle gevallen
met de juiste oplossing te komen. Er ontstaan problemen indien de cirkels
erg verschillend van grootte of ver in elkaar doorgedrongen zijn.
Het is gebleken dat WINIFUN regelmatig meer dan 100 iteratiestappen nodig
heeft. Als gevolg hiervan wordt de benodigde CPU-tijd erg hoog. Gekeken kan
-a
W v i U c I I of e r geen efficiëntere ~ ~ n i m , ~ i v r r i n g s r e ~ t i n
z iPj n
s . Het gaat h i e r
om het minimaliseren van sommen van kwadraten. MïNïQD is een routine die
hier speciaal voor ontwikkeld is. MINIQD is een algemene procedure voor het
minimaliseren van sommen van kwadraten van niet-lineaire funkties [ S I .
MINIFUN en MïNrQD werden met elkaar vergeleken op snelheid en
nauwkeurigheid. MINTFUN werd in RAAK vervangen door MïNïQD en dit werd
programma RAAKQDI. Voor de 22 voorbeelden werden de snijpunten bepaald met
RAAK en RAAKQDI. Het was de bedoeling om de programma's te vergelijken bij
de berekening van snijpunten. Het gedeelte dat raakpunten berekent werd bij
deze test uitgeschakeld. De volgende konkfusies mogen getrokken worden.
-1-

%
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RAAKQDI berekent het snijpunt veel sneller dan RAAK. Gebleken is dat RAAKQD?
gemiddeld 2,0 sekonden CPU tijd nodig had tegen 4,3 sekonden voor RAAK (VAX750). Dit betekent een reduktie van meer dan 50%.
De bepaling van het snijpunt met behulp van HINIQD verdient dus de voorkeur.
Programma RAAKQDI werd nu uitgetest op de berekening van de raakpunten zoals
in RAAK. Dit werd programma RAAKQD2. Zoals verwacht houdt RAAKQD2 dezelfde
problemen met de raakpunten als RAAK.
De oorzaak van de problemen moet dus ergens anders liggen. Uit de resultaten
veel groter dan +T of kleiner dan -v kunnen
bleek dat de hoeken Ei1 en
worden. Hoeken van de orde 105 waren geen uitzondering. Hierdoor zou de
rekennauwkeurigheid van de machine wel eens roet in het eten kunnen gooien.
Alleen het interval tussen +x en -v is interessant voor de berekeningen. In
programma RAAKQD3 wordt alleen gewerkt met hoeken die in dit interval
figgen. Zodra zij erbuiten komen wordt er een aantal malen 2r vanaf
getrokken of bijgeteld totdat de hoek weer binnen het interval ligt. Naar
ook nu blijven de problemen met het vinden van de raakpunten hetzelfde en
lijkt het erop dat de hier beschreven manier gewoon niet de geschikte
methode is.

3 . 4 Zoeken naar raakpunten

In het voorgaande is gebleken dat de raakpunten niet gevonden kunnen worden
door minimalisering van een aantal voorwaarden voor raken met behulp van het
p i û g r a m a HINIFUH. D i t kar? za3 tgee dingen liggen, Ten eerste kan h e t zijn
dat MINIFUN niet betrouwbaar is. Ten tweede kan het zijn dat het gewoon niet
de geschikte methode is om een set van voorwaarden op te stellen en die om
te zetten in een aantal vergelijkingen die geminimaliseerd worden. Een paar
kleine berekeningen met aïs minimaliseringsprogramma NAG-routine E04HFF in
plaats van MïNIFUN tonen aan dat het falen niet aan MINIFUN maar aan de
gebruikte methode ligt. Het minimaliseren van een set voorwaarden is dus
niet de juiste manier. Het volgende iteratieproces wordt geprobeerd.

-17-

lichaam 2

li ctiaam

I

-+

n

(1)

S

Het snijpunt S wordt bekend verondersteld.

(2) De normalen op de lichamen in het punt S worden bepaald.
( 3 ) Er wordt een schatting

its bepaald voor de normaal in het raakpunt op het

kleinste lichaam (dat wil zeggen het lichaam met de kleinste straal in
het snijpunt). Ln een volgende alinea wordt uitgelegd waarom. Voor de
representatie van gs ten opzichte van een orthonormale basis geldt :

{4)

Q
!!

+

!wet het p9ri.t %et n o r ~ u u l"s 09 het k l e i n s t e l i c h gszecht
~ ~ ~ ~ mrdet,.

Dit gebeurt door het bepalen van het nulpunt van de funktie die het
uitprodukt van de buitennormaal en ts bevat.
( 5 ) Hierna trekken

we een lijn vanuit dat punt met richting

zs. Het punt

waar deze lijn het andere lichaam snijdt is de nieuwe schatting voor het
raakpunt. Dit snijpunt wordt gevonden door het bepalen van het nulpunt
van de funktie die het uitprodukt van
en A; bevat.
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We maken weer een nieuwe schatting voor de normaal in de raakpunten en
herhalen het hele proces totdat er een voldoende nauwkeurige oplossing
gevonden is. Stopkriterium hierbij is de lengte van de som van de
normaalvektoren. Deze lengte moet kleiner zijn dan
Het vinden van het punt met de juiste normaal en het vinden van het snijpunt
gebeurt met behulp van de NAG-subroutine COSAGF. Deze routine zoekt het
nulpunt van een kontinue funktie met een gegeven startwaarde. Eerst wordt
een interval gezocht waarbinnen het nulpunt ligt en daarna wordt met een
kombinatie van lineaire interpolatie, extrapolatie en bisektie het exakte
nulpunt berekend.
Het zoekproces naar de raakpunten gaat na het vinden van het snijpunt uit
van h e t lichaam met de kleinste kromtestraal. Dit om te voorkomen dat het
overlappingsgebied van de lichamen tijdens het iteratieproces verlaten
wordt. Dit wordt plausibel gemaakt in de volgende afbeeldingen.

_-_-

-

fig. 3.7

Hiervoor wordt in de subroutine RADIUS de kromtestraal van het lichaam
berekend. Nocht het in alle gevallen duidelijk zijn welk lichaam de kleinste
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kromtestraal heeft, dan is dit uiteraard niet nodig en kan de gebruiker dit
kenbaar maken door parameter RCHECK in het programma nul te maken.
Dit algorithme is verwerkt in het programma QDNAGI. Ook hiermee zijn de 22
testvoorbeelden gemaakt. Het bleek dat deze methode geen last heeft van
problemen, ook niet als de lichamen veel in grootte verschillen of ver in
elkaar doordringen. In alle 22 voorbeelden werden de goede raakpunten
gevonden. Toen we de rekentijden van QDNAGI vergeleken met die van RAAKQD2
bleek dat QDNAGI 10 tot 20% sneller was. Deze methode voor het zoeken van
raakpunten mag dus als de beste worden beschouwd en zal vanaf nu gebruikt
worden.

Tot nu toe zijn er alleen cirkelvormige lichamen doorgerekend. Hierbij waren
het steeds twee bolle lichamen. Indien &in van de lichamen een hol
buitenoppervlak heeft kunnen er problemen ontstaan zoals meerdere raakpunten
o f een slechte konvergentie. Of slechte konvergentie zich voordoet wordt
gekontroleerd met twee voorbeelden.
Het is erg eenvoudig om het programma een lichaamsoppervlak als hol in
plaats van bol te laten ervaren. Het enige dat moet gebeuren is het omkeren
van de richting van de normaal. Het programma ziet een cirkel dan als een
plaat niet een gat erin.
Deze verandereingen wûxrleir i n QDXaG1 Uûoïyeroerd en U i t prcgr3Rmu gaat

QDNAC2 heten. Lichaam 1 , het holle lichaam, heeft in het eerste voorbeeld
een straal van 10 m en lichaam 2 heeft een straal van 1 m. Het vinden van de
goede raakpunten bleek geen probleem, ook niet in het geval dat de lichamen
ver in elkaar waren doorgedrongen. Ver wil zeggen dat de indringdiepte in de
orde van de karakteristieke afmeting van het kleinste lichaam ligt,
In het tweede voorbeeld heeft het eerste lichaam niet een straal van 10 maar
van 1,l m. Hier treden er wel problemen op. Er zijn zeven gevallen
doorgerekend met een verschillende indringdiepte. Slechts in &en van de
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zeven gevallen worden de goede raakpunten gevonden. Vaak gebeurt het dat het
snijpunt niet gevonden wordt. Hier waarschijnlijk mee samenhangende geeft
WINIQD regelmatig foutmeldingen. De gekonstateerde fouten zijn dat er geen
ingesloten lijnminimum te bepalen is met kwadratische interpolatie en dat er
geen variantie/covariantie matrix is wegens een singuliere Jacobiaan. De
resultaten moeten dus met het nodige wantrouwen bekeken worden. Alleen
wanneer het berekende snijpunt in de buurt komt van het goede snijpunt
verloopt het zoekproces goed.
De verwachting is dat de bepaling van de raakpunten geen problemen meer zal
geven zodra het goede snijpunt gevonden wordt.

3.6 Willekeuriu aevormde owervlakkeq
Zoals uit de vorige paragraaf blijkt gaan de berekeningen met twee cirkels

nagenoeg altijd goed. Het is echter de bedoeling dat de lichamen een
wiliekeurige geometrie mogen hebben die met een parametervoorstelling
beschreven kan worden. Om te kontroleren of de hier ontwikkelde methode dit
aankan zijn een tweetal voorbeelden uitgewerkt.
Opgemerkt dient te worden dat vanaf nu de beginschattingen 'automatisch'
zullen gebeuren. In het programma moeten deze vooraf door de gebruiker
worden ingevoerd. Bij elke berekening worden dus dezelfde beginschattingen
gebruikt. Dit kan om de volgende redenen zonder bezwaar geschieden. Door een
willekeurige parametervoorstelling beschreven lichamen bezitten een aantal
l ~ het kcntaktgrhid
punt;en aie, inaien er 'Konkakt is, I i U U y z j L W a a L S-LlI l I. J~U~I .L. l : ~ia
zullen liggen. Deze punten zullen voortaan worden aangeduid als de extrema
van het lichaam. Op elk lichaam zijn een aantal van deze toppen te
herkennen, zoals in onderstaande figuur duidelijk wordt gemaakt.
I-----&-----
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Tijdens de berekeningen wordt het zoeken naar het snijpunt vanuit deze
punten gestart. Zodoende is de kans dat een raakpunt gevonden wordt in de
meeste gevallen bijna 100%. Dit heeft wel tot gevolg dat als er N extrema
worden gedefinieerd, de berekeningen ook N maal gestart worden. Om de
rekentijd te beperken moet er een kontrole ingebouwd worden die nagaat of
een snijpunt niet eerder gevonden is, anders worden dezelfde raakpunten
meerdere malen berekend. Ook moeten we uitgaan van het lichaam met de meeste
toppen en moeten er op het andere lichaam liefst maar 1 of 2 toppen
gedefinieerd worden. Want als er op dit lichaam M extrema gedefinieerd
worden zullen er N O M berekeningen opgestart worden.
Dit werd opgenomen in programma QDNAG3. De volgende situatie werd
doorgerekend. Lichaam 1 is een cirkel met straal 10 en lichaam 2 is een
cirkel met eveneens straal 10, maar met daarop gesuperponeerd een sinus met
amplitude 2 en periode ~ / 2 .De volgende parametervoorstellingen werden
gehanteerd:
RI= 10
R2= 10+2e~in(2e(8-8~))

oo: oriëntatie van lichaam 2
ten opzichte van het
globale assenstelsel

De berekeningen werden uitgevoerd met indringdieptes die varieerden van O
tot 15. Uit de resultaten bleek dat het programma geen enkele moeite had met
deze nog redelijk 'gladde' vormen. Om na te gaan of deze oplossingsmethode
ook wat 'wildere' vormen aankan is in programma QDNAG4 de volgende geometrie
yeprogrameerd. Ye param,eter~=orutrllingenturt de t o n t ~ i i r e nv;m de lichamen
waren :
RI= 100
Rs= 10t2*sin(10*f8-~01)
Ook hier gaan de berekeningen in bijna alle gevallen goed. Alleen als de
afstand tussen de middelpunten van de lichamen 110 is, worden er geen
snijpunten, en dus ook geen raakpunten, gevonden. We krijgen ook nu weer de
eerder genoemde foutmeldingen van MINIQD. Dit probleem zal in de volgende
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paragraaf worden behandeld en daar zal ook een betere manier om de
snijpunten te bepalen worden behandeld.
Bij een lichaam met zoveel uitsteeksels als in QDNAG4 geprogrammeerd kan het
voorkomen dat niet alle raakpunten gevonden worden. Het zoekproces hiernaar
wordt namelijk begonnen vanuit een der snijpunten. ïndien er tussen de
snijpunten meerdere raakpunten liggen dan kunnen er hiervan hooguit twee
gevonden worden.

t

fig.

3.9

Dit is niet zo'n nadeel als het lijkt omdat op het moment dat de lichamen
zover in elkaar zijn doorgedrongen de kontaktkrachten niet meer reëel zullen
zijn. Dit kan men voorkomen door de maximale integratiestap te verkleinen.

3.7 Een betere benalinu van het sniinunt
Zoals gebleken verloopt de berekening van het snijpunt met behulp van MINTQD
niet geheel vlekkeloos. MINIQD geeft regelmatig foutmeldingen en kan soms
het goede punt helemaal niet vinden. Een van de oorzaken zou kunnen zijn dat
de fortran versie van MINIQD nog niet officieel is vrijgegeven. Er is
gewerkt met een voorlopige uitgave waar nog fouten in voor kunnen komen. Om
na te gaan of de problemen veroorzaakt worden door MINIQD of door de
gebruikte oplossingsstrategie is gekeken of een andere
minimaliseringsroutine dezelfde problemen geeft. Uit de NAG-bibliotheek is
een passende minimaliseringsroutine gekozen en deze hebben we in QDNAG met
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MINIQD verwisseld. Dit nieuwe programma heet NAGCONTACT. In dit programma
worden alleen nog maar NAG-routines gebruikt.
De gebruikte NAG routine is EO4HFF. Dit is een routine voor het vinden van
het minimum van de som van kwadraten van een set niet-lineaire onbegrensde
funkties. Het programma maakt gebruik van een 'modified' Gauss-Newton
algorithme.
Het volgende testvoorbeeld is met behulp van NAGCONTACT doorgerekend:
R,= 5+2*sin(ü,-ü0)
Ra= 1

Hierbij is üo de rotatie van de geometrie ten opzichte van het referentieassenstelsel. Er werden indringdieptes van 1, 3 en 5 bekeken. NAGCONTACT gaf
niet alleen betere resultaten dan QDNAG maar reduceerde de rekentijd ook nog
eens met ongeveer 70%. Gekonkludeerd mag worden dat de problemen veroorzaakt
werden door MINïQü en dat het gebruik van E048FF de voorkeur geniet.
NAGCONTACT is omgeschreven naar een algemene versie die andere gebruikers
als basis kunnen gebruiken voor het werken met het hier ontwikkelde
USERFORCE-kontaktelement. Dit programma heet USFCON. Informatie over USFCON
en alle verdere informatie die een gebruiker nodig heeft om het programma te
kunnen gebruiken staat in een handleiding samengevat. Deze handleiding staat
in bijlage 3 (Handleiding bij het USFCON kontaktelement).
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4 VERIFIKATIE AA19 DE HAHD VAN ENKELE VOORBEELDEN

4 . 1 Inleidinq

De hier ontwikkelde raethode om raakpunten tussen twee lichamen te bepalen
moet uiteraard nog getest worden. De vraag is of het programma USFCON
wanneer het aan het multibody-dynamika programma DADS gekoppeld is op een
betrouwbare manier het kontakt tussen lichamen kan simuleren. Hiertoe zijn
twee testvoorbeefden gekozen. Het eerste is de botsing van een bal op een
plat vlak en het tweede is een volger die door de zwaartekracht op een
roterende nok gedrukt wordt.

4.2 Botsinq

Het doel van deze test is te kontroleren of USFCON een botsing tussen twee
lichamen kan simuleren. De totale energie van het systeem moet, hierbij
gelijk blijven. Bij een bal die onder invloed van de zwaartekracht op een
plat vlak valt resulteert dit in de eis dat de hoogte die de bal na de
botsing bereikt gelijk moet zijn aan de valhoogte.
De beginsituatie is als volgt:

vx=

o

vY= o
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De massa van BAL is 1 kg. De weerstand tegen doordringing wordt gemodelleerd
met behulp van een lineaire veer met stijfheid STIFF en een viskeuze demper.
De dempingsfaktor B is lineair afhankelijk van de doordringing. De mate van
afhankelijkheid wordt aangegeven met D . Het volgende geldt dus:

B = Didoordringing
-"doordringing
fig. 4.2

De dempingsfaktor wordt evenredig met de doordringing genomen omdat DADS
anders problemen kan krijgen met de bepaling van de integratiestapgrootte.
DADS bepaalt namelijk zelf de stapgrootte van het integratieproces. Worden
de versnellingen op de lichamen groter dan door DADS toelaatbaar wordt
geacht dan gaat het programma automatisch op een kleinere stap over. Indien
de dempingsfaktor een konstante waarde B heeft dan ondervinden de lichamen
op het moment dat het eerste kontakt gekonstateerd wordt een kracht die B
maal de doordringsnelheid is. Als deze kracht te groot is gaat DADS zijn
integratiestap halveren. Dit heeft echter geen enkel effekt omdat de
dempingskrachten evenredig zijn met de snelheid van doordringen, en niet met
de doordringing zelf. DADS blijft dus zijn stap halveren totdat deze zo
klein wordt dat er nog geen kontakt is ontstaan. Daarna probeert DADS weer
2csì relatief grote stxp e: begint hetzelfde verhaul r p n i e w . ZQ kan het,
gebeuren dat het programma blijft steken bij het eerste kontakt dat gemaakt
wordt. Een oplossing hiervoor is de dempingskonstante evenredig maken met de
doordringing. Bij het eerste kontakt is de doordringing nog maar klein en de
hieruit volgende dempingskrachten dus ook. Dit is op zich geen beperking
omdat deze dempingskarakteristiek de reële kontaktsituatie
hoogstwaarschijnlijk beter benadert. Omdat een konstante veerstijfheid geen
problemen geeft laten we deze voor de eenvoud zo.
De volgende gevallen zijn doorgerekend:
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FT=7
I I
BOTS

STIFF[N/m] D[Hs/m]

lo4

1

tabel 4.1

In de volgende figuren zijn de resultaten van de berekeningen te zien.
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fig. 4 .3
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X E

Bars i , 2 EN 3 .

3

VERSNELLING MMP BAL

f i g . 4.5

TIJD

X E

De resultaten zijn bijna geheel zoals verwacht. De enige afwijking is dat de
hoogte waarnaar de bal terug stuitert niet exakt gelijk is aan de valhoogte.
Dit kan als volgt verklaard worden. Er is een bepaald interval van
doordringing waarbinnen het eerste kontakt geaccepteerd wordt. Neem
bijvoorbeeld een veerstijfheid van 100 N/m en een maximale kracht van I N
die nog door DADS geaccepteerd wordt voordat de integratiestap moet worden
verkleind. Bij het eerste kontakt wordt dus een doordringing van maximaal
1/100 m toegestaan. Elke kleinere doordringing wordt echter ook
geaccepteerd. Het tijdstip waarop de weerstand tegen doordringing begint kan
dus iets varieren. Hetzelfde geldt voor het, tijdstip dat de lichamen
loslaten. Deze kleine variaties zijn er de oorzaak van dat de totale energie
van het systeem iets kan variëren. De grootte van deze variatie is echter
r.fikaal
cla hnncl
h-**.-lam
hat m~.mal;;b
y G u ç c A .s-u uc uauu
uuuuçu uwuaci
i i i u y ç s t j f i A s a a s 1 DADS 22:: aaxiiüâ?e
integratiestap op te geven. Is de variatie te groot dan moet de maximale
integratiestap kleiner genomen worden. Dit heeft uiteraard wel konsekwenties
voor de rekentijden.
;n
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c
i
ç

n m 4 - t

4EGci
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4 . 3 Nok-volaer systeem

Het tweede soort test is het doorrekenen van een roterende nok met een
volger. Dit ziet er als volgt uit:

Y
X

fig. 4.5

De positie, snelheden en versnellingen van de volger als funktie van de
hoekverdraaiing en rotatiesnelheid van de nok zijn met de hand te berekenen.
Dit is een zuiver kinematische beschouwing. Loslaten van de volger kan dus
ook niet berekend worden. De berekening van de hoogte h van het
massamiddelpunt van de volger ten opzichte van het rotatiepunt van de nok
kan als volgt:

h= 2esin

fig. 4.7
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8 -k

J(36-4.~0~28 )

Het is niet moeilijk om hieruit door middel van differentiëren naar 8 de
vergelijkingen voor de snelheid en versnelling in y richting te bepalen. Er
is gerekend met twee verschillende snelheden van de nok. De laagste snelheid
is r/2 rad/s. Bi] deze snelheid zijn de versnellingen van de volger zo laag
dat de zwaartekracht de volger altijd op de nok gedrukt houdt. Dit is anders
bij een snelheid van r rad/s. Hierbij zal de nok in werkelijkheid wel
loslaten. De volgende gevallen zijn doorgerekend.

IOKVOLGER

k

w

b

'%ax
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r/2
r
r
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10000 2000

100000
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O
O
O

k [N/m]: veerstijfheid.
b [N*s/m23 : faktor waarmee de dempingskonstante afhangt van de
doordringing.
w [rad/s]: hoeksnelheid van de nok.
Es]: maximale integratiestap.
'%ax
tabel 6 . 2

De resultaten zijn te zien in de figuren op de volgende pagina's. De
getrokken lijnen geven de analytische oplossingen aan.
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De resultaten zijn goed te noemen. Als we de figuren 4 . 8 en 4 . 9 bekijken dan
zien we dat in bijna alle gevallen de hoogte van het massamiddelpunt van de
volger door USFCON berekend nagenoeg samenvalt met de analytische oplossing.
Alleen bij een hoge stijfheid zoals bij NOKVOLGER3 treden er rare dingen op.
Het feit dat de volger ineens gaat stuiteren kan verklaard worden door
hetzelfde fenomeen dat verantwoordelijk is voor de variatie van de totale
energie. Het treedt niet meer op als de maximale integratiestap verkleind
wordt, zoals te zien is bij NOKVOLGEKS.
De oplossingen van de snelheden en versnellingen komen niet zo mooi overeen
met de analytische oplossing. Net systeem van nok en volger die in kontakt
zijn kunnen we beschouwen als een massa-veer systeem. Dit zal bij beweging
it,
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We zien dat op de nominale kromme een trilling met de eigenfrequentie van
het massa-veer systeem gesuperponeerd wordt. Alleen in het begin zien we een
kleine afwijking. De versnellingen die werken op de volger kunnen nooit
groter negatief worden dan de zwaartekrachtsversnelling. Op het moment dat
de nominale versnelling plus de versnelling ten gevolge van de eigentrilling
groter negatief worden dan de valversnelling laat de volger even los van de
nok.
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Door in de weerstand tegen doordringing ook een viskeuze demper op te nemen
is het mogelijk deze trilling tegen te gaan. De resultaten hiervan zijn te
zien in figuur 4.16. Zolang de resulterende versnelling van nok en
eigentrilling groter negatief wordt dan de valversnelling laat de volger
telkens even los. De versnellingen die optreden als de lichamen weer kontakt
maken zullen dan evenredig zijn met de dempingskonstante. In figuur 4 . 1 6
wordt dit bevestigd. Op het moment dat de volger niet meer loslaat van de
nok en de dempingsfaktor groot genoeg is dempt de eigentrilling uit.
Een ander raar fenomeen is dat de volger bij hoge stijfheden niet in kontakt
blijft maar de nok iedere keer maar zeer kort raakt. De volger blijft als
het ware op de nok stuiteren. In figuur 4.13 wordt duidelijk waarom. DADS
houdt de opgegeven beginkondities niet exakt aan. In dit geval was de volger
in uitgangspositie reeds in de nok doorgedrongen. De hoge stijfheid is er
dan de oorzaak van dat de volger direkt uit de nok 'geschoten' wordt en
blijft stuiteren. De berekeningen zijn nogmaals gedaan met de juiste
beginposities en het is in onderstaande figuur te zien dat het nu wel goed
gaat.
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De benodigde rekentijd gaat hierdoor echter wel flink omhoog omdat de totale
tijd waarin kontakt optreedt veel langer is geworden.
Bij NOKVOLGER 7 en 8 is gekeken hoe het loslaten van de volger in z'n gang
gaat als de nok te snel draait. In de figuren 4.10, 4 . 1 4 en 4 . 1 7 staan de
resultaten.
De eigentrilling van het massa-veer systeem is weer duidelijk te zien en is
er ook de oorzaak van dat de volger eerder definitief loslaat dan analytisch
bepaald. De som van de versnellingen wordt op een gegeven moment weer groter
negatief dan de valversnelling. De volger laat een paar keer los van de nok
totdat het verschil in versnelling van de nok en de valversnelling zo klein
is geworden dat de volger de nok niet meer in kan halen en het kontakt
definitief verbroken is. Ook verkleining van de maximale integratiestap kan
er niet voor zorgen dat het analytisch bepaalde punt van loslaten beter
benaderd wordt omdat de eigenfrequentie van het massa-veer systeem deze
afwijking veroorzaakt.

4 . 3 Konkiwies

Het is mogelijk om met het USFCON kontaktelement gekoppeld aan het programma
DADS een botsing of wrijvingsloos kontakt te simuleren. De afwijkingen die
daar bij optreden zijn door middel van een maximale integratiestap in de
hand te houden. De interaktie tussen de lichamen bestaat in feite uit een
weerstand tegen in elkaar doordringen van starre lichamen. Deze weerstand
m r d t hier grkurakteriurrrd deer eer! lineaire veer en een demper waarvan de
dempingsfaktor lineair afhangt van de doordringing. Het is echter eenvoudig
om deze karakteristiek te manipuleren binnen USFCON. Zodoende is het
mogelijk een reële kontaktsituatie te simuleren.
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5 ALGEMENE KOMCLIJSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Aluesaene konklusies

Het is gebleken dat het mogelijk is kontakt tussen twee 2-dimensionale
lichamen te simuleren met het hier ontwikkelde programma USFCON gekoppeld
aan het multi-body programma DADS. De geometrie van de lichamen moet aan een
paar eisen voldoen. Zij moet gedefinieerd worden door de straal van het
lichaam vanuit het massamiddelpunt op te geven als funktie van de hoek met
de lokale x-as. Deze funktie moet 2 maal stuksgewijs kontinu
differentieerbaar zijn.
De interaktie van de lichamen wordt gemodelleerd met behulp van
puntkontakten. We gaan uit van onvervormbare lichamen die een weerstand
tegen doordringing hebben. Indien er kontakt is tussen twee lichamen dan
wordt op elk lichaam een punt gezocht waartussen de krachten resulterende
uit de weerstand tegen doordringing ingevoerd kunnen worden. Voor de
weerstand tegen doordringen kan elke willekeurige relatie afhankelijk van de
posities, snelheden, versnellingen of andere faktoren ingevoerd worden.
Het programma kan een elastische botsing tussen twee lichamen simuleren
waarbij de afwijkingen door middel van een maximale integratiestap in de
hand gehouden kunnen worden. Ook is het mogelijk om kontinu kontakt tussen
twee lichamen te simuleren. Hierbij geeft het trillen in eigenfrequentie van
het zo ontstane massa-veer systeem wel een behoorlijke oscillatie van de
cqtreder.de versnellingen.

5.2 Aanbevelinuen

In dit afstudeerwerk is slechts een begin gemaakt met de modellering van het
kontakt tussen lichamen met een komplexe geometrie. Er zijn uiteraard nog
veel faktoren die verder onderzocht moeten worden. Een paar van deze zaken
zullen we hier behandelen.
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Allereerst is er de uitbreiding naar 3 dimensies. Dit zal voor het programma
USFCON behoorlijk wat voeten in aarde hebben. Niet alleen worden de stelsels
vergelijkingen veel groter, maar ook de aanpak zal op sommige punten anders
moeten. Zo zullen er andere oplossingsroutines uit de NAG bibliotheek
gezocht moeten worden. Ook de bepaling van de oriëntatie van de lichamen en
de beschrijving van de geometrie zal een stuk ingewikkelder worden. Naar in
principe worden geen problemen verwacht met de hier ontwikkelde
oplossingsmethode bij de uitbreiding naar 3 dimensies. Zoals in onderstaande
figuur duidelijk gemaakt wordt zal vanuit de twee normalen die in een
snijpunt voorhanden zijn een schatting voor de normaal in de raakpunten
gemaakt woraen. A l s we de doorsnijding van het vlak V, opgespannen door de
twee normalen, met de fichamen ( r ) bekijken dan is hier weer precies het 2dimensionale probleem. Alleen zal na elke iteratiestap dit vlak veranderen
en hiermee dus ook de 2-dimensionale geometrie waarop men de raakpunten gaat
zoeken.

lichaam 2

fig.

5.1
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Een andere faktor die nog verder onderzocht moet worden is de
weerstandskarakteristiek tegen doordringing. Het is bijvoorbeeld mogelijk
met behulp van de Eindige Elementen Methode de werkelijke vervormingen, en
de daarbij behorende krachten, van de lichamen bij een bepaalde
kontaktsituatie te berekenen. Aan de hand van deze gegevens kan dan de
(niet-lineaire) weerstandskarakteristiek tegen doordringing bepaald worden.
Ook kan men deze karakteristiek opbouwen uit een set niet-lineaire veren en
dempers. Er zijn dus mogelijkheden genoeg om de kontaktkrachten te
modelleren, de vraag is echter wat een reële benadering van de werkelijkheid
is.
De oscillaties die door de eigentrilling op de versnellingen gesuperponeerd
worden kunnen problemen geven met het invoeren van wrijving. Bij droge
wrijving is de wrijvingskracht bij beweging afhankelijk van de
normaalkracht. Indien deze sterk varieert is het de vraag of de oplossing
nog steeds een redelijke benadering van de werkelijkheid is. Viskeuze
wrijving heeEt dit probleem niet omdat hierbij de wrijvingskracht afhangt
van de relatieve snelheid van de lichamen ten opzichte van elkaar. De
invoering van viskeuze wrijving geeft hierdoor hoogstwaarschijnlijk geen
problemen. Hierbij kan nog de opmerking gemaakt worden dat in het geval van
een kniegewricht de optredende wrijving veelal een viskeus karakter zal
hebben.
Tot nu toe is er alleen gewerkt met puntkontakt. Het zou makkelijk zijn als
het programma ook lijnkontakt aankon. Dit kan eventueel gerealiseerd worden
door een voldoende aantal beginschattingen in te voeren zodat op elk
lijnkonkakt minsken-c; kwee punten gevonden worden. Hierna kun je op elke
verbindingslijn tussen deze punten kontroleren of er inderdaad sprake is van
lijnkontakt.
Er kan gesteld worden dat er nog genoeg perspektieven zijn voor de
realisatie van een dynamisch model van een knie-gewricht zodat verder
onderzoek gerechtvaardigd is.
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B1.l Beschriivinu van het kontaktelement

Het standaard kontaktelement van DADS maakt het mogelijk kontakt tussen twee
2-dimensionale lichamen in de berekeningen mee te nemen. De vorm van de
lichamen en de relatie tussen de kontaktkracht en de indringdiepte moeten
aan het kontaktelement worden meegegeven. Het standaard kontaktelement gaat
uit van initieel kontakt. Het kontaktpunt aan het begin van de simulatie
moet opgegeven worden.
Op het noment zijn er alleen maar 2-D berekeningen met het kontaktelement
mogelijk. Het is niet bekend of er in de toekomst een 3-D versie uitgebracht
gaat worden. Het gebruiken van het standaardelement beperkt ons dus tot 2dimensionale problemen.
De voorwaarde voor initieel kontakt is een grote beperking. In de praktijk
kan het voorkomen dat er ofwel geen initieel kontakt is, ofwel dat
aanvankelijk aanwezig kontakt verbroken wordt. Ook dit soort situaties
willen we kunnen beschrijven. We gaan kijken of het standaardelement
mischien toch loslaten en weer opnieuw ontstaan van een kontakt kan
beschrijven.

B1.2 Testvoorbeelden

Er zijn twee soorten voorbeelden doorgerekend. Eerst laten we een bal op een
plat vlak rollen en stuiteren. Daarna wordt de bal vervangen door een
vierkant. II"1 s=Gyige gevallen garyea we er bewust ':==,r dat er g e e r : initieel
kontakt is. Allereerst de voorbeelden met de bal. Er zijn 7 varianten op de
volgende situatie bekeken.
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kontaktstijfheid (N/m) de kontaktkracht wordt lineair
verondersteld met de indringdiepte.
initieel kontaktpunt op BAL (graden), de juiste waarde is

-go=.
Hoeksnelheid van BAL (gradenfsekonde)
Beginhoogte van het massamiddelpunt van BAL (m),
voor yi= 1 is er puntkontakt.
tabel B I . 1

Op de volgende pagina's zijn de resultaten van de berekeningen te zien.
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De resultaten zijn op sommige punten erg vreemd. Zo blijkt uit figuur
B1.2 dat de waarde van het initiële kontaktpunt grote invloed heeft. BAL
dringt bij een waarde van t90' verder in GROUND dan bij -90'. Dit is als
volgt voor te stellen. BAL blijft vallen totdat het initiële kontaktpunt
GROUND raakt. Daarna wordt BAL afgeremd door de kontaktkrachten. Omdat er
geen demping is blijft de totale energie van het systeem gelijk. De
veerenergie wordt weer geheel omgezet in kinetische energie en BAL gaat met
dezelfde snelheid van GROUND omhoog als waarmee hij aankwam. BAL stuitert
als het ware op een vlak op hoogte -2 als het initiële kontaktpunt +90 is.
We verwachten dat de statische indrukking van het kontakt ten gevolge van de
zwaartekracht lineair zal verlopen met de veerstijfheid omdat we een
lineaire veerkarakteristiek aanhouden. Het kontaktelement van DADS voldoet
aan de verwachtingen. Bij DADSBALI is de statische indrukking ongeveer 0.1
bij een stijfheid van 100. DADSBAL3 laat zien dat als de stijfheid
vertienvoudigd wordt de statische indrukking ken tiende van de oude waarde
wordt. Zie figuur 81.2.
Uit DADSBAL 4 en 5 blijkt dat rotatie van BAL geen invloed heeft op de
resultaten. Het is niet op te maken uit de resultaten hoe het kontakt tot
stand komt. ïn eerste instantie zijn er twee mogelijkheden. Allereerst kan
het initiële kontaktpunt worden aangehouden totdat het kontakt maakt. Het
punt waar mogelijk kontakt optreedt volgt dus de bewegingen van het lichaam.
Een andere mogelijkheid is dat het opgegeven initiële kontaktpunt niet een
materieel punt maar alleen maar een richting in het globale assenstelsel is.
DADS zou dan tijdens elke integratiestap in deze richting gaan zoeken naar
Xontakt met het anäere iicnaam.
De eerste mogelijkheid kan weerlegd worden als we de figuren B1.2 en B1.3
bekijken. Uit figuur 81.4 blijkt dat bij DADSBAL 2 en 5 op nagenoeg
hetzelfde tijdstip het eerste kontakt ontstaat. DADSBAL5 heeft dan echter al
een rotatie van ongeveer r/4 gemaakt. Indien het materiële kontaktpunt
gevolgd zou worden' dan zou DADSBAL5 ëërder dan DADSBAL2 tegen GROUND
botsen. Ook DADSBAL 6 en 7 zouden dan een ander tijdstip van kontakt dan
DADSBAL 1 en 2 moeten hebben.
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De bovenstaande redenering pleit dus voor de als tweede geopperde
mogelijkheid om het eerste kontakt te laten ontstaan. Er is echter nog een
andere mogelijkheid. DADS zou de afstand tussen de lichamen kunnen
minimaliseren om na elke integratiestap een schatting voor het mogelijke
kontaktpunt te bepalen. In het geval van een bal is er geen verschil tussen
deze en de vorige mogelijkheid. Om dit uit te zoeken zal in plaats van een
bal een vierkant genomen worden.
De beginsituatie is als volgt.
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In figuur B1.6 is te zien dat het vierkant zoals verwacht naar beneden valt,
Het blijkt uit figuur 81.7 dat het eerste kontakt optreedt na ongeveer 0,525
sekonden. De rotatie van CUBE ia dan 1,05 rad. Afstanden a r b en c zoals in
de onderstaande figuur gedefinieerd kunnen nu berekend worden.

f i g . 8.1.0
.~

a= 1,0~cosl,05=0,498

Af te leiden valt dat:
b= I/(cosl,05+sinl.05)= 0,733
c= sinl,05= 0,867
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Als algemene konklusie kan dus gesteld worden dat het DADS kontakt-element
niet aan de wensen voldoet omdat het initieel kontakt verlangt, terwijl het
kunnen loslaten en opnieuw ontstaan van kontakt juist ken van onze wensen
is.
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82.1 fnleidinu

Er is in de literatuur gezocht naar publikaties op het gebied van
kontaktproblemen en modellering van lichamen. Veruit de meeste literatuur
was te vinden op het gebied van "Solid modelling". ïn deze bespreking is
slechts een kleine greep uit het totaal aantal gevonden publikaties gedaan.
De hier besproken artikelen geven over het algemeen een globale indruk en
overzicht over het gebied. Daarnaast zijn er nog een aantal artikelen
gevonden die het probleem vanuit een andere hoek benaderen. Eén van deze
artikelen gaat over het bepalen van de doorsnijding van twee 3-dimensionale
lichamen die door middel van funkties beschreven worden. Een ander artikel
dat besproken zal worden gaat over kontaktprobfemen tussen lichamen tijdens
Eindige Elementen Methode berekeningen.

B2.2 Solid modellinq

In de artikelen die handelen over het gebied van "Solid modelling"
[2,4,5,6,7] worden de lichamen gemodelleerd met platte vlakken en
veelvlakken (opgebouwd uit platte vlakken). De geometrie kan dus niet exakt
beschreven worden op het moment dat er gekromde oppervlakken in het spel
zijn. Wel bestaat er de mogelijkheid om de werkelijkheid te benaderen binnen
iedere gewenste nauwkeurigheid. Hoe meer platte vlakjes men gebruikt. om een
gekromd oppervlak te beschrijven hoe nauwkeuriger de benadering wordt. Het
gevolg hiervan is wel dat de benodigde rekentijd en geheugenruimte sterk
zullen stijgen.
Ook op het gebied van solid modelling heeft men het probleem van lichamen
die in elkaar doordringenen. Boyse [2] onderscheidt hierbij twee
verschillende situaties. In het eerste geval wordt een lichaam ergens in de
ruimte geplaatst en moet gekontroleesd worden o€ niet meerdere lichamen
dezelfde plaats innemen. In het tweede geval beweegt een lichaam in de
nabijheid van andere lichamen en moet gekontroleerd worden of er geen
botsingen optreden. De door Boyse [2] beschreven methoden om deze kontroles
uit te voeren zullen hier kort besproken worden.
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Eerst zal het statische geval worden besproken. Twee lichamen kunnen alleen
maar in elkaar zijn doorgedrongen als een ribbe van het ene lichaam door een
vlak van het andere gaat. Hierop is de kontrole gebaseerd. Een ribbe van een
lichaam wordt geheel bepaald door zijn twee eindpunten. Indien deze punten
beide aan dezelfde kant van het te beschouwen vlak liggen dan kan de ribbe
het vlak nooit snijden. Maar ook al liggen de eindpunten niet aan dezelfde
kant van het vlak dan is het nag niet zeker dat de ribbe het te beschouwen
vlak ook werkelijk snijdt. Dit vlak is namelijk niet oneindig groot. Om nu
te kijken of het snijpunt van de ribbe met het vlak binnen de grenzen l i g t
wordt het volgende gedaan. Vanuit het snijpunt wordt een oneindig lange lijn
getrokken die in het vlak ligt.

fig. B 2 . 1

De ribbe doorsnijdt het vlak alleen en alleen dan binnen de grenzen als de
getrokken lijn een oneven aantal keren de grenzen passeert. Wanneer de
lichamen uit een groot aantal vzakjes bestaan zal de kontrole een
aanzienlijke hoeveelheid rekentijd vergen. Deze is enigszins t e verkorten
door elk lichaam informatie mee te geven over het gebied waarbinnen het
gehele lichaam zich bevindt. Zodoende is snel te konstateren of kontakt al
dan niet mogelijk is.
Het tweede geval van doordringen bestond uit twee lichamen die botsen
tijdens de bewegingen die ze uitvoeren. Boyse [2] laat zien dat bij botsing
van twee lichamen die uit platte vlakken zijn opgebouwd altijd de ribbe van
Ben van de lichamen een gemeenschappelijk punt met een vlak van het andere
lichaam heeft.
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fig. 82.2
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Hierbij zijn er weer twee mogelijkheden. Een van de uiteinden van de ribbe
ligt in het bewuste vlak, of de ribbe snijdt een van de grenzen ervan. Door
te kontroleren of de baan die het eindpunt van een rib beschrijft samenvalt
met een vlak van het andere lichaam wordt botsing van de eerste soort
ontdekt. De tweede soort botsing kan als volgt ontdekt worden. Bekijk het
vlak dat door de bewegende ribbe in de 3-dimensionale ruimte wordt
gegenereerd en kontroleer of het door Bbn van de grenzen van een vlak van
het tegenoverliggende lichaam gaat.
Boyse [2] noemt geen ontwikkelde o f gebruikte routines waarin deze methoden
ingebouwd zijn met name, maar uit het artikel is gebleken dat ze wel
bestaan.

82.3

Analytisch beschreven lichamen

Roor Phillips en Ode11 f 3 ] is een algorithme ontwikkeld om te bepalen waaz

de oppervlakken van twee analytisch beschreven lichamen samenvallen. De
hierachterliggende methode zal zeer summier worden toegelicht.
De twee lirhami, worden beschreveii door kantinu àiiferentiëerbare funkties
f(p) en g(pII waarbij p de koördinaten bevat van een punt in de Euclidische
ruimte R3 .- Wet behulp ;an de gradiënten van f en g naar de beschrijvende
parameters wordt een stelsel van 3 gewone differentiaalvergelijkingen
gekonstrueerd van de vorm :

Op de precieze konstruktie van 2 zal hier niet worden ingegaan. Maar de
hoofdlijn is als volgt. S is de doorsnijding van de twee lichamen. Het
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blijkt mogelijk 2 zodanig samen te stellen dat S de stabiele oplossing van
het stelsel differentiaalvergelijkingen is. Dus als de startwaarde van het
oplossingsgroces op S ligt dan blijft de oplossing over S rondgaan. Indien
de startwaarde in de buurt van S ligt zal de oplossing naar S konvergeren en
daarna rond blijven gaan. Zodoende kan de doorsnijding van de twee lichamen
bepaald worden.

82.4 Kontaktmoblemen i n Eindlue Elemwiten Methode berekeninuen

Baaijens [‘i]heeft bekeken welke veranderingen van de zwakke formulering
noodzakelijk zijn als er Eindige Elementen Methode berekeningen uitgevoerd
moeten worden met twee lichamen die kontakt maken met elkaar. Hiervoor heeft
hij een aantal voorwaarden voor kontakt gesteld, waaronder bijvoorbeeld:
aktie = -reaktie
kontaktdruk 2 O
geen indringing
Deze kontaktvoorwaarden zijn door Baaijens [ I ] omgewerkt naar een zwakke
formulering die in Eindige Elementen Methode berekeningen gebruikt kan
worden.

82.5 Evaluatie en konklusies

Geen enkele van fie in de literatuur bekenae methoden woidoet aan de in àe
inleiding van het afstudeerverslag gestelde eisen. In het geval van Solid
Modelling is het grote nadeel dat alleen de plaatsen waar lichamen elkaar
snijden berekend kunnen worden. Dit geeft echter nog geen informatie over de
mate waarin de lichamen in elkaar zijn doorgedrongen, terwijl dit van
wezenlijk belang is voor de kontaktkrachten. Ook is het de bedoeling dat er
op elk lichaam een punt gezocht wordt waartussen kontaktkrachten
gemodelleerd kunnen worden. Solid Modelling biedt hiervoor geen oplossingen.
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De methode die door Phillips en Odell [ 3 ] ontwikkeld is heeft de eigenschap
dat de lichamen met behulp van funkties beschreven worden. Dus ook gekromde
oppervlakken kunnen exakt gemodelleerd worden. Het nadeel is ook nu weer dat
alleen gezocht wordt naar de plaatsen waar de lichamen elkaar snijden, en
niet naar punten waar kontaktkrachten tussen gemodelleerd kunnen worden. Het
berekenen van de gehele trajektorie waar de lichamen elkaar snijden heeft
als voordeel dat men weet in welk gebied de raakpunten gezocht moeten
worden. Dit geeft nog geen informatie waar ergens binnen dit gebied de
raakpunten liggen. Het is natuurlijk wel logisch om eerst te kijken of de
lichamen snijden voordat er naar raakpunten gezocht gaat worden. Maar
hoogstwaarschijnlijk is ken snijpunt al voldoende als startpunt voor het
bepalen van de raakpunten. De methode van Phillips en Odell zal dan ook meer
beslag leggen op de rekentijd dan strikt noodzakelijk is.
Het omzetten van voorwaarden voor kontakt tussen twee lichamen in een zwakke
formulering zoals door Baaijens [I] gedaan is, heeft in ons geval weinig nut
omdat er geen Eindige Elementen Methode berekeningen in het spel zijn. Ook
gaat Baaijens uit van de situatie dat de lichamen niet in elkaar
doordringen. Deze komplikatie is in ons geval niet te vermijden.
Algemeen kan gekonkludeerd worden dat er geen kant-en-klare methoden in de
literatuur voorhanden zijn voor ons probleem. De beschreven methoden
beperken zich tot het vinden van de plaatsen waar de lichamen elkaar
snijden, en geven geen informatie over raakpunten tussen de lichamen. Onder
raakpunten worden hier de punten verstaan waartussen kontaktkrachten
gemodelleerd kunnen worden. Er zal dus een andere methode ontwikkeld moeten
worden die deze raakpunten wel kan bepalen. Bierbi Lent opgemerkt te
worden dat de werkwijze van Phillips en Odell [ 3 3 hierbij een leuke voorzet
is.
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B3.1 Inleidinq

USFCON is een fortran SV programma dat gekoppeld dient te worden aan het
multi-body dynamika programma DADS. USFCON biedt de mogelijkheid om
interaktie tussen twee lichamen met een komplexe geometrie mee te nemen in
de berekeningen. Het programma is nog niet geheel uitontwikkeld zodat het
niet zeker is of de resultaten in alle gevallen betrouwbaar zijn. Voor meer
informatie over de ontwikkeling, prestaties en beperkingen van USYCON wordt
verwezen naar het afstudeerverlag van Peter Deen; juni 1987, vakgroep
Fundamentele Werktuigbouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven.
In deze handleiding wordt de benodigde informatie gegeven om met het
programma USFCON te kunnen werken. Aangenomen wordt dat de gebruiker al
ervaring heeft met het programma DADS. De informatie die hier gegeven wordt
moet voldoende zijn om eenvoudige kontaktproblemen op te lossen. Het is
evenwel niet moeilijk om zelf de nodige aanpassingen aan het programma
USFCON te maken zodat het aan de specifieke wensen van de gebruiker kan
voldoen. Het programma zelf bevat voldoende kommentaar die het mogelijk
maakt de struktuur snel te doorzien.
In het eerste deel van de handleiding wordt een overzicht gegeven van alle
subroutines en programma's die bij de berekeningen nodig zijn. Hierbij wordt
aangegeven welke programma's elkaar aansturen en welke informatie ze
uitwisselen. Daarna wordt dieper ingegaan op de USERFORCE subroutines van
DADS en hun funktie bij de berekeningen. Het stuk daarna geeft uitleg over
USFCON en behandelt wat de gebruiker binnen dit programma moet aanpassen.
Tenslotte zal een voorbeeld behandeld worden. Hierbij worden ook de listings
gegeven van alle belangrijke routines.
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83.2 Struktuur

De struktuur van gekoppelde subroutines en data-files is in het onderstaande
figuur geschetst.

DABS

f i g . 83.1

DADS heeft een door de pre-processor aangemaakte file 'file'.FMS als invoer
nodig. Via de subroutine IN-USF wordt de invoer van de gebruiker aan USFCON
doorgegeven. Elke integratiestap wordt FRC-USF aangeroepen door DADS.
FKC-USF zorgt es voor dat USFCON wordt geaktiveerd en fungeert a l s
doorgeefluik voor datatransport tussen DADS en USFCON. Indien gewenst kan
HPT-USF informatie bijschrijven in de DADS uitvoerfile 'file'.OUT. USFCON
kan echter ook zelf een uitvoerfile USFCON.OUT maken waar dan de resultaten
van alle berekeningen die het programma gemaakt heeft in staan. Let wel, dit
wordt over het algemeen een zeer grote file van meer dan 1 megabyte. Verder
verzorgt DADS natuurlijk de standaard uitvoerfiles 'file'.ïNF, 'file'.BïN en
'file'.OUT.
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B3.3 USERFORCE routines

De belangrijkste twee USERFORCE subroutines zijn IN-USF en FRC-USF. IN-USF
zorgt ervoor dat de invoerfile van de gebruiker aan USPCON wordt
doorgegeven. Tevens kan IN-USF, indien gewenst, de USFCON uitvoerfile
openen. FRC-USF zorgt ervoor dat USFCON iedere integratiestap wordt
aangeroepen en verzorgt het data transport tussen de twee programma's. In
paragraaf 33.5 wordt een uitdraai van een deel van deze routines gegeven.
Alleen het gedeelte 'PROCESS BLOCK' is hier van belang. Deze spreken voor
zich en er zal verder geen uitleg over gegeven worden. De gebruiker dient ze
wel aan te passen aan zijn of haar specifieke wensen.
Er is &en ding wat vaak
USERFORCE toevoegen aan
Indien dit niet gebeurt
de interaktie tussen de

vergeten wordt. De gebruiker moet zelf de regel
de door de pre-processor gemaakte file 'file'.FWS.
worden de USERFORCE routines niet aangeroepen en zal
lichamen niet in de berekeningen worden meegenomen.

B3.4 USFCON

Ook de listing van USFCON spreekt voor zich. Het moet niet al te moeilijk
zijn om de struktuur van het programma aan de hand van het kommentaar te
begrijpen. Hier zal alleen uitgelegd worden wat de gebruiker in USFCON moet
aanpassen voor zijn of haar specifieke probleem, en welke gegevens in de
invoerfile USFCON.IN moet staan.
Àiiereerst moei de geometrie van Ce iichamen geäefinieerä worüen. Dit

gebeurt in de subroutines GEO, DGEO en DDGEO van USFCON. De parameter die
gebruikt wordt om de geometrie te beschrijven is de hoek met de positieve xas van het globale assenstelsel dat DADS hanteert. De gebruiker moet de
geometrie invoeren door de straal als funktie van de genoemde hoek voor te
schrijven. Tevens moeten de eerste en tweede afgeleide van de straal naar
deze hoek gegeven worden. Het is niet strikt noodzakelijk deze
beschrijvingswijze aan te houden. Wen kan ook een ander soort
parametervoorstelling kiezen. ïn het geval van een plat vlak is dit
bijvoorbeeld veel eenvoudiger. Wen moet er dan echter wel rekening mee
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houden dat de berekening van de normalen in subroutine NORMAL niet neer
korrekt is. De gebruiker moet deze dus aanpassen. Ook is er in USFCON een
kontrole ingebouwd die de parameters schaalt binnen het interval van -T tot
+n. Deze kontrole moet ook uitgeschakeld worden. Een beperking van USFCON is
dat het massamiddelpunt van het lichaam in de materie moet liggen. in
principe is een gat in een plaat dus niet te modelleren. Net een eenvoudige
verandering is dit op te lossen. Voor het gat kan men gewoon de beschrijving
van een schijf nemen waarbij men de richting van de normaal up het oppervlak
omkeert.

GAT

fig. 63.2

De weerstand tegen doordringing die standaard in USFCON is ingebouwd bestaat

uit een lineaire veer met stijfheid STIFF en een viskeuze demper met
dempingsfaktor B. Deze faktor is recht evenredig met de doordringing, met
evenredigheidskonstante D.

oordringiny

Fdemper= B'vdoordringing

B = Dedoordringing
-doordringing
fig.

83.3

De gebruiker kan de waarde van STIFF en D via invoerfile üSFCON.IN bepalen.
Ook andere karakteristieken kunnen worden ingebouwd. Hiertoe moet de
gebruiker de berekening van de reaktiekrachten binnen USFCON aanpassen.
Zolang deze karakteristieken alleen afhankelijk zijn van de doordringing en
de snelheid van doordringen zal dit weinig problemen opleveren omdat deze
grootheden standaard bepaald worden. Wil men ook de versnellingen meenemen
dan wordt het ingewikkelder. Dan moet men nagaan waar DADS informatie over
de versnellingen van de lichamen geeft en deze gegevens omzetten in
versnellingen van de raakpunten.
Als men een willekeurig gevormd lichaam bekijkt dan zijn er een aantal
extremen aan te wijzen die de meeste kans hebben in kontakt te komen met een
ander lichaam. In de volgende figuur wordt hier een voorbeeld van gegeven.

+
fig. 63.4

De gebruiker moet een aantal beginschattingen opgeven van waaruit de
berekeningen worden g e s t a r t . Ye struktuur van USPCBN is zo dat voor één van
de lichamen meerdere beginschattingen opgegeven kunnen worden. Dit kunnen er
standaard maximaal 10 zijn. Dit aantal is echter zeer eenvoudig te
veranderen. Het is nu de bedoeling dat van het lichaam met de meeste
zogenaamde extrema deze extrema als beginschattingen worden opgegeven. Van
het tweede lichaani kan maar 1 beginschatting worden opgegeven en dat is
uiteraard het dat punt met de grootste kans op kontakt met een ander
lichaam. Het aantal berekeningen dat per integratiestap uitgevoerd wordt is
gelijk aan het aantal beginschattingen voor het lichaam met de meeste
extrema.
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De invoerfile USFCûN.IN heeft de struktuur van een aantal regels met ieder
getal. Elk getal wordt aan een variabele in USFCON toegekend. Hieronder
zullen deze variabelen aan de hand van hun plaats in de invoerfile
toegelicht worden.

LI

het DADS-nummer van het eerste lichaam, dwz het rangnummer
waarin dit lichaam in de pre-processor is gedefinieerd.
L2
het rangnummer van lichaam 2.
LS
het rangnummer van het lichaam waarvoor meerdere
beginschattingen opgegeven worden.
J
het aantal beginschattingen voor dit lichaam.
S(l..JI: de beginschattingen.
de vaste beginschatting voor het andere lichaam.
SV
RCHECK : de oplosmethode is een iteratiemethode die uitgaat van het
lichaam met de kleinste kromtestraal. Dit kan met behulp van
de subroutine RADSUS bepaald worden (RCHECK= O ) , in veel
gevallen zal echter &en van de lichamen altijd de kleinste
kromtestraal hebben. In het geval van RCHECK=I is dit het
eerste lichaam en in het geval van RCHEC#=2 het tweede.
STIFF : de stijfheid van de lineaire veer die een deel van de
weerstand tegen doordringing bepaalt.
D
de evenredigheidskonstante van de dempingsfaktor met de
doordringing.
IO
deze parameter zorgt ervoor dat USFCON wel (IO=l) of geen
(IO=S) uitvoerfile USFCON.OUT aanmaakt.
De inhoud van USFCON is te vinden bij het voorbeeld in de volgende
paragraaf.

1

B3.5 Voorbeeld

We gaan het voorbeeld doorrekenen van een bal die rolt in een cirkelvormige
holte. De bal heeft een straal van 1 meter en de holte een straal van 5
meter. Door de vorm van de holte is het noodzakelijk de berekening van de
normaal op dit lichaam aan te passen in USFCON. Doen we dit niet dan is de
berekende normaal de binnennormaal op het oppervlak.

massa B A L =

1

kg

12 mls

f i g . 83.5

Het voorbeeld wordt met de pre-processor omgezet in een invoerfile voor
DADS. De resultaten van de berekeningen zijn op de volgende pagina's te
zien. Aan het eind van de paragraaf zijn de file's TEST.VB2 en USYCON.ïN te
zien waarin alle invoer van het probleem staat. Tevens wordt het 'PROCESS
BLOCK' gedeelte van IN-USF en FRC-USF gegeven. Daarna volgt de komplete
listing van USFCON.
De ütodeiiering van de geometrie gaat aïs voigt;:

De straal moet opgegeven worden als funktie van de hoek met de lokale x-as.
R1(1)= Xltcos X(1)
R1(2)= Yl+sin X(1)
H2(1)= X2t5.cos X(2)
R2(2)= Y2t5csin X(2)
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Hierbij is Ri(j) de komponent in j-richting van de positievektor van een
punt van lichaam i. Xi en Yi zijn de komponenten van de positievektor van
het massamiddelpunt van lichaam i ten opzichte van de oorsprong van het
globale assenstelsel. X(i) is de parameter waarmee de geometrie van lichaam
i beschreven wordt, dwz de hoek met de globale x-as. De beschrijving van de
geometrie bestaat dus uit de positievektor van het massamiddelpunt plus de
beschrijving van de kontour vanuit dit punt.
Voor de eerste en tweede afgeleide van de geometrie naar de hoek geldt
hetzelfde:
DR1(1)= -sin X(1)
DR1(2)= cos X(1)
DR2(1)= -5rsin Xf2)
DR2(2)= 5 . ~ 0 ~X(2)
DDRl(I)= -COS X(1)
üDR1(2)= -sin X(1)
DDR2(1)= -5.~0~X(2)
DDR2(2)= -5rsin X(2)
Hierna volgen de resultaten van de berekeningen:
X E
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We zullen de resultaten hier kort bespreken. Z ~ a l si n fig 23.6 t e zien is
gedraagt BAL zich geheel zoals te verwachten was. De initiële snelheid van
12 m/s is namelijk niet genoeg om BAL helemaal tot boven in het gat te laten
rollen. De kinetische energie in de uitgangssituatie is kleiner dan de
potentiele energie die BAL boven in het gat zou hebben. Dus BAL valt voordat
hij de top bereikt heeft naar beneden. Daar aangekomen blijft hij een paar
keer stuiteren voordat de beweging geheel uitgedempt is.

In fig. B3.7 is de totale energie van het systeem uitgezet. De oscillatie in
het begin en de 'dips' tijdens kontakt worden veroorzaakt doordat er energie
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I

-

in de 'kontaktveer' wordt opgeslagen. Duidelijk is te zien dat de demper een
deel van de energie verbruikt tijdens kontakt.
Tenslotte zijn de versnellingen in x- en y-richting uitgezet in figuur B3.8.
Deze zijn uiteraard een maat voor de optredende krachten op BAL. Zolang de
versnelling in x-richting ongelijk aan O m/s2 en de versnelling in yrichting ongelijk aan -9'81 m/s2 is, is er kontakt tussen de lichamen. In
deze figuur zijn dus duidelijk de fasen van kontakt en vrij val te
onderscheiden.
De benodigde CPU-tijd van het hier behandelde voorbeeld bedroeg 1 1 min 34 s
(VAX-750). Dit kan echter veel meer zijn als de stijfheid en demping
opgevoerd worden. Men moet rekenen op CPU-tijden die kunnen variëren van 0,2
tot 1,s uur.
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DADS-invoerfile TEST.VB2, dit is een makkelijk te lezen versie van de echte
invoerfile TEST.FM2:

CREATE HEADER
TESTVOORBEELD USFCON
3 JUNI 1987
PETER DEEN
ANALYSIS
CREATE CYSTEM.DATA
UNITS
ANALYSIS.TYPE
STAKTING.TIME
ENDIMG.TIME
PRINT.INTERVAL
GRAVITY.SEA.LEVEL
X .GRAVITY
Y.GRAVITY
SCALE.GRAVITY.COEF
MATRIX.OPERATIONS
REDUNDANCY.CHECK
LU.TOL
ASSEMBLY-TOL
BYPASS.ASSEWBLY
0UTPUT.FILE
REFERENCE.FRAME
DEBUG.FLAG
UP
CREATE DYNAMIC.DATA
REACTION.FORCES
FORCE.COORDINATES
PRINT.METHOD
MAX.INT.STEP
SOLUT1ON.TOL
INTEGRATION.TOL
UP
UP
CKEATE BODY
NAME
CENTEK.OF.GRAVITY
PHI
FIXED.TO.GROUND

mss

INERTIA
XG .FORCE
YG .FORCE
TORQUE.CONSTANT
CURVE.XGF
CURVE.YGF
CURVE.TORQUE
0UTLINE.SHAPE

:= 'SI'

:= 'DYNAMIC'
:= '0.0'
:= '5'
:= '0.005'
:= '9.80665'

:= '0.0'

:= '-1.0'

:= '1.0'
:= 'SPARSE'
:= 'TRUE'

'1.OD-12'
'1.00-3'
'FALSE'
'BOTH'
'GLOBAL'
:= 'FALSE'
:=

:=
:=
:=
:=

:= 'FALSE'
:= 'GLOBAL'

:= 'INTERPOLATED'
:= '0.05'
:= '0.001'
:= '0.0001'

:= 'BAL'

:= ( 0.0, 0.0 )

:= '0.0'
:= 'FALSE'

:= '1.0'
:= ' 1 . 0 '
:= '0.0'
:= '0.0'
:= '0.0'
:= 'NONE'
:=

'NONE'

:= 'NONE'
:= 'NONE'

-83.12-

SHAPE.CENTER
ANGULAR.UNITS
FLEXIBLE
SUPERELEMENT
UP
CREATE BODY
NAME
CENTEK.OF.GRAVITY
PHI
FIXED.TO.GROUND

mss

INERTIA
XG .FORCE
YG FORCE
TORQUE.CONSTANT
CURVE.XGF
CURVE.YGF
CURVE.TORQUE
0UTLINE.SHAPE
SHAPE.CENTER
ANGULAR.UNITS
FLEXIBLE
SUPERELEMENT
a

UP
CREATE INITIAL.CONDITPON
NAME
BODY.I.NAME
BODY.2.NAME
TYPE.INITIAL.COND
1NITIAL.VALUE
TI#E.DERIVATIVE
P.ON.BODY.l
P.0N.BODY.2
EXTRA.COORD
ANGULARSUNITS
UP
CREATE INITIAL.CONDITION
NAME
BODY.1.NAME
BOIlY.2.NAME
TYPE.INITIAL.COND
INITIAL.VALUE
TILVIE.DERIVATTVE
P.ON.BODY.l
P.0N.BODY.2
EXTRA.COORD
ANGULAR.UNITS
UP
CREATE INITIAL.CONDITION
NAME
BODY.1.NAME
BODY.2.NAME
TYPE.INITIAL.COND
1NITIAL.VALUE

:= ( 0.0' 0.0 )

:= 'DEGREES'
:= 'FALSE'
:= 'FALSE'
:= 'GROUND'
:= ( 0.0, 5.0

:= '0.0'
:=

'TKUE'

:=
:=
:=
:=

'1.0'
'1.0'

1

'0.0'
'0.0'
0.0'

NONE '
NONE '
NONE '
NONE '

0.0; 0.0 1

DEGREES '
FALSE'
:= 'FALSE'
:=

:=
:=
:=
:=
:=

'INITXBAL'
'BAL'
'NONE'
'X'
'0.0'
'6.0'

:= ( 0.0; 0.0
:= ( 0.0; 0.0
:= 'O'

1

1

:= 'DEGREES'
:= 'INITYBAL'

:= 'BAL'

:= 'NONE'
:= 'y'
:= '1.0'
:= '0.0'
:= ( 0.0; 0.0 )
:= ( 0.0, 0.0 )
.= 'O'
:=

'DEGREES'

:= 'INITPHIBAL'

:= 'BAL'
:= 'NONE'
:= 'PHI'
:= '0.0'
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TIME.DERIVATIVE
P.ON.BODY.l
P.0N.BODY.2
EXTHA.COORD
ANGULAR.UNITS

:= '0.0'
:= ( 0.0, 0.0 )

:= ( 0.0, 0.0 )

:= 'O'
:= 'DEGREES'

UP
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De USFCON.IN invoerfile is als volgt:
1
2
2
2
-1 6 5
If5
-If5

1

1000,o

200
1

f

o
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Hieronder ziet u het PROCESS gedeelte van de subroutines FRC-USF en IN-USF.
Allereerst FRC-USF:

C---First zero out the error condition flag to indicate that no errors
C
have occurred yet.
EKRCOD = O
NR= NR+1
CALL USFCON(Q, QD, NRB, FRC, NRíL1,L2,LS,
J,S,SV,RCHECK,STIFF,D,LO)

RETURN
END
En dan IN-USF:

C---Invoerfile USFCON.IN wordt geopend.
OPEN ( 5 , FILE= USFCON .IN

, STATUS= OLD ' 1

C---De invoergegevens worden gelezen uit USFCON.IN.
READ ( 5 , " ) L1,L2,LSfJ
DO 10

T=I,J

READ (5,") S(T)
10 CONTINUE
READ ( 5 , " ) SV,RCHECK,STIFF,D,IO
C---Als Iö=ï dan moet de fiie üCFCûN.ûüT geopend worden.

IF (IO .EQ. O) RETURN
OPEN (8,FILE='USFCON.0UT',STATUS='NEWi)
RETURN
END
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Nu zal de komplete listing van USFCON gegeven worden. De belangrijkste delen
voor de gebruikers zijn de subroutines GEO, DGEO en DDGEO. Normaal gesproken
verandert men alleen hier wat in USFCON. In dit geval hebben we te maken met
het speciale geval van een lichaam met konkaaf buitenoppervlak en moet de
berekening van de normaal op lichaam 2 in subroutine NORMAL aangepast
worden.
SUBROUTINE USFCON(Q, QD, NRB, FRC, NR, LI, LS, LS,
SV, RCHECK, STIFF, D,IO)

J, S f

C---HEADER :
C
C Deze routine is gebaseerd op het programma
C
USFCON, ontwikkeld door Peter Deen, juni 1987.
C
C Het programma berekent de interaktie tussen twee starre
C lichamen met een weerstand tegen doordringing. Deze
C weerstand is opgebouwd uit een lineaire veer en een demper
C waarvan de dempingskonstante recht evenredig met
C doordringing is. USFCON dient gekoppeld te worden aan het
C multi-body dynamika programma DADS.
C
C

C---********************************************

C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C

C
C

De belangrijkste variabelen:
de parameters waarmee de geometrie
beschreven wordt.
kolommatrix met daarin de positie
van een punt op lichaam 1 cq 2.
afgeleide naar de parameters van de
posities van een punt op lichaam
1 cq 2.
tweede afgeleide naar de parameters
van de posities van een punt op
lichaam 1 cq 2.
normaalvektor op lichaam 'i cq 2 , het
eerste element is de x-koordinaat, het
tweede de y-koordinaat en het derde de
lengte.
schatting van de normaalvektor in de
raakpunten.
array waarin DADS zijn informatie over
de posities van de lichamen opslaat.
hetzelfde voor de snelheden.
hetzelfde voor de krachten.

..............................................
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INTEGER M, N, IW(381, LIW, LW, NR,
ARG, SPLEN, FNR, IFAIL, I, J, ITNUM, T, DUBB,
NRB, NUMBER, LS, LI, L2, RCHECK,IO
INTEGER*4 COND-VALUE, CPU
DOUBLE PRECISION X(2) , XD(2) , FSUMSQ, W( 1 , SP(90) ,
THETA, PHI, H, EPS, ETA, A, B, N1(3), N2(3), NS(3IfNSM(3),
c1, c2, SI, s2, CIO, c20, SIO, s20,
SV, S ( J ) , PHIM(IO), THETAM(IO), DIS, PI,
Q(3,MRB),QD(3,NRB),FRC(3,NRB),STIFF,
XI, Y1, X2, Y2, PHIO, THETAO, PHIS, THETAS, ALPHA,
FX, FYI RADI, RADS, PHISM, THETASM,
DRX, DRY, DR, VIX, VIY, V2X, V2Y, D, FBI FBX, FBY,
RI ( 2) ,R2 (2),DRl(2 1 ,DR2(2),DDRI (21,DDR2(2)
C O ~ O N / ~ N P U ~XI,
/ Ill, X2, Y2, PHIO, THETAO
COE@iOP?/GONIO/ C1, C2, SI, S2, C10, C20, SIO, 520
COMMON/GEO/ X,R1,R2,DR1,DR2,DDR1,DDK2,Ni,N2,NS,NSM
EXTERNAL LSFUN2, LSHES2, LIB$INIT-TIMER, LIB$STAT-TIMER,
FTHETA, FPHI, NORMPHI, NORMTHETA, COSAGE', GONIO,
RADIUS, NORHAL, GEO, DGEO, DDGEO
C---De timer wordt geinitialiseerd.

ARG= O
COND-VALUE= LIB$INIT-TIMER(ARG)
PI= 3.141592654
C---De positie en orientatie van de lichamen wordt ingevoerd.

XI= Q(1,LI)
Y1= Q(2,LI)
PHIO= Q(3,LI)
X2= Q(1,LZ)
Y2= Q(2,L2)
THETAO= Q ( 3,L2)

C---Beknopte uitvoer wordt geschreven in USFCON.OUT.
IF

(IO.EQ.1) WRITE ( 8 , 100) MR, XI, Y1, X2, Y2, PHIO, THETAO

100 FORMAT~X,I5,X,'X1=',Dll.5,2Xf1Yl='~Dll.5í2X~'X2='íDll.5~
2X,'Y2=',D11.5,/,10X,'PHI0=~,D11.5,2X,'THETA0='~
D11.5)
C---De waarden van phi en theta in de raakpunten worden
C opgeslagen in de arrays PHIM en THETAM. Om te voorkomen
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C
C
C

dat er verwarring ontstaat tijdens de kontrole op
dubbele raakpunten worden deze arrays gevuld met
onmogelijke waarden voor een raakpunt.
DO 200 T=I,J
PHIM(T)= 9999
THETA#(T) = 9999
200 CONTINUE

C---Er moet dus J maal gezocht worden naar raakpunten.
DO 5600 I=1, J
C---De startwaarden worden ingevoerd.
IF (LS .NE. LI) GOTO 300
X(I)=S(I)+PHIO
X(2)= SV+THETAO
GOTO 400
300 X(l)= SVtBHIO
X(2)= S(I)+THETAO

C---Er zijn twee residuen, dwz de twee komponenten van de
C verschilvektor tussen de punten op lichaam1 en lichaam2.
C Het kwadraat van deze komponenten wordt nu geminimaliseerd.
400 M= 2
C---Het aantal variabelen wordt gedeklareerd.
N= 2
LIW= 1
C---De lengte van werk-array W moet opgegeven worden:
C LW= 8Nt2NNt2MNt3M
LW= 38
IFAIL= 1
C---NAG-routine E04HFF wordt aangeroepen om de som van de
kwadraten te minimaliseren.

C

XD(I)= X(1)
XD(2)= X(2)
CALL E04HFF(kfl, N, XD, FSUMSQ, IW, LIW, W, LW, IFAIL)
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X(2)= XD(2)
IF (IFAIL .EQ. O ) GOTO 600
IF (IO.EQ.l) WRITE ( 8 , 500) IFAIL
500 FORMAT (7X,'IFAIL(EO4HFF)=', 13)
PHIM(I)= 5600.0t1
THETAM(I)= 5600.0tï
GOTO 5600
600 s m = x(2)
C---Het snijpunt wordt opgeborgen in PHIS en THETAS.
PHISN= X(1)
THETASM= X ( 2 )
C---Kontrole of het snijpunt al eerder gevonden is.
700 DUBB= O
DO 800

T=I,(I-I)
IF (ABS(X(2)-S(T))
DUBB= 1

.GT. 1.OD-2) GOTO 4100

800 CONTINUE

IF (DUBB .NE. 1) GOTO 1100
S ( I ) = 99999
IF (IO.EQ.1) WRITE ( 8 , 900) PHIS, THETAS
900 FORMAT ( 7 X , ' P H I S = ' , D 1 1 . 5 , 2 X , ' T H E T A S = ' , D 1 1 . 5 ,
' AL EERDER GEVONDEN')
PHïPí(I)=

THETAM(I)=

1OOOOtI
IOOOOtï

GOTO 5600
C---Met behulp van de NAG-routine C05AGF wordt het raakpunt van
C de lichamen bepaald.
1100 ITNUM= O

C---Een schatting voor de normaal in het raakpunt wordt gemaakt.
CALL NORMAL
C---Tijdens het zoeken van de raakpunten gaan we uit van het
C lichaam met de kleinste straal.
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IF (RCHECK .EQ. I) GOTO 1200
IF (RCHECK .EQ. 2) GOTO 3100
CALL RADIUS(RAD1, RAD2)
IF (RAD1 .GT. RAD21 GOTO 3100

C---Kontrole of het maximum aantal iteraties bereikt is.
1200 ITNU#= ITNUM+I
IF (ITNUM .LT. 100) GOTO 1400
IF (IO.EQ.1) WRITE (8, 1300)
1300 FORMAT(7X,' MAX AANTAL ITERATIESTAPPEN BEREIKT! ' 1
GOTO 5000

C---Stopkriterium: lnItn21 <= 1.OD-5
1408 CALL NORMAL
IF (NS(3) .GE. 1.OD-4) GOTO 1600

C---Kontrole of de lichamen werkelijk snijden.
CALL GE0
IF ((NI(l)*(R2(1)-R1(l))+N1(2)*(R2(2)-R1(2)))
.LT. 0.0) GOTO 5000

IF (1O.EQ.1) WRITE (8,1500)
1500 FORMAT(X,'DE LICHAMEN SNIJDEN NIET, VALSE RAAKPUNTEN!')
PHIN(I)= lOOOO*I
THETAM(I)= 1OOOO*I
GOTO 5600
C---De beginwaarden bij elke iteratieslag worden vastgelegd.
1600 PHIS= X(1)
THETAS= X(2)
C---Gekeken wordt of de schatting voor de normaal in het raakpunt
C
wel de buitennormaal van lichaam 1 is.
IF ((Nl(I)*NS(l)+Nl(2~*NS(2)) .GT. 0.0)GOTO 1700

C---De waarde van phi waarvoor het lichaam deze normaal
C heeft wordt berekend.
1700 NSA(I)= NS(1)

NSM(2)= NS(2)
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C---Kontrole of de exakte oplossing bij voorbaat gevonden is.
IF (ABS(NI(I)*NS~(2)-NI(2)*NSM(1)) .LT. 1.OD-6) GOTO 2000
H= 0.013
1800 PHI= X(1)
EPS= 1.OD-8
ETA= 0.0
IFAIL= 1
CALL C05AGF(PHI, H, EPS, ETA, NORMPHI,
A, 8, IFAIL)
X(1)= PHJ.
IF (IFAIL .EQ. O ) GOTO 2000
IF (IO.EQ.1) WRITE (8, 1900) IFAIL
1900 FORMAT(7X,'IFAïL(NORNPHI)=',I3)
PHI#(I)= lOOOO*I
THETAM(I)= lOOOO*I
GOTO 5600
C---Kontrole of de oplossing goed is.
2000 CALL NORNAL
IF ((NI(1)*NSM(1)+Nl(2)*NS~~2)) .GT. 0.0) GOTO 2200
H= ABS(PHIS-PHI)/257.0
Xfl)= PHIS
IF (IO.EQ.1) WRITE (8,2100) H
2100 FORMAT (7X, 'NIEUWE H=',D12.5)
GOTO 1800
C---Het snijpunt van de lijn met richting NSM, vanuit het punt
C op lichaam 1 met normaal NSW, en lichaam 2 wordt berekend.
C---Kontrole of de exakte oplossing bij voorbaat gevonden i s .
2200 IF (ABS( (RI( I ) -R2( I ) 1 *NSM( 2)- (RI( 2)-R2(2)) *NSM( 1 ) )
.LT. 1.OD-6) GOTO 2800
H= 0.013
EPS= 1.OD-8
ETA= 0.0
2300 IFAIL= 1
THETA= X(2)
CALL C05AGF(THETAI H, EPS, ETA, FTHETA,
A, 8, IFAIL)
X(2)= THETA

IF (IFAIL .EQ. O ) GOTO 2800
IF (IO.EQ.1) WRITE (8, 2400) IFAIL
2400 FORMAT(7X, 'IFAïL(FTHETA)=',I3)
IF (IFAIL .NE. 2) GOTO 2700
H= H/10.0
IF (IO.EQ.1) WRITE (8,2500) H
2500 FORMAT (7X,'H=H/lO=',D12.5)
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IF (H .GT. I.OD-6) GOTO 2300
IF (IO.EQ.l) WRITE ( 8 , 2600)
2600 FORMAT (7X,'GEEN RAAKPUNTEN GEVONDEN, IFAIL=2')
2700 PHIM(I)= 1OOOO*ï
THETAIYI(I)= 1OOOO*I
GOTO 5600
C---Kontrole of de oplossing goed is.
2800 CALL GE0
IF ( ( (RI( I ) -R2( 1 ) ) *NSM( 1 )+(RI (2)-R2(2)) *NSM( 2))
.GT. 0.0) GOTO 1200
H= ABS(THETAS-THETA)/257.0
X(2)= THETAS
IF (IO.EQ.1) WRITE (8,2900) H
2900 FORMAT (7X,'NIEUWE H=', D12.5)
GOTO 2300
C---Gekeken wordt of het maximum aantal iteraties bereikt is.
3100 ITNUM= ITNUMtI
IF (ITNUM .LT. 100) GOTO 3300

IF (IO.EQ.l) WKITE (8,3200)
3200 FORMAT (7X,'MAXAANTAL ITERATIESTAPPEN BEREIKT')
GOTO 5000
C---Stopkriterium: fnl+n2l<=1.OD-5
3300 CALL NORMAL
IF (NS(3) .GT. 1.OD-5) GOTO 3500
C---Kontrole o f de lichamen werkelijk snijden.
CALL GE0
IF ((N2(l)*(R1(1)-R2(1))+~2(2)*(R1(2)-R2(2)))
.LT. 0.0) GOTO 5000
IF (IO.EQ.l) WRITE (8,3400)
3400 FORMAT(X,'DE LICHAMEN SNIJDEN NIET, VALSE RAAKPUNTEN!'
PHIM(I)= ioooo*r
THETAM(I)= lOOOO*I
GOTO 5600
C---De beginwaarden van elke iteratieslag worden vastgelegd.
3500 PHIS= X(1)
THETAS= X(2)
C---Gekeken wordt of de schatting van de normaal in het
C
raakpunt wel de buitennormaal van lichaam 2 is.
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I

IF ((N2(1)*NS(I)+N2(2)*NS(2)) .GT. 0.0) GOTO 3600

C---Het punt op lichaam 2 met normaal NS wordt bepaald.
3600 NSM(I)= NS(1)
NSM(2)= NS(2)
C---Kontrole of de exakte oplossing bij voorbaat gevonden is.
IF (ABS(N2(I)*NSM(2)-N2(2)*NSn(l)) .LT. 1.OU-6) GOTO 3900
8= 0.013
3700 THETA= X(2)
EPS= 1.OB-8
ETA= 0.0
IFBIL= 1

CALL C05AGF(THETA, €4, EPS, ETA, NORMTHETA,
A, 8, IFAIL)
IF (IFAIL .Ea. O ) GOTO 3900
IF (IO.EQ.l) WRITE (8, 3800) IFAIL
3800 FORMAT(7X,'IFAIL(NORMTHETA)=',ï3)
PHIM(I)= lOOOO*ï
THETAM(I)= lOOOO*I
GOTO 5600
C---Kontrole of de oplossing goed is.
3900 X(2)= THETA
CALL NORMAL
IF ((N2(l)*NSiul(l)+N2(2)*NSM(2)) .GT. 0.0) GOTO 4100
H= ABS(THETAS-THETA)/257.0
X(2)= THETAS
IF fI0.EQ.1) WRITE (8,4000)H
4000 FORMAT(7X,'NIEUWE H=',D12.5)
GOTO 3700
4100 X(2)= THETA

C---Het snijpunt van de lijn met richting NSM, vanuit het punt
C op lichaam 2 met normaal NSM, en lichaam 1 wordt berekend.
C---Kontrole of de exakte oplossing bij voorbaat gevonden is.
IF (ABS((~2(l)-Rl(?))*NSM(2)-(R2(2)-Kl(2))*NSM(l))
.LT. 1.OD-6) GOTO 4700

H= 0.013
4200 PHI= X(1)
EPS= 1.OD-8
ETA= 0.0
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IFAIL= 1
CALL C05AGF(PHI, H, EPS, ETA, FPHI,
A, B, IFAIL)
IF (IFAIL .Ea. O ) GOTO 4700
IF (IO.EQ.1) WRITE (8, 4300) IFAIL
4300 FORMAT(7X,'IFAIL(FPHI)=',I3)
IF (IFAIL .NE. 2) GOTO 4600
H= H/10.0
IF (IO.EQ.1) WRITE (8,4400) H
4400 FORMAT(7X,'H=H/lO=',DI2.5)
IF (H .GT. 1.00-6) GOTO 4200
IF (IO.EQ.1) WRITE (8, 4500)
4500 FORMAT (7X,'GEEN RAAKPUNTEN GEVONDEN, IFAïL=2')
4600 PMIM(T)= 10000*1
THETAM(I)= ioouo*r
GOTO 5600
C---Kontrole of de oplossing goed is.

4700 X(I)= PHI
CALL GE0
IF ( ( (R2( l)-RI (I 1 *NSM( l)t(R2(2)-RI
)
(2))*NSM(2) )
.GT. 0.0) GOT0 4900
H= ABS(PHIS-PHI)/257.0
X(I)= PHIS
IF (IO.EQ.1) WRITE (8,4800) H
4800 FORMAT (7X,'NIEUWE H=',D12.5)
GOTO 4200
4900 X(l)= PHI
GOTO 3100
C---Het raakpunt is gevonden.

5000 IF (1O.EQ.l) WRITE (8, 5100) PHISM, THETASM, X(I), X(2)
5100 FORMAT (7X,'PHIS=',Dl1.5,'THETAS=',D11,5,
'PHI=',D11.5,'THETA=',Dl1.5)
C---Kontroïe o£ dit raakpunt ai eerder gevonden is.

C---Eerst wordt ervoor gezorgd dat X(1) en X(2) tussen PI en
C -PI liggen.
X(~~~~X(1)/(2.OxP~)-IFIX(S~GL(X(1)/(2.O*PI))))*2.O*P~
IF (X(1) .GT. PI) X(1)=X(1)-2.OXPI
IF (X(1) .LT. -PI) X(I)=X(1)+2.O*PI

X(2)=(X(2)/(2.o*PI)-I~IX(SNGL(X(2)/(2.O*PI))))*2.O*PI
IF (~(2) .GT. PI) x(~)=x(~)-~.o*PI
IF (X(2) .LT. -PI) X(2)=X(2)+2.O*PI

PHIM(I)= X(1)
THETAM(I)= X(2)
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DO 5500 T=I#(I-I)
IF (ABS(PHIM(1)-PHIM(T)) .LT. 1.OD-2) GOTO 5200
IF ((ABS(ABS(PHIM(I)-PHIM(T))-2.o*PI)) .GT. 1.OD-2)GOTO 5500
5200 IF (ABS(THETAM(1)-THETAM(T)) .LT. 1.OD-2) GOTO 5300
IF ((ABS(ABS(THETAM(I)-THETAM(T))-2.O*PI)) .GT. 1.OD-2)
GOTO 5500
5300 PHIPl(I)= 5600.0*I
THETAM(I)= 5600.0*1
IF 1IO.EQ.I) WRITE (8,5400)
5400 FOKMAT(7Xf'DIT RAAKPUNT WAS AL GEVONDEN')
5500 CONTINUE

5600 CONTINUE
DO 5900 T=I,J
IF (PHIM(T1 .GE. 5600) GOTO 5900
X(l)= PHIM(T)
X(2)= THETAM(T)
C---De krachten op de lichamen worden berekend.
C---Eerst worden de globale posities van de raakpunten
C berekend.
CALL GE0
DRX= R2(1)-R1(1)
DRY= K2(2)-R1(2)
DR= (DRX**S+DRY**2)**0.5
C---Nu worden de daaruit volgende krachten berekend.
C---Eerst de krachten als gevolg van de veer.

FX= STIFFIDRX
FY= STIFF*DRY
VIX=
VlY=
V2X=
V2Y=

QD(1,L1)+QD(3,LI)*2.O*(-S10)+QD(3,L1)*5.0*(-S1)
QD(2,Ll)+QD(3,L1~*2.0*( C10)tQD(3,L1)*5.0*( C1)
QD(IfL2)+QD(3,L2)*(-S2)
QU(2,L21+QD(3,L2)*( C2)

C---Dan de krachten als gevolg van de demper.
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C---De dempingskonstante B is lineair afhankelijk van de
C doordringing DR, met als richt. coeff. D.
B= D*DR
FB= 0.0
FBX= 0.0
YBY= 0.0
IF (DR .Ea. 0.0) GOT0 5700
FB= -BX((VIX-V2X)*DRXt(V1Y-V2Y)*DRY)/DR
FBX= FB*DRX/DR
FBY= FB*BRP/BR
C---De belastingen worden verrekend in array FRC.
5700 FRC(l,LI)= FKC(l,LI)+(FXtFBX)

FRCf2,LI)= FRC(S,Ll)+(FY+FBY)
FRC(3,L1)= FRC(3,LI)
- ( FXi-FBX)* (RI(2)-Q( 2 LI ) )
+( FYtFBY)* (RI(1 -Q( 1 LI ) )
FRC(I,L2)= FRC(IfL2)-(FX+FBX)
FRC(2,L2)= FRC(2,LS)-(FY+FBY)
FRC(3,L2)= FRC(3,LS)
t(FX+FBX)*(R2(2)-Q(2,L2))
-(FY+FBY)*(R2(1)-Q(l,Ls))

IF (IO.EQ.1) WRITE ( 8 , 5800) FX, PY, FBX, PBY
5800 FORMAT (?X,'FX=',D11.5,2X,'FY',D11.5,
2X,'FBX=',D11.5,2X,'FBY',D11.5)
5900 CONTINUE

C---De benodigde cpu-tijd wordt bepaald.
COND-VALUE= LIB$STAT_TIMER(2, CPU, ARG)
IF (XOsEQ-I)WRITE ( 8 , 6000) CPU*Oo.Ol
6000 FORMAT(7X,'CPU-TI#E=',D12.5,/)

RETURN
END

SUBROUTINE LSFUN2(M, N, XC, FVECC, FJACC, LJC)

-B3.27-

C---Hier worden de te minimaliseren funkties en hun afgeleiden
C berekend. Deze routine wordt door NAG routine E04HFF
C gebruikt.

INTEGER M, N, LJC
DOUBLE PRECISION XC(N), FVECC(M), FJACC(LJC, NI,
XI, Y1, X2, Y2, PHIO, THETAO,
c1, c2, SI, 52, CIO, c20, SIO, s20,
X(2) ,RI(2)rR2(2) tDRI (2)rDRz(2)
DDRI (2),DDR2(2) ,NI( 3 ),N2(3) ,NS(3) ,NSM(3)
1

COMMON/INPUT/ XI, Y1, X2, Y2, PHIO, THETAO
COF"lON/GONIO/ C1, C2, SI, S2, CIO, C20, SIO, S20
COMl\aOM/GEO/ X,Rl,K2,DR1,DR2,DDRZfDDK2fNl,N2fNSf~SM
X(l)= XC(1)
X(2)= XC(2)
CALL GE0
CALL DGEO
FVECC(l)= RI(I)-RS(I)
FVECC(2)= RI(S)-R2(2)
FJACC(I,I)= DRI(1)
FJACC(If2)=-DR2(1)
FJACC(2,lf= DRl(2)
FJACC(Sf2)=-DR2(2)
RETURN
END
SUBROUTINE LSHES2(M, N, FVECC, XC, B, LB)
C---Hier worden de tweede afgeleiden van de door NAG routine
C E04HPF te minimaliseren funkties berekend.
INTEGER LB, M, N
DOUBLE PRECISION B(LB) FVECC(M1 XC(N)
XI, Y1, X2, Y2, PHIO, THETAO,
c1, c2, SI, s2, CIO, c20, SI01 s20,
X(2),R1(2),R2(2),DR1(2),DR2(2),
DDRl(2) DDR2(2)#NI( 3 1 ,N2 (31 ,NS (31 ,NSM(3 1
I

I

COWMON/INPUT/ XI, Y1, X2, Y2, PHIO, THETAO
COMMONIGONIOI C1, C2, SI, 52, CIO, C20, SIO, S20
COMMON/GEO/ X,R1,R2,DR1,DR2,DDRI~DDR2,NlfN2,NC,NCM
X(I)= XC(1)
X(2)= XC(2)
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CALL DDGEO
B(I)= FVECC(I)*DDRI(l)+FVECC(2)*DDR1(2)
B(S)= 0.0
B( 3) = -FVECC( I 1*DDR2( 1 ) -FVECC( 2)*DDR2(2)
RETURN
END

DOUBLE PXECISXON FUNCTION FTHETA(THETA1
C---Vanuit het punt op lichaam 1 met normaal NS wordt een
C lijn getrokken met richting NS. Deze subroutine berekent
C het snijpunt van deze lijn met lichaam 2.
DOUBLE PRECISION THETA, C1, C2, SI, 52, C10, C20, S10,
S20, ALPHA,
XI, Y1, X2, Y2, PHIO, THETAO,
X( 21 ,RI (2),R2 (2) ,DRl(2) ,DR2( 21 ,DDRI (2 ,DDR2( 21 ,
N1(3),N2(3),NS(3),NSnO
COMltrlON/GONIO/ C1, C2, SI, S2, CIO, C20, SIO, S20
CûFMON/INPUT/ XI, Y1, X2, Y2, PHIO, THETAO
COMPiION/GEû/ X,R1,R2,DR1,DR2,DDR1,DDR2,N1,N2,NS,NSM
X(S)= THETA
CALL GE0
CALL NORML

DOUBLE PRECISION FUNCTION FPHI(PHI)
C---Vanuit het punt op lichaam 2 met normaal NS wordt een
C lijn getrokken met richting NS. Deze subroutine berekent
C het snijpunt van deze lijn met lichaam 1.
DOUBLE PRECISION PHI, C1, C2, S I , S2, CIO, C20, SIO,
S20, ALPHA,
XI, Y1, X2, Y2, PHIO, THETAO,
X(2) ,RI (2),R2(21 ,DR1(2) ,DR2(2) ,DDR1(2),DDR2(2) ,
N1(3),N2(3),NS(3),NSM(3)

COMMON/GONIO/ C1, C2, SI, S2, CIO, C20, Slof S2O
COMMON/INPUT/ XI, Y1, X2, Y2, PHIO, THETAO
COMMON/GEO/ X,R1,R2,DR1,DR2,DDRI,DDR2,NI~N2,NS,NSM
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X(I)= PHI
CALL CEO
CALL NORMAL

DOUBLE PRECISION FUNCTION NORMPHI(PH1)
C---ïn deze subroutine wort berekend bij welke phi lichaam 1
de normaal NS heert.

C

DOUBLE PRECISIObJ PWI, C l , C2, S I , SS, CIO, C20, SIO,
S20, NS(3),NSM(3), XI, Y1, X2, Y2, PHIO, THETAO, NI(31,
X( 2) ,RI ( 21 ,R2 (21 ,DRl(2 1 ,DR2(21 ,DDRI (21 ,DDR2( 21 ,N2 ( 3
COMMON/GONIO/ C1, C2, SI, 52, CIO, C20, SIO, 520
CObllVION/INPUT/ X I , YI, X2, Y2, PHLO, TAETAO
COMMON/GEO/ X,R1,R2,DR1,DR2,DDR1,D~R2,N1,N2,NS,NSíq
X(1)= PHI
CALL NORMAL
NORMPHI= Nl(I)*NSM(2)-Nl(2)*NSM(l)
END

C---In deze subroutine wordt berekend bij welke theta lichaam 2
de normaal NS heeft.

C

DOUBLE PRECISION THETA, C1, C2, SI, 52, CIO, C20, SIO,
520, NS(3IfNSM(3), X I , Y1, X2, Y2, PHIO, THETAO, N2(3),
X( 2) ,RI (2),R2 (2) ,DRI ( 2) ,DR2( 2),DDRI (2) DDR2(21 ,NI ( 3 1
COMMON/GONIO/ C1, C2, SI, 52, CIO, C20, Slof S2O
COMMON/INPUT/ XI, Y1, X2, Y2, PHIO, THETAO
COMMON/GEO/ X,R1,R2,DR1,DR2,DDR1,DDR2~N1~N2,NS~NSM
X(2)= THETA
CALL NORMAL
NORMTHETA= N2(1)*NSM(2)-N2(2)*NSM(I)
RETURN
END
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SUBROUTINE NORMAL

C---Deze subroutine berekent aan de hand van de normalen op
lichaam 1 en 2 de schatting voor de normaal in het raakpunt.

C

DOUBLE PRECISION X(2) , NI (3), N2(3) , NS(3) ,NSM(3)
C1, C2, S I , s2, CIO, c20, SIO, 520,
R1(2),R2(2),DR1(2),DR2(2),DDR1(2),DDR2(2)
COMMON/GONIO/ C I , C2, S I , S2, CIO, C20, SIO, S20
COWWON/GEO/ X,RI,R2,DR1,DR2,DDRI,DDR2,N1,NS,NC,NS~HSM
COMMON/INPUT/ XI, Y1, X2, Y2,PHIO, THETA0

CALL DGEO
N1(1)=
N1(2)=
N1(3)=
N1(1)=
N1(2)=

DRl(2)
-DR1(1)
(N1(1)**2.OtN1(2)**2.0)**0.5
Nl(l)/N1(3)
N1(2)/N1(3)

N2(1)= DRS(2)
N2(2)=-DR2(1)
N2(3)= (N2(1)**2.0tN2(2)**2.0)**0.5
N2( 1 ) = N2 ( 1) /N2(3 1
N2(2)= N2(2)/N2(3)

C---In dit geval is lichaam 2 gemodelleerd als een gat in een
C
oneindig grote plaat. De normaal moet dus van richting
C
veranderen.
N2(1)= -N2(1)
N2(2)= -N2(2)
NS(3)= ((Nl(I)tN2(1))**2t(N1(2)tN2~2))**2)**0.5
IF (NS(3) .Ea. 0.0) GOT0 10
NS(I)= (N1(2)tN2(2))/NS(3)
NS(2)= -(Nl(l)+N2(1))/NS(3)

10 RETURN
END

SUBROUTINE GONIO

C---Deze subroutine berekent de vaak voorkomende goniometrische
funkties.

C
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DOUBLE PRECISION X(2), PHIO, THETAO,
c1, c2, SI, s2, CIO, c20, SIO, s20,
RI (2) R2 (2),DR1(2) DR2(21, DDRI (21,DDR2(2),
N1(3),N2(3) ,NS(3),NSM~3),X1,Y1,X2,Y2
COWON/GONIO/ C1, C2, SI, S2, CIO, C20, Slof S2O
COMMON/GEO/ X,R1,R2,DR1,DR2,DDR1,DDR2,N1,N2,NS,NSM
COMMON/INPUT/ XI, Y1, X2, Y2, PHIO, THETAO
C1= DCOS(X(1))
C2= DCOS(X(2))
ClO= DCOS(PHI0)
C20= DCOS(THETA0)
SI= DSiN(X(1))
S2= DSIN(X(2))
S10= DSïN(PHI0)
S20= DSIN(THETA0)

RETURN
END

SUBROUTINE RADIUS(RAD1, RAD21
C---In deze subroutine worden de kromtestralen van de lichamen
C berekend.
DOUBLE PRECISION X(2), PHIO, THETAO,
C1, C2, SI, 52, CIO, C20, S I O , S20, RADI, RAD2,
Rl(2) ,R2(2) ,DR1(2),DR2(2),DDR1(2),DDR2(2),
Nl(3) ,N2(31,NS(3),NSM(3)
COMMON/GONIO/ C1, C2, SI, S2, CIO, C20, Slof 520
COMMON/GEO/ X,R1,RSfDR1,DR2,DDR1~D~R2,Nl~N2,NS,NSM
COMMON/INPUT/ XI, Y1, X2, Y2, PHIO, THETAO
CALL DDGEO
RADI= l.O/(~DDRI(1)**2.OtDDR1(2)**2.0)**0~5)
RAD2= 1.0/((DDR2(1)**2.0+DDR2(2)**2.0)**0.5)
RETURN

SUBROUTINE GE0
C---In deze subroutine moet de geometrie van de lichamen opgegeven
C worden. RI(1) en Rl(2) zijn de koordinaten van het punt van
C
lichaam 1 behorende bij een bepaalde phi (X(1)). Ditzelfde
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C

geldt voor lichaam 2 (R2).
DOUBLE PRECISION X(2~,R1(2),R2(2~,DR1(2),DR2(2),
DDRI ( 2) ,DDR2( 21 NI ( 3 N2 ( 31, NS ( 31 NSM( 3 C1 C2
I

S1,S2,C10,C20,S10,S20fXlfYlfX2fY2fPHIOlTHETA0

CûMMON/GEO/ X,RI,R2fDR1fDR2,DDR1fDDR2,NI,NS,NSfNSN
COMON/INPUT/ X1,Y1,X2,Y2,PHIOfTHETAO
COMMON/GONIO/ C 1 , C 2 , S I f S 2 , C ~ O f C 2 0 , S ~ ~ , S ~ ~
CALL GONIO
Rl(lf=
R1(2)=
R2(I)=
R2(2)=

CI+Xl
Sl+YI
5.0*C2+X2
5.0*S2+Y2

RETURN
END

SUBROUTINE DGEO
C---ïn deze subroutine moeten de afgeleiden van de geometrie
C van de lichamen naar hun beschrijvende parameter gegeven
C worden.
DOUBLE PRECISION X(2),RIf2) tR2(2) ,DRI(2)fDRS(2)
DDRI (2),DDR2(21 NI (3) N2 (31 ,NS (31 NSM(3 1 C1 C2
I

S1fS2fC10,C20fS10,S20,X1,Yi,X2,Y2,FHïOfTHETA0

COMMON/GE,O/ X,R1,R2,DR1,DR2,DDR1,DDR2,N1,N2fNSfNSN
COMMON/INPUT/ X1,Y1,X2,Y2,PH~0,THETA0
COMNON/GONIO/ C1,C2,§1,S2,C10fC20,S10fS20
CALL GONIO
DR1(1)= -SI
DRlf2)= C?

DR2(1)= -5.O*S2
DR2(2)= 5.0*C2
RETURN
END

SUBROUTINE DDGEO
C---In deze subroutine moeten de tweede afgeleiden van de
C geometrie van de lichamen naar hun beschrijvende
C parameter gegeven worden.
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DOUBLE PRECISION X(2) ,RI (2),R2(2),DRI(2),DR2(2)
DDRl(2) ,DUR2(2),N1(3),N2(3) ,NS(3),NSM/3),CI,C2,
S1,S2,C10,C20,SIOfS20fXl,Yl,X2,Y2,PHI0,THETA0
COMMON/GEO/ X,R1,R2,DR1,DR2,DDR1~DDR2,N1,N2~NS,NSM
COMMON/INPUT/ X1,Y1,X2,Y2,PHIO,THETAO
COMON/GONIO/ C1,C2,S1,S2,C10,C20,S10fS20
CALL GONIO
DDR1(1)= -C1
DDR1(2)= -SI
DDR2(1)= -5.O*C2
DDR2(2)= -5.O*S2
RETURN
END

-B3.34-

