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Samenvatting

De dynamische analyse van een multibodyi3ysteem resulteert meestal in een
gekoppeld stelsel algebraïsche en differentiaalvergelijkingen. Een globale
theoretische achtergrond omtrendt het oplossen van een dergelijk stelsel
vergelijkingen, waarin zowel het dynamische als ook het kinematische
simulatieprobleem aan bod komen, staat beschreven in hoofdstuk 1. De onbekenden
in het dynamische simulatieprobleem worden gevormd door de versnellingen, en de
interne reactiekrachten welke door de verbindiagselementen op de lichamen worden
uitgeoefend. De gepresenteerde theorie vormt de basis voor de beschrijving
(simulatie) van een helikopterlanding. In deze simulatie is een rem- en
wrijvingsmodel opgenomen. De result aten van de simulatie zijn gepresenteerd in de
vorm van grafieken van de trajectorieën, karakteristieke krachtgrootheden en
animaties (zie hoofdstuk 2).
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1

Inleiding
In het kader van de ontwikkelingen op het gebied van landingsgestellen bij
DAF S.P. bestaat de behoefte om het gedrag van een helikopter, en in het
bijzonder van het landingsgestel, tijdens het landen te kunnen voorspellen.
Een helikopter kan men modelleren als een multibody-systeem; dit is een
mechanisch model dat is samengesteld uit een eindig aantal gekoppelde starre of
vervormbare lichamen. De lichamen bezitten massa en massatraagheid, terwijl de
verbindingselementen massaloos worden verondersteld. De relatieve bewegingen
van de lichamen zijn in het algemeen onderhavig aan beperkingen als gevolg van de
aanwezigheid van de verbindingselementen (b.v. schokbrekers), of door anderzins te
formuleren kinematische beperkingen. De modellering van de helikopter als
multibody-systeem heeft tot doel het analyseren van het dynamisch en kinematisch gedrag. De hieruit resulterende relatieve verplaatsing resp. relatieve snelheid
van de bevestigingpunten van de schokbreker kunnen als ingangssignalen worden
beschouwd voor de berekening van de schokbreker zelf.
De schokbreker kan als het ware als een subsysteem worden beschouwd met zijn
eigen systeem- en uitgangsvergelijkingen. Als men een actieve werking wil geven
aan de schokbreker dan zullen bovendien externe ingangsvariabelen een rol spelen,
omdat actieve elementen in het algemeen energie vanuit externe bronnen
toevoeren. Voorbeelden van deze externe ingangsvariabelen zijn drukverschillen in
hydraulische actuatoren, spanningsverschillen voor electromotoren, setpointwaarden voor servomotoren, enz.
De globale eisen die men stelt ten aanzien van de schokbreker kunnen als volgt
worden geformuleerd.
De efficiency van de schokbreker
De efficiency van de schokbreker is gedefinieerd als de arbied die verricht wordt
door de schokbreker (ofwel de energie die gedissipeerd wordt) gedeeld door het
produkt van de maximaal opgetreden kracht in de schokbreker en de maximaal
gebruikte verplaatsing. Deze 'vullingsgraad' van het F-s diagram (schokbrekerkracht uitgezet tegen de slag) is een maatstaf voor de werking van de
schokbreker. Hoe hoger de efficiency hoe beter er gebruik is gemaakt van de
aanwezige mogelijkheden. Een efficiency van 100% betekent dat er een constante
kracht geleverd wordt over de hele verplaatsing. D.W.Z.dat de verrichte arbeid
plaatsvindt bij een minimaal benodigde slag. Dit wordt als een ideaal ontwerp
beschouwd.
0 Aan de slag die de schokbreker kan maken wordt een grens gesteld, omdat de
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verticale verplaatsing die de as van het wiel ondergaat gebonden is aan een
maximum. Dit maximum wordt gevormd door de twee uiterste standen van het
wiel; namelijk de volledig uitgestrekte stand van de schokbreker en de stand
waarbij de romp van de helikopter de vaste wereld raakt. Uit de beide standen
van het wiel volgt de maximale slag die de zuiger in de schokbreker kan maken.
De versnelling van de romp mag een zekere maximale waarde niet overschrijden.

In dit verslag blijft de werking van de schokbreker buiten beschouwing. D.W.Z.
dat de schokbreker als een 'black box' wordt gezien met zijn eigen dynamica en
constitutieve relaties. De globale werking van de schokbreker zoals die in de
luchtvaart wordt toegepast staat beschreven in [6]. Naast hydraulische- en
wrijvingskrachten hebben pneumatische krachten t .g.v. het op druk brengen van
bepaalde gaskamers, hun aandeel in de beschrijving van de schokbrekerkracht. Op
de plaats waar de schokbreker zit, is dus gekozen voor een 'willekeurig'
verbindingselement. Aan de numerieke resultaten moet dus niet al te veel waarde
worden gehecht.
Centraal staat wel de modellering en dynamische analyse van de helikopter als
multibody-systeem. De dynamische analyse levert de beweging die de helikopter
uitvoert onder invloed van de erop werkende belastingen, rekening houdend met de
geldende kinematische beperkingen. De vergelijkingen die moet en worden opgelost
zijn dan tweede orde differentiaalvergelijkingen (dv's) of een combinatie van
tweede orde dv's en algebraische vergelijkingen. Kenmerkend voor het gedrag van
een multibody-systeem is dat de lichamen in het algemeen grote verplaatsingen
ondergaan. Dit resulteert in geometrische niet-lineariteiten die tot uitdrukking
komen in de beschrijvende vergelijkingen.
Het voordeel van een 2D-beschrijving? voor een helikopterlanding, zoals hier
gepresenteerd, boven een 1D-beschrijving is dat men in staat is de pitchhoek (de
hoek welke de helikopter-romp maakt met de horizontaal) en de horizontale
snelheid mee te nemen in de modellering. Als gevolg van de wrijvingskracht, het
remmend moment en de normaalkracht op het achterwiel, verwacht men bij een
achterwiellanding met positieve pitchhoek een extra zware belasting voor het
neuswiel t.g.v. de rotatie om het zwaartepunt van de romp.

$Het aantal graden van vrijheid van een systeem wordt ook wel met het begrip dimensie
aangeduid, onder 2D wordt hier echter de beweging in het verticale vlak verstaan.
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Voor systemen bestaande uit meerdere lichamen worden de stelsels vergelijkingen al snel groot en ingewikkeld en omdat ze, zoals hiervoor al werd aangeduid,
veelal niet-lineair zullen zijn, kunnen ze alleen langs numerieke weg worden
opgelost. E r bestaan dan ook twee principieel verschillende mogelijkheden om het
omschreven probleem op te lossen.

methode 1
Momenteel zijn er zogenaamde multibody-pakketten
beschikbaar. Deze
genereren op basis van door de gebruiker verstrekte invoergegevens de kinematische
en dynamische vergelijkingen, bepalen vervolgens via oplossing van deze
vergelijkingen de kinematische en dynamische responsie en presenteren tenslotte de
resultaten van de simulaties in numerieke en grafische vorm d.m.v. grafieken en
animaties.

methode 2
De dv's en algebraïsche vergelijkingen kunnen ook zelf afgeleid worden. Los deze
vergelijkingen vervolgens numeriek op door gebruik te maken van softwarebibliot heken zoals de N.A. G.-bibliot heek.

Gekozen is voor methode 2 omdat de vereiste middellen van methode 1 nog niet
ter beschikking stonden bij DAF SP op het moment dat met de afstudeeropdracht
begonnen werd. Als in een later stadium regelstrategieen worden ontworpen voor
een bepaald verbindingselement heeft men bovendien nog de beschikking over de
systeemvergelijkingen van het totale systeem, welke extra inzicht in het probleem
verschaffen.
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Symbolen en definities
Enkele algemene definities en afkortingen
dv('s)
kvb( 's)

s
a

diff erent iaalvergelij king( en)
kinematische verbindingsbetrekking(en)
variatie symbool
scalar
kolomrepresentatie van de vector $; aT = [al, a2, a3]
x

+T

vectorbasis; a =

Pl)8,) g3]

vector; 2 = aT.$
- eerste afgeleide naar de tijd

A
-

twee maal gedifferentieerd naar de tijd
matrix = rij van kolommen

AT

matrix waarbij ATj = A..

A-l

inverse matrix

J1

Enkele specifieke symbolen
tijd
kvb's
Jacobiaan m.b.t. alle kvb's
Jacobiaan m.b.t. de holonome kvb's
Jacobiaan m.b.t. de niet-holonome kvb's
partiële afgeleide naar de tijd van de kvb's
gegeneraliseerde coördinaten
voorgeschreven componenten van -q
overige componenten van qkinetische energie
pot ent iële energie
QP
Q
M

polygene belastingsvector
gegeneraliseerde kr achtvect or
massamatrix

.
I

e

6

HOOFDSTUK 1

THEORETISCHE ACHTERGROND

5

1.1 Verbindingselementen
Een verbinding(se1ement) tussen twee of meer lichamen van een multibodysysteem wordt beschreven door een relat ie tussen alleen de kinematische variabelen
van deze lichamen, of tussen de kinematische variabelen, de belastingvariabelen en
eventueel bepaalde andere externe variabelen. Er zal steeds worden uitgegaan van
massaloze verbindingen, m.a.w. van verbindingen die geen bijdrage leveren aan de
kinetische energie van het totale systeem. Een verbindingselement bevat dus
informatie m.b.t. kinematische- en belastingsvariabelen en eventueel andere
bekende inputvariabelen (bij actieve elementen), alsmede een (expliciet gegeven)
relatie tussen deze variabelen welke aangeduid wordt met de naam constitutieve
vergelijking. De constitutieve vergelijking is invasiant voor translatie en rotatie van
het element als star lichaam.
Een constitutieve vergelijking die alleen kinematische variabelen bevat wordt
een kinematische verbindingsbetrekking (kvb) genoemd. Voorbeelden hiervan zijn
lijnscharnieren, bolscharnieren enz. . De verbindingspunten van het element zijn
star verbonden met de omgeving van het element (de lichamen), waardoor de
kinematische variabelen van de verbindingspunten gekoppeld zijn.
Andere soorten elementen zijn energetische (veren en dempers) en actieve
elementen. In de constitutieve vergelijking van deze laatste komen ook externe
ingangsvariabelen voor. Als bovendien de voorgeschiedenis van belang is dan zal
via invoering van een eindig aantal toestandsvariabelen, welke worden opgeborgen
in een toestandsvector, het toch mogelijk zijn om het gedrag van het actieve
element alleen te beschrijven met de momentane waarde van de toestandsvector.
Er zal dan wel een toestands(differentiaa1)vergelijking moeten worden opgelost ,
welke een beschrijving vormt voor het gebruikte element. Het constitutieve gedrag
kan vervolgens beschreven worden als functie van de toestandsvector.
Er wordt verondersteld dat het constitutief gedrag van een kinematisch element
alleen afhangt van de momentane waarden van de kinematische variabelen en hun
eerste afgeleiden naar de tijd. De kvb’s zijn dan te formuleren als functie van nq

1,

hun afgeleiden naar de tijd en de
gegeneraliseerde coördinaten qT = [q,, ...,q
nq
tijd.
I
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Omdat nagenoeg alle in de praktijk voorkomende kinematische verbindingsbetrekkingen lineair zijn in de snelheidsvariabelen, kan voor (1) worden geschreven

waarin

C(q,t) =
-

@,e

-2

a

ai

a@.1
aq.1

a@

a@.1

at

at

= 2= -

(3)

c(q,t)
- - = @,
- t = -= -

De np vergelijkingen

i = 1,...,np j = 1,...,nq

i = 1,...,np

(2)

worden aangeduid als snelheidsvergelijkingen. De
veronderstelling dat de verbindingsrelaties (2) onafhankelijk zijn impliceert dat de
rang van de Jacobiaan C (aangeduid als r(C)),
- gelijk moet zijn aan np. Aangezien
C een functie is van q- en t, kan deze rang afnemen als q en/of t veranderen.
De snelheidsvergelijkingen (2) worden holonoom genoemd als zij geïntegreerd
kunnen worden. In plaats van (2) kunnen holonome verbindingsbetrekkingen
geschreven worden als

(4)
Iedere kinematische beperking (2) die niet te integreren is tot een vergelijking van
de vorm (4) heet niet-holonoom.

3 1.2

Belastingen OD het svsteem
Bij de formulering van de bewegingsvergelijkingen voor een multibody-systeem

zal uitgegaan worden van verbindingsbelastingen (constraint forces) en opgelegde
belastingen (applied forces). Verbindingsbelastingen zijn de belastingen die nodig
zijn voor het intact blijven van kinematische beperkingen. Alle overige belastingen
heten opgelegde belastingen. Opgelegde belastingen zijn óf bekend (bijv.
voorgeschreven belast ingen, gravit atiebelast ing , belast ingen uit geoefend door
actieve verbindingselementen), óf kunnen uitgedrukt worden (via de constitutieve
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vergelijkingen van energetische verbindingselementen) in kinematische variabelen
en hun afgeleiden. Verbindingsbelastingen zijn a priori onbekend en zuiien in
principe naast de kinematische variabelen en hun afgeleiden als onbekenden in de
bewegingsvergelijkingen voorkomen.

3

1.3

Afleiding- van de beweningsverneliikingen voor een multibody-svsteem
De stand van een systeem zal in het algemeen beschreven worden met nq

gegeneraliseerde coördinaten qT=[q ,,...,q 3. Zij zijn vooralsnog onbekende functies
nq
van de tijd. Deze gegeneraliseerde coördinaten worden ook wel aangeduid als de
vrijheidsgraden van het systeem, hoewel dat woord misleidend kan zijn. Het kan
namelijk voorkomen dat een aantal gegeneraliseerde coördinaten gekoppeld is (en
derhalve niet onafhankelijk van elkaar veranderd kan worden) via kinematische
verbindingsrelaties. Uit de paragraaf 3 1.1 volgt dat zowel in het geval van
holonome verbindingsrelaties als in het geval van niet-holonome verbindingsrelaties, de verbindingrelaties kunnen worden genoteerd als

terwijl de virtuele verplaatsing moet voldoen aan (bij varieëren wordt de tijd
gefixeerd)

Een formulering van de bewegingsvergelijkingen voor een multibody-systeem
met kinematische beperkingen, die equivalent is met het principe van virtuele
arbeid en d'Alembert luidt

voor elke 6q waarvoor (5) geldig is (m.a.w. waarvoor Sq kinematisch toelaatbaar is)

-

waarbij
T = kinetische energie
V = potentiële energie
Qp
- = gegeneraliseerde krachtvector welke niet van een potentiaal is af te leiden.
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Vergelijking (6) kan worden omgeschreven tot

(7)

SqT(gq
- - Q)
- =0
voor kinematiseh toelaatbare Sq
e

waarbij
M = -M(q,t)
- = (nq x nq) massamatrix

Q(q
9 t) = (nq x 1) gegeneraliseerde krachtvector
- -’-’

Volgens de Lagrange-multiplicatorenregel geldt dat vergelijking (7) waarin de
variaties Sq- moeten voldoen aan (5) vervangen mag worden door de eis dat voor
willekeurige Sq
- voldaan moet zijn aan
SqT(Mq
- - - - Q- - -CTX) = Ohetgeen, omdat de componenten van Sq nu willekeurig gekozen mogen worden,
equivalent is met

(9)

M -~ - Q - C
-

-x = o

T

I

De kolom X,.,bevat np onbekende Lagrange-multiplicatoren. Het stelsel (9) bestaat
- en np (componenten van A- ) onbekenden. Er zijn dus
uit nq (componenten van q)
np extra vergelijkingen nodig. Differentiatie van de np kinematische verbindingsbetrekkingen (2) levert die np extra vergelijkingen
c -q + c-00
-

= o-

waarbij c-O0 een kolom met np componenten is gegeven door

Deze kolom is in het algemeen afhankelijk van q- en t en is kwadratisch in q.
-
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De onbekenden in (9) en (10) zijn op de volgende wijze expliciet te maken
Uit (9) volgt

y = @(Q + -A)
hetgeen na substitutie in (10) en herschrijven levert

M positief definiettt is en dat C volle rang heeft zodat
Verondersteld is dat 1 T

C
- M- C
- regulier is.

- -q, t en externe ingangsgrootDe rechterleden van (12) en (13) zijn functies van q,
heden afkomstig van de eventueel aanwezige actieve elementen. Dit resultaat is
alleen in theoretisch opzicht van belang; immers het inverteren van grote matrices
met variabele componenten, zoals die in (12) en (13) voorkomen, is niet praktisch.
§ 1.4 het kinematisch simulatiewobleem
De holonome kinematische verbindingsbetrekkingen, de snelheidsvergelijkingen
en de versnellingsvergelijkingen vormen samen het kinematisch model van een
multibody-systeem. Stel het geval dat de gegeneraliseerde coördinaten op een
bepaald tijdstip bepaald moeten worden.
Het dan relevante stelsel vergelijkingen wordt gevormd door de holonome
- - = O ). Dit is een stelsel van nph
kinematische verbindingsbetrekkingen (4) ( @(q,t)
niet-lineaire algebraïsche vergelijkingen in de nq( >nph) gegeneraliseerde
coördinaten. Het aantal graden van vrijheid van een systeem is gedefinieerd als het
minimum aantal gegeneraliseerde coördinaten. Veronderst el dat de vergelijkingen
(4) onafhankelijk zijn, dus dat de rang van de jacobiaan @, gelijk is aan nph,
I

-5

zodat voor het aantal graden van vrijheid geldt: nd = nq - rang(@, ) = nq - nph .

-5

Een eenvoudige oplossing van (4) is alleen dan te bepalen als op tijdstip t precies
nd component en v m q zijn voorgeschreven. De nq gegeneraliseerde coördinaten

is positief definiet als geldt:

T

T

= M en x

M x- > O 'd

-#O

x
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worden daarom opgesplitst in de ns voorgeschreven componenten in qs en de
overige nf componenten in s, waarbij ns = nd = nq - nph en nf = (nq - nd) =
nph. Vergelijking (4) gaat dan over in
I

Om

gf uit (14) te bepalen kan een Newton-Raphson iteratieve methode toegepast

worden uitgaande van een beginschatting q;
.., (bijv. verkregen door meten) voor gf.
Als bovendien interrese uitgaat naar
kvb's -nC q

+ co,

+

c

-on

4,

dan moeten zowel de niet-holonome

= O als ook de tijdsafgeleiden van de holonome kvb's
e

C q
= O.., in de beschouwingen betrokken worden. Deze vergelijkingen worden
gecombineerd in de matrixvergelijking en zijn equivalent met (2)

-h-

Als de holonome kvb's onafhankelijk zijn dan is
volgens
uitgedrukt in q- S en

soh

Hiermee kan
volgt

Chfregulier

en kan

if worden

if geëlimineerd worden uit het onderste deel van (15) zodat voor 4

waarbij de term tussen haakjes een npn

-S

x

ns = (npn

x

nd) matrix voorstelt. Als

deze matrix volle rang npn heeft, is het mogelijk npn componenten van - S uit te
drukken in de overige nd-npn componenten. Om alle snelheden van het systeem te
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bepalen, zd!en op een bepaald tijdstip dus nd-npn componenten van
voorgeschreven.

4

-8

worden

De bepaling van q- verloopt analoog aan de bepaling van de onbekende
componenten

6.
-

5 1.5 Het dvnami‘sehe simulatiemobleem
Om de trajectorieën van de gegeneraliseerde coördinaten en de bewegingen van
de lichamen in het interval [tb,t,l te bepalen zullen twee gehanteerde werkwijzen
worden toegelicht. Alvorens hierop nader in te gaan, worden de globale vergelijkingen die het dynamische simulatieprobleem beschrijven nog eens herhaald. Dit zijn
de holonome kinematische verbindingsbetrekkingen

de snelheidsvergelijkingen (best aande uit holonome en niet-holonome kinematische
beperkingen)

q q-’-’q t) = -cq- + -c = ode versnellingsvergelijkingen
c -q + c-00
-

= o-

de bewegingsvergelijkingen

M-~ --C -~ A -= Q
en de begincondities

waarbij q(to)
- en q(t,) moeten voldoen aan (18) en (19). Uit (18) t / m (22) kunnen
q,
- q,- q- en X bepaald worden vanaf het begintijdstip to tot het eindtijdstip te.
I
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Werkwijze

1 : directe integratie

Als op een bepaald tijdstip q en q... bekend zijn, kunnen de gegeneraliseerde
I

versnellingen q en Lagrange-multiplicatoren X bepaald worden uit
gekombineerde stelsel bewegings- en versnellingsvergelijkingen

het

+ np vergelijkingen in nq + np onbekenden. De matrix in het linkerlid
- 4
- en t.
functie van q en t, terwijl het rechterlid een functie is van q,

Dit zijn nq

is een
Numerieke technieken (LU-decompositie) kunnen worden toegepast om (23) op te

lossen. Nadat q- numeriek bepaald is wordt samen met (22) de numerieke integratie
uitgevoerd. Bij deze werkwijze wordt geen gebruik gemaakt van de kvb's en de

-

snelheidsvergelijkingen. Afhankelijkheden tussen de componenten van q en q die in
deze vergelijkingen zijn geformuleeerd worden dus genegeerd. T.g.v. de afbreek- en

afrondfouten in het numeriek integratieproces zullen q- en q op den duur een zekere
I

afwijking van de exacte oplossing vertonen. Als gevolg hiervan zullen q en
meer exact voldoen aan (18) en (19) maar aan

4 niet

(24)

waarbij

fl

en c2 bekend staan als 'constraint violation'. Bij toenemende

simulatietijd zal accumulatie van afwijkingen in de berekende waarden van q,

-

4 en
I

q... ontstaan en zullen dientengevolge c1 en c2 toenemen.

Werkwijze 2: correctie van de constraint violations
De waarden van de constraint violations zijn een maat voor de afwijkingen in de
berekende waarden van q en 9
... verkregen door numerieke integratie t.o.v. de exacte
I
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waardm. De gegemdiseerde versnellingen

4 voldoen altijd aan de versnellings-

vergelijkingen (20) omdat q.., bepaald wordt uit het gecombineerde stelsel (23). De
gegeneraliseerde coördinaten q en de gegeneraliseerde snelheden ,.q. moeten voldoen
aan de holonome kvb's (18) resp. de snelheidsvergelijkingen (19). In het algemeen
zal echter voldaan zijn aan (24) en (25). Om deze afwijkingen te corrigeren wordt
door [5] een modificatie van de versnellingsvergelijkingen voorgesteld volgens

(26)

--cq + e

-00

- 2Q(c9
-

+ -c) - p2@

=o

welke gecombineerd worden met de bewegingsvergelijkingen (21) tot

(27)

Aan de 'gewichtsfactoren' Q en ,8 worden constante waarden toegekend liggend
tussen 1 en 10. Als aan de kvb's (18) en de snelheidsvergelijkingen (19) wordt
voldaan, dan zijn f 1 en c2 gelijk aan nul, zodat (27) identiek wordt aan (23).
Wanner echter cl en c2 ongelijk aan nul zijn, zullen de correctietermen in (27)
zorgen voor aanpassing van q, zodanig dat de waarden van q en 4.., zullen naderen
tot waarden die consistent zijn met de kvb's en de snelheidsvergelijkingen.
Wanneer Q en ,8 gelijk aan nul zijn zal de verkregen oplossing in het algemeen
steeds verder van de exacte oplossing afwijken. Voor waarden van a en ,8 ongelijk
aan nul zal de oplossing oscilleren rond de exacte oplossing.
I
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HOOFSTUK 2 UITWERKING VOOR EEN HELIKOPTERLANDMGS
§ 2.1 Modellering van het probleem
Tijdens de modellering en de dynamische analyse van de helikopter als
multibody-systeem is uitgegaan van een 2D-beschrijving. Hierdoor is men in staat
de hoek die de romp van de helikopter maakt met het horizontale vlak, en de
horizont ale snelheid mee te nemen in de berekeningen. Verschillende landingsgevallen kunnen worden onderscheiden, waarbij ieder landingsgeval aan vooraf
gestelde specificaties moet voldoen; d.w.z. dat voor een zekere reële set begincondities de landing 'normaal' moet verlopen. Onder normaal wordt verstaan dat de
verticale versnelling van de romp een zekere vastgestelde waarde niet mag
overschrijden, en dat slechts onder extreme omstandigheden de hele slag van de
schokbreker wordt benut. Bovendien wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke
efficiency van de schokbreker. Het F-s diagram (waarin de schokbrekerkracht
wordt uitgezet tegen de slag die de zuiger maakt) mag dan geen piek bezitten,
-b

welke volgens CF = m$ een piek in de verticale versnelling van de romp zou
veroorzaken.
In de project-definitie-fase zijn er ook talloze wielbelastingen (normaal-,
wrijvings- en dwarskracht en remmend moment) omschreven. Om deze in
voldoende mate te kunnen modelleren is gekozen voor en extra vrijheidsgraad, in de
vorm van een hoekverdraaiing, bij elk van de wielen. Als gevolg van de wrijvingskracht, het remmend moment en de normaalkracht op het achterwiel verwacht men
bij een achterwiellanding met positieve pitchhoek een extra zware belasting voor
het neuswiel t.g.v. een rotatie om het zwaartepunt.
Een conventioneel landingsgestel, zoals hier gepresenteerd, bestaat uit twee
hoofdlandingsgestellen (achter) en een neuslandingsgestel (voor). In de
2D-beschrijving kunnen de beide hoofdlandingsgestellen (bestaande uit de
schokbreker, de pendelarm en het wiel met appendages) slechts door één
configuratie worden weergegeven (zie figuur 1). Dat in werkelijkheid toch sprake is
van twee hoofdlandingsgestellen wordt verdisconteerd door bepaalde grootheden
met een factor twee te vermenigvuldigen. Er wordt bij het modelleren dus
uitgegaan van drie starre lichamen (de helikopterromp, het neuswiel en het
achterwiel), welke in onderlinge wisselwerking staan met elkaar en met de
omgeving via de verbindingselementen. Voor een star lichaam geldt dat de afstand
tussen twee willekeurige punten van dat lichaam constant is. Starre lichamen
kunnen niet vervormen en kunnen dus ook geen vervormingsenergie opnemen.

b
-----I
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fj 2.2

De gegeneraliseerde coördinaten
Voor de beschrijving van een lichaam in de ruimte zijn twee assenstelsels nodig:

een (globaal) inertiaal referentiesysteem, dat gedefinieerd is door de oorsprong
en een rechtsdraaiende orthonormale vectorbasis

**+OT
?=
- [el,e2,e3]
,

0'

waarbij de

+O

e2-richting loodrecht op het vlak van tekening staat, en een locale lichaamsge+ + + T

bonden vectorbasis 8 = [el,e2,e3] door het zwaartepunt G van de helikopterromp
(zie figuur 2). De positie en de oriëntatie van de helikopterromp worden vastgelegd
I

door de positie van G t.o.v. Oo en de oriëntatie van ê- t.o.v.

2.
- De oriëntatie van ê

t.o.v. Go
- wordt beschreven met behulp van een orthogonale rotatietensor R, die
gedefinieerd is volgens

De (pitch)hoek 'pl wordt gebruikt om deze rotatietensor vast te leggen.
De positie van de oorsprong G van de star met de helikopter verbonden locale
vectorbasis

e- wordt vastgelegd met de positievector i! van 0'

naar G. Als de

helikopter vrij in de ruimte kan bewegen is ? te schrijven als een functie van 3
onafhankelijke variabelen u1 (t), u2(t) en u3(t), de zogenaamde translatiepar ameters

Als t ranslatieparameters kunnen bijvoorbeeld genomen worden de Carthesische
coördinaten van G t.o.v. 0
' in de basis p.Deze zullen worden aangeduid met x1
en zl. De beweging van het zwaartepunt G is in het verticale vlak met de
gegeneraliseerde coördinaten xl, z1 en 'pl volledig bepaald.
Om de posities van de starre lichamen E en B te beschrijven t.o.v. het
zwaartepunt van de helikopterromp G, wordt gebruik gemaakt van de gegeneraliseerde coördinaten lv en p2. Beiden zijn gekoppeld aan de slag die de zuiger in de
I

17

schokbreker maakt en worden gemeten t.o.v. het locale assenstelsel. De hoekverdraaiing van de wielen is vastgelegd in de coördinaten 'p3 en 'p4. Resumerend
komen we tot de volgende set gegeneraliseerde coördinaten

waarbij
z1 = de verticale plaatscoördinaat (translatieparameter) van het zwaartepunt

van de romp van de helikopter t.o.v. het globale assenstelsel 0'.
x1 = de horizontale plaatscoördinaat van het zwaartepunt van de romp van de
helikopter t.o.v. het globale assenstelsel 0'.
'pl = de hoekverdraaiing om het zwaartepunt van de romp die het locale
assenstelsel met het globale assenstelsel maakt.
1V = lengte van het ophangpunt van het neuslandingsgestel tot aan de
neuswielas t.o.v. het locale assenstelsel
'p2 = hoekverdraaiing van de pendelarm van het hoofdlandingsgestel t.o.v. het
locale assenstelsel ( = t.o.v. de helikopterromp)
'p3 = hoekverdraaiing van het achterwiel
'p4 = hoekverdraaiing van het voorwiel
Teneinde te komen tot een zo eenvoudig mogelijk model van het omschreven
systeem, dat de werkelijkheid nog in voldoende mate representeert, zijn de
volgende veronderstellingen gemaakt
O Er wordt gewerkt met starre lichamen waaraan massa en massatraagheid is
verbonden. De flexibiliteit van deze lichamen wordt verwaarloosd.
O De positie van het zwaartepunt van de romp wordt als vast beschouwd.
O Het massatraagheidsmoment van de helikopter wordt bepaald t.o.v. een as door
het zwaartepunt loodrecht op het vlak van tekening.
O De massatraagheid van de pendelarm wordt verwaarloosd vanwege de relatief
kleine massa van staaf AB.
O Een gedeelte van de massa van de schokbreker wordt in rekening gebracht bij de
wielmassa. De verbindingselementen worden immers als massaloos beschouwd.
Het is dan ook beter om van de 'onafgeveerde' massa van de veren te spreken.
O De pendelarm is onvervormbaar, d.w.z. de rotatie van de staaf als star lichaam
om het ophangpunt A levert de overheersende verplaatsing. De invloed van de
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doorbuiging van de pendelarm op de verplaatsing van de zuiger in de
schokbreker wordt als verwaarloosbaar geacht. Bovendien worden bij het in
rekening brengen van extra vrijheidsgraden, die de deformatie van de balk
zouden vastleggen, weer nieuwe tijdconst anten geïntroduceerd (voor elke
vrijheidsgraad één). Bij een hoge stijfheid en een geringe massa van de balk zal

0

,k = 1,2,...,totaal aantal
dit leiden tot kleinere tijdconstanten (T =
vrijheidsgraden om de deformatie van de balk te beschrijven), dan die welke
betrekking hebben op de overige vrijheidsgraden. Dit heeft tot gevolg dat het
numerieke integratie-proces zal vertragen. Bij de numerieke integratie van de
bewegingsvergelijkingen moet de tijdstap van het integratie-proces immers een
orde van grootte kleiner worden gekozen dan de kleinste tijdconstante van het
model. Verder kunnen er numerieke onnauwkeurigheden optreden als gevolg van
het slecht geconditioneerd zijn van de 'nieuwe' massamatrix (welke ook nog een
hogere dimensie heeft gekregen), t.g.v. de bijna nul zijnde 'nieuwe' hoofddiagonaalelementen van de 'nieuwe' massamatrix.
Alle scharnierpunten worden als wrijvingsloos beschouwd.

5

2.3

De belastingen
Eerder zijn de belastingen ingedeeld in verbindingsbelastingen, die nodig zijn
voor het intact blijven van kinematische beperkingen, en opgelegde belastingen die
bekend zijn óf uitgedrukt kunnen worden in kinematische variabelen en hun
afgeleiden. Voor het afleiden van de bewegingsvergelijkingen (9) is het aan te
bevelen om een inventarisatie te maken van de aanwezige belastingen volgens
figuur 3.
De interne verbindingskrachten in scharnierpunt A verrichten samen géén
virtuele arbeid omdat de virtuele verplaatsingen gelijk zijn terwijl de krachten
verschillend zijn van teken volgens het derde axioma van Newton.
De liftkracht is als een opgelegde belasting te beschouwen. De normaalkrachten
op de wielen zijn eveneens als opgelegde belastingen ingevoerd. Als er geen contact
bestaat tussen band en landingsbaan is de normaalkracht nul (zie relatie (B3)). De
normaalkracht had echter even goed als Lagrange-multiplicator in rekening kunnen
worden gebracht. Er moet immers aan een holonome nevenconditie worden voldaan
voordat sprake kan zijn van een normaalkracht.
De wrijvingskrachten in de contactpunten tussen band en landingsbaan zijn als
verbindingsbelastingen (Lagrangemultiplicatoren) in rekening gebracht, om de

U
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niet-holonome kinematische verbindingsrelatie in het geval van zuiver rollen in
stand t e houden. Bij slippen daarentegen kan de wrijvingskracht als een uitwendig
opgelegde kracht worden beschouwd, omdat niet meer voldaan hoeft te worden aan
de conditie van zuiver rollen. De wrijvingskracht is dan maximaal. Voor de
remmende momenten geldt een soortgelijke redenatie. Er wordt al dan niet voldaan
aan de conditie van het slippen van de rem.
Ook bij de schokbreker doen zich twee situaties voor. De schokbrekerkracht is
namelijk opgebouwd uit een hydraulisch-, een wrijvings- en een pneumatisch
aandeel. De pneumatische kracht zorgt er voor dat dit verbindingselement
voortdurend onder voorspanning staat (te vergelijken met een voorgespannen veer).
Voor een principe-schets wordt verwezen naar figuur 4. In de voorgespannen
situatie (dit is de volledig uitgerekte toestand) ligt de zuiger aan tegen de aanslag
van de schokbreker-cilinder. Deze voorspanning is tot stand gebracht door enkele
gaskamers in de schokbreker onder een druk te brengen die hoger is dan de
omgevingsdruk. Tijdens de vliegende situatie ligt de zuiger volledig tegen de
aanslag van de schokbreker aan in de volledig uitgerekte stand (zie punt A van
figuur 5, de getoonde curve geeft uitsluitend de ontwikkeling van pneumatische
kracht in de gaskamers weer). Bij de landing begint de zuiger pas te bewegen als de
schokbrekerkracht groter is geworden als de voorspankracht. Dit impliceert dat
zolang de zuiger nog niet beweegt, voldaan moet zijn aan de kvb die tot
uitdrukking brengt dat de afstand tussen de twee scharnierpunten constant blijft
(q2 = q20achter en lv = 1vo voor). De kracht die op dat moment op de zuiger
werkt is onbekend; de schokbrekerkracht is dan te beschouwen als een interne
verbindingskracht (Lagrange-multiplier of reactiekracht).
Na een zekere tijd zal de schokbrekerkracht dusdanig zijn aangegroeid dat de
voorspankracht is overwonnen. Er treedt dan relatieve beweging op tussen de
scharnierpunten die de schokbrekeruiteinden verbinden. Er wordt niet langer meer
voldaan aan de kvb. De schokbrekerkracht is nu rechtstreeks te bepalen uit de
constitutieve vergelijkingen die het element beschrijven.
Uit de vorige vergelijkbare gevallen blijkt dat de grootte van de kracht onbekend
is als men spreekt van een verbindingsbelasting. Er wordt dan wel voldaan aan een
zekere kvb. Als de kracht expliciet beschreven is spreekt men van een opgelegde
belasting.
T.a.v. de belastingsgrootheden zijn de volgende veronderstellingen gedaan
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De werklijn van de verticale component van de liftkracht gaat steeds door het
zwaartepunt G van de romp. De horizontale component van de liftkracht maakt
voortdurend evenwicht met de luchtweerstand; beiden worden daarom niet
beschouwd.
Om de verende en dempende werking van de band tot uitdrukking te laten
komen wordt de normaalkracht gemodelleerd door een parallelschakeling van een
niet-lineaire veer en een lineaire demper. De werklijn van deze kracht gaat door
het massamiddelpunt van het wiel.
De rolweerstand op de wielen wordt als klein beschouwd t.o.v. de wrijvingskracht en daarom verwaarloosd.
Luchtweerstand bij de rotatie van de helikopterromp wordt verwaarloosd.
Daar de constitutieve vergelijkingen van de schokbreker niet ter beschikking
staan is gekozen voor een 'eigen' element bestaande uit een parallelschakeling
van een lineaire demper en een niet-lineaire veer met voorspanning.
De expliciete relaties voor de gebruikte krachtgrootheden staan beschreven in
appendix B. Relevant hierbij is dat alle belastingen beschreven zijn als functie van

47

De tijd-t -en-eventueel andere externe-ingangsvariabelen-komen -(nog->niet
q-en
voor.
De afleiding van de bewegingsvergelijkingen (21) en corresponderende kvb's (18)
en (19) zijn beschreven in appendix A.
5

2.4 Het wriivingsmodel
Om het wrijvingsmodel beter te begrijpen, is hier apart aandacht aan besteed
alvorens het op te nemen in de definitieve helikopter-simulatie. Het wrijvingsmodel brengt bovendien goed de voorgaande theorie in beeld omtrendt de opgelegde
belastingen enerzijds, en de verbindingsbelastingen samen met de kvb's anderzijds.
Bij de beschouwing van de wrijvingskracht wordt uitgegaan van een band, of een
rol, die met een veer en een demper vast verbonden is aan een inertiaal-systeem. In
het contactpunt tussen de rol en het horizontale vlak werkt de wrijvingskracht, die
voortdurend tegengesteld gericht is aan de relatieve snelheid in dit contactpunt. De
configuratie is opgenomen in figuur 6a, de inventarisatie van de krachten en de
snelheid welke het contactpunt ondervindt in figuur 6b.
Door toepassing van de vergelijkingen van Lagrange (9) wordt de beweging van

d,

J

M

xy+x

21

de rol vastgelegd door het stelsel vergelijkingen

T

waarbij q = [x,~]de gegeneraliseerde coördinaten vormen. Bij de beschrijving van
het contact doen zich twee verschillende situaties voor.
Situatie A
De rol rolt zuiver; d.w.z. de relatieve snelheid van het contactpunt,
deltav = G-r*@, is .gelijk aan nul. De wrijvingskracht FW, die nu als een
verbindingskracht wordt beschouwd om de kvb
(32)

deltav

-r b = O

in stand te houden, is onbekend. Als uitgegaan wordt van Coulombse wrijving, zal
de absolute waarde van de verbindingskracht in het algemeen kleiner zijn dan de
maximale wrijvingskracht. Door de snelheidsvergelijking (32) naar de tijd te
differentiëren hebben we de beschikking gekregen over drie vergelijkingen, nl. (31)
en de afgeleide van de snelheidsvergelijking (32)) in de drie onbekenden FW,2 en @.
Situatie B
De rol slipt; d.w.z. dat niet meer voldaan wordt aan de kvb (32). De wrijvingskracht FW is echter niet langer meer onbekend. Deze is nu vastgelegd volgens de
tekenafspraken in figuur 6b door
pmg als deltav > O
(33)

FW = sign(de1tav) .Fw,max

-pmg als deltav < O

De vergelijkingen (31) en (33) vormen een volledige beschrijving voor de slippende
rol. Oplossen van (30) en (33) kan door over te gaan op een stelsel eerste orde
differentiaalvergelijkingen.
Om situatie A tot een oplossing te brengen bestaan twee mogelijkheden die
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onderstaand worden toegelicht.
Odossingsmethode 1
Veronderstel de wrijvingskracht uitsluitend als een opgelegde kracht, door uit te
gaan van de continue wrijvingskarakteristiek zoals geschetst in figuur 7b. Tussen
de waarde -vc en vc is een lineair visceuze demping geintroduceerd. Met de
parameter vc kan de steilheid van de schuine lijn (de viskeuze dempingsparameter)
worden ingesteld. Indien men plaatselijk gebruik maakt van grote stijlheden, wat
ook wel wordt aangeduid met de term 'locale stijfheden', die het werkelijke
Coulombmodel bijna benaderen, is het aan te bevelen een Gear-integratieroutine te
kiezen die speciaal voor dergelijke problemen geschikt is. Daar het Coulombmodel
toch al een benadering vormt van de werkelijkheid zal de geïntroduceerde
vereenvoudiging geen wezenlijke verslechtering van de result aten opleveren.
Odossingsmethode 2
Ga uit van de grafiek 7c als beschrijving van het wrijvingsfenomeen waarbij
gebruik wordt gemaakt van een €-band. Binnen de €-band moet voldaan worden
aan de snelheidsvergelijking (32). Buiten de €-band wordt de wrijvingskracht
beschouwd als een opgelegde belasting beschreven door de vergelijking (33). Er
treedt dan uitsluitend slippen van de rol op.
Binnen de €-band treedt ofwel slippen ofwel zuiver rollen op. Om een criterium
op te stellen dat onderscheid maakt tussen rollen en slippen wordt eerst de
resulterende kracht welke op het rolletje werkt gedefinieerd. De resulterende kracht
is de kracht die op het rolletje werkt bestaande uit alle krachten uitgezonderd de
wrijvingskracht, voorvermenigvuldigd met -1 .

(34)

+

Fres= -[G bX + kx]

Met de resulterende kracht volgens (34) gaat figuur 6b over in figuur 6c . De eerste
bewegingsvergelijkinging in (31) gaat met (34) over in.
(35)

Fres = F w

Als de resulterende kracht groter is dan de wrijvingskracht, zal de rol slippen en
is de wrijvingskracht gelijk aan de maximale wrijvingskracht; er treedt dan immers

4 ) J -.x
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een relatieve beweging op in het contactpunt tussen de rol en het horizontale vlak.
Als de resulterende kracht kleiner is dan de maximale wrijvingskracht, dan zai
de rol zuiver rollen. De grootte van de wrijvingskracht is dan volgens (35) gelijk
aan de resulterende kracht die op de band werkt. Fw wordt dus bepaald door

Fw = Fres= -[xG+ bX + kx]
De roJversnelling

(37)

2 in (36) wordt bepaald uit het stelsel
m;

+ b i + k x = -Fw

J$

=

Fwr

i - r b = ~
Door de snelheidsvergelijking in (37) te differentiëren naar de tijd en vervolgens Fw
en

te elimi3Wn, vindenwve voor de rolversnelling

Door substitutie van deze versnelling in (36) kan voor de wrijvingskracht
geschreven worden

In het geval van een platte rol, waarbij J = :nu2, volgt

Fw = -31* ( b i

+ kx)

De wrijvingskracht in (39) of (40) is nog uitsluitend een functie van de toestandsgrootheden x en i en kan dus numeriek berekend worden.
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Resumerend volgt uit het voorgaande
obuiten de €-band treedt slippen op en geldt
pmg als deltav > O

Fw = sign(de1tav).Fw,max

-pmg als deltav < O

obinnen de €-band treedt slippen of rollen op
-als IFres I 2 IFw , m a I dan treedt slippen op ; de wrijvingskracht bedraagt dan

FW = slgn(Fres) - Fw,max
-als IFres 5

FW

=I

pmg als Fres > O

-pmg als Fres < O

I *w,max I dan treedt rollen op; de wrijvingskracht bedraagt dan

=(

De beide wrijvingsmodellen (oplossingsmethoden) zijn getest en met elkaar
vergeleken. In de test-situatie is gekozen voor de onderstaande numerieke waarden,
omdat vooral interesse uitgaat naar de overgang tussen rollen en slippen waar
deltav = k - r b gelijk aan nul moet zijn.
m = massa van de rol = 1 kg
k = veerstijfheid van de veer = 400 N

b = dempingscoëfficiënt = O Ns
r = straal van de rol = 1 m

J = massatraagheid van de rol = '1z kgm2
u
, = wrijvingscoëfficiënt tussen rol en horizontaal vlak

4

Als begincondities q-0 en -0 zijn gekozen

=

10
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xo = 1 ;

x

O

= o ; po= o ; ;io = o

De resultaten van de eerste oplossingsmethode zijn met elkaar vergeleken voor
vC = 0.1 (figuur 8) en vC = 0.01 (figuur 9). Uit de grafieken blijkt dat voor kleinere
vc beter voldaan wordt aan de voorwaarde k - r b = O voor zuiver rollen. Als
vC = 0.01 heeft de schuine lijn in de Fw-deltav-grafiek al een richtingscoëfficiënt
die gelijk is aan
dF

= f E % = 1 0 -4 Ns
m
d(de 1 t av)
vC

Ter vergelijking is in figuur (10) de waarde van ,u gelijk gekozen aan 0.01 waardoor
altijd slippen optreedt (afgezien van de tekenwisselingen van - r@). In figuur 11
is voor k = 325 N/m genomen, zodat na t N 0.22 sec alleen nog zuiver rollen
optreedt.
In de figuren (12) en (13) zijn de resultaten van de 2e oplossingsmethode
weergegeven voor E = 0.01 resp. E = 0.1 . Bij E = 0.1 is er duidelijk sprake van een
€-band. In figuur (14) zijn de resultaten opgenomen bij een E-waarde van 0.001 .
Uit de Fw-curve blijkt dat bepaalde gedeelten inderdaad overeenstemmen met de
Rol-F res-curve, welke de resulterende kracht op het rolletje weergeeft. De verticale
stukken in de Fw-curve volgen uit het feit dat bij het passeren van de €-grens
(deltav = &E), de wrijvingskracht plotseling wordt bepaald uit de resulterende
kracht welke op het rolletje werkt. De grootte van deze kracht hoeft beslist niet
gelijk te zijn aan de maximale wrijvingskracht, die tot op dat moment werd
aangenomen. De waarde van E kan niet kleiner worden gemaakt dan de tolerantie
van de numerieke integratie-routine. In figuur (15) is het plaatje van de
bijbehorende animatie opgenomen.
Merk verder op dat E samenhangt met de constraint-violation t2 in vergelijking
(25). E is noodzakelijk omdat numeriek gezien deltav nooit exact gelijk aan nul zal
worden. De gepresenteerde 2e oplossingsmethode vormt een toepassing van de
'onpraktische' vergelijkingen (12) en (13). Bij niet al te grote stelsels vergelijkingen
levert deze werkwijze echter geen problemen. Bij een groot aantal gegeneraliseerde
coördinaten én tijdsafhankelijke systemen daarentegen, moeten tijdens iedere
integratiestap de matrices geïnverteerd worden wat kan leiden tot lange
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rekent ijden.
N.b. Achteraf gezien hadden de vergelijkingen (31) en (32) beter dimensieloos
gemaakt kunnen worden. Dit had 'trial and error' bij het variëren van de
systeemparameters voorkomen, omdat bij het dimensieloos maken slechts rekening
gehouden hoeft te worden met 2 dimensieloze kengetallen. Voor de volledigheid zijn
de dimensieloze vergelijkingen dan toch nog opgenomen.
Door introductie van de dimensieloze variable

X

=

s,
L i5

t
T en f w

= -

-

FW

F'

1"

waarbij L = R, T = E en F = R - k karakteristieke grootheden zijn van het
probleem, gaan de vergelijkingen (31) en (32) voor een rol over in de dimensieloze
vergelijkingen

b x+x=-f
BS(31a')

(31b')

cp=

m
2.f

W

W

-LJ(fw<u

waar bij

Y=

w$max =

(32')
Bij slippen wordt voldaan aan

LJ

= f l , bij zuiver rollen wordt voldaan aan (31b')

en (32'). De dimensieloze kentallen van dit probleem zijn

e m'
b
en -

5 2.5 Het remmodel
Om de remmende werking van de banden in rekening te brengen is het remmend
moment op de wielen geïnventariseerd, zoals weergegeven in figuur 16a. Voor de
bepaling van de het remmend moment geldt een analoge gedachtengang als voor
het slippen en rollen van het wiel.
Als de rem slipt is het remmend moment maximaal en te beschouwen als een
opgelegde belasting. Als de rem daarentegen niet slipt wordt voldaan aan de kvb

I /I

J-

x

W

$-+-+-
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die tot uitdrukking brengt dat het wiel blokkeert. De grootte van het remmend
moment welke nu als een Lagrange-multiplier kan worden beschouwd, volgt uit de
impulsmoment-vergeli jking t.o.v. het massamiddelpunt van het wiel.
J @ = F er-M
W

rem

Door de sneiheidsvergelijking (41) ie differentiëren naar de tijd en te substitueren
in (42) volgt voor het remmend moment
(43)

Mrem = Fw.r

Omdat (41) numeriek gezien nooit exact optreedt, moet ook nu weer een €-band
ingevoerd worden. Daar uit het wrijvingsmodel blijkt dat overgang op een continue
'steep ramp' grafiek geen wezenlijke verschillen in de resultaten teweeg brengt,
introduceren we voor het remmend model een soortgelijke vereenvoudiging. In
plaats van figuur 16b wordt gewerkt met figuur 16c, waar m.b.v. de parameter ;.b
de steilheid van de schuine lijn ingesteld kan worden.
De grootte van het maximale remmend moment wordt afgeschat uit de
'doodgewicht belasting' van de helikopter op het wiel. Hierbij wordt 25 % van de
massa van de helikopterromp in rekening gebracht op het neuswiel en 75/2 % =
37.5 % op het achterwiel m.b.v. de parameter mperc. Het maximale remmend
moment volgt uit

(44)

I

M r e m , m a x = f a c t . r . F w ,max
F w , m a x = p(mlg - L)mperc
L = - 2m g
3 1
O < fact < 1

Als het maximaal remmend moment te groot gekozen is, zal de rem nooit gaan
slippen. Omdat dit niet gewenst is, er wordt immers gestreeft naar slijtage van de
remschijven en niet van de banden, is een parameter 'fact' ingevoerd die kleiner is
dan 1.
Voor het voorwiel en het achterwiel zijn de volgende numerieke waarde
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vastgesteld op basis van uitgevoerde animaties waaruit blijkt of al dan niet slippen
van de band optreedt
acht erwiel : fact = 0.54 ; Mrem,max = 1500 Nm
= 1074 Nm
voorwiel : fact = 0.71 ; Mrem,max
Merk op dat de Fw,max hier bepaald is uit de 'doodgewicht belasting'. De
werkelijke wrijvingskracht tijdens de helikopter-simulatie is een functie van de
indrukking en de indruksnelheid van de band, zoals beschreven in appendix B. Dit
impliceert o. a. dat de wrijvingskracht-karakt eristieken van de helikopt er-simulat ie
een ander verloop hebben dan die in figuur 7b.

5

Resultaten van de helikoDter-simulatie
Door uit te gaan van de vereenvoudigingen zoals besproken in Appendix A (pag.
A.7)) waarbij uitsluitend opgelegde belastingen worden verondersteld, kunnen de
vergelijkingen (A35) t/m (A41) tot een oplossing worden gebracht. Daartoe moeten
2.6

CTX
deze vergelijkingen wel omgeschreven worden tot de vorm (21), waarbij opgenomen wordt in Q.
- M.b.v. de besproken werkwijze 1 (zie paragraaf 5 1.5
'directe integratie'), wordt de oplossing (trajectorie) q gevonden.
Een complete weergave van de resultaten van een uitgevoelde simulatie is
weergegeven op de pagina's S.1 t / m S.8 . Op pagina S.l zijn de begincondities en
de systeemparameters weergegeven voor het beschouwde landingsgeval. Sommige
systeemparameters zoals de dempingscoëfficiënten en de stijfheden van de
schokbrekers, zijn tamelijk willekeurig gekozen. Op pagina S.2 is de begintoestand
van de helikopter op t = O weergegeven in het bovenste plaatje, terwijl het
benedenste plaatje de simulatie representeerd voor het interval [to,ttJ. Uit het
benedenste plaatje blijkt dat het achterwiel juist slipt tijdens het tweede gedeelte
van dit interval. Dit is in overeenstemming met de grafiek 4 op pagina S.7 (de
nummering van de plaatjes vindt in gedachten als volgt plaats: plaatje 1 = le rij,
lekolom; plaatje 2 = lerij, 2e kolom, etc). Op pagina S.3 en de eerste twee

plaatjes van pagina S.4 zijn de meest relevante toestandsgrootheden afgebeeld. De
laatste drie plaatjes van pagina S.4 bevatten de verticale versnelling van de romp
en de beide wielen. Doordat het achterwiel even loslaat (zie het 8e plaatje op
pagina S.5), versnelt het achterwiel a.g.v. de traagheid heel even de andere kant

5.1

Beginconditie XO (1) 3.0859999
Beginconditie XO ( 2 )

0.0

Beginconditie XO (3) 0.2618
Beginconditie XO (4) 0.814
Beginconditie XO (5) 2.3126602
Beginconditie XO ( 6 )

0.0

Beginconditie XO ( 7 )

0.0

Beginconditie XO (8) -6.0
Beginconditie XO ( 9 ) 10.0
Beginconditie XO (10) 0.0
Beginconditie XO (11) 0.0
Beginconditie XO (12) 0.0
Beginconditie XO (13) 0.0
Beginconditie XO (14) 0.0

AANTAL TOESTANDEN

:

AANTAL UITGANGEN

: 28

BEGINTIJDSTIP

:

0.00000000

EINDTIJDSTIP

:

1.5000000

AANTAL BEMONSTERINGEN

:lo01

14

:

42042

AANTAL REALS GERESERVEERDE BUFFERRUIMTE:

100000

AANTAL REALS BENODIGDE BUFFERRUIMTE

AFBREEKCRITERUM

: 1E-06

INTEGRATIEMETHODE : GEAR

INITIALISATIE MODELPARAMETERS
1.216e6
Veerst ijfhe id achterband
1e7
Veerstijfheid velg achter
0
Dempingscoef. achterwiel
1
Coefficient achterwiel
0.333
Straal achterwiel
0.206
Maximale indrukking achterband
0.1
Breekpunt Coulombgraf. achter
0.8
Wrijvingscoefficient achter
1500
Remmend moment achter
0.1
Breekpunt remmend moment achter
1.095e6
Veersti jfheid voorband
1e7
Veerstijfheid velg voor
2.5e3
Dempingscoef. voorwiel
1
Coefficient voorwiel
0.2528
Straal voorwiel
0.15453
Maximale indrukking voorband
0.1
Breekpunt Coulombgraf. voor
0.8
Wrijvingscoefficient voor
1074.4
Remmend moment voor
o .1
Breekpunt rermnend moment voor
Veerstijfheid aanslag schokbreker achter 1e7
2 .Ze4
Veerstijfheid 1 schokbreker achter
1e5
Veerstijfheid 2 schokbreker achter
5e4
Demping schokbreker achter
9075
Voorspankracht schokbreker achter
0
SMAXA schokbreker achter
1
Exponent MA Schokbreker achter
1e7
Veerstijfheid aanslag schokbreker voor
5.7e3
Veerstijfheid 1 schokbreker voor
5e4
Veerstijfheid 2 schokbreker voor
1e4
Demping schokbreker voor
7287
Voorspankracht schokbreker voor
0
SMAX voor
1
Exponent MV Schokbreker
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uit. De maximale versnelling van het zwaartepunt bedraagt ongeveer 52 m/s2. De
maximaal geoorloofde versnelling van het zwaartepunt bedraagt 4,5 'g. Op pagina

S.5 en S.6 zijn de krachtgrootheden weergegeven die betrekking hebben op het
hoofdlandingsgestel resp. het neuslandingsgestel.
Op pagina S.7 en S.8 zijn de grootheden welke betrekking hebben op het
wrijvings- en het r e m o d e l voor het achter- resp. het voorwiel opgeEOmen. Merk
op dat het remmend moment voortdurend maximaal is, d.w.z. dat de rem
voortdurend slipt terwijl het wiel voortdurend zuiver rolt. Uit de resultaten volgt
dat het rem- en wrijvingsmodel complementair zijn. Op het moment dat er initieel
contact optreedt tussen band en wegdek, neemt de wrijvingskracht meteen toe
a.g.v. de indrukking van de band (wat leidt tot een enorm hoge normaalkracht) en
a.g.v. de rotatietraagheid van het wiel. De wrijvingskracht groeit zo snel aan dat al
meteen het maximale wrijvingsmoment wordt overschreden. Op dat moment
begint de band zuiver te rollen. Men duidt dit fenomeen ook wel met de term
'wheel spin-up' aan; de rookpluim is het gevolg van de hoge wrijvingskracht.
Aan de laatste grafiek op pagina S.7 en S.8 moet geen waarde worden gehecht.
Daar de plotjes gemaakt worden met een eindig aantal samples en de tijdsduur van
de simulatie van het initieel contact relatief kort is t.o.v. de totale simulatietijd
wordt niet de werkelijke curve weergegeven. E r wordt een rechte lijn getrokken
door twee opeenvolgende sample-punten; de werkelijke curve hoeft echter niet langs
deze curve te lopen.

5 2.7

Conclusies en aanbevelingen
0 Bij de modellering van het dynamische gedrag van een helikopterlanding is het
afschatten van het belang van bepaalde zaken veelal op intultie gebaseerd. Het is
daarbij verstandig om bepaalde verschijnselen welke niet zo belangrijk zijn voor
de nauwkeurigheid van het model, maar daarbij wel het model of de evaluatie
ervan veel complexer maken, niet mee te nemen in de modellering van het
systeem. Om te kunnen beoordelen welke verschijnselen echt relevant zijn in de
modelvorming dienen vooraf goed de doelstellingen geformuleerd te zijn, die met
het beoogde model gerealiseerd dienen te worden.
0 De 'onpraktische' methode van het elimineren van Lagrange-multiplicatoren
werkt zeker voor niet al te grote stelsels vergelijkingen. Voor stelsels bestaande
uit meedere kvb's en gegeneraliseerde coördinaten kan gebruik worden gemaakt

30

0

0

0

van de partitionering van de gegeneraliseerde coördinaten in afhankelijke - en
onafhankelijke coördinaten; hiervoor wordt verwezen naar [5].
Overwogen dient dan te worden of niet beter gebruik gemaakt kan worden van
standaard simulatie-pakketten, zeker als in een later stadium uitbreiding naar
een 3D-modellering is gewenst.
Indien mogelijk moet het beschouwde systeem dimensieloos gemaakt of
geschaald worden; dit verschaft meer inzicht in de invloed van de systeemparameters en de relevantie van bepaalde termen in de differentiaalvergelijkingen.
De schokbreker kan als een subsysteem worden beschouwd met zijn eigen
systeem- en uitgangsvergelijkingen. Door aan dit subsysteem een regeling toe te
voegen, geformuleerd in de vorm van een te minimaliseren integraalcriterium,
kan het beoogde doel optimaal worden bereikt. De keuze van dit criterium is
bepalend voor het uiteindelijk te bereiken resultaat. In dit criterium kunnen de
eisen in mathematische zin kenbaar worden gemaakt die men stelt t.a.v. de
schokbreker.
Nader contact met de vakgroep WFW aan de TUE lijkt mij dan ook zéér zinvol.
Zonder Apollo DN 3000 zou het simuleren van de helikopterlanding veel
moeilijker zijn geweest, omdat dit apparaat de grafische mogelijkheid heeft om
animaties uit te voeren.
N.B. bij het gebruik van DADS kunnen ook dergelijke animaties worden
uitgevoerd. Bovendien kunnen aan DADS zelfgeschreven FORTRAN-routines
worden gehangen, waarin een 'eigen' regeling is uitgewerkt.

A.1

Uit vergelijkingen (5) en (6) volgen de Lagrange-vergelijkingen van de tweede
soort, welke 7 gekoppelde tweede orde differentiaalvergelijkingen vormen in de
gegeneraliseerde coördinaten (30). Wil men relatie (6) gebruiken dan zullen eerst
uitdrukkingen voor T, V, Qp
- en C gezocht moeten worden als functie van q, q, t en
eventueel aanwezige externe ingangsvariabelen.
-

I

De kinetische energie (T) bestaat uit
-de translatie-energie van de romp

1
-.m
v2
2
1 G

-de rotatie-energie van de romp

1
-2
TJGml 'pl

-de translatie- en rotatie+nergie van de beide wielmassa's
1 2 1 2 1 ' 2 1 . 2
-m
v + -m
v +-J
- 9 +zJw.'p4
2 2 B
2 3 E
2 w 2 3
3

en bedraagt dus
2 1
a 2 1
a 2
1
-2 1 2 1
T = -21m v1 2G +-J
'p + - m v
+ -2m 3v E + s J w . ' p 3 + ~ J w ~ ' p 4
2Gml1
2 2 B
2
3

(Al)
waarbij

ll$Gll
= l $ Bl l
- l $ El l
-

vG =

= grootte van de snelheid van het zwaartepunt van de romp

vB

= grootte

VE

van de snelheid van het achterwiel

= grootte van de snelheid van het voorwiel

m 1 = massa van de helikopterromp
massa van het achterwiel en appendages
m2 m 3 = massa van het voorwiel en appendages
J
J = massatraagheidsmoment van het achter, resp. voorwiel
w2'
JGrnl

w3
= massatraagheid van de romp van de helikopter

Voor JGmlvolgt m.b.v. de stelling van Steiner en de definitie van het zwaartepunt

A.2

onder de aannamen dat m2 << m1 en m3 << m1

Uitdrukkingen voor

- + +
-b
en 3E volgen uit de plaatsvectoren van rG, rB en r E'

GG , ?B

welke als functie van q worden genoteerd. ?G,
aangeduid.
I

(A31

(A41

-+

-+

+ zle3

-9

-+

+

rG = Xlel

-+

-t

rB = x2 e1 z2e3
= [xi - 12coscpl

-+

- b - b

-t

-++
+ hlsincpl - 1-sin( cp2 - 'p, - x-)]e
2 1

[z1 - 12sincp1 - h 1cospl

I T +
- l.cos('p2 - 'p, - $]e3

r E = x3e1 + z3e3

-b

(A51

-+

?, en rE worden ook als rl, r2 en r3

-b

+ llcoscpl + h,sinpl + l;sinpl]el +
-+
[zl + llsincpl - h4cos'p1 - l;cosyl]e3
-b

= [xi

Hieruit volgt door differentiatie naar de tijd

* - +

-b

(Af9

vE = x3e1
=

+ z3e3
e - +

+ ivsincpl+ l v ~ l ~ ~ ~ +c p l ] ~ l
[il+ Ilblcoscpl + h4blsincpl - ivcoscpl + l v ~ l ~ i n c p l ] ~ 3
[il- ll<plsincpl + h,blcospl

Met (A6) t/m (A8) volgt voor de kinetische energie in (Al)

A.3

Hieruit kan T, = [

aT

- ,...,

E IT

en T,. = [

dT

dTT
,..., - ] bepaald worden via

aq7
2
as, 89,
partiële differentiatie naar de gegeneraliseerde coördinaten (30) en diens afgeleiden
naar de tijd.

2

as,

De niet-conservatieve krachten moeten in de vergelijking van Lagrange in
rekening worden gebracht als gegeneraliseerde krachten. Als ook de potentiële
energie t.g.v. de veren in rekening wordt gebracht in de gegeneraliseerde krachten
krijgen we de volgende relatie voor de potentiële energie t.g.v. uitsluitend de
zwaartekracht

-

Qp

V = mlgzl

+ m2g z2 + m3 g z3

waarbij z2 en z3 gegeven zijn door (A4) en (A5), zodat voor V geschreven kan
worden

v

mig z1
m3g [zl

+ m2g[z1- 12sinyl - hlcosyl - 1.sin(y2 - yl)] +
+ llsinyl - h4cosy1 - l;cosyl]

= V(g1

Differentiatie van V naar de gegeneraliseerde coördinaten levert

A.4

(m,

v,

s

+

m‘2

0 ;

+ m3).g;

+
+

m2g*(-12cosq1+ h l s i n ’ p l
I.cos(y~~-p,)
m3g.( 1 lcos’pl
h q s i n’p,
lvsiny,);
=
-m 3 g - c o s y , ;

+

-m2g 1

COS(Y2

- q,);
0;

o;

[Qy,

De berekening van de gegeneraliseerde krachten Qp =
...,&;I welke niet van
een potentiaal zijn af te leiden (met uitzondering van de veren) vindt plaats door
de virtuele arbeid te bepalen die bij een virtuele verplaatsing Sq van de gegeneraliseerde coördinaten q verricht wordt. De m relevante belastingen verrichten een
virtuele arbeid
I

i= 1

Om Qp
- te bepalen moeten de plaatsvectoren waar deze relevante krachtgrootheden
aangrijpen (de punten E, D, G, H, en F), gevarieerd worden. Dit kan het meest
systematisch door eerst de plaatsvectoren van de betreffende punten op te schrijven
t.o.v. het globale assenstelsel, vervolgens deze plaatsvectoren te differentieren naar
de tijd en dan de ‘rechte’ d’s te vervangen door het variatie symbool S. Ieder van
de betreffende plaatsvectoren moeten bovendien vóórvermenigvuldigd worden met
‘dt’. Ontbind daarna de krachtvectoren $.1 t.o.v. hetzelfde globale assenstelsel en
vorm de inwendige producten in (A13). De termen behorende bij iedere gevarieerde
gegeneraliseerde coördinaat Sq.1 leveren de corresponderende

QY.

Voor de gevarieerde plaatsvectoren volgt uit (A6) t / m (A8)

sB= Sx2el-+ + h2e3
-+

=

[Fx, + 12sinp16’pl + h,cosy,S’p,

- 1.(Sp2- S‘p,).

%
e([e
'5

- %)so3

- (by- "ms) . I - T ng. T .hulsTq + T h.gT .mso3ZI- cq]
+ I ea [ ('6 - zm)u;s
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(A231

+
+
FA(F)= -FAcosp el

+ FAsinp z3

-de schokbrekerkracht in punt H
+
+
+
FA(H) = FAcosp el - FAsinp e3
(A241
waarbij p = p(yl,y2)= p(q) (zie appendix

c)

-de normaalkracht in punt B
+
'NA = FNAe3
(A251
-de normaalkracht in punt E
-I

(A261

-b

FNV = FNVe3

In relatie (A13) kunnen de volgende inwendige produkten worden genomen.

+

gH*GA(H) GB.FNA(B)
Dit leidt na uitschrijven en samennemen van corresponderende termen &yitot

De kracht

FA in de punten F en H bezit dezelfde gemeenschappelijke werklijn. Dit
-+

heeft tot gevolg dat de virtuele arbeid verricht door de kracht FA bij een virtuele
standverandering &pl om het zwaartepunt, (waarbij alle andere virtuele
verplaatsingen gelijk aan nul gesteld zijn) gelijk is aan nul.

A.7

C te bepalen dienen eerst de kvb's opgesteld te worden. De
Om de matrix wrijvingskracht tussen band en landingsbaan wordt als een verbindingskracht
gezien om de conditie van zuiver rollen in stand te houden. Voor de contactsnelheden van de punten C en I geldt
(-429)

+ + +
* - t
vI = (vI .e 1)e 1 - z 3q4e 1

-b

waarbij z2 en z3 de verticale posities van de massamiddelpunten van de wielen zijn.
Bij zuiver rollen volgt m.b.v. (A7) en (A8) voor de grootte van de contactsnelheden

1 ?,1

= (ii
-ll@lsinql

+ h4blcosql + ivsinpl + lv~lcos(pl- Z

3(j4

Volgens (2) kunnen (A31) en (A32) worden genoteerd als

I

+ hlcosql + lsin(q, - p i ) ;O;-lsin(y2 - q1);+z2;0
;o;7J3
O;l;-llsinql + h4cospl + lvcosql;sinpl ;O

O;l;12sinql

+ o- = oDe verbindingskracht en (Lagrange-multiplicatoren) die deze niet-holonome kvb's
in stand moeten houden, worden ,A,
en A,,
genoemd en zijn als F,
en FwA
aangegeven in figuur 3.
Vereenvoudigingen
De remmende momenten MREMA en MREMV zijn als opgelegde belastingen

beschouwd door uit te gaan van continue remkarakteristieken. Voor de wrijvingsen A,,
is een soortgelijke benadering gevolgd. ,A,
en A,,
zullen
krachten A,,
daarom worden aangeduid als F,
en F,;
de opgelegde belastingen welke op
ieder moment voorgeschreven zijn. De 'steep ramp' continue wrijving- en
remkarakteristieken zijn weergegeven in figuur 7b resp. figuur 16c.

A.8

Ook de schokbrekerkrachten FA en F, kunnen als opgelegde belastingen worden
beschouwd door het rechte stuk in figuur 5 te vervangen door een hellende lijn
eventueel voorzien van een zekere afronding bij punt A (in principe is een continue
functie voldoende). Aangenomen wordt dat dit geen wezenlijke verandering van de
resultaten te zien zal geven. Bovendien wordt bij het landen dit eerste stuk zeer
snel doorlopen.
De bijdrage van de remmende momenten aan de virtuele arbeid bedraagt
uitgaande van de figuren 2 en 3

FA en F, als opgelegde belastingen te
Door M ~ E M ~M7 ~ E M ~F 7 ~ Fwv?
~
7
beschouwen volgt voor de bewegingsvergelijkingen (9)

-rP1c0sp2)

- h11((ij2 - ijl)siny2

+ (G2 - Cpl)@2cosy2+

A.9

+ i,(h,sinq - 12coscpl)]+ m,[bl(l,2 +
2
2 ..
h4) +2lViv'p1 + lVyl + ll(ilcoscpl - Xlsinql) + h,(Xlcoscpl + Zlsinpl)
+ Iv(ilsincpl + Xlcoscpl)) - l1ïY+ 2h4(iv'pl + lVb1)]=
-m2g[-12coscpl + hlsinql + lcos( p2 - pl)] - m3g[llcoscp1 + h4sincpl
-ijisinp2 - blb2cosq2)

0

. L I

(-440)

+

m3 [ïv xlsincpl
m3gcoscp1 F,

+

Jw b3 = - (zl

- ilcoscpl

- FNVcoscpl

-

*2

- llkl - lvcpl

A

+ MREMV1

+ lvsinpll + z ~ F W A+ z ~ F W V- (MRE,,
(A381

I

*2

- h4ql]

+ FWVsinpl

=

12sinpl - hlcoscpl- 1sin(cp2 - cpl))FwA

2

-

M~~~~ =

- Z2FWA - MREMA

(A41)

J

b4 = - (z, + Ilsincpl - h4cosq1- 1vcosql)FWV - MREMv -=

w3

- Z3Fwv- MREMv

Er zijn nu geen kvb's meer waaraan voldaan moet worden.
Voor de volledigheid is het stelsel beschrijvende vergelijkingen (9) en (10)

waarin F,, FA7 FWA, FWV' MREMA en M~~~~
als verbindingsbelastingen
worden beschouwd nog eens apart opgenomen. Fv, FA, FWA,FWV,MREMAen
,A,
, ,A,
en .,A,
zullen nu worden aangeduid als A,, A,, ,,A,
M~EMv
Er wordt nogmaals op gewezen dat deze Lagrange-multiplicatoren onbekenden
zijn; daarom moet naast de bewegingsvergelijkingen (A42) t / m (A48) voldaan
worden aan de kvb's (A49) t / m (A54).

sin( po
L - pl) + $l(hlsinpl

+ m3[h4(ijlsincpl+

- 12coscp1)

blcoscpl)

+ b:(h,cos<pl + 12sinpl)]
I

+ li( @,coscp1*2
+ cplcoscpl)]
=

I

b$incpl)

-

ï V coscpl

+ 2ivGlsincpl + Iv(;jlsincpl
-(mi + m2 + m3)g + L + FNA+ FNv

+ Wl(12sincp1 +
+ l(ilcos( cp2 - cpl) + Wlsin( cp2 - cp,)) +

JGmlG1 + m2[(pl(l22 + h;)
hlc0scp1)

- 12(y2- in,)

- cp1)cos<p2- b2(b2- b1)sincp2

+ b1b2sincp2

+ (;Z - b1)b2coscp2 +
-Glsiny2 - 'p1b2cos<p2)+ ~l(hlsincpl- 12coscpl)] + m3[Gl(ll2 +
2
2
h4) +21vivb1 + lVpl + ll(ilcoscpl - xlsinyl) + h4(X1cos<p1+ Zlsinpl)
+ Iv(ilsinyl + Wlcoscpl)) - l1ïv + 2h4(ivb1 + lVG1)]=
-m2g[-12cosp1 + hlsinpl + lcos( p2 - pl)] - m3g[llcoscpl + h4sinyl
-G1c0scp2) - hll( ( y2 - ijl)sinp2
*-

+ lvsin~ll+ z1'WA

+ z1Xwv - ('REMA + 'REMV 1

e 2
e 2
m3 [ïv + Xlsincp, - i1coscpl - llyl - lVpl
- h4cpl] =
m3gcoscp1 + AV - FNVcoscp1 Xwvsincpl

+

A.ll

$

J

=

-

(z1

-

12simpl - hlcosp 1- lsin(p2 - pl))AwA - 'REMA

=

w2

- '2'WA

- 'REMA

J w3$4 = - (z1 + 11simpl - h4cosy1- 1vcospi)Awv -,,,A,
- '3'wv

1V

=

- 'I~EMV

=o

+ =o
2

+ =o
3

(p4 = o

I

+ hlcospl + lsin(9, - p l ) ;O;-lsin(p2 - p1);-z2;0
;o;-3
O;l;-llsinp1 + h4cosp1 + lvcosyl;sinpl ;O
0;1;l2sinp1

+ o- = oMerk op dat de kvb's (A49) t / m (A52) holonoom zijn, terwijl de kvb's (A33)
niet-holonoom zijn.
Fysische interpretatie
De bewegingsvergelijkingen (A35) t/m (A41) kunnen ook afgeleid worden door
gebruik te maken van de axioma's van Newton en Euler.
In vectornotatie geldt algemeen voor de versnelling van een punt t.o.v. een
inert iaalsyst eem 0'.

8.12

waar bij
' = grootheid t.o.v. het roterende coördinatenstelsel ( = t.o.v. G )

Zo volgt bijv. voor de versnelling van punt E t.o.v. Oo in vectornotatie

Voor een uitwerking van deze versnelling wordt verwezen naar de bewegingsvergelijkingen.
Vergelijkingen (A35) en (A36) vormen de bewegingsvergelijkingen in horizontale
resp. verticale richting van het globale systeem. Vergelijking (A37) kan worden
verkregen door toepassing van de impulsmoment-stelling t.o.v. punt G.
Vergelijking (A38) is de bewegingsvergelijking voor het neuswiel in de z3-richting.
Vergelijking (A39) wordt verkregen door toepassing van de impulsmomentstelling t.o.v. het versneld bewegend punt A. Punt A wordt beschouwd als de
oorsprong van het versneld bewegend coördinatensysteem O'. Voor de
impulsmoment-stelling t.o.v. een versneld bewegend punt O' geldt algemeen

(A55)
waarbij

O' = A = de oorsprong van het versneld bewegend subsysteem
S = B = het massamiddelpunt van het subsysteem

-+'

-+

-b

r S = rBol = rBA
+ - +
+
aO, = a o l 0 ~ a=A

= plaatsvector van B t.o.v. A
= versnelling van punt A t.o.v. de vaste wereld

sol= som van de momenten t.o.v. A

& {tol} afgeleide naar de tijd van het impulsmoment t.o.v. A
=

m = massa van het subsysteem
De vergelijkingen (A40) en (A41) worden verkregen door toepassing van de
impulsmoment-stelling t.o.v. de massamiddelpunten van de beide wielen.

A.13

Voor de verticale versnelling van de wielmassa's volgt uit
vergelijkingen (A7) en (A8)) door toepassing van de kettingregel
*2

i2 = i, - 12(@,cosqj- cplsincpl)

i2 en i 3 (zie de

+ h,(G,sincp, + b;cospl) +

- Y,>C0S(Y2 - 9,)- (b2- bll2Si4Y2 - Y,)]

i3

=

i , + ll(@lcoscpl- cplsincp,)
e2

..

+

~ l ~ ~ ~ slV(+,sincp1
i n ~ ,

*2
+ hq(Glsinpl + cplcoscpl)
+

*2
+ plcospl)
- ïvcoscpl

B.l

Amendix B
De expiicieie Desc'nrijjving van de opgelegde bdasiingen
Summier zal worden aangegeven welke constitutieve vergelijkingen zijn gekozen
voor de opgelegde belastingen.
-De liftkracht
De omvang van de verticale liftcomponent wordt bepaald door de liftfactor lf
volgens
-*

L = If(ml

+ m2 + m3)gZ3

In de 'worse case' bedraagt If = 2 , wat tot gevolg heeft dat de helikopter met g/3
verticaal omlaag versnelt.
-De normaalkracht
De normaalkracht welke door de landingsbaan op de naaf van het wiel wordt
uitgeoefend (zie figuur B 1) wordt gemodelleerd door een parallelschakeling van
een niet lineaire veer en een lineaire demper. De niet-lineairiteit van de veer
wordt veroorzaakt door een sterke stijging van de stijfheid, zodra de velg van het
wiel de bodem raakt. De lineaire demper (dit is een dissipatief element)
representeert de hysteresis in de band a.g.v. het doorlopen van verschillende
curven bij belasten en ontlasten. Eigenlijk heeft de band bij belasten en ontlasten
op ieder tijdstip een andere stijfheid- en dempingscoëfficiënt. Uit het krachtenevenwicht volgt
FNi

Fveeri +

F demperi
d
k.(r.
- z.) + b:=(r.
1 1
1
1
t i - z.)
1
dz1.
k.(r.
- z.) - b.
1 1
1
i t

waarbij
i = index ; A = 2 = achterband, B = 3 = voorband
k.1 = stijfheid
b.1 = demping
ri = ongedeformeerde straal

[i = A,V]
[i = 2,3]

Fig. B1 Bandenmodel

Fig. B2 Veerkrachtkarakteristiek van de band
-
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Fig. B3 Veerkracht
incl. voorspankracht in de schokbreker
..

B.2

zi = verticale positie van het massamiddelpunt van het wiel
De volgende opmerkingen dienen in acht te worden genomen
0 Er is slechts sprake van een normaalkracht als er contact bestaat tussen de band
en de landingsbaan.
o Indien de landingsbaan een verticale verplaatsing ui ondergaat (bij vliegdekschepen), ondervindt de band een indrukking ri - (zi - ui) waarbij zi - ui < ri
0 Als een hellend landingsdek gesimuleerd moet worden, kan men als volgt te werk
gaan.
Roteer het inertiaal-assenkruis over een hoek aZ2 . T.O.V. het geroteerde
assenkruis worden de gegeneraliseerde coördinaten z1 en x1 aangeduid met z; en
x; waarvoor geldt
z; = sina-x1 + c0sa.z 1
x'
1 = cos0.x 1 -sina.z 1
Door xl,

o

xi, cl,z1' hl

en

il uit te drukken in xi, i;,g;, z;, hi, g'1 en

(veronderstel 6 x O en a x O ), en te substitueren in de bewegingsvergelijkingen
(A35) t/m (A41) zijn de meeste termen aangepast. Aangezien de gravitatieversnelling en de liftkracht niet meeroteren, moet de potentiële energie en de
bijdrage van de liftkracht aan de gegeneraliseerde krachten verder nog aangepast
worden. De liftkracht krijgt t.o.v. het nieuwe inertiaal-systeem zowel een
horizontale als ook een verticale component.
Het voordeel van deze rekenpartij is dat de normaal- en de wrijvingskracht niet
meer ontbonden hoeven te worden en dat er geen nieuwe relatie voor de
indrukking van de band afgeleid hoeft te worden.
De verhoogde stijfheid van de velg wordt in rekening gebracht m.b.v. de

*

0

a

parameter ki . De term met de verhoogde stijfheid is pas van invloed als de velg
de grond raakt bij een indrukking smmivan de band. Dit fenomeen staat bekend
onder de naam 'bottoming' .
Om de vorm van de kracht-indrukking-kromme aan te passen, wordt de
exponent ci ingevoerd.

Uiteidelijk volgt voor de normaalkracht FNi[i = A,V resp. 2,3]

B.3

O

C.

k i [ r i - ( z i -ui)]
FNi =

- bi(ii-

als zi > r i
als ...

G 1. )

z. < r i
. . .als
,
ri ; u i - z.i 5 'maxi
k ismaxi kr[{ri- ( z i - ui)}-smaxi]
b.(;.
1 1 - G.)
1 als..
z. 5 r i
. .als ri + u i - zi > smaxi

+

{

+

{

De veerkarakteristiek heeft een verloop zoals aangegeven in figuur B2.
-Schokbrekerkrachten
Aangezien de constitutieve vergelijkingen van de schokbrekers niet ter beschikking
staan, is gekozen voor een 'eigen' element bestaande uit een parallelschakeling van
een niet-lineaire veer met voorspankracht en een lineaire demper. De constitutieve
vergelijking voor dit element luidt
F1. = Fveeri + F demperi

[i = A,V]

Als benadering voor de gascurve in figuur 5 wordt uitgegaan van de veerkrachtkarakteristiek zoals aangegeven in figuur B3. Uit deze figuur volgt voor de
veerkracht
aanslagi

*S.
i

als s.1 < O
als O < s i < sli

Fveeri = Fo1. +
k l i..s 1 1.

+ kzi.(si-sli)

als si > s l i

waarbij
i = A,V
k aanslagi = stijfheid van de aanslag van de schokbreker
si = slag die de zuiger maakt
kli,kzi = benaderende stijfheden voor de gascurve
Fo1. = voorspankracht

B.4

De lineaire demper ligt vast door de relatie
Fdemperi= b.S.
i i

s.1 en 6.1 worden bepaald uit de relatieve verplaatsing, resp. relatieve snelheid tussen
de scharnierpunten.

N.B.

Omdat hier een 2D-model is gepresenteerd en daardoor sprake is van
,,,F
slechts één star lichaam als achterwiel, moeten de grootheden FA,
F,,
m2 en Jw met een factor twee vermenigvuldigd worden om de
2

werking van twee wielen (hoofdlandingsgestellen) tot uitdrukking te
brengen.

c.1

Bij de ontbinding van de schokbrekerkracht PA is gebruik gemaakt van de hoek
p , welke uitgedrukt moet worden in de gegeneraliseerde coördinaten q. Uit
figuur C1 blijkt dat de volgende relaties, die in chronologische volgorde berekend
moeten worden, afgeleid kunnen worden.

1
dp2 = arctan{$}
h

a2= arctan(<)

pi = T i - Cx2-p2-ap2
Door toepassing van de cosinusregel volgt voor de lengte van de schokbreker tussen
de twee scharnierpunten H en F
1
sb

=Ji2 + 1,2 - 2.1 1 cosp,
6

68

Door toepassing van de sinusregel volgt voor de hoek ,O2

b2 = arcsin{

k]

sini31)

