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WE 71-22 

Computer aided design m.b.v. de elementenmethode 

mei 1971,  J.D. Janssen. 

1 .  Inleiding 

Bij computer aided design van constructies is de sterkte, stijfheid en het 

dynamisch gedrag van de constructie uiteraard niet het enige gebied, waar- 

op analyse moet plaatsvinden. 

Optimalisering naar louter sterkte-en stijfheidscriteria van de constructie 

zal vaak niet voldoende zijn. 

Daar waar een constructie in het syel is, zal echter wel steeds de sterkte, 

enz. van deze constructie een criterium zijn. 

In een optimaliseringsketen kan derhalve onderzoek van de constructie nood- 

zakelijk zijn. 
Analyse van een constructie doet een beroep op de volgende groepen parameters: 

- 

- geometrieparameters 
- belastingsparameters 

- materiaalparameters 

Wij gaan er hiervan uit dat de constructie in zijn geheel uit een en hetzelf- 
de materiaal vervaardigd is. 
Wij beperken ons bovendien tot lineair elastische, statische problemen. 

In veel gevallen zal de belasting afhankelijk zijn van de ggometrie. 

Hier beperken wij ons tot de situatie dat de belasting gegeven is en dat 

een optimale vorm van de constructie (dit wil zeggen: van de geometrische 

parameters) gezocht moet worden. 

A l s  voorbeeld kan gedacht worden aan de afronding van Eet DSM-drukvat of aan 

bepaalde afmetkgen van het huis van een tandwielpomp of de rotor van een 

schottenpomp. 

2. Algemene werkwij ze 

De algemene werkwijze is triviaal. 

- Definieer de onafhankélijke geometrische paramekers 
- Definieer de criteria 
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- Kies een bepaalde geometrie 

- Bereken deze constructie 

3 .  

- Toets aan de criteria 

- Wanneer niet optimaal aan deze criteria is voldaan, wijzig dan - "  

op geschikte wijze de geometrische parameters 

- enz. 

Het is bekend dat de analyse van een constructie m.b.v. de elementenmethode 

vaak tamelijk veel tijd kost. 

Bovendien is de voorbereiding voor zo'n programma tamelijk groot. 
Bet op de "gewone" manier exerceren met de elementenmethode is dan ook vaak 

geen bruikbare en betazlbare werkwijze. 

Enige (wellicht) bruikbare werkwij zen. 

Om de hele optimaliseringsproblematiek - voorlopig - te omzeilen, gaan wij 
eE verder van uit dat één bepaalde grootheid een gegeven waarde niet mag 
over schrij den. 

Bijvoorbeeld : 

- de ideëele spanning nag nergens groter zijn dan o id 
- i4e axiale verplaatsing van enigz punt aan de bovenrand 
van de flens, mag een bepaalde waarde niet overschrijden. 

l e  methode 

In veel gevallen zal zich de situatie voordoen dat een gedeelte van de geo- 

metrie niet gewijzigd kan worden, terwijl voor een ander gedéelte een opti- 

male vorm wordt gezocht. 

Een Tooibeeld hieïvm is bijvoorbeeld de overgang van een flens en eez1 (dik- 
wandige) cilinder. (DSM-drukvat) 
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i 

Een geschikte werkwijze is dan te verkrijgen door de constructie te 

verdelen in twee gebieden: één gebied waarvoor de geometrie en de be- 

lasting oderanderlijk zijn en een gebied waarvan de geometrie wordt ge- 

wij zigd (zie figuur) . 
Wanneer verwacht kan worden dat de kritieke plaats gelegen is in het ge- 

bied waarvan de geometE5e gewijzigd kan worden, dan is het gebruik van 

substructurering een goede werkwijze. 
In eerste instantie wordt dan de stijfheidsmatrix en de kinematisch equi- 

valente belastingsvector voor het volgende element berekend. 

I 

Dit gebeurt door de getekende constructie in geschikte elementen te verdelen 
en door te werk te gaan zoals gebruikelijk is bij substructurering. 

Dit superelement wordt vervolgens gekoppeld aan de elementen die het te wij- 
zigen gebied vormen. 

Het optimaliseringsproces kan uitgevoerd worden met een relatief klein aantal 

elementen, waardoor de rekentijden reilelijk kunnen blijven. 

Het is denkbaar dat ook een verkorting van de rekentijd te verkrijgen is door 

geschikt gebruik te maken van het feit dat de topologie niet gewijzigd behoeft 
te worden, terwijl de geometrische gegevens veranderen. De structuur van het 

stelsel vergelijkingen blijft dan steeds hetzelfde. Gebruik zou kunnen worden 

gemaakt van procedures die een aan deze structuur optimaal aangepaste oplos- 

singsmethodiek leveren. 

Een groot probleem bij de hiervoor geschetste werkwijze is de indicatie op 

welke wijze de geometrie gewijzigd dient te worden om dichter bij het opti- 

mum te komen. Of anders gezegd: op welke wijze kan uit het spanningsveld bij 

een bepaalde geometrie worden afgeleid welke wijzigingen moeten worden aan- 

gebracht. Bestudering van optimaliseringstechnieken lijkt onvermijdelijk. 

Een andersoortig probleem treedt op wanneer de plaats waar de te toetsen 

grootheid zijn extreme waarde bereikt, ligt - in het super-element. 
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Het bepalen van deze grootheid is dan een omvangrijk karwei. Wanneer dit 

extremum in elk geval in een klein gebied zal optreden, is een uitweg mo- 

gelijk door ook dit kleine gebied te isoleren van de rest van de construc- 

tie en door in dit gebied een gewone elementverdeling toe te passen. 

In dit geval is soms ook een andere werkwijze mogelijk. Immers, de span- 
ningstoestand in het superelement wordt - tesamen met een aantal grootheden 
die toch niet gewijzigd kunnen worden - bepaald door de grootte van de knoop- 
puntsverplaatsingen van dit superelement, dus door de zogenaamde externe vrij- 

heidsgraden. Wanneer dit aantal vrijheidsgraden niet al te groot is, is het 
wellicht mogelijk om op basis van optimaliseringsmethodieken te komen tot een 

optimale set knooppuntsverplaatsingen. Dus tot zodanige verplaatsingen dat 
kn het superelement een optimale conditie wordt bereikt. 

Stel dat dit gelukt is, dan moet verder gezocht worden naar een manier om zo- 
danig materiaal aan dit superelement te plakken dat deze verplaatsingen daad- 

werkelijk optreden. 

Ze methode 

Ook wanneer de hiervoor aangeduide werkwijze gebruikt kan worden, kunnen de 

rekentijden tamelijk groot worden. Wanneer bovendien de constructie samen 

met andere systemen geoptimaliseerd dient te worden, is het nodig te zoeken 
naar essentieel kortere werkwijzen. 

Twee manieren lijken hiertoe - eventueel gecombineerd - in aanmerking te komen: 

- de optimalisering vindt plaats aan de hand van analytische relaties, 
die gevonden zijn door een veïgaande schematisering van het problem, 

en die bijvoorbeeld met correctiefactoren redelijk in overeenstemming 

zijn gebracht met de resultaten van een nauwkéurige analyse (m.b.v. 

de elementenmethode) voor enige interessante geometrie&. 

Wanneer zo een optimum gevonden is, wordt opnieuw een grondige bereke- 
ning uitgevoerd. Eventueel kan hierbij iteratief te werk gegaan worden. 

- Na een aantal constructies te hebben doorgerekend, wordt getracht te 
komen tot een empirische formule die het effect van de aangebrachte 
variaties redelijk beschrijft. In het voorbeeld van het DSM-vat ZOU 
b.v. door berekening bij 3 overgangsvormen, die met 1 parameter te 

karakteriseren zijn, een formule gemaakt kunnen worden die de maximale 

ideële spanning koppelt aan deze parameter. 

Op basis van deze formule zou de "beste" overgang gemaakt kunnen worden. 

Opgemerkt wordt dat in veel gevallen een "echt" optimum helemaal niet 

bereikt behoeft te worden. Vaak is het zo dat een redelijke constructie 

tevoorschijn dient te komen. 
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4 .  Conclusie 

In dit memo worden slechts enige 

sign m.b.v. de elementenmethode. 
werken, komen niet voor. 

gedachten vermeld over computer aided de- 

Oplossingen, waarvan bewezen is dat zij 

Substructurering en data-reductie lijken echter in elk geval onmisbare hulp- 

middelen. Op dit gebied zal dus krachtig naar operationele hulpmiddelen moe- 

ten worden gestreefd. 

Bestudering van optimaliseringstheorieën en -technieken is noodzakélijk. 

Literatuurstudie zal eveneens flink aangepakt moeten worden. 


