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: doorsnede~oppervlak

: constanten in de Mooney-formulering zie [4.]

: Elasticiteitsmodulus of Green-Lagrange rektensor

: krachten, het totaal komt overeen met q

: volumebelasting of Deformatietensor

: Slijdingsmodulus

: drukvariabele in de Herrmannformulering

h

1

: hoogte }
testprobleem, breedt.e

: lengte
b=O.l

,.- !

q : uniform verdeelde be-last.ing

S : 2·Piola-Kirchhoff spanningstensor

u : verplaatsing

v : dwarscontractiecoefficient

V : huidig volume

v~ : oorspronke-lijk volume

x : verplaatsing door mont.age

A : verlengingsfaktor

: spanning
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Tar aTronding van de ontwerpoeTening voor het zevende semester gaven
wij de voorkeur aan een alternatieve opdracht i.p.v. de standaard
zuiger-compressor oeTening. Uiteindelijk werd gekozen voer het doen
van enige berekeningen aan een simmerring. Het doel van deze opdracht
was het verkrijgen van enig inzicht in het gedrag van de stijfheid van
zo~n ring, en de mogelijkheden om het probleem met het MARC pakket door
te rekenen.

Na een korte inventarisatie van de mogelijkheden binnen MARC is een
globale opzet van de ffiQ9§lijk§ werkwijze gemaakt, waaruit in everleg
met de opdrachtgevers Prof. Schouten en Prof. Janssen een uiteindelijke
opdracht is geformuleerd.

610bale weergave van een mQgg!i~kg werkwijze:

1. Het doorrekenen van een vlak statisch probleem.

2. Het doorrekenen van een 3-dimensionaal statisch probleem.
Hierin zijn de volgende keuzes nog te maken:* Gebruiken van Fourier-elementen d.w.z. partiele

disretisatie in omtreksrichting d.m.v. fourier-reeksen.
# Rotatie-symmetrisch rekenenm.b.v. een uitzettende as, dus

eigenlijk 2-dimensionaal.
~ Volledig 3-dimensionaal rekenen dit vraagt echter veel

elementen en veel rekentijd.

3. Het doorrekenen van een vlak dynamisch probleem.

4. Het doorrekenen van een 3-dimensionaal dynamisch probleem.
# In verband met de rekentijd is dit eigenlijk aIleen te doen

met behulp van fourier-elementen.
Globale schattingen geven rekentijden van enige urena

In verband met de beperkte tijd is uiteindelijk gekozen voor het
doorrekenen van een vlakke statische simmerring in een vlakke rek
toestand. ( punt 1 )

De opdracht luidde nu:* Reken met een vlak statisch probleem in vlakke rek toestand.* Maak een vergelijking tussen de verschillende materiaalmodellen,
reken daarbij zowel geometrisch lineair als niet lineair.

* Verfijn het probleem door het kontaktprobleem in rekening te
brengen.* Sa uit van een E-modules voor de kunststof van 1/64 * de E-modulus
van staal=
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In het MARC pakket zijn 3 mogelijke materiaalbeschrijvingen voer
kunststoffen aanwezig n.l.:

1. Het materiaalmodel volgens Hooke met een dwarscontractie
coefficient kleiner dan 0.50.

2. Het materiaalmodel volgens Mooney, dit is een materiaalmodel
speciaal voor rubbers met grate rekken. Uit enige tests is
gebleken dat dit model problemen geeft bij Kleine rekken, in de
subroutine voor dit model Hordt op een dusdanig slechte wijze de
afgeleide grootheden bepaald dat bij kleine rekken zeer grote
numerieke afwijkingen onstaan [4.]. Om dit te ondervangen zou de
betreffende routine in het MARC pakket aangepast moeten worden.

3. Het materiaalmodel volgens Herrmann, dit is het model volgens Hooke
maar met de mogelijkheid van een dwarscontractie-coefficient van
0.50.

Globaal zien de mogelijkheden er zo uit:

E;i§!.§£nl. !jEt~_mQQgll. §ggmgtr:!.§f;nl. Eg~r:igr:gl§m§nt§nl. Qynsm!.§£Dl.

/

HoOke .
. Ja

lineair", -------ja
Hooke E,v=O.5 ~
[Herrmann] ~niet-lin. nee

nlet-lin. -l'1ooney Cl, C2 /

Tevens is gebleken dat in het MARC pakket maar een beperkt aantal
elementen met een Herrmann of Mooney formulering aanwezig zijn.

Hier voIgt een §~mm!.gr: overzicht van de elementen:

: Herrmann of Mooney : Hooke

Vlakke rek toestand • 32, 34, 58, 60 • 27, 54• I

Vlakke spanningstoestand • geen I 26, 53• I

Rotatie symmetrisch • 33, 59, 66, 67 I 28, 55• I

3 dimensionaal • 35, 61 I 21, 57I I

Hiervan hebben de 3-D elementen allen 20 knooppunten, aIle andere
elementen hebben 8 knooppunten. Dit lijstje is wat Hooke elementen
betreft onvolledig daar haast aIle elementen in het MARC pakket
oak met een Hooke formulering te gebruiken zijn.

_1 ---------------------------------------------- _
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NBR · Nitrilrubber E '" 4.0 20 N/mm2 ( tot 650 N/mm2 ? )·ACN · Polyacrylaat E - 25.6 520 N/mm2·VMQ : Siliconen E AJ 8.0 650 N/mm2
FKM · fluorcarbonaat E -130 810 N/mm2·PTFE : teflon E '" 300 620 N/mm2

"'I
I,

Voor het verkrijgen van deze gegevens is gebruik gemaakt van:
1. PLASTICS, A.E. Schouten en A.K. van der Vegt , Aula 694 1981
2. Machine Design Nr.5 Materials , 4 maart 1976
3. Metaal en Kunststof-20(1982)-Nr.4
4. DIN 3760, april 1972
5. Abdichtungen rotierender Wellen durch Radialwellendichtringe~

von Bernd Becker, VDI-Z 118 (1976) Nr.5+6 - Maart
6. Elastomere - ihre Eigenschaften, Verarbeitung und Anwendung

in der Dichtungstecnnik,
von Bernd Becker, VDI-Z 119 (1977) Nr.7 - April

7. Een reclame folder van SIMRIT
8. De productcatalogus van VINK-kunststoffen B.V.
9. Enige folders van Indiana Rubber

In 6. wordt de volgende formule voar net globaal berekenen van de
elasticiteitsmodulus van elastomeren gegeven:

4
E '" (Shore A) kgf/m2

Van deze formule is gebruik gemaakt om uit Shore-nardheden vermeld in
2. en 9. een globale indruk te krijgen van de E-moduli, zie hierboven.
Tevens wordt in 6. vermeld dat elastomeren zich tot een rek van
ca. 20 7. ongeveer vol gens de wet van Hooke gedragen.

E max - Bruchdehnung ~ Bild 2. Zugdt:hnungs-Diagramm.
1:" ,t"tj~cher ElasliziliilSlllodul

If max = Bruchfestlgkelt

fT300

.2

I-"---~------------------------'

I
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Zeals uit de opdracht blijkt wordt er gerekend met een vlakke rek
toestand. Toepasbare elementen met een Herrmann formulering zijn dus
nrc 32~34~58,60. [Door de slechte eigenschappen van de Mooney
formulering is van het gebruik daarvan afgezien.J Wij hebben gekozen
voor element nrc 32 omdat dat de eenvoudigste formulering heeft.
Element nrc 34 is n.l. speciaal voor een gegeneraliseerde vlakke rek
toestand terwijl de elementen 58 en 60 overeenkomen met resp. 32 en 34
maar gebruik maken van gereduceerde integratietechnieken.

Het element 27 met Hooke formulering komt met het element 32 overeen,
zodat deze beide elementen gebruikt zijn in het verdere verloop.

Met behulp van gegevens uit [l.J en (2.] is een keuze gemaakt voor de
afmetingen van de te berekenen simmerring. Hiervoor is uitgegaan van
een asdoorsnede van 100 mm. zodat de afmetingen op de tekening min of
meer met de realiteit overeenkomen. In [2.] wordt gemeld dat de
radiaalkracht van de veer ongeveer 1,5 maal de radiaalkracht van het
rubber is. Uit enige tests kan nu de stijfheid van de veer bepaald
worden. Tevens is in [2.J vermeld dat de verplaatsing van de lip bij
aanbrengen op de as ca. 1,3 mm bedraagt.

Wij hebben gekozen voor 11 * 0,12 = 1,32 mm.
Voor de andere afmetingen wordt naar de tekening verwezen.

Vlakke vervormingstoestand
x = verplaatsing t.g.v. het monteren

van de simmerring
u = verplaatsing t.g.v. excentriciteit

van de as

I
I

I
~5 ~~21

I
I

1

E = 2.1Ell/64 [N/mm2J
[maten in mm]



Om enig inzicht te krijgen in de verschillen in gedrag tussen elementen
met Hooke ~ormulering (nr.27) en Herrmann formulering {nr.32} zijn
enige testproblemen doorgerekend. Er is uitgegaan van een vlakke
rek-toestand, dit omdat de simmerring ook aIs vlak rek probleem
doorgerekend moet worden. Na enige tests om te zien wanneer het
programma-pakket een berekening met elementen met Hooke formuIering met
zekere dwarscontractie-coefficient niet meer aan kan, is gekozen voar
het testen van een element met een Herrmann formulering en v = 0.50 en
een vergelijking tussen een element met een Herrmann en een Hooke
formulering met v = 0.48.
Er is gebruik gemaakt van het volgende testprobleem:

Dwarscontractie in y-richting niet verhinderd •

.~ !
~• ..or

It
~

•
..

t ~u.

-

De beschrijving met behulp van 1 element wordt dan:

I

"/
I

IL {::f1k

Deze ,modellering meet nu dezelfde resultaten leveren als het werkelijke
probleem, de berekende spanningen en rekken moeten in het hele element
kenstant zijn.



Het blijkt dat bij lineair elastisch rekenen de resultaten exact
overeenkomen met de resultaten van de analytische oplossing. Voor de
Herrmann beschrijving met v = 0.50 geldt dat de sam van de hoofdrekken
gelijk is aan O. De Herrmann en Hooke beschrijvingen met v = 0.48
leveren, met een uitzondering, gelijke resultaten. AIleen ~~~welke
eigenlijk nul zou moeten zijn, is bij de Herrmann formulering ca. 10
maal Kleiner dan bij de Hooke formulering. Deze afwijking van nul is
een numerieke fout~ wat dat betreft is de Herrmann beschrijving dus wat
beter dan de Hooke beschrijving.

Bij het niet lineair rekenen, d.w.z. de belasting in stappen apbrengen,
gaat de Jl versie van MARC in de fouta Als test is hier gekozen voar
het YQorgaande probleem waarbij nu in de O. stap de belasting
opgebracht wordt waarna deze in de volgende stappen enige malen
gerecycled wordt zander verandering van de belasting. De berekende
spanningen en rekken zauden nu weer konstant moeten zijn aver het hele
element, en magen na 1 maal recyclen niet meer wezenlijk veranderen.
De verkregen resultaten zijn echter als voIgt:

Na het 0= increment, wat lineair is, zijn de spanningen en rekken
niet kenstant. Zelfs na enige malen recyclen wordt de situatie er
niet beter op, net oplosproces wordt zelfs instabiel. Dit geldt
zowel voor de Hooke ais voor de Herrmann beschrijvingen, de
spreiding in de resultaten is bij de Herrmann beschrijving echter
Kleiner dan bij de Hooke beschrijving.

Teen bleak dat de J2 versie van MARC gebruiksklaar was zijn de
voorgaande tests ook met dat programmapakket gedaan, met als resultaat
dat de spanningen en rekken weer konstant zijn over het element en dit
ook na herhaald recycler. biijven. Bovendisn kamen de resultaten weer
exact overeen met de analytisch verkregen resultaten, met als
uitzondering weer de Tevens is een test uitgevoerd waarbij de
belasting in de O. stap opgebracht werd. In het 1= increment werd deze
situatie gerecycled zander toename van de belasting. In 4 valgende
incrementen werd de belasting tel kens met de helft van de eerste
belasting opgehoegd. Oak voar deze test geidt weer dat aIle spanningen
en rekken konstant zijn over het hele element= De Herrmann en Hooke
formuleringen verschillen enkel weer in de()~~. Voor de Herrmann
formulering met v = 0=50 geldt weer dat de sam van de heofdrekken 0 is.
Oek nu is de ()~~ vear ~e Herrmann formul"ering.ca: 10 maal zo klein dan
vear de Hooke formuler~ng, de Herrmann beschr1jV1ng heeft dus wat
minder last van numerieke afwijkingen.

Uit het YQorgaande bliikt oat werken met de J2 versie van MARC
noedzakelijk is om geen last te hebben van de fouten in de oude versieE
Daarom is in Met vervelg oak steeds gerekend met de J2 versie. Omdat

- de Herrmannformulering tijdens de tests iets beter was, zijn aIle
berekeningen aan de simmerring hiermee uitgevoerd.
Om een goede beschrijving van de kunststof te krijgen is tevens gekozen
voer een v= 0.50 zadat de sam van de hoofdrekken steeds bij benadering
nul is, wat echter niet wil zeggen dat aao volumeinvariantie voldaan
wordt want bij niet-lineair rekenen stelt MARC de som van de
§~g§G=b§g~§ngg=nQQfgcgkk§Dnul III



Uitgaande van de gekozen afmetingen van de simmerring, zie tekening
page 6, moest de doorsnede in elementen verdeeld worden. Hierbij were!
V-:U1 belang geacnt dat er in de "tip" van de ring voldoende elementen
aanwezig zijn om de bij belasting optredende spanningen en rekken
redelijk te kunnen beschrijven. Om Met totale aantal elementen niet te
groot te maken is gekozen veor een geleidelijk verloop naar een grovere
elementverdeling in de rest van de ring. Dit heeft tot gevolg dat in
net buigpunt van de ring maar enkele elementen kemen zedat de
beschrijving claar slechter is. Wenst men een fijnere element verdeling
in het buigpunt dan is men verplicht, wegens Met gebruik van
vierhoekige elementen~ om een vee! ~ijnere verdeling in de gehele ring
t.e accepter-en.

Omdat Met met de meshgenerator MENTAT maken van een mesh veor de ring
erg lastig is, daar men dit zelf moet sturen, is gekeken naar de
mogelijkheden om met TRIQUAMESH zo~n mesh te genereren. Dit bleek zeer
eenvoudig mogelijk omdat TRIQUAMESH net MARC element nrc 27 bevat en
direct een invoer voor MARC kan genereren. Er is gekozen voor een
ca. 10 maal ~ijnere elementverdeling in de tip van de ring. De zo
gegenereerde invoer voor MARC ( 93 elementen ) werd via de
communicatielijn tussen de PRiME en de 87700 naar de PRIME gestuurd=

TRIQUAMESH kent geen mogelijkheden om in de te genereren mesh
lijnelementen optenemen, zodat de veer op de simmerring niet direct
beschreven kon worden= Het is natuurlijk mogelijk zo~n lijnelement
stomweg aan de invoer voor MARC toe te voegen, dft bederft echter de
bandbreedte van de stijfheidsmatrix zodat men lange rekentijden krijgtc
Het zou prettiger zijn ais men de inveer in kon lezen in MENTAT, daar
de benodigde elementen toevoegen, hernummeren en daarvan een nieuwe
invoer voor MARC schrijven. MENTAT kan echter aIleen een Kleine invoer
voar MARC rechtstreeks lezen, zodat de invoer in een ander formaat
gebracht moest worden om tach met MENTAT te kunnen werken=

Omdat wij daarmee al redelijk bekend waren hebben wij gekozen vaor net
modificeren van de invoer in POSTfile formaat, zie ook appendix 1. Bij
net Iezen van zo~n file geeft MENTAT een foutmelding amdat de file niet
compleet is, maar net beoogde resultaat wordt tech bereikt. Men kan nu
de gewenste aanpassingen maken en daarna een nieuwe invoer voor MARC
en/of MENTAT schrijvenu
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Na aanpassing met behulp van MENTAT en verder aanvullen van de
invoerfile werd deze op juistheid getest door op de tip 1 maal een
verplaatsing op te dringen. Na verwerking door MARC bleek oat de
krachten op de tip zo absurd hoog werden dat wij de E-modulus met
cae een faktor 100 moesten verlagen, < dus E = 32.80 } deze waarde ligt
ook dichter in de buurt van de waarden voor de elasticiteitsmodulus
voor rubber welke wij in de literatuur gevonden hebben, zie page 5. Na
deze aanpassing werd de ring doorgerekend in 11 stappen waarin de
verplaatsing van de tip telkens met Oe12 mm toenam vanuit de onbelaste
toestand. Na de 11. stap zou de ring dan ongeveer horizontaal moeten
zijn, dit is de stand die overeenkomt met een ring om een stilstaande
as. Door een lijnelement bovenop de ring werd de veer op een
simmerring gesimuleerd. In het 8. increment echter bleek het
oplosproces instabiel te worden. De oorzaak hiervoor moet gezocht
worden in de grate deformaties in de tip.
Bijvoorbeeld:

=

Veer de verklaring van dit verschijnseI aan de hand van een trekstaaf
zie bijlage 1. Een oplossing voor dit probleem is het afvlakken van de
punt en de verplaatsing op aIle punten van het dan verkregen
kontaktvlak opleggen.
Bijvoorbeeld:

Uit de voorgaande berekening bIeek tevens dat er per increment ongeveer
een half uur YQllg rekentijd nodig is.

Met behulp van een restarttape gemaakt bij deze berekening is uitgaande
van de laatste stap in nogeens 10 stappen van elk 0,05 mm omhoog gegaan
waarbij de veer bovenop de ring vervangen is door een konstante Kracht
gelijk aan de Kracht in het lijnelement bij het laatste increment van
de vorige berekening.



---- -------

MET ELEMENT 32. krachten In Newton. afm. in mm

'i

l_~ERING
ORTHOGRAPHIC VIEW POINT 0. 0. L0 LABELS I NONE
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Om het kontaktprobleem in rekening te kunnen brengen moesten er
gapelementen aan de tip aangebracht worden. Om de eigenschappen van de
gapelementen wat in de vingers te krijgen zijn weer enige testproblemen
doorgerekend. Hieruit bleek dat het niet mogelijk is gapelementen
rechtstreeks aan de vaste wereld te bevestigen, men moet daarvoor
b.v. een lijnelement als tussenelement gebruiken. De stijfheid daarvan
beinvloed het rekenproces weer, deze mag niet te hoog gekozen worden
i.v.m. numerieke fouten [een nulbelasting geeft toch een spanning en
rekJ. Sekozen is voor een E-modulus van lE6 N/mm2 voar de
lijnelementen, dit bleek voldoende stijf te zijn terwijl de invlaed op
het rekenwerk klein was.

M.b.v. MENTAT zijn, uitgaande van de vorige mesh, de benodigde
elementen aangebracht. Om iets van het kontaktprobleem zichtbaar te
maken is het platte kontaktvlak vervangen door een vloeiende boog zodat
de afzonderlijke gapelementen bij voortgaande deformatie open of dicht
kunnen gaan.

De zo verkregen mesh is weer aangevuld tot een volledige invoer veer
MARC. De verplaatsingen zijn zodanig gekozen dat aan het einde van het
o. increment het eerste gapelement juist sluit, daarna zijn 11 stappen
van elk 0.12 mm opgedrongen zodat de ring na de 12. stap ongeveer
horizontaal was. Vanuit dit punt is weer m.b.v. een restarttape in 11
stappen van 0.05 mm verder omhoog gegaan waarbij de veer boven op de
ring vervangen is door een konstante kracht die gelijk is aan de kracht
in het lijnelement bij stap 12. Tevens is vanuit stap 12 m.b.v. een
restarttape in 11 stappen weer omlaag gegaan waarbij wederom de veer
vervangen werd door de konstante Kracht. Alles bij elkaar was hier
ongeveer 20 uur rekentijd voar nodig.
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Voor het laten plotten van de gedeformeerde struktuur en de spanningen
is weer gebruik gemaakt van het programma MENTAT. Omdat dit programma
de kwaIijke eigenschap heeft am alIes te schalen waardoor vervormingen
in de tip van de ring, welke klein zijn t.o.v. de totale verplaatsing,
niet zichtbaar gemaakt kunnen worden hebben wij enige kunstgrepen toe
moeten passen. Door in de POST-file, welke MENTAT gebruikt voor het
platten, de totale verplaatsingen van elk knooppunt bij de coordinaten
van het Dvereenkomstige knooppunt op te tellen en de verplaatsingen
zelf van teken om te draaien waren we in staat de gedeformeerde
struktuur ongeschaald te tekenen. Het programma dat deze aanpassing
verzorgt is POSTPLOT.CPL zie appendix 2.

De plaatjes, zie verderop, van de simmerring met gapelementen zijn zo
verkregen.



Zie de plaatjes op de volgende pagina~s. De grafieken zijn gemaakt met
behulp van de berekeningen met gapelementen. Soortgelijke grafieken
voor de berekeningen zander gapelementen zijn niet taegevaegd omdat
deze niet wezenlijk van de hier gepresenteerde plaatjes afwijken.

U ·~1_ de plaatjes is Dp te maken dat:

net verband tussen verplaatsing en reaktiekracht op de tip niet
lineair is als de veer nog niet door een konstante Kracht
vervangen is. ( zie pag. 18 )

net verband tussen verplaatsing en reaktiekracht op de tip weI
lineair is als de veer vervangen is door een konstante Kracht.
( zie pag~ 18 )

netzelfde geldt voorhet verband tussen de verplaatsing van de tip
en de veerkracht en net verband tussen de reaktiekracht op de tip
en de veerkracht. ( zie pag. 19 en 20 )

Dit leidt tot de veronderstelling dat het materiaal van de simmerring
zich lineair gedraagd en de veer de hoofdoorzaak voor net niet lineaire
verband is. Daarom is voor net lijnelement, wat de veer representeert,
het verband tussen de (negatievei rek en de (druk) Kracht uitgezet,
voar het gebied waarin net lijnelement gebruikt is. (zie page 21 )
Dit verband blijkt inderdaad niet lineair te zijn. Oak net verband
tussen de verplaatsing van de tip en de reaktiekracht op de tip,
verminderd met de kracht in het lijnelement zijn uitgezet= \ zie
page 22 ) Dit geeft inderdaad een in goede benadering lineair verband
te zien.

De gevonden grafieken kemen redelijk overeen met grafieken in (2.]
waarin de stijfheden van de veer en de lip tegen de vervorming zijn
uitgezet. Bij net vergelijken van de gevonden resultaten met waarden
uit de literatuur meet men uiteraard rekening houden met net feit dat
wij 2-dimensionaal gerekend hebben terwijl de literatuurgegevens vaak
betrekking nebben op de 3-dimensionale simmerring.
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Berekening zander gapelementen.

In de hierna volgende plaatjes is van enige incrementen het
spanningsverloap in de tip van de simmerring getekend. Hieruit blijkt
dat de spanningen in y-richting vallen binnen de grenzen <-6,+3} N/mrn2.
Tevens is een plaatje van het verloop van de spanning in x-richting in
het draaipunt van de simmerring aangegeven.
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SIMMERIN9, MET ELEMENT 32. krachten In Newt

(" .-. - ._-- ---",

~!J ii(N/mmi
.J l, . .J

.1) -0.51262

.2) -0.4?365

· 3) -0.43469

· ,,) -0.39572

· 5) -0.35676

.6) -0.31779

.7) -9.27883

.8) -9.23987

· 9) -9. 29090

.10) -0.16194

.11) -0.12297

.12) -8.'101-2

.13) -4.50'1-2

.14) -6.O8O-3

.15) 3.288-a

" ,j'

ORTHOGRAPHIC IJIEW POINT 0. .0. 1.0

...... _-,._..... - _.•.._-.._-_... "."

LABELS: HONE
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C5t !,\fN/.l11l11t] \!Iff
.1) -2.475912

.2) -2.2761'5

. 3) -2. 077!~8

. 4) -1.87902

.5) -1.68005

. 6) -1. 48108

.7) -1.28iHl

. 8) -1.08~1104

.9) -0.88''17
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11) -0.48624
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SII'h'lERING I'IEI ELEI'IE~a. krachhn in Newt.

O}y fN/~lm~i
.1) -3.38205

. a) -3.06673

.3) -2.75142

.4) -2.43610

.5) -2.12078

.6) -1.80547

.7) -1.49015

.8) -1.17483i

.9) -0.85952:

10) -0.54420'

11) -0.22888
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13) 0.40174

14) 0.71705

15 ) 1.03237

ORTHOGRAPHIC ~IEW POINT 0. 0. 1.0 LABELS: NONE

~
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eJ;jf i[;V/mmllJi
.1) -4.8'1715
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10) -0.12071
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14) 1.99326

15) a.sans

srrII'IERIF1G piE i ECEi'iE~, krllc;ht,en 1" Newt,

ORTHOGRAPHIC ~IEW POINT Ill. 0. 1.0 LABELS I NONE
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(1';; f[NlmB(]fiJI
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ORTHOGRAPHIC !JIEW POINT 0. 0. 1.0 LI~BEt.S : NONE
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~:J
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Berekening met gapelementen.

In de plotjes op de volgende pagina~s is de tip van de simmerring in
gedeformeerde toestand aangegeven, evenals het verloop van de spanning
in y-richting. Uit de tekeningen blijkt duidelijk dat naarmate een
gratere verplaatsing op de tip opgelegd wordt, deze steeds verder
deformeert, waarbij Met kontaktvlak van plaats verandert. Verder
blijkt net dat de grootste spanningen binnen redelijke grenzen blijven.
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INCREMENT 1 GEDEFORMEERDE STRUCTUUR

~IMMERINGXMET GAPElEMENTEN ELEMENT 32 116ELEMENTEN 387KNOOPPUNTEN

ORTHOGRRPHIC lIlEW POINT 0. 0. 1.0 LABELS I NODES
~
~



I NCRE~1ENT 1 SPANNING IN Y-richting

[IJj
~

. 1 ) 0.29999

.2) o.li2222

. 3) -5.555-2

.4)-0.23333

-0.41111

-0.58888

-0.76666

-0.!~4444

-1.12222

-1.30000

~r

I"MMER IN'x"ET

t ~
ORTHOGRAPHIC

GAPElEMENTEN ELEMENT 32

lJIEW POINT

116 ELEMENTEN

0.

387 KNOOPPUNTEN
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INCREMENT 8 GEDEFORMEERDE STRUCTUUR

y

IMMERINGXMET GAPELEMENTEN ELEMENT 32 116ELEMENTEN 387KNOOPPUN

ORTHOGRAPHIC l)IEW POINT 0. 0. 1.0 l.ABElSI NODES

~
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tNlmm~:'
.1> 0.0

.2) -0.33333

· 3) -0.66666

.4) -1. 000a0

.5) -1. 33333

· 6) -1.66656

· 7) -2.100000

· 8) -2.33333

.9) -2.66666

10) -3.10010010

y

INCREMENT 8 SPANNING IN V-richting

IMMERINGyMET GAPELEMENTEN ELEMENT 32 116 ELEMENTEN 387 ~NOOPPUNTEN

ORTHOGRAPHIC VIEW POINT e. e. 1.0 LABELS: NONE tA1
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INCREMENT 11 GEDEFORMEERDE STRUCTUUR

y

:?s

gS - _ ~ .56 J3? 1119 .1ne==::::= 06

::>IMr1ERING
X

MET GAPELEMENTEN ELEMENT 32 116ELEMENTEN 38?KNOOPPUrHEN

ORTHOGRAPHIC IJIEW POINT 0. 0. 1.0 LABELSI NODES
~
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y

SPANNING IN V-richting

,

[NlmwlJI
· 1) -1. 72128

.2) -1.51469

.3)-1.30810

.4) -1.10151

· 5) -0.89492

-0.68833

-0.48174

· 81 -0.27515

.91 -6.856-2

10) 0.13802

IMMERINGXMET GAPELEMENTEN ELEMENT 32 116 ELEMENTEN 387 KNOOPPUNTEN

ORTHOGRAPHIC UIEW POINT 0. 0. 1.0 LABELSl !'lONE tJ.t
~
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I NCRE~lENT 12

TEKEflI NG ZaNDER
GAP-ELEMENTEN

GEDEFORMEERDE STRUCTUUR

116ELEMENTEM 387KNOOPPUNTEN

y
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GAPELEMENTEN ELEMENT 32

IJIHJ POINT 0. e. l.0 LABELS: NONE ~.
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I NCREfV1ENT 17 GEDEFORMEERDE STRUCTUUR richting is omhoog

7S

n
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82
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103

115
124

121

120
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I(
jIMMEPINGXMET G~PELEMENTEN ELEMENT 32 116ELEMENTEN 387KNOOPPUNTEN

OPTW)GRAPHIC VIEW POINT 0. 0. 1.0 LABELS: NODES
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INCREMENT 17 SPANNING IN Y-RICHTING

fJJj,nm~'

,1) -2.49799

.2) -2.17526

,3) -1.85252

. ,,) -1.52979

.5) -1.20706

-0.88432

-0.56159

-0.23886

8.386-2

0.40660

'I

tIM""'''X''''r_--ElIP-
ORTHOGRAPHIC

GAPELEMENTEN ELEMENT 32

UIEW POINT

116 ELEf1ENTEN

0.

387 KNOOPPUNTEN

0. 1.0 LABELS I NONE
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INCREMENT 20 GEDEFORMEERDE STRUCTUUR richting is omhoog

124

121

120

y

115

103

88

B2 77 61

58

lJ11'IE PltlG
X

MET GAPELEMENTEN ELEMENT 32 116ELEMENTEN 387KNOOPPUNTEN

ORTHOGPAPHIC IJIEW POINT 0. 0. 1.0 LABELSl NODES
~
~



INCREP'lENT 20

y

SPANNING IN Y-RICHTING

10
.1

[N/~m1
,1) -3.06936

. 2) -2.69895

. 3) -2.32854

.4) -1.95813

.5) -1..58771

.6) -1.21730

, 7) -I~. 84689

,8) -10.47648
•
,9) -'0.10606

10 ) 0.26434

~IMMEPINGXMET GAPELEMENTEN ELEMENT 32 116 ELEMENTEN 387 KNOOPPUNTEN

OPTH0GP(,PH I (, WIEl.J PO !NT 0. 0. 1.0 LABELS: NONE
~,
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INCRE~lENT 22 GEDEFORMEERDE STRUCTUUR richting is omhoog
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INCREMENT 22 SPANNING IN Y-RICHTING

tN!mrnj::
.1) -3.25069

. 2) -2.86277

.3) -2.47486

.4) -2.08694

.5) -1.69903

.6) -1.31111

-0.92320

-·0.53528

.9) -0.14737

10l 0.24054

'I

t-I r~MERHlG/1ETeo-
(JPTII0GP(,PIi I C

G~PELEMEHTEH ELEMENT 32

VIEW POIIH

116 ELEMENTEN

0.

387 KNOOPPU~lTEN

0. 1.0 LABELS: NONE
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TEKENING ZONDER
GAP-ELEMEI'lTEN

~/

116ELEMENTEN 387KNOOPPUNTENt~ME:::"T "PELEMENTEN ELEMENT 31

ORTHOGRAPHIC UIEW POINT 0. 0. 1.0 U,BELSl NONE
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I NCRE~'lENT 17 GEDEFORMEERDE STRUCTUUR richting is omlaag

7 19

75

1 ----r-- 6
- 0

116ELEMENTEN 387KNOOPPUNTEN
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t------I!o>-
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GAPELEMENTEN ELEMENT 32
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INCREP'lENT 17 SPANNING IN V-RICHTING
RICHTING IS OMLAAG

1

[Nj~m~

.1) -E!.80827

.2) -'!.49180

. 3) -iL 17534

. 4) -1.85887

.5) -1.54240

-1.22593

-0.90946

-0.59299

-0.27653

'.10) 3.993-2

:-1

t',"ERIW'X,nt_--.
(J,HHOGPAPHI C

GAPE LEMEN TEN ELEMENT 32

\)J[lJ POINT

116 ELEMENTEN

0.

387 KNOOPPUNTErI

0. .1. 0 LABELS: NONE
--{,'
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INCREMENT 22 GEDEFORMEERDE STRUCTUUR richting is omlaag

63
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116ELEMENTEN 387KNOOPPUNTEN

:-1
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SIMMERIHGXMET GRPELEMENTEN ELEMENT 32 116 ELEMENTEH 387 KNOOPPUNTEN
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10) 0.26667
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· g) -0.25005

· 8) -0.76678

.71 -1.28352

· 6) - 1 .80025
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.4) -2.83373.

.3)-3.35045

.2) -3.86718

. 1) -4.38391
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INCREMENT 22 SPANNING IN Y-RICHTING
RICHTING IS OMLAAG
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Het lijnelement~ dat dient als veer~ blijkt te kart gekozen. De
maximale rek in dit element wordt te groot, zodat het zich in sterke
mate niet-lineair gedraagt (een langer element~ met een evenredig
grotere dwarsdoorsnede biedt hier uitkomst) zie de figuur op de
volgende pagina.

In sen van de voorgaande paragrafen is al betoQgd~ dat de
niet-lineariteit in de stijfheid van de simmerring vnl. afkomstig is
van de veer~ zodat geconcludeerd mag worden, dat de stijfheid ook op
lineaire wijze Yoldoende nauwkeurig berekend kan worden. Voor wat
betreft het kontaktverschijnsel moet, gezien net gebruik van
gapelementen, altijd niet-lineair gerekend worden. Het is deze
omstandigheid, die het a.i. praktisch niet mogelijk maakt, bij
eventueel verder onderzoek, het gedrag van de simmerring volledig
3-dimensinaal te beschrijven (zelfde fijnheid van de mesh,
niet-lineair) en dan oak nog de dynamische aspecten in rekening te
brengen. De rekentijd zou dan, volgens voorzichtige schattingen,
oplopen tot meer dan een dag per tijdsincrement~

Om rekentijd te sparen zou de volgende werkwijze mogelijk zijn:
1} Stijfheidsgedrag (i.e. globale gedrag) 3-dimensionaal

lineair/dynamisch berekenen, en daarna, gebruikmakend van de
verkregen resultaten

2) net kontaktverschijnsel (i.e. het lokale gedrag) 2-dimensionaal
lineair dynamisch beschrijven.

De gekozen elementformulering voldoet aIleen bij Kleine rekken aan de
eis van volume-invariantie, zoals in de bijlage over dit element is
afgeleid. Het lijkt ons, dat een Hooke-element (met bijv v=O.48>,
hier net zo~n goede resultaten zou opleveren, terwijl dit een kortere
rekentijd vraagt. Jammer is, dat het Mooney-element in MARC
problemen geeft, want dit element Yoldoet bij uitstek aan de eis van
volume-invariantie (voor 100~>. Deze moeilijkheden zijn echter, met
wat inspanning !herschrijven van een numerieke
differentiatieprocedurei, weI op te lassen. Ais nadeel van de
Mooney- formulering kan de verplichting tot niet-lineaire
berekeningen (LARGE DISP-optie) genoemd worden, wat weer tot lange
rekentijden leidt.
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Mate van fijnheid van de mesh:
1) Over de besehrijving van het kontaktversehijnsel:

AIleen de buitenste van de 11 kontaktelementen maken gedurende het
gehele rekenproees geen kontakt. De grootte van het gebied,
waarin zieh het kontaktversehijnsel afspeelt, is blijkbaar goed
ingesehat. De hoogtelijnen van de spanningen, zoals die
m.b.v. MENTAT getekend zijn, verlopen in hoge mate eontinu over de
elementgrenzen, wat een tamelijk goede indieatie varmt voar een
juiste keuze van de fijnheid van de mesh. Er moet hier eehter
enige reserve in aeht genomen worden, omdat het volstrekt
onduidelijk is hoe MENTAT deze hoogtelijnen preeies interpoleert
{wat voor interpolatiefunkties, worden aIle integratiepunten
{hier: 9} van de elementen oak gebruikt e.d.).

2) Over de rest van de simmerring:
AIleen in de buurt van het aangrijpingspunt van de veer verlopen
de spanningen diseontinu, maar dit gebied is erg klein (wat oak te
verwachten valt volgens het principe van de Saint-Venant>, zodat
we verwaehten dat dit niet veel invloed heeft op de totale
stijfheid, c.q. het kontaktversehijnsel.
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1. Bespreking van het gekozen element.

2. Invoer voer de testproblemen.

3. Invoer vear TRIQUAMESH.
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Het element (MARC nummer 32) bezit de volgende eigenschappen:

formulering van het variatieprincipe vol gens Herrmann, waardoor
geschikt voar waarden van v amstreeks 0.5;
isoparametrisch, 4 hoekknooppunten en 4 tussenknooppunten;
vlakke rek;
drie vrijheidsgraden per knooppunt: twee verplaatsingen in het vlak
en de zgn. druk (Herrmann mean pressure variable);
constitutieve vergelijking: lineair verband tussen de 2e Piola
Kirchhoff spanningstensor, de Green-rektensor en de druktensor;
verplaatsingsveld: bi-kwadratisch (9 integratiepunten, in het
element) ;
drukveld: bi-lineair (4 integratiepunten, op de hoeken);

De constitutieve vergelijking luidt als voIgt:

waarbij

s "
l.J

H =

= 26(E.~ + vH $.. }
t.j 'J

51 (2G<l+v})

In het variatieproces worden de volgende twee vergelijkingen betrokken:

._,
f
i

._,

!
i

met 5 : 2e Piola-Kirchhoff spanningstensor
E : Green-rektensor
H : drukvariabele
5 : benadering voar 5 kJc = 5 11 +52.2..+5 31
6 : glijdingsmodulus
v : dwarscontractiecoefficient

i
I
I

j

1} evenwichtsvergelijkingen

~. + F. = 0
:11 l

2) dilatatierelatie

e
E kk + (l-2v}H = 0

De formulering van het variatieprincipe heeft de volgende gedaante:

J<Gij-j+ Fi}SUidV - fE~k+ <1-2v}H}2v6~HdVo = 0

Y Vo

met u : kleine variatie van het verplaatsingsveld
H · Kleine variatie van het drukveld·V · huidig volume·Vo: oarsprankelijk volume



Om enig inzicht in het gedrag van dit element te verkrijgen, -hebben we
het toegepast in een testprebleem, waarvan de exacte oplossing bekend
is=

Testprobleem

I
,,

"I
I

tL f::f~h

Uitwerking van de exacte oplossing (veor v = 0.5).

Er. geldt:

<verlengingsfactor)

E = ( XI.. -1) /2 (uniform)

dilatatierelatie: E kk = 0

j,
. j

Gebruikmakend hiervan, valt gemakkelijk af te leiden:

( )..2. -1) 12 0 0

E = 0 -( X2. -l) 12 0 . matrixrepresentatie.
v.d. 6reen-rektensor

0 0 0

!
.i en dus:

F = o

o

o

o

o

o

1

: matrixrepresentatie
v.d. Deformatietensor

De constitutieve vergelijking luidt nu ( H = -Skk/26, exact):



met 5 21 = 0 (vanwege uniformiteit en randcondities) voIgt:

1 0 (1

8 G(1+v)E
5 = --------- 0 0 0 . rnatrixrepresentatie.

3 v.d. 2e Piala-Kirchhoff
(1 0 1/2 spanningstensor

Dok geldt:

a;; = N/A

<:r; • '1
met tJ =JFik

5 ki f]t

(Cauchy spanning)

(J = det(F» voIgt hieruit

. J

I

Waaruit de volgende verbanden zijn af te leiden:

2. "-
N =~ flo E ). () - 1}

5==~F()~1)

N=~S,f

De berekende waarden van de bovenstaande variabelen hebben we in
grafieken uitgezet (achterin deze bijlage). Deze grafieken blijken
nauwkeurig overeen te stemmen met de boven afgeleide verbanden,
uitgezonderd de functiewaarden bij A=~ Nader onderzoek leert, dat
in het programma de hoofdrekken op de een of andere manier begrensd
worden. Ze blijkt bijA = \/Thet oppervlak A van de dwarsdoorsnede
juist gelijk aan nul te zijn en verder niet meer af te nernen.

Gezien Met <absolute) maximum van de nermaalkracht aan de ene kant van
de trekkromme (drukzijde) en Met maximum in de verlenging aan de andere
kant waren we genoodzaakt~ teneinde volledige grafieken te verkrijgen,
aan de drukzijde te belasten met een opgelegde verplaatsing en aan de
andere zijde met een voorgeschreven kracht.

Praktisch gezien lijkt het ons niet wenselijk, een van de aangegeven
grenzen bij een berekening te Dverschrijden, dit vanwege de te
verwachten numerieke problemen.
Bij de trekstaaf ligt dit gebied tussen:

= 0.6 en A = 1.4 oftewel
E'l =-0.33 en E u = 0.5



Een belangrijk nadeel van dit element is o.i. de formulering van de
dilatatierelatie in termen van de 6reen-rekken (vear v = 0.5):

E kk = 0

Dit is slechts bij benadering (rand A= 1) met de werkelijkheid in
overeenstemming.
De formulering zou eigenlijk meeten luiden:

1 = VIVo = det (Jj = A, At Aj

voar de trekproef met vlakke rektoestand is dft uitgewerkt:
;

~1- x:.
en niet

voIgt.

= 1 ,zeals uft de Herrmann-formulering

Het volume als funktie van de verlenging is in een grafiek weergegeven.

Uit de grafiek van de normaalkracht N tegen de verlenging Ablijkt dat
de raaklijn van de betreffende kromme in A~O.6 horizontaal leapt.
Daar de richtingsceefficient van de raaklijn in het eplospreces
gebruikt wordt om de volgende stap te berekenen is het duidelijk dat de
rekenprocedure, met een richtingscoefficient nul, vastleopt. Er meet
dus ep worden toegezien oat de rekken niet te groot worden in negatieve
zin=
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Trekstaaf met element 32
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SIGMA: nor~aat$pann1ng
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Test met element 32
spanning tegen verlenging
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Voor het testen van de verschillende elementen is gebruik gemaakt van
de invoer op de volgende pagina~s. Het is de invoer voor 1 element met
8 knooppunten voor vlakke rek problemen, met een lengte van 3 een
hoogte van 1 en een dikte van 0.1 eenheden. De belasting komt overeen
met een verdeelde belasting van 0.06 eenheden ep een zijde.
Dwarscontractie van het element Hordt vrijgelaten.

l (

"t
I

tl {::f1k

Of weI ais reeel probleem:

_. 7

-,
t ~«.

i
i
i

__ I

In de gegeven invoer meet men nag veer 7-element7- het elementnummer
invullen waarmee men wil rekenen. Oak moet veer 7-nu7- de gewenste
dwarscontractiecoefficient ingevult worden. Bevendien moet voor
niet-lineair rekenen de regels welke beginnen met * toegevoegd worden,
voar lineair rekenen moeten deze weggelaten worden.

Bij niet-lineair rekenen wordt hier de beginbelasting 1 maal zander
verandering recycled waarna in 4 incrementen tel kens de helft van de
beginbelasting bij de al aanwezige belasting opgete~d wordt.
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TITLE, TEST ELEMENT 7.element7. met
SIZ!NS,10000,1,8,20,0,%elementt.,
LARGE DISP
ALL POINTS
POST, 3,
END
POST
3,16,17,1,1,19,20,
11",
12,
13,
CONTROL
6,9,0,0,

CONNECTIVITY
1
~,.

1,7.element7.,1,2,3,4,5,6,7,8,
COORDINATES
3,8,
1,0.0,0.0,0.0,
2,3.0,0.0,0.0,
3,3~0,1.0,0.0,

4,0 .. 0,1..0,0.0,
5,1.5,0.0,0.0,
6,3.0,0.5,0.0,
7,1.5,1.0,0.0,
8,0.0,0.5,0.0,
BOUNDARY CONDITIONS
3,
1,1,1,2,
4,4,1,1,
8,8,1,1,
PROPERTY
1,
32. 80, 7..nu7.,
1,1",
GEOMETRY
1,
0.1,
1,1,
TRACTIONS
3,0,
2,0.01,
3,0.. 01,
6,0.04,
END OPTION

v = %nu%



* AUTO LOAD

* 1,
.OJ

* PROPORTIONAL INCREMENT

* 0,0.0,0.0,

* CONTINUE

* TRACTIONS

* 3~O,

* 2, o. 01,

* 3,0.01,... J

i * 6,0.04,

* AUTO LOAD

* 4,

* PROPORTIONAL INCREMENT

* 0,0.50,0.0,

* CONTINUE

,
I

I
.1

I
I

.1
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Hieronder voigt de invoer voor de meshgenerator TRIQUAMESH welke wij
gebruikt hebben voor het genereren van de meshverdeling in de
simmerring: TRIQUAMESH vereist een beschrijving van de rand van de
simmerring, een keuze van net te gebruiken element, een opgave waar en
hoe ~ijn men de elementverdeling wenst: Tevens kan men een
hernummerringsprocedure kiezen om een optimale bandbreedte te krijgen:

1000
1 i(i(l

1200
1300
1400
15t)O
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200

3400
3500

'$ INPUT "SIMMERRIN6"
$ BA5ISPOINTS

1: 0:0000, 0.0000;
2: 2.0000, 0.0000;
3: 7.0960, -3.1624;
4: 9.5205, -1.7057;
5: 9.7624, -0:7354;
6: 2.0000, 1.2000;
7: 2.0000, 3:2000;
8: 1:3000, 3.2000;
9: 1~3000, 0:7000;

10: 0.7000, 0.7000;
11: 0.7000, 3.2000;
12: 0.0000, 3.2000;
13: 4.5480, -1.5812;
'$ CONTOURPIECE
1 ( 1 RL 2 RL 3 RL 4

RL 5 RL 6 RL 7 RL 8
RL 9 RL 10 RL 11 RL 12
RL 1)

'$ SUBAREA
! (1)

$ SUBSTRUCTURES
MARC 1 MARC27 (!i
$ 6F:ADIN6
(3 0.9 RI 1.0000

3600 GV 0: 1 (3)
3700 CP 1 <2,13,3>
3800 '$ RENUMBER
3900 BANDWIDTH
4000 (1 LINE 1,12> (1 CMK 3)
4100 (1 CMK 5) (1 CMK 12)
4200 '$ STOP
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1. Programma voar het emzetten van invoer voor MARC naar invoer veor
MENTAT.

2. Programma voor het modificeren van de postfile zodat plotten van
de gedeformeerde struktuur ongeschaald mogelijk wordt.
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$INSERT SYSCOM>A$KEYS
C
C Dit programma zet een willekeurige inveerfile voor MARC om in een file
C welke door MENTAT als POST-file gelezen kan worden. Bij het lezen van
C deze file door MENTAT krijgt men een foutmelding dat net einde van de
C file te vroeg bereikt is. Men hoeft zich daaraan niet te storen omdat
C dit slaat op het feit oat er geen spanningen en verplaatsingen op de
C POST-file staan. Deze zijn echter ook niet noodzakelijk omdat enkel de
C mesh zelf gewenst is. Na inlezen van de file met MENTAT via het POST
C commando kan men nu aIle gewenste veranderingen aanbrengen alsof men
Calle gegevens zelf gecreerd heeft. Daarna kan naar wens een invoer
C voor MARC en/of veor MENTAT geschreven worden zodat verdere
C veranderingen later nog eenvoudig uitgevoerd kunnen worden.

--1 C

I C Voorzover ons bekend werkt dit programma voor een willekeurige
C invoerfile voor MARC, als er echter problemen zijn kunt u kontakt
C opnemen met: Harrie Rooyackers ( WFW }
c

bevatten.

gebruiker moet men opgeven:
De naam van de invoerfile.
De naam waaronder men de uitvoerfile wil opslaan.
Het grootste aantal knooppunten dat 1 element kan

Aan de invoerfile worden als eisen gestelt:
Het biok ~COORDrNATES~ moet volledig aaneengesloten aanwezig zijn.
Het hlok ~CONNECTIVITY~ moet volledig aaneengesloten aanwezig zijn.

De volgorde is onbelangrijk evenals de aanwezigheid van andere regels.

c
C
C
C
C
C Als
C
C
C
C
C Als de invoerfile fouten bevat of de benodigde blokken onvolledig zijn
C stopt de conversie en wordt een foutmelding op de terminal afgedrukt.
C
C U kunt net programma starten door Resume HARRIE>CPLFILES>MODIFY
C

INTEGER*2 IN, UIT, CONNEC(ZO), KNPEN, ELEM, TEKST(40), MKNPEL,
& E, NCOORD

INTEGERt4 CON?, COORDP
REAL COORD(ZO}

I
I

.1

c
C IN =
C UrT =
C CONNEC =
C KNPEN =
C ELEM =
C TEl<ST =
C MKN?EL =
C NO =
C Nt =
C CODE =
C NCOORD =
C CO"l? =
C COORDP =
C COORD =

de invoerfileunit: de MARC file
de uitvoerfileunit: de POST file
array waarin de connectivity opgeslagen wordt
het aantal knooppunten in de mesh
het aantal elementen in de mesh
buffer om snel uit de invoerfile te kunnen lezen
het grootste aantal knooppunten aan 1 element
heeft de waarde 0
heeft de waarde 1
controlevariabele voor RDLIN$
het aantal coordinaten per knooppunt
pointer in invoerfile naar het blok CONNECTIVITY
pointer in invoerfile naar het hIok COORDINATES
array waarin de coordinaten opgeslagen worden



C
C sluit aIle benodigde fileunits
C

CALL CLOS$A(8)
CALL CLOS$A<9i

C
Copen fileunit 8 vaar lezen van de gegeven file
Capen fileunit 9 voar schrijven yen de gegeven file
C

1 IF(=NOT.OPNP$A<~invoerfile ~,13,A$READ+A$SAMF,TEKST,40,8)}

& GOTO 1
2 IF{.NOT.OPNP$A(~uitvoerfile ~,13,A$WRIT+A$SAMF,TEKST,40,9»

& GOTO 2
IN = 12
UIT = 13
NO = 0
N1 = 1

C
C
C
C
C

~i

I
I

C
C
C
C
C

vraag de gebruiker naar net grcotste aantal knooppunten in 1 element
dit in verbano met net dimensioneren van de READ-statements
tevens moet deze waarde in de kop van de POST file voorkomen

CALL TNDUA<
& ~wat is het grootste aantal knooppunten van 1 element : ~,56)

READ (1,20) MKNPEL

zoek in de invoerfile waar de blokken CONNECTIVITY en COORDINATES
beginnen, lees dan tevens het aantal elementen, het aantal
coordinaten per knooppunt en het aantal knooppunten.

5 CALL RDLIN$ (8, TEKST, 40, CODE)
IF (CODE.NE.O) SOTO 9998
IF (CSTR$A(TEKST,40,~CONNECTIVITY~,12)}GOTO 6
IF (.NOT.CSTR$A(TEKST,40,'COORDINATES~,11» GOTO 5
READ <IN, 10, END = 9998) NCOORD,KNPEN
CALL RPOS$A<8,COORDP)
IF (CONP.GT.O) 60TO 7
BOTO 5

bREAD (IN, 10, END = 9998) ELEM
CALL RPOS$A(S,CONP}
IF (COORDP.LE.Oi GOTO 5

c
C schrijf de kop van de POST file met gebruikmaking van de tot nu
C gevonden waarden
C

7 WRITE CUlT,S)
8 FORMAT(~****')

WRITE (UIT,20)
&

NO,KNPEN,ELEM,NCOORD~NO,NCOORD,

Nl,NO,NCOORD,MKNPEL,Nl,NO,
NO,NO,NO,NO,NO,NO

10 FORMAT (2515)
20 FORMAT(6l13}
30 FORMAT(I5,20EI0.5i
40 FORMAT(6E13.6}
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c
C positioneer de file pointer aan het begin van het CONNECTIVITY blok
C en lees de CONNECTIVITY van de invoerfile en schrijf deze naar de
C uitvoerfile in het formaat dat MENTAT eist voer POST files.
C

sluit aIle fileunits weer netjes af en bewaar de -fil~s

als er lees fouten optreden meldt oat dan en step de conversie

positioneer de file pointer aan het begin van het COORDINATES blok
en lees de COORDINATES van de invoer-file en schrijf deze naar de
uitvoerfile in het formaat oat MENTAT eist voer POST files.

FORMAT(~de invoerfile is niet Yolledig, het proces is gestopt~}

\>JR I TE (1 , 9997)

CLOS$A<S)
CLOS$A<9}
EXIT
1

IF (.NOT.POSN$A(A$ABS,S,CONPi) BOTO 50
DO 100 1=1, ELEt"!

READ <IN,10,END = 9998) NO,Nl,(CDNNEC(J),J=l,MKNPEL)
WRITE (UIT,20) Nl,MKNPEL,(CONNEC(J),J=l,MKNPEL)

CONTINUE

IF (.NOT.POSN$A(A$ABS,8,COORDP» GOTO 105
DO 200 I=l,KNPEN

READ (IN,30,ENn = 9998) Nl,(COORD(J},J=l,NCOORDj
WRITE (UIT,40) <COORD(J},J=l,NCOORD}

COrHINUE
GOTO 9999

CALL
CALL
CALL
GOTO
END

50

200

100
C
C
C
C
C

105

c
C
C
9997
9998
C
C
C
9999
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;'¥.

.1*
1*
It
l"!t
/'If.

---; /11.
I'J!.
It.
1*
If!.
.l~*

I'!
It.

Dit programma leest telkens 1 increment van de gegeven postfilec
Daarna worden de verplaatsingen van de knooppunten opgeteld bij
de coordinaten van de overeenkomstige knooppunten, tevens worden
de verplaatsingen van de knooppunten geinverteerd.
Deze waarden worden in een nieuwe file epgeslagen waarin alles veer
dat increment aanwezig is.

Inlichtingen bij:
Hans Leijsen, WFW
Harrie Rooyackers, WFW

U kunt het programma rechtstreeks runnen door:
CPL HARRIE>CPLFILES>POSTPLOT

&args INPUT:ENTRY; DUTPUT:ENTRY=%INPUT%.
&if [null %INPUT%J &then &do

&s INPUT := '"
[response ~ENTER THE NAME OF THE INPUTFILE. DEFAULT= POST19 ~ POST19J

&if ~ [exists %INPUT% -file] &then &return &message '"
EXECUTION TERMINATED, THE INPUTFILE 7.INPUT% DOES NOT EXIST.

l!dabel ASK
&s OUTPUT := [response '"

~ENTER THE NAME OF THE OUTPUTFILE. DEFAULT= ~%INPUT%. %INPUTr..]
&if [exists 7.0UTPUT% -file] &then &if ~ (query'"

~THE OUTPUTFILE ~%OUTPUT%~ MIGHT ALREADY EXISTS, OK TO OVERWRITE ~] '"
&then &goto ASK

~{end

TYPE PLEASE WAIT A MOMENT
COt-lO -NTTY
&5 CR :=
1* Lees de inste!parameters voor Met programma uit de invoerfile
&s UNIT := [OPEN_FILE %INPUT% -MODE R VAR]
&s LINE := [READ_FILE %UNIT% STATUS]
&s LINE := [TRIM [READ_FILE %UNIT% STATUS]]
&s LINE := %LINE%~ ~[READ_FILE %UNIT% STATUS]
CLOSE %INPUT%
It. Stet de gegeven variabelen achtereenvolgens gelijk aan de gelezen
1* waarden.
&do I '"
&list NPOST NUMNOD NUMEL NNDOF NEINT NNDATA CONCOF DUMMY1 NNCOOR NENOD '"

NANAF DUMMY2
&s %1% := [BEFORE %LINEr. ~ ~}

&s LINE := [TRIM [AFTER %LINE% [GET_VAR 7.1%]] -LEFT]
&end
1* Bereken enige aanvullende programmagrootheden.
&s NINT := 7.NUMEL7. * 'l.NEINT%
&s NENOD2 := %NENOD% + 2
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f* Dit is de betekenis van de gebruikte variabelen:
It.

NPOST m·NUMNOD :
NUNEL :
NNDOF :
NEINT ··NNDATA :
CONCOF :
DUMMY1 ··NNCOOR m=
NENOD :
NANAF ··DUMMY2 ··NINT =·NENOD2 =m

NUMBER OF POSTVARIABLES ON INPUTFILE/INTE6RATIONPOINT
TOTAL NUMBER OF NODES IN THE STRUCTURE
TOTAL NUMBER OF ELEMENTS IN THE STRUCTURE
MAX NUMBER OF DOF/NODE
MAX NUMBER OF INTEGRATION POINTS/ELEMENT
MAX NUMBER OF DATA-ITEMS/NODE
FLAG FOR CONNECTIVITY AND COORDINATES

MAX NUMBER OF COORDINATES/NODE
MAX NUMBER OF NODES/ELEMENT
FLAG FO~ ANALYSIS TYPE

NEINT lI!NUMEL
NENOD+2

/* CONNEC(NENOD2,NUMEL) : CONNECTIVITY
It. COORD (NNCOOR, NUMNOD} : COORDINATES UNDEFORMED STRUCTURE
Ill! COORDI (NNCOOR,NUMNOD) : COORDINATES DEFORMED STRUCTURE
Ill! HEADER(39,4i : HEADER BLOCK OF INPUTFILE
It POST (NPOST) : CONTAiNS THE INDICES OF THE PDSTvARIABLES

SISMA(NPOST,NINT}
DATA (NNDATA, NUMNODi

: CONTAINS THE POSTVARIABLES IN ALL INT. POINTS
:: COt~TAINS THE NODAL DATA fDISP/REAC}

,SI6MA(%NPOST%,%NINT%}
&end

/'/f.
1* INPUTFILE OPENED ON PRIMOS FILEUNIT 8 (FORTRAN 12)
It. OUTPUTFILE OPENED ON PRIMOS FILEUNIT 9 {FORTRAN 13>
/'/f.
1* Maak met de EDITOR een FORTRAN programma waarbij de variabelen
It. tU5sen 7. - tekens vervangen worden door hun huidige waardem

i!,:data ED
$INSERT SYSCOM>A$KEYS

INTEGER CONNEC(%NENOD27.,7.NUMEL%),HEADER(39,4>,FNAM(2S),INCR(4}
&if 7.NPOST7. ~= 0 &then &do
2 , POST (%NPOST%)

&end
REAL COORD{%NNCOOR'l.,7.NUMNOD7.},CODRDI{7.NNCOOR%,7.NUMNOD%),

2 TIME, INC, DATA <%NNDATA%, %NUMNOD%)
&if %NPOST% ~= 0 &then &do
'".<..

C Open de invoerfile voor lezen.
CALL OPEN$A(A$READ+A$SAMF,[quote 'l.INPUT%],[length %INPUT%],S)

C Lees de kop van de invoerfile, deze moet in elke uitvoerfile
C opgenomen worden~

DO 10 1=1,4
READ {12, 1000) {HEADER (J,I>,J=1,39)

10 CONTINUE
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&if 'l.NPOST'l. ~= 0 &then &do
Als er postvariabelen in de file staan lees deze dan want deze
moeten in elke uitvoerfile opgenomen worden.

DO 20 I=l,7.NPOST%
READ(12,1010) POSTel)

CONTINUE
&end

Lees de topologie, ook deze moet in elke uitvoerfile opgenomen
~lorden

DO 30 I=l,'l.NUMEL7.
READ(12,1010) (CONNEC(J,I},J=1,7.NENOD2%)

CONTINUE
Lees de coordinaten

DO 40 !=l,7.NUMNOD7.
READ(12,1020) (COORD(J,I),J=l,7.NNCOOR7.)

CONTINUE
Lees de tijd en het incrementnummer.

READ(12,1020,END=999} TIME, INC
INCRE=IFIX(INC)
ENCODE(S,1040,INCR} INCRE

Maak met behulp van het incrementnummer en de naam van de
uitvoerfile de werkelijke naam van de uitvoerfile waarin dit
increment opgenomeri wordt.

CALL JSTR$A(A$LEFT,INCR,S}
CALL MSTR$A([quote %OUTPUT%J,[!ength %OUTPUT7.J,FNAM,50)
CALL MSUB$A(INCR,8,1,NLEN$A(INCR,8>,FNAM,50,NLEN$A(FNAM,50}+1,50)

C Schrijf informatie voor de gebruiker op het beeldscherm.
WRITE(1,1030} INCRE,FNAM .

C Als er postvariabelen opgegeven zijn lees deze dan, deze worden
C zander verandering in de uitvoerfile opgenomen.

&if %NPOST7. A= 0 &then &do
DO 60 I=l,7.NINT7.

READ(12,1020) (SIGMA(J,I),J=l,7.NPOST%)
CONTINUE

&end
Lees de verplaatsingen en knooppuntskrachten.

DO 70 I=l,7.NUMNOD%
READ(12,1020) (DATA(J,I},J=l,7.NNDATA%)

CONTINUE
DO 100 I=l,7.NUMNOD7.

Tel de verplaatsingen van de knooppunten bij de coordinaten van de
knooppunten op zodat de echte coordinaten van de gedeformeerde
struktuur ontstaan.

DO 80 J=l,7.NNCOOR%
COORDI(J,I) = COORD(J,I)+DATA(J~Ij

CONTINUE
Om toch de ongedeformeerde struktuur te kunnen laten plotten wordt
nu de verplaatsing van elk knooppunt van teken omgedraaid, zodat
met MENTAT het plotten van de gedeformeerde struktuur de
ongedeformeerde struktuur zichtbaar wordt.

DO 90 J=l!17.NNDOF7.
DATA(J,I> = ~DATA(J,I}

CONTINUE
CONTINUE
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C Open de uitvoerfile voor schrijven.
CALL OPEN$A{A$WRIT+A$SAMF,FNAM,50,9}

C Schrijf de kop van de file.
DO 110 !=1,4

WRITE{13,1000i {HEADER{J,I},J=1,39}
110 CONTINUE
C Ais er postvariabelen gegeven zijn schrijf deze dan in de
C uitvoerfile

&if %NPOSTX ~= 0 &then &do
DO 120 !=1,XNPDSTX

WRITE(13,1010} POST(I}
120 CONTINUE

~(end

C Schrijf de topologie in de uitvoerfile.
DO 130 I=l,%NUMEL%

WRITE(13,1010) (CDNNEC(J,I},J=1,%NENOD2%)
130 CONTINUE
C Schrijf de coordinaten van de gedeformeerde struktuur in de
C l.1itvoerfile

DO 140 I=l,%NUMNODX
WRITE(13,1020} (CDDRDI(J,I},J=l,%NNCODR7.)

140 CONTINUE

1040

1000
1010
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1030 NAME OF THE FILE :

C
C

150

C
c

C
C
999

Schrijf de tijd en het incrementnummer in de uitvoerfile.
WRITE(13,1020} TIME, INC

Ais er postvariabelen gegeven waren schrijf deze dan in de
uitvoerfile

&if XNPDST% ~= 0 &then &do
DO 150 !=l,%NINT%

WRITE(13,1020} (SIGMA(J,!),J=l,%NPOST%)
cm"TINUE

&end
Schrijf de geinverteerde verpaatsingen en de krachten van elk
knooppunt in de uitvoerfile.

DO 160 I=l,%NUMNOD%
WR1TE(13,1020) (DATA(J,Ii,J=l,%NNDATA%)

CONTINUE
Het increment is afgewerkt, sluit de l.1itvoerfile af.

CALL CLOS$A(9)
Ga naar 50 voor het volgende increment.

GOTD 50
Er is geen volgend increment aanwezig, sluit de invoerfile en ga
terug naar terminal.

CALL CUJS$A (S)
CALL EXIT
FORMAT (39A2)
FORMAT (61 13)
FORMAT (6E13.6)
FORMAT(~NOW READING INCREMENT~~I4,~

2 , 25A2)
FORMATHS}
END

%CR~~

FIL POSTPLOT.FTN
&end



1* Compileer en laad het programma a

FTN POSTPLOT -64R
DELETE POSTPLOT.FTN
t-<:dat.a LOAD
MODE D64R
LO POSTPLOT
LI APPLIB
LI
Q
&end
DELETE POSTPLOT.BIN
1* Run het programma a

COMO -TTY
TYPE START OF EXECUTION
S 1000
TYPE
&return &message EXECUTION COMPLETED
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