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sn een 

Samenvat tin? 

Dit verslag behandelt het modelleren v-tafel. De stage-opdracht 
betreft het overzetten van een 2D-modellering naar een 3D-modellering. Er 
was reeds een 2D-DADS modellering van een xy-tafel aanwezig. Deze 
modellering was gemaakt op de VAX met behulp van het multi-body pakket 
DADS. Het eerste probleem was dus de overzetting van het programma van 
een V'Nh-werkstatiûn naar een Sl?X-werkstation. vergelijking mogelijk te 
maken is er uitgegaan van dezelfde randvoorwaarden en dezelfde waarden 
voor de modelgrootheden. De 2D-modellering op de SUN levert dezelfde 
resultaten als de 2D-modellering op de VAX. Vervolgens werd deze 
2D-modellering omgezet naar een 3D-modellering waarbij er geen bewegingen 
plaats vinden in de derde, toegevoegde dimensie. Deze omzetting gaf 
echter ernstige problemen: In het 2D-model is een joint opgenomen welke 
werkt volgens het principe van twee wielen die zijn verbonden d.m.v. een 
tandriem. Deze joint is in een 3D-model niet beschikbaar. Om deze reden 
is er gebruik gemaakt van een andere joint; een gear-joint. Deze joint 
werkt volgens het principe van twee tandwielen die met elkaar in 
aangrijping zijn. Dit is voor DADS 6.5 het meest recente, in het pakket 
opgenomen tool. Deze joint werkt niet geheel juist. Omdat er vanuit werd 
gegaan dat de fout niet aan DADS te wijten was is deze pas in een 
vergevorderd stadium van de stage onderkend. Om het gemis van een 
gear-joint te ondervangen kan men wellicht gebruik maken van wiskundige 
vergelijkingen, verwerkt in een userforce-subroutine. 
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Ar = referentielengte linkerriemdeel [m] 

D = expansie van de rol-as-afstand [m] 

EA = riemstijfheid [NI 

i = overbrengingsverhouding[l 

i3 = traagheidsrnoment van aandrijfrol en as [kgm21 

i4 = traagheidsmoment spanrol [kgm21 

im = traagheidsmoment van het motoranker [kgm21 

k2 = stijfheid van de riemblokveren [Nm-11 

k3 = stijfheid van de aandrijfrolbevestiging [Nm-1] 

k4 = stijfheid van de spanrolbevestiging [Nm-11 

k* = grote stijfheid [Nm-11 

11 = referentie rol-afstand [m] 

12 = lengte riemblokje [ml 

ml = massa van de slede [kg] 

m2 = massa van het riemblokje [kg] 

m3 = massa van de aandrijfrol [kg] 

m4 = massa van de spanrol [kg] 

r = straal van de riemrollen [m] 

s = speling tussen riemblokveren en slede [m] 

v = maximale indrukking van een riemblokveer [m] 
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HOOFDSTUK 1 Inleidine 

Dit verslag betreft het modelleren van een xy-tafel. Het is een vervolg 
op het werk van Vaassen [4]. Vaassen heeft zijn stage-opdracht afgerond 
binnen de vakgroep WFW. Zijn opdracht bestond uit het modelleren van een 
xy-tafel in 2D. De modellering werd uitgevoerd op een VAX-werkstation, 
gebruik makende van het multibody-pakket DADS. 

DADS is een multi-body pakket. Body's, constraints, initial conditions 
enz. worden gedefinieerd binnen de preprocessor. M.b.v. de subroutines 
FRC48, IN48, BLOCKD, MAIN, R P T  en eventueel zelf gemaakte subroutines kan 
men externe krachten en momenten op het model aanbrengen. Deze 
subroutines zijn geschreven in de programmeertaal F O R T W .  DADS zorgt 
zelf voor het opstellen en het oplossen van de bewegingsvergelijkingen, 
De waarden van verschillende grootheden, zoals krachten en snelheden 
kunnen worden gevisualiseerd m.b.v. een postprocessor. 

De heer Vaassen heeft reeds een model opgesteld dat zeer bruikbaar is 
voor het twee-dimensionaal modelleren van het systeem. De stage-opdracht 
omvat het overzetten van deze 2D-modellering van de VAX naar de SUN. De 
SUN is een ander systeem en kent dus zijn eigen regels betreffende het 
gebruik van subroutines. Vervolgens dient deze 2D-simulatie te worden 
omgezet in een 3D-simulatie. Het is de bedoeling dat in de toekomst 
binnen deze modellering een regeling en een linearisatie-element worden 
opgenomen. Dit is iets dat eventueel in een volgende 
stage/afstudeerverslag wordt behandeld. 



HOOFDSTUK 2 De xy-tafel 

De opzet van deze stage is om de 2D modellering van een xy-tafel om te 
zetten naar een 3D modellering. De xy-tafel is weergegeven in de 
onderstaande figuur 2.1. 

nniffu I1GtPYVtSlb)ffi 

Figuur 2.1 : De xy-tafel 

De xy-tafel heeft 2 sledes welke in de x-richting kunnen bewegen. Op deze 
sledes is een slede aangebracht welke in de y-richting beweegt. Het model 
bevat slechts een slede welke in de x-richting kan bewegen en laat 
bewegingen in de y-richting buiten beschouwing. 

Hierbij zijn, ter vereenvoudiging, de volgende aannames gemaakt: 
- De slede ml is flexibel verbonden met een riemblokje m2. Dit riemblokje 

- De tandriem wordt opgespannen door een aandrijfrol m3 en een spanrol 
is star verbonden met de tandriem. 

m4. De rollen zijn flexibel verbonden aan de vaste wereld. Het 
bevestigingspunt van m4 kan vrij worden gekozen zodat de voorspanning 
van de riem instelbaar is. 

motoranker. 

modellering wordt beschreven in hoofdstuk 4.3. 

- De aandrijfrol is met een starre overbrenging gekoppeld aan het 

- Tussen de slede en de vaste wereld is wrijving gemodelleerd. Deze 
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in figuur 2.2 is een 
slede-riembevestiging 
weergegeven. Zoals uit 
de figuur blijkt kent 
het geheel enige 
speling in de 
slede-riembevestiging. Figuur 2.2 Slede-riembevestiging 

In de onderstaande figuren zijn dë keuzen van &e cooïdinatzn 
en de richting van de krachten (figuur 2.4) weergegeven. De 
wrijvingskracht wordt hier aangeduid met F1. Tussen het motoranker en de 
aandrijfrol m3 bestaat een niet rekbare tandriemoverbrenging. Het externe 
ingangssignaal c.q. het moment dat van buitenaf op het model werkt, wordt 
op het motoranker aangebracht. Via de tandriem-overbrenging wordt dit 
moment overgebracht op aandrijfrol m3. Hierdoor wordt de aandrijfrol m3, 
als mede de spanrol m4 en het riemblokje m2 in beweging gezet. Vervolgens 
wordt (uitgaande van een voldoende groot moment) de slede ml in beweging 
gebracht. De relatie tussen de hoeken van het motoranker en de 
aandrijfrol m3 wordt beschreven door: 

(fiyUur 2.3) 

93 = Ili * cpm 
waarbij: 

i = overbrengingsverhouding van de tandriem. [-I 
93 = hoek aandrijfrol m3 [rad] 
cpm = hoek motoranker [rad] 

X I ,  x2*  x 3 .  w3. x4 .  '4 en prn. 

figuur 2.3 Keuze van de (richting van de) coordinaten 

figuur 2.4 Keuze van de (richting van de) krachten. 
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De keuze van de modelparameters is als volgt: 
ml = 5 kg 
m2 = 0,l kg 
m3 = 0,05 kg 
m4 = 0,05 kg 
k2 = 5E3 Nm-1 
k3 = 1E6 Nm-1 
k4 = 2E5 Nm-1 
k* = 1-5 I\Tm-I 
EA = 5E4 N 
D = O  m 
s = o  m 
11 = 1/35 m 
12 = 0,04 m 
v = 0,02 m 
Ar = 0,l m 
i = 4,625 
i3 = 1E-4 kgm2 
i4 = 1E-5 kgm2 
im = 2,253-5 kgm2 
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HOOFDSTUK 3 DADS-verwerkin! . 2D 

Bij deze stage-opdracht is uitgegaan van een programma, dat is gemaakt in 
1987 op een VAX-werkstation. Als eerste werd het bestaande programma 
omgezet van een VAX-werkstation naar een SUN-werkstation. Een uitdraai 
van de update van het programma en de gebruikte subroutines op een 
SUN-werkstation is opgenomen in bijlage A. 

De waarden van de grootheden worden m.b.v. een common-block ingelezen in 
het programma. Ervan uitgaande dat het model goed is, is om vergelijk 
mogelijk te maken gekozen voor eenzelfde ingangssignaal en dezelfde 
waarden voor de modelgrootheden als Vaassen heeft gebruikt in zijn 
verslag [4]. Dit ingangssignaal is een extern moment dat wordt 
aangebracht op het motoranker. 

In de volgende grafieken zijn het ingangssignaal te zien en de responsies 
van : 
- de verplaatsing van de slede (xi) en het riemblokje (x2). 
- de verplaatsing van de slede (xi) bij verschillende waarden van de 

wrijvingskracht (Fl). (Het aangenomen wrijvingsmodel wordt beschreven 
in hoofdstuk 4.3). 

- de snelheid van de slede (xi’) en het riemblokje ( ~ 2 ’ ) .  

X E  O 
aandrijfrnoment 

O0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 
X E  O 

Het ingangssignaal is 
identiek aan het 
ingangssignaal welke dhr. 
Vaassen heeft gebruikt in 
zijn model. 

tijd [sec] 

Figuur 3.1 Het aangebrachte moment 
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tijd [sec] 

figuur 3.2 Verplaatsing slede en riemblokje bij Fw=O 

8.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 

tijd [sec] 
X E  O 

x E -1 
2.0 

15 

1.0 

0.5 

0.0 

-0.5 

-1.0 

verdaatsina van de siede 

0.0 0.1 O2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
x E O  Sek 

figuur 3.3a Invloed van Fw op verplaatsing van slede (SUN) figuur 3.3b Invloed van Fw op verplaatsing van slede (VAX) 

In de bovenstaande figuren zien we welke invloed de wrijvingskracht heeft 
op de verplaatsing van de slede. De linker figuur geeft het resultaat 
weer van de update van de modellering. De rechter figuur geeft het 
resultaat weer van de DADS-modellering van Vaassen. 
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X E  O snelheid slede (X i )  en riemblokje (X2) 
1.60 I I I 1 

tijd [sec] 

Figuur 3.4a Snelheid van slede en riemblokje bij Fw=O (SUN) 

x E O  snelheid van slede (il) en riemblokje ( i 2 )  
15 

1.0 

0.5 

m 
/ 0.0 
S 
e 

-0.5 

-1.0 

Nevenstaande figuren 
geven de snelheid van 
de slede en het 
riemblokje weer bij een 
wrijvingskracht Fw = U .  

De figuren verschillen 
ietwat van elkaar 
doordat bij figuur 3.4a 
gebruik is gemaakt van 
een groter 
printinterval t.o.v. 
figuur 3.4b. Bij 
gebruik van eenzelfde 
printinterval zijn de 
figuren identiek. 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 OB 0.9 1.0 
sok X E 0  

figuur 3.4b Snelheid van slede en riemblokje bij Fw=O WAX) 

De snelheid van het riemblokje vertoont een sterk oscillerend gedrag. Dit 
oscilleren komt nog sterker naar voren bij simulaties met een kleiner 
print-interval, figuur 3.4b. Het oscillerend gedrag is te wijten aan de 
vrij stijve riem in combinatie met de relatief geringe massa van het 
riemblokj e. 

Conclusie: 
Deze responsies komen goed overeen met de responsies welke Vaassen kreeg 
op de VAX. Vanaf dit punt kan de volgende stap worden genomen: het 
omzetten van een 2D-modellering in DADS naar een 3D-modellering in DADS. 
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HOOFDSTUK 4 DADS-verwerkug. 3D 

In dit hoofdstuk wordt het omzetten van de 2D-modellering naar een 
3D-modellering in DADS behandeld. Het 2D-model wordt feitelijk uitgebreid 
met een derde dimensie. In het 3D-model wordt aangenomen dat er in de 
derde dimensie, de y-richting van de xy-tafel, geen verandering plaats 
vindt. De slede beweegt dus niet in de y-richting (zie figuur 4.1). In 
het 3D-model wordt, net ais in het 2D-model, een slede gemodelleerd. De 
waarden van de modelgrootheden, en dus ook het common-block, zijn voor 
het 3D-model hetzelfde als voor het 2D-model. 

De nevenstaande 
figuur toont het 
bovenaanzicht van 
de xy-tafel. In de 
y-richting van de 
tafel vindt er geen 
beweging plaats. 

figuur 4.1 (vereenvoudigd) 3D overzicht van de xy-tafel 

Het 2D-model maakt gebruik van een tandriem-overbrenging, een belt-joint, 
om het motoranker en de aandrijfrol aan elkaar te koppelen. In 3D is deze 
joint niet voorhanden. In plaats hiervan is gebruik gemaakt van een 
tandwiel-overbrenging, een zogenaamde gear-joint. Er moet wel op worden 
gelet dat bij een tandwiel-overbrenging, bij eenzelfde ingangssignaal, de 
aandrijfrol m3 in tegengestelde richting roteert t.o.v. het model met de 
tandriem-overbrenging. 

DADS werkt in 3D met Eulerparameters. Dit zijn (vier) gegeneraliseerde 
coordinaten. Ze zijn fysisch niet voor te stellen. Er bestaan binnen DADS 
subroutines om deze gegeneraliseerde coordinaten om te zetten naar 
carthesische coordinaten en vice versa. 
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O s 

Er bestaan twee soorten referentiebases: 
locale, oftewel lichaamsgebonden, en globale 
referentiebases. De locale referentiebases 
zijn gefixeerd aan de body’s (figuur 4.2). 
Subroutines worden Gebruikt bij het omzetten 

naar een representatie t.o.v. een globale 
basis. Verder worden subroutines gebruikt om 
een representatie in cartesische coordinaten 
om te zetten naar een representatie in 
gegeneraliseerde coordinaten en vice versa. 

íii 

van een representatie t.o.v. een locale basis Y 

li a 
xp 

figuur 4.2 referentieframes, locaal en globaal 

Bij de modellering wordt gebruik gemaakt van deze binnen DADS beschikbare 
subroutines daar het model in cartesische coordinaten t.o.v. een locale 
basis is gegeven terwijl DADS rekent met gegeneraliseerde coordinaten 
t.o.v. een globale basis. 

Er wordt bij deze simulaties uitgegaan van een locale of lichaamsgebonden 
referentieframes. De rotatieassen zijn in de y-richting van de xy-tafel 
gedefinieerd. De locale referentie-frames zijn zo gekozen dat de 
rotatie-assen overeenkomen met de locale x-richting. De transformatie van 
een representatie, b.v. van een kracht, t.o.v. een locale basis naar een 
representatie t.o.v. een globale basis en terug geschiedt m.b.v. de 
volgende formules: 

q= A * q’ (locale naar globale representatie) 
q’= AT * q (globale naar locale representatie) 

waarbij 
q’ = locale representatie, b.v. [Fx’,Fy’,Fz’ 
q = globale representatie, [Fx, Fy, Fz] 
A = transformatiematrix, 

1: 
[ a i l  a12 a13 

a21 a22 a23 
a31 a32 a33 I 
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Bij momenten gaan we als volgt te werk (zie figuur 4.3): 
n’ = 6’  * F 
np = 2GT * n’ 

waarbij: 
n’ 

S ’ = vermenigvuldigingsmatrix zodat; 

= representatie van het moment in gewone cartesische coordinaten 
T t.o.v. een locale basis. [nx’,nyl,n~’] 

n’x = sIy*Fz - siZ*Fy 
dY = S ’ ~ * F ‘ ~  - s’x*Fz 
n’z = sIX*Fy - slY*F‘x 

F = representatie van een kracht in gewone cartesische coordinaten 
t.o.v. een locale basis. [Fx’,Fy’,Fz’] 

np = representatie van het moment in gegeneraliseerde coordinaten t.o.v. 
een globale basis. [nEo,nEi , n ~ 2 , n ~ 3 ] ~  

GT = vermenigvuldigingsmatrix in Euler parameters 
[ -El- -E2 -E3 

EO -E3 E2 
E3 EO -El 

-E2 El  EO] 

figuur 4.3 moment in punt p t.o.v. de oorsprong 

Na de berekening van de gegeneraliseerde krachten en momenten worden deze 
in het model opgenomen. Dit gebeurt m.b.v. de FRC-subroutine. Hiertoe 
wordt een kolom g gedefinieerd. Deze kolom geeft een representatie van de 
aangebrachte momenten en krachten in de vorm van gegeneraliseerde 
krachten en momenten t.o.v. een globale referentiebasis. 

De gegeneraliseerde momenten en krachten worden vervolgens binnen de 
FRC-subroutine aangebracht op de body’s. In de (bestaande) array FRC(G,I) 
staan de gegeneraliseerde krachten en momenten vermeld. Het eerste getal, 
hier aangegeven met G, geeft aan om welke gegeneraliseerde kracht dan wel 
moment het gaat. M.b.v. het tweede getal, hier aangegeven met I, wordt 
het bodynummer aangegeven. De berekende gegeneraliseerde krachten en 
momenten worden aan deze array toegevoegd. 
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Om deze berekeningen uit te kunnen voeren hebben we enkele subroutines 
tot onze beschikking. Deze subroutines staan vermeld in bijlage D. Bij de 
modellering van de xy-tafel is gebruik gemaakt van de volgende 
subroutines: 
- ASP:Deze subroutine wordt gebruikt bij het omzetten van een 

representatie van krachten t.o.v. een locale referentiebasis naar een 
representatie t.o.v. een globale referentiebasis. ( F = A * F') 

- GTS:Deze subroutine wordt gebruikt bij het omzetten van momenten van 
een representatie in gewone cathesische coordinaten t.o.v. een locale 
referentiebasis naar een representatie in Eulerparameters t.o.v. een 
globale referentiebasis. (n=2*GT*n' ) 

Voor bepaalde berekeningen is het interessant om de hoekverdraaiing van 
body's te kunnen bepalen. In dit model is dit het geval bij berekening 
van de verplaatsing van het riemblokje m2. De hoekverdraaiing van de 
aandrijfrol m3 en de spanrol m4 zijn namelijk van betekenis voor de rek 
van de riem waarmee deze, samen met het riemblokje, zijn verbonden. 

DADS heeft een array waarin gegevens betreffende de modellering worden 
weggeschreven. De gegevens uit deze array kunnen al binnen de 
DADS-preprocessor worden opgeroepen en verwerkt. Overige gegevens kunnen 
worden gevisualiseerd m.b.v. de postprocessor maar zijn niet binnen de 
subroutines te gebruiken. Hoekverdraaiingen van body's zijn niet in de 
array opgenomen. Er zijn wel andere bruikbare specifieke body-gebonden 
waarden direct uit het systeem te lichten waarmee de hoekverdraaiing is 
te bepalen; de waarden van de transformatie-matrix. Deze matrix wordt 
gedefinieerd door: 

* Eulerhoeken 

T A =  
[ cosyrcoscá -sinycosesin@ ; cosyrsivD +sinWcosecosf> 

-sinycos@ -coqcoSsin@ ; -sinysin@ +co~coScos@ 
sinesim ; -si t%cos@ 

* Eulerparameters 

T A =  
[ 912 -q2 -Q2 +942 
a4241 -q344) 
am41 +4244) 

; sinyrsinû 
; cos\lrsiW 
; CoSe I 
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* DADS 

A =  
[ E l  2+E02-E32-E22 ;2(E1 E2-EOE3) 

2(E1 E2+EOE3) ;E22-E32+E02-E1 
2(E1 E3-E2EO) ;2( E2E3+EOE1) 

;2(E1 E3+EOE2) 

;E32-E22-El 2+E02 
;2(E2E3-EOEl) 

I 

Cie waarden van de drie bovenvermelde matrices moeten met elkaar 
overeenkomen. Het is duidelijk dat de voorgaande matrix met 
Eulerparameters overeenkomt met de systeemmatrix van DADS onder de 
volgende voorwaarden: 

91 = E l  
92 = E2 
93 = E3 
94 = EO 

In dit model wordt, globaal en locaal gezien, slechts om een as 
geroteerd. De rotatie-assen zijn allen gericht volgens de y-richting van 
de xy-tafel. Zo zullen dus twee rotatie-hoeken in de matrix van 
Eulerhoeken altijd gelijk nul zijn. De derde hoek is de gewenste 
rotatiehoek. Op positie (2,2) in de matrix van Eulerhoeken komt zo de 
cosinus van de desbetreffende hoek te staan. Omdat niet bekend is welke 
hoek de gewenste rotatiehoek is wordt de simulatie eenmaal uitgevoerd. Na 
deze simulatie worden m.b.v. de postprocessor de waarden van de 
systeemmatrix bekeken. Hieruit blijkt dat de waarde van de elementen op 
positie (2,2), (3,2), ( 3 , 2 )  en ( 3 , 3 )  van de systeemmatrix tijdens de 
simulatie veranderen. Met dit gegeven en uitgaande van het feit dat de 
waarden van de systeemmatrix en de matrix met Eulerhoeken overeen moeten 
komen kan worden geconcludeerd dat op positie (3,2) van de matrix met 
Eulerhoeken de sinus van de rotatiehoek komt te staan. Uit de sinus en de 
cosinus van de rotatiehoek kunnen we desgewenste hoek destilleren, zie 
figuur 4 . 4 .  

Bij het gebruik maken van gonio-formules moeten we echter wel rekening 
houden dat er in de matrix enige afrondingsfouten kunnen voorkomen. 
Hierdoor kunnen er foutmeldingen ontstaan als 'DOMAIN ERROR'. Deze 
foutmeldingen duiden erop dat bij gebruik van acos(x) en/of asin(x) de 
waarde van x groter 1.ODOO of kleiner -1.ODOO is. Dit probleem is 
makkelijk zelf op te lossen binnen de desbetreffende subroutine. 
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sine 2 0 en cos0 2 O 
8 = arcsin (sine) 

sine 2 0 en cosû < O 
û = n - arcsin (sine) 

sine < 0 en cos0 < O 
8 = 71: - arcsin (sine) 

sine < 0 en cos$ 2 O 
8 = 2* 7c + arcsin (sine) figuur4.4 Eenheidscirkel 

Binnen DADS zijn direct EO, El, E2 en E3 op te vragen (dit zijn 
respectievelijk Q ( I , 4 ) ,  Q ( I , 5 ) ,  Q ( I , 6 )  en Q ( I , 7 ) ,  waarbij I het 
bodynummer aangeeft). 
EO =  COS(^/^) 
Ei = nx*sin(a/2) 
E2 = ny*sin(a/2) 
E3 = n~*sin(a/2) 

Bij Eulerparameters wordt vanuit 
een oorsprong een 
(eenheids-)rotatieas n en een 
rotatiehoek a gedefinieerd, zie 
figuur 4 . 5 .  Eulerparameters 
kennen slechts een hoek. Omdat 
zowel a als n onbekend zijn kan 
aan de hand van Eulerparameters 
wel de waarde van lal worden 
achterhaald maar niet het teken 
van a. 

figuur 4.5 Eulerparameters 
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4.3. Wrijvinysrnodel 

Er is een zekere wrijving gemodelleerd tussen de slede en de vaste 
wereld. (In figuur 2.4 wordt deze aangegeven met Fl). Om een reeel model 
voor de wrijvingskracht te kunnen opstellen wordt eerst naar de 
werkelijke wrijving gekeken. De wrijvingscoefficient wordt gegeven door: 

PS = WSmax/F 
fk = WWF 

waarbij: 
fs = statische wrijvingcoefficient 
fk = kinetische wrijvingscoefficient 
Wsmax = maximale statische wrijvingskracht 
Wk = kinetische wrijvingskracht 
F = normaalkracht 

In dit model wordt de 
statische wrijving 
buiten beschouwing 
gelaten. Het werkelijke 
wrijvingsmodel is 
weergegeven in de 
nevenstaande figuur 4.6 

Om het geheel ietwat te 
vereenvoudigen is bij de 
modellering gebruik 
gemaakt van een lineaire 
benadering van dit 
model. Dit 
vereenvoudigde model is 
weergegeven in figuur 
4.7. 

Figuur 4.6 Het werkelijke wrijvingsmodel 

Figuur 4.7 Het vereenvoudigde wrijvingsmodel 

Op het gedeelte van grafiek waarvoor geldt -AV < v < AV 
wrijvingskracht gelijk aan: 

is de 

Fw = VJAV * Fwmax 

waarbij: 
Fw = wrijvingskracht 
v =snelheid 
AV = snelheid op moment van maximale wrijving 
Fwmax = maximale wrijving 
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4.4. EniEe problemen m et DADS 

Tijdens de stageperiode z i j n  de volgende problemen naar voren gekomen: 

DADS kent een array van bodygebonden waarden welke direct uit het systeem 
zijn te lichten. In deze array zijn de Eulerparameters ondergebracht in: 
EO = RU(21’I) 
E l  = I i B ( 2 2 , I )  
E2 = R B ( 2 3 , I )  
E3 = RB(24,I) 

Het eerste getal duidt de positie aan in het array terwijl het tweede 
getal het bodynummer aanduidt. Deze waarden uit het array zijn echter de 
initial Euler parameters (begincondities). Deze kan men dus niet 
gebruiken bij het aanroepen van bepaalde subroutines. In plaats hiervan 
kan men gebruik maken van de verandering van EO,El,E2,E3 ( Q ( 4 / B ( I ) ) ’  
Q(5’B(I))’ Q(6,B(I)) en Q ( 7 , B ( I ) )  ) .  Wil men deze waarden binnen een 
subroutine gebruiken dan hoeft men alleen de eerste ( Q ( 4 , B ( I ) )  ) te 
vermelden. (Zie bijlage DI. 

Om het gemis van een belt-joint op te 
vangen is er gebruik gemaakt van een 
gear-joint, zie figuur 4.8.  Dit is 
voor DADS 6.5 een nieuwe joint. Deze 
werkt echter niet goed!! De bedoeling 
is dat de gear-joint werkt volgens 
het principe van twee tandwielen die 
met elkaar in aangrijping zijn. 
Volgens de formule v=wxr moet er een 
zeker verband tussen deze snelheden 
te vinden zijn. In bijlage E zijn de 
rotatie-snelheden van twee 
samenwerkende body’s uitgezet. Uit 
deze figuur blijkt duidelijk dat er 
geen verband is tussen de 
rotatiesnelheden van de twee bodys. 

Body 1 

Common Body 

figuur 4.8 Gear joint 
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Hoofdstuk 5 Evaluatie 

De simulatie moet worden uitgevoerd zonder gear-element. Men kan proberen 
of er een mogelijkheid bestaat de simulatie toch goed uit te voeren 
m.b.v.: 

A) een track element 
Dit track-element is het enige 
element, behalve de gear-joint, dat in 
3D beschikbaar is waarbij interactie, 
gezien rotaties, tussen de body's kan 
worden gemodelleerd. Het element wordt 
normalerwijs gebruikt bij het 
modelleren van voertuigen. Het 
definieert de interactie van de track, 
de wielen en de grond (fig. 5.1). Het Bodem prof iel 
probleem bij het gebruik van een 
trackelement ligt dus in het 
elimineren van de invloed van het 
bodemprofiel. Het is dan ook nog maar 
de vraag of dit mogelijk is. Om deze 
reden is het gebruik maken van dit 
element bij dit model af te raden. 

figuur 5.1 track element 

B) wiskundige vergelijkingen 
Met behulp van wiskundige vergelijkingen kan de verhouding worden 
beschreven tussen de hoeksnelheden van het motoranker en aandrijfrol m3. 
Deze verhouding wordt gegeven door: 

9 3  = -l/i * (Pm 

waarbij : 
i = overbrengingsverhouding van de tandwielen [-I 
(03 = hoek aandrijfrol m3 [rad] 
irn = hoek motoranker [rad] 

Er moet echter rekening worden gehouden met 
de invloed van het traagheidsmoment van de 
aandrijfrol en de krachten welke worden 
uitgeoefend op de aandrijfrol m3 (fig. 5.2). 

figuur 5.2 detail motoranker aandrijfrol m3 

Wiskundige vergelijkingen zijn onder te brengen in een subroutine welke 
binnen de FRC-subroutine wordt aangeroepen. Dit is de enige resterende 
oplossing voor het probleem van overbrenging tussen de twee roterende 
body's; het motoranker en de aandrijfrol m3. 
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~ 3 i n &  R A  \??eDEi ~ v D 2  
CREATE HEADER 
RESPONSIE VAN EEN TANDRIEM-AANDRIJVING 

T.b.v. de modellering van een XY-tafel wordt hier de 
aandrijving van alleen een massa m.b.v. van 1 tandriem 
beschouwd. 

De riemrollen zijn flexibel opgesteld. 
De riem is flexibel. 
De massa is flexibel aan de riem bevestigd. 

ANALY S I S 
CREATE SYSTEM.DATA 

UNITS 
ANALYSISoTYPE 
STARTING.TIME 
ENDING.TIME 
PRINT.INTERVAL 
GRAVITY.SEA.LEVEL 
X. GRAVITY 
Y. GRAVITY 
SCALE.GRAVITY.COEF 
MATRIX.OPERATIONS 
REDUNDANCY. CHECK 
LU. TOL 
ASSEMBLY.TOL 
BYPASS.ASSEMBLY 
0UTPUT.FILE 
REFERENCE.FRAME 
DEBUG. FLAG 

UP 
CREATE DYNAMIC.DATA 

UP 
UP 

REACTION.FORCES 
FORCE.COORDINATES 
PRINT.METHOD 
MAX.INT.STEP 
SOLUTION.TOL 
INTEGRATION.TOL 
METHOD.INTEGRATION 
PRINT.FREQ 

CONSTRAINTS 
CREATE POSITION.CONSTRAINT 

NAME 
BODY. NAME 
TYPE.CONSTRAINT 
CONSTRAINT.VALUE 
P. ON. BODY 
Q . ON. BODY 
ANGULAR. UNITS 

UP 
CREATE POSITION.CONSTRAINT 

NAME 
BODY. NAME 
TYPE.CONSTRAINT 
CONSTRAINT.VALUE 
P. ON. BODY 
Q . ON. BODY 
ANGULAR. UNITS 

UP 
CREATE POSITION.CONSTRAINT 

NAME 
BODY. NAME 

.- .- .- .- 
:= 
0 -  .- .- .- .- .- 

.- 

.- .- .- 
:= .- - 
:= 
:= .- .- 
:= .- .- 
:= .- .- 

'SI' 

' 0 . 0 '  
'1' 
'0.01' 
'9.80665' 
'0.0' 
'-1.0' 
' O '  
' SPARSE ' 
' TRUE 
'1.OD-12 ' 
'0.001' 
'FALSE' 
'BOTH' 
' LOCAL ' 
' TRUE ' 

UYXAi.iIi:~ 

:= 'FALSE' 
:= 'GLOBAL' 
:= 'INTERPOLATED' 
:= ' 0 . 0 5 '  
:= '0.001' 
:= '0.0001' 
:= 'VARIABLE' 
:= ' O '  

:= 'POS.Y.Ml' 

:= fy' 
:= ' 0 . 0 '  

:= 'Ml' 

:= ( 0.0, 0.0 ) 
:= ( 1.0, 0 .0  ) 
:= 'DEGREES' 

:= 'POS.PHI.Ml' 

:= 'PHI' 
:= ' 0 . 0 '  

:= 'M1' 

:= ( 0.0, 0 . 0  ) 
:= ( 1.0, 0 .0  ) 
:= 'RADIANS' 
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___ 

TYPE.CONSTRAINT 
CONSTRAINT.VALUE 
P.ON.BODY 
Q . ON. BODY 
ANGULAR. UNITS 

UP 
CREATE POSITION.CONSTRAINT 

NAME 
BODY. NAME 
TYPE.CONSTRAINT 
CONSTRAINT.VALUE 
P. ON. BODY 
Q . ON. BODY 
ANGULAR. UNITS 

UP 
CREATE POSITION.CONSTRAINT 

NAME 
BODY. NAME 
TYPE.CONSTRAINT 
CONSTRAINT.VALUE 
P. ON. BODY 
Q . ON. BODY 
ANGULAR. UNITS 

UP 
CREATE POSITION.CQNSTRAINT 

NAME 
BODY. NAME 
TYPE.CONSTRAINT 
CONSTRAINT.VALUE 
P. ON. BODY 
Q . ON. BODY 
ANGULAR.UNITS 

UP 
UP 
FORCE 
CREATE USER.FORCE 

UP 
UP 
JOINTS 
CREATE BELT.JOINT 

NAME 

NAME 
GROUP. NAME 
BODY. NAME 
ROT.DIRECTION 
RADIUS 

UP 
CREATE BELT.JOINT 

NAME 
GROUP. NAME 
BODY. NAME 
ROT.DIRECTION 
RADIUS 

UP 
CREATE REVOLUTE.JOINT 

NAME 
BODY.1.NAME 
BODY.2.NAME 
P.ON.BODY.l 
P.0N.BODY.2 
Q.ONeBODY.l 
Q.0N.BODY.2 
NODE. 1 
NODE. 2 

:= 'y' 
:= '0.0' 
:= ( 0.0, 0.0 ) 
:= ( 1.0, 0.0 ) 
:= 'DEGREES' 

:= 'POS.PHI.M2' 

:= 'PHI' 
:= '0.0' 

e -  /M2/ .- 

:= ( 0.0' 0.0 ) 
:= ( 1.8, 0.0 ) 
:= 'RADIANS' 

:= 'POS.Y.M3' .- 'M3' .- 'y' 
:= '0.0' 
:= ( 0.0' 0.0 ) 
:= ( 1.0' 0.0 ) 

.- 

.- 

:= 'DEGREES' 

:= 'POS.Y.M.1.' 

:= 'y' 
:= '0.0' 

:= 'M4' 

:= ( 0.0, 0.0 ) 
:= ( 1.0, 0.0 ) 
:= 'DEGREES' 

:= 'USER' 

:= 'BELT.MOTORANKER' 
:= 'RIEM' 
:= 'MOTORANKER' 
:= 'NORMAL' 
:= '0.01' 

:= 'BELT.M3' 
:= 'RIEM' 

:= 'NORMAL' 
:= '0.04625' 

:= 'M3' 

:= 'REV.MOTORANKER' 
:= 'MOTORANKER' 
:= 'FRAME' 

:= ( O ,  -0.15 ) 

:= ( 1, -0.15 ) 
:= 'O' .- 'O' 

:= ( o, o ) 

:= ( 1, o ) 

.- 
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UP 
UP 
CREATE BODY 

NAME 
CENTER.OF.GRAVITY 
PHI 
FIXED.TO.GROUND 
MASS 
INERTIA 
XG. FORCE 
YG. FORCE 
TORQUE. CONSTANT 
CURVE. XGF 
CURVE. YGF 
CURVE.TORQUE 
0UTLINE.SHAPE 
SHAPE.CENTER 
ANGULAR. UNITS 
FLEXIBLE 
SUPERELEMENT 

UP 
CREATE BODY 

NAME 
CENTER o OF o G-RAVIT'II 
PHI 
FIXED.TO.GROUND 
MASS 
INERTIA 
XG. FORCE 
YG. FORCE 
TORQUE.CONSTANT 
CURVE. XGF 
CURVE. YGF 
CURVE.TORQUE 
0UTLINE.SHAPE 
SHAPE.CENTER 
ANGULAR. UNITS 
FLEXIBLE 
SUPERELEMENT 

UP 
CREATE BODY 

NAME 
CENTER.OF.GRAVITY 
PHI 
FIXED.TO.GROUND 
MASS 
INERTIA 
XG . FORCE 
YG. FORCE 
TORQUE.CONSTANT 
CURVE. XGF 
CURVE. YGF 
CURVE.TORQUE 
0UTLINE.SHAPE 
SHAPE.CENTER 
ANGULAR. UNITS 
FLEXIBLE 
SUPERELEMENT 

UP 
CREATE BODY 

NAME 
CENTER.OF.GRAVITY 
PHI 
FIXED.TO.GROUND 

:= 'Ml' 
:= ( 0.0, 0.0 ) 
:= '0.0' 
:= 'FALSE' 
:= '5' 
:= '1.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= rfi-6fi-E; 
:= 'NONE' 

:= 'DEGREES' 
:= 'FALSE' 
:= 'FALSE' 

:= ( 0.0, 0.0 ) 

:= "2' 

:= '0.0' 
:= 'FALSE' 

:= '1.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 

:= 'DEGREES' 
:= 'FALSE' 
:= 'FALSE' 

:= ( 0.0, 0.0 1 

:= '1E-1' 

:= ( 0.0, 0.0 ) 

:= 'M3' 
:= ( 0.0, 0.0 ) 
:= '0.0' 
:= 'FALSE' 
:= '5~-2' 
:= '1~-4/ 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 

:= 'RADIANS' 
:= 'FALSE' 
:= 'FALSE' 

:= ( 0.0, 0.0 ) 

:= 'M4' 
:= ( 0.0, 0.0 ) 
:= '0.0' 
:= 'FALSE' 



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

UP 
CREATE BODY 

NAME 
CENTER.OF.GRAVITY 
PHI 
FIXED.TO.GROUND 
MASS 
INERTIA 
XG . FORCE 
YG. FORCE 
TORQUE.CQMCTAMT 
CURVE. XGF 
CURVE. YGF 
CURVE.TORQUE 
0UTLINE.SHAPE 
SHAPE.CENTER 
ANGULAR. UNITS 
FLEXIBLE 
SUPERELEMENT 

UP 
CREATE BODY 

NAME 
CENTER.OF.GRAVITY 
PHI 
FIXED.TO.GROUND 
MASS 
INERTIA 
XG . FORCE 
YG. FORCE 
TORQUE.CONSTANT 
CURVE. XGF 
CURVE. YGF 
CURVE.TORQUE 
0UTLINE.SHAPE 
SHAPE.CENTER 
ANGULAR. UNITS 
FLEXIBLE 
SUPERELEMENT 

UP 
CREATE INITIAL.CONDITION 

NAME 
BODY.1.NAME 
SODY.2.NAME 
TYPE.1NITIAL.COND 
1NITIAL.VALUE 
TIME.DERIVATIVE 
P.ON.BODY.l 
P.0N.BODY.2 
EXTRA.COORD 
ANGULAR. UNITS 

UP 

:= '5~~2' 
:= '1~-5/ 
:= '0.0' 
:= ' 0 . 0 '  
:= '0.0' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 

:= 'RADIANS' 
:= 'FALSE' 
:= 'FALSE' 

:= ( 0.0, 0.0 ) 

:= 'FRAME' 

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

:= 'DEGREES' 
:= 'FALSE' 
:= 'FALSE' 

:= ( 0.0, 0.0 ) 

:= ( 0.0, 0 . 0  ) 

'MOTORANKER' 

' 0 . 0 '  
'FALSE' 
'1.0' 
'2.253-5' 
'0.0' 
'0.0' 
'0.0' 
' NONE ' 
' NONE ' 
' NONE ' 
' NONE ' 
'RADIANS' 
'FALSE' 
'FALSE' 

( 0.0, 0.0 ) 

( 0.0, 0.0 ) 

:= '1NIT.Ml.X' 

:= 'NONE' 
:= 'X' 
:= '0.0' 
:= ' 0 . 0 '  

:= 'Ml' 

:= ( 0.0, 0 . 0  ) 
:= ( 0.0, 0.0 ) .= 'O' 
:= 'DEGREES' 
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CREATE IMITIAL.CONDITION 
NAME 
BODY.1.NAME 
BODY. 2. NAME 
TYPE.INITIAL.COND 
1NITIAL.VALUE 
TIME.DERIVATIVE 
P.ON.BODY.l 
P.0N.BODY.2 
EXTRA. COORD 
ANGULAR. UNITS 

UP 
CREATE INITIAL.CONDITIOM 

NAME 
BûDY.1.NAME 
BODY.2.N-E 
TYPE.INITIAL.COND 
1NITIAL.VALUE 
TIME.DERIVATIVE 
P.ON.BODY.l 
P.0N.BODY.2 
EXTRA.COORD 
ANGULAR. UNITS 

UP 
CREATE INITIAL.CONDITION 

NAME 
BODY.1.N-E 
BODY.2.NAME 
TYPE.INITIAL.COND 
1NITIAL.VALUE 
TIME.DERIVATIVE 
P.ON.BODY.l 
P.0N.BODY.2 
EXTRA.COORD 
ANGULAR.UNITS 

UP 
CREATE INITIAL.CONDITION 

NAME 
BODY.1.NAME 
BODY.2.NAME 
TYPE.INITIAL.COND 
1NITIAL.VALUE 
TIME.DERIVATIVE 
P.ON.BODY.l 
P.0N.BODY.2 
EXTRA.COORD 
ANGULAR.UNITS 

UP 
CREATE INITIAL.CONDITION 

NAME 
BODY.1.NAME 
BODY.2.N-E 
TYPE.INITIAL.COND 
1NITIAL.VALUE 
TIME.DERIVATIVE 
P.ON.BODY.1 
P.ON.BODY.2 
EXTRA.COORD 
ANGULAR. UNITS 

UP 

'INIT.M2.X' 
'M2 ' 
'NONE' 
'X' 
' 0 . 0 '  
' 0 . 0 '  
( 0 . 0 ,  0 .0  ) 
( 0.0' 0 .0  ) 
'O' 
'DEGREES' 

:= 'INIT.M3.X' 
:= ' M 3 f  
:= 'NONE' 
:= 'X' 
:= ' 0 . 0 '  
:= '0.0' 
:= ( 0.0' 0 . 0  ) 
:= ( 0 . 0 ,  0 . 0  ) 
:= ' O '  
:= 'DEGREES' 

:= 'INIT.M3.PHIf 

:= 'NONE' 
:= 'PHI' 
:= ' 0 . 0 '  
:= ' 0 . 0 '  

.- .- 'M3' 

:= ( 0.0' 0 . 0  ) 
:= ( 0 . 0 ,  0 . 0  ) 
:= 'O' 
:= 'RADIANS' 

:= 'INIT.M4.X' 

:= 'NONE' 
:= 'X' 
:= ' 0 . 0 '  
:= '0.0' 

:= 'M4' 

:= ( 0.0 '  0 . 0  ) 
:= ( 0.0' 0 . 0  ) 
:= ' O '  
:= 'DEGREES' 

:= 'INIT.M4.PHIf 

:= 'NONE' 
:= 'PHI' 
:= ' 0 . 0 '  .- ' 0 . 0 '  

:= 'M4' 

.- 
:= ( 0.0' 0.0 ) 
:= ( 0.0' 0.0 ) 
:= 'O' 
:= 'RADIANS' 
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ri .2 
ANALYSIS 
CREATE SYSTEM.DATA 

UNITS 
ANALYSIS.TYPE 
STARTING.TIME 
ENDING.TIME 
PRINT.INTERVAL 
GRAVITY.SEA.LEVEL 
X. GRAVITY 
Y. GRAVITY 
Z. GRAVITY 
SCALE.GRAVITY.COEF 
MATRIX.QPERATIONS 
REDTJNDANCY.CHECK 
LU. TOL 
ASSEMBLY.TOL 
BYPASS.ASSEMBLY 
0UTPUT.FILE 
REFERENCE.FR?ME 
DEBUG. FLAG 

UP 
CREATE DYNAMIC.DATA 

REACTION.FORCES 
FORCE.COOWD1NATES 
PRINT.METHOD 
MAX.INT.STEP 
SOLUTION.TOL 
INTEGRATION.TOL 
METHOD.INTEGRATION 
PRINT.FREQ 

UP 
UP 
CONSTRAINTS 
CREATE POSITION.CONSTRAINT 

NAME 
BODY. NAME 
TYPE.CONSTRAINT 
CONSTRAINT.VALUE 
P. ON. BODY 
Q . ON. BODY 
R. ON. BODY 

UP 
CREATE POSITION.CONSTRAINT 

NAME 
BODY. NAME 
TYPE.CONSTRAINT 
CONSTRAINT.VALUE 
P. ON. BODY 
Q . ON. BODY 
R. ON. BODY 

UP 
CREATE POSITION.CONSTRAINT 

NAME 
BODY. NAME 
TYPE.CONSTRAINT 
CONSTRAINT,VALUE 
P e OM o BODY 
Q . ON. BODY 
R. ON. BODY 

UP 
CREATE POSITIOM.CONSTRAINT 

NAME 
BODY. NAME 
TYPE.CONSTRAINT 

'SI' 

'0.0' 
'1.0' 
' 0 . 0 5 '  
'9 .80665'  
'0.0' 
'0.0' 
'-1.0' 
'1.0' 
'SPARSE' 
' TRUE ' 
'1. OD-12 ' 
'1.OD-3 ' 
'FALSE' 
'ALL' 
' LOCAL ' 
'TRUE' 

DYNAMIC ' 

'FALSE' 
' GLOBAL' 
'INTERPOLATED' 
' 1E-2 ' 
'0.001' 
'0.0001' 
'VARIABLE' 
'O' 

. .- .- 'POS.Z.M2' 
:= 'M2' 
:= 'Z'  
.- '0.0' .- 
:= ( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 1.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 0.0, 1.0' 0.0 ) 

:= 'POS.PHI.M2' 

:= 'ORIENTATION' 
:= '0.0' 

:= 'M2' 

:= ( 0.0' 0.0, 0.0 ) 
:= ( 1.0' 0.0' 0.0 ) 
:= ( 0.0, 1.0' 0.0 ) 

:= 'POS.Z.M4' 

:= ' Z '  
:= '0.0' 

:= 'M4' 

:= ( 0.0' 0.0' 0.0 ) 
:= ( 1.0' 0.0' 0.0 ) 
:= ( 0.0' 1.0' 0.0 ) 



CONSTRAINT.VALUE 
P. ON. BODY 
Q . ON. BODY 
R. ON. BODY 

UP 
CREATE POSITION.CONSTRAINT 

NAME 
BODY. NAME 
TYPE.CONSTRAINT 
CONSTRAINT.VALUE 
P. ON. BODY 
Q . ON. BODY 
R. OM. BODY 

UP 
CREATE PQSPT%BN.CBNSTRAINT 

NAME 
BODY. NAME 
TYPE.CONSTRAINT 
CONSTRAINT.VALUE 
P. ON. BODY 
Q . ON. BODY 
R. ON. BODY 

UP 
CREATE POSITION.CONSTRAINT 

NAME 
BODY. NAME 
TYPE.CONSTRAINT 
CONSTRAINT.VALUE 
P. ON. BODY 
Q . ON. BODY 
R. ON. BODY 

UP 
CREATE POSITION.CONSTRAINT 

NAME 
BODY. NAME 
TYPE.CONSTRAINT 
CONSTRAINT.VALUE 
P. ON. BODY 
Q . ON. BODY 
R. ON. BODY 

UP 
CREATE POSITION.CQNSTRAINT 

NAME 
BODY. NAME 
TYPE.CONSTRAINT 
CONSTRAINT.VALUE 
P.ON.BODY 
Q . ON. BODY 
R. ON. BODY 

UP 
CREATE POSITION.CONSTRAINT 

NAME 
BODY. NAME 
TYPE.CONSTRAINT 
CONSTRAINT.VALUE 
P. ON. BODY 
Q . ON. BODY 
R. ON. BODY 

UP 
UP 
FORCE 
CREATE USER.FORCE 

UP 
NAME 

:= ‘0.0‘ 
:= ( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 1.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 0.0, 1.0, 0.0 ) 

:= ‘POS.X.MZ’ 

.- ‘Xf 
:= ‘0.0‘ 

:= fM2f 
* -  

o =  ( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 1.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 0.0, 1.0, 0.0 ) 

:= ,POS.X.M4‘ 

:= ‘Xf 
:= ’0.0‘ 

:= fM4f 

:= ( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 1.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 0.0, 1.0, 0.0 ) 

.- .- ‘POS.Z.M3‘ 
:= f Z f  
:= ‘0.0‘ 

:= “3‘ 

:= ( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 1.0, 0.0, 0.0 9 
:= ( 0.0, 1.0, 0.0 ) 

:= ‘POS.X.M3‘ 

.- ‘Xf .- ‘0.0‘ 

.- “3, .- .- .- 
:= ( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 1.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 0.0, 1.0, 0.0 ) 

:= ‘POS.PHI.Ml‘ 

:= ‘ORIENTATION, 
:= ’0.0‘ 

:= fM1f 

:= ( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 1.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 0.0, 1.0, 0.0 ) 

:= ‘POS.Z.Mlf 

:= ‘Z’ 
:= ‘0.0, 

:= fM1f 

:= ( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 1.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 0.0, 1.0, 0.0 ) 

:= ’USER‘ 

- 28 - 



U P  
JOINTS 
CREATE REVOLUTE.JOINT 

NAME 
BODY.1.NAME 
BODY.2.NAME 
P.ON.BODY.l 
P.0N.BODY.2 
Q.ON.BODY.l 
Q.0N.BODY.2 
R.OM.BODY.1 
R.0N.BODY.2 
MODE o 1 
NODE. 2 

UP 
UP 
CREATE BODY 

NAME 
CENTER.OF.GRAVITY 
TYPE.ANGULAR.COORD 
ANGLE. 1 
ANGLE. 2 
ANGLE e 3 
FIXED.TO.GROUND 
MASS 
1NERTIA.XXL 
1NERTIA.YYL 
1NERTIA.ZZL 
1NERTIA.XYL 
1NERTIA.XZL 
1NERTIA.YZL 
XG . FORCE 
YG. FORCE 
ZG. FORCE 
XL. TORQUE 
YL. TORQUE 
ZL. TORQUE 
CURVE. XGF 
CURVE. YGF 
CURVE. ZGF 
CURVE. XLT 
CURVE. YLT 
CURVE. ZLT 
SIGN. EO 
ANGULAR. UNITS 
FLEXIBLE 
SUPERELEMENT 

UP 
CREATE BODY 

NAME 
CENTER.OF.GRAVITY 
TYPE.ANGULAR.COORD 
ANGLE. 1 
ANGLE. 2 
ANGLE. 3 
FIXED.TO.GROUND 
MASS 
1NERTIA.XXL 
1NERTIA.YYL 
1NERTIA.ZZL 
1NERTIA.XYL 
1NERTIA.XZL 
INERTIA. Y ZL 
XG . FORCE 

:= 'REV.MOTORANKER' 
:= 'MOTORANKER' 
:= 'FRAME' 
:= ( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 1.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 1.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 0.0, 1.0, 0.0 ) 
:= ( 0.0, 1.0, 0.0 ) 
:= 'O '  .- i ö i  .- 

:= 'MI' .- .- ( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
:= 'PARAMETERS' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= 'FALSE' 
:= '5' 
:= '1.0' 
:= '1.0' 
:= f 1 .0 '  
:= '0.0' 
:= '0.0' .- '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'POSITIVE' 
:= 'RADIANS' 
:= 'FALSE' 
:= 'FALSE' 

.- 

:= fM2f 
:= ( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
:= 'PARAMETERS' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= 'FALSE' 

:= '1.0' 
:= '1.0' 
:= '1.8' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 

:= flE-11 



YG. FORCE 
ZG. FORCE 
XL . TORQUE 
YL. TORQUE 
ZL. TORQUE 
CURVE. XGF 
CURVE. YGF 
CURVE. ZGF 
CURVE. XLT 
CURVE. YLT 
CURVE. ZLT 
SIGN. EO 
ANGULAR e UNITS 
FLEXIBLE 
SUPERELEXENT 

UP 
CREATE BODY 

NAME 
CENTER.OF.GRAVITY 
TYPE.ANGULAR.COORD 
ANGLE. 1 
ANGLE. 2 
ANGLE. 3 
FIXED.TO.GROUND 
MASS 
1NERTIA.XXL 
1NERTIA.YYL 
1NERTIA.ZZL 
1NERTIA.XYL 
1NERTIA.XZL 
1NERTIA.YZL 
XG . FORCE 
YG. FORCE 
ZG. FORCE 
XL . TORQUE 
YL. TORQUE 
ZL. TORQUE 
CURVE. XGF 
CURVE. YGF 
CURVE. ZGF 
CURVE. XLT 
CURVE. YLT 
CURVE. SLT 
SIGN. EO 
ANGULAR. UNITS 
FLEXIBLE 
SUPERELEMENT 

UP 
CREATE BODY 

NAME 
CENTER.OF.GRAVITY 
TYPE.ANGULAR.COORD 
ANGLE. 1 
ANGLE. 2 
ANGLE. 3 
FIXED.TO.GROUND 
MASS 
1NERTIA.XXL 
1NERTIA.YYL 
1NERTIA.ZZL 
1NERTIA.XYL 
INERTIA.XZL 
1NERTIA.YZL 
XG . FORCE 

:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' .- '0.0' 
:= '0.0' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'POSITIVE' 
:= 'RADIANS' .- i jqQ-SEi  

:= 'FALSE' 

.- 

.- 

:= 'M3' 

:= 'PARAMETERS' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= 'FALSE' 
:= '5E-2' 
:= '1E-4' 
:= '1E-4' 

:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'POSITIVE' 
:= 'RADIANS' 
:= 'FALSE' 
:= 'FALSE' 

:= ( 0.0' 0.0, 0.0 ) 

:= ' IE-$' 

:= 'M4' 
:= ( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
:= 'PARAMETERS' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= 'FALSE' 
:= '5E-2' 
:= '1E-5' 
:= '1E-5' 
:= '1E-51 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 



YG. FORCE 
ZG. FORCE 
XL . TORQUE 
YL. TORQUE 
ZL . TORQUE 
CURVE. XGF 
CURVE. YGF 
CURVE. ZGF 
CURVE. XLT 
CURVE. YLT 
CURVE. ZLT 
SIGN. EO 
ANGULAR. UNITS 
FLEXIBLE 
SUPERELEMENT 

UP 
CREATE BODY 

NAME 
CENTER.OF.GRAVITY 
TYPE.ANGULAR.COORD 
ANGLE. 1 
ANGLE. 2 
ANGLE. 3 
FIXEDeTOeGROrJGJB 
MASS 
1NERTIA.XXL 
1NERTIA.YYL 
1NERTIA.ZZL 
1NERTIA.XYL 
1NERTIA.XZL 
1NERTIA.YZL 
XG. FORCE 
YG. FORCE 
ZG. FORCE 
XL . TORQUE 
YL. TORQUE 
ZL. TORQUE 
CURVE. XGF 
CURVE. YGF 
CURVE. ZGF 
CURVE. XLT 
CURVE. YLT 
CURVE. ZLT 
SIGN. EO 
ANGULAR. UNITS 
FLEXIBLE 
SUPERELEMENT 

UP 
CREATE BODY 

NAME 
CENTER.OF.GRAVITY 
TYPE.ANGULAR.COORD 
ANGLE. 1 
ANGLE. 2 
ANGLE. 3 
FIXED.TO.GROUND 
MASS 
1NERTIA.XXL 
1NERTIA.YYL 
1NERTIA.ZZL 
INERTIA-XYL 
1NERTIA.XZL 
1NERTIA.YZL 
XG. FORCE 

:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'POSITIVE' 
:= 'RADIANS' 
:= 'FALSE' 
:= fJ77LSE' 

:= 'FRAME' 

:= 'PARAMETERS' 
:= '0.0' 
:= '0.0' .- '0.0' 
:= 'TRUE' 
:= '10' 
:= '1E5' 
:= '1E5' 
:= '1E5' 
:= '1E5' 
:= '1E5' 
:= '1E5' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'POSITIVE' 
:= 'RADIANS' 
:= 'FALSE' 
:= 'FALSE' 

:= ( 0.0, 0.0, 0.0 ) 

.- 

:= 
:= .- .- 
e -  
.- 
:= .- .- 

'MOTORANKER' 

' P W E T E R S  ' 
'0-0' 
'0.0' 
'0.0' 
'FALSE' 
'1.0' 
'2.253-5' 
'2.253-5' 
' 2.253-5 
'0.0' 
'0.0' 
'0.0' 
'0.0' 

( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
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YG. FORCE 
ZG. FORCE 
XL . TORQUE 
YL. TORQUE 
ZL. TORQUE 
CURVE. XGF 
CURVE. YGF 
CURVE. ZGF 
CURVE. XLT 
CURVE. YLT 
CURVE. ZLT 
SIGN. EO 
ANGULAR. UNITS 
FLEXIBLE 
SUPERELEMENT 

UP 
CREATE INITIAL.CONDITION 

NAME 
BODY.1.NAME 
BODY.2.NAME 
ELEMENT.NAME 
TYPE.INITIAL.COND 
INITIAL. VALUE 
TIME-DERIVATIVE 
OMEGA. Y 
OMEGA. Z 
P.ON.BODY.l 
P.0N.BODY.2 
EXTRA.COORD 
ANGULAR.UNITS 

UP 
CREATE INITIAL.CONDITION 

NAME 
BODY.1.NAME 
BODY. 2. NAME 
ELEMENT.NAME 
TYPE.INITIAL.COND 
1NITIAL.VALUE 
TIME.DERIVATIVE 
OMEGA. Y 
OMEGA. Z 
P.ON.BODY.l 
P.0N.BODY.2 
EXTRA.COORD 
ANGULAR. UNITS 

UP 
CREATE INITIAL.CONDITION 

NAME 
BODY.1.NAME 
BODY.2.NAME 
ELEMENT.NAME 
TYPE.INITIAL.COND 
1NITIAL.VALUE 
TIME.DERIVATIVE 
OMEGA. Y 
OMEGA. Z 
P.ON.BODY.l 
P.0N.BODY.2 
EXTRA.COORD 
ANGULAR. UNITS 

UP 
CREATE INITIAL.CONDITION 

NAME 
BODY.1.NAME 

'0.0' 
'0.0' 
'0.0' 
'0.0' 
'0.0' 
' NONE ' 
' NONE u 
' NONE ' 
' NONE ' 
' NONE ' 
' NONE ' 
'POSITIVE' 
CRADIANS ' 
f FALSE; 
FALSE ' 

:= '1NIT.Ml.Y' 

:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'y' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 
:= '0.0' 

:= 'Ml' 

:= ( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
:= 'O' 
:= JRBDIANS' 

'INIT.M2.Yf 
'M2' 
' NONE ' 
' NONE ' 
'Y' 
'0.0' 
'0.0' 
'0.0' 
'0.0' 
( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
'O' 
' RADIANS ' 

'INIT.W4.YP 
'M4' 
' NONE ' 
' NONE ' 
'Y' 
'0.0' 
'0.0' 
'0.0' 
'0.0' 
( 0.0, 0.0, 0 . 0  9 
( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
'O' 
BRADIANS ' 

:= 'INIT.M4.PHIf 
:= f M 4 f  
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BODY.2.NAME 
ELEMENT.NAME 
TYPE.INITIAL.COND 
1NITIAL.VALUE 
TIME.DERIVATIVE 
OMEGA. Y 
OMEGA. Z 
P. ON. BODY. 1 
P.0N.BODY.2 
EXTRA.COORD 
ANGULAR. UNITS 

UP 
CREATE INITIAL.CONDITION 

NAME 
BODY.1.NAME 
BODY.2.NAME 
ELEMENT. NAME 
TYPE.INITIAL.COND 
1NITIAL.VALUE 
TIME.DERIVATIVE 
OMEGA. Y 
OMEGA. Z 
P.ON.BODY.l 
P.OM,BQDY.2 
EXTRA.COORD 
ANGULAR. UNITS 

UP 
CREATE INITIAL.CONDITION 

NAME 
BODY.1.NAME 
BQDY.2.NAME 
ELEMENT.NAME 
TYPE.INITIAL.COND 
INITIAL.VALIJE 
TIME.DERIVATIVE 
OMEGA. Y 
OMEGA. 2 
P.ON.BODY.l 
P.0N.BODY.2 
EXTRA.COORD 
ANGULAR. UNITS 

UP 
CREATE INITIAL.CONDITION 

NAME 
BODY.1.NAME 
BODY.2.NAME 
ELEMENT.NAME 
TYPE.INITIAL.COND 
1NITIAL.VALUE 
TIME.DERIVATIVE 
OMEGA. Y 
OMEGA. Z 
P.ON.BODY.l 
P.0N.BODY.2 
EXTRA.COORD 
-9NGU-AR e maas 

UP 

'NONE' 
' NONE ' 
'ORIENTATION' 
'0.0' 
'0.0' 
'0.0' 
'0.0' 
( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
'O' 
'RADIANS' 

'INIT.M3.PHI' 
'M3 * 
'NONE' 
'NONE ' 
'ORIENTATION' 
'0.0' 
'0.0' 
'0.0' 
'0.0' 
( 0.0, o * o ,  0.0 ) 
( 0.0, 0.0, 0.0 1 
'O' 
'RADIANS' 

:= 'INIT.M3.Y' 

:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'y' 
:= '0.0' .- '0.0' 
:= '0.0' .- '0.0' 

:= 'M3' 

.- 

.- 
:= ( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
:= ( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
:= 'O' 
:= 'RADIANS' 

:= 
:= .- .- 
:= 
:= .- .- .- .- 
:= .- .- .- .- 
.- .- 
:= .- .- 

'1NIT.MOT.PHI' 
'MOTORANKER' 
' NONE ' 
' NONE ' 
'ORIENTATION' 
'0.0' 
'0.0' 
'0.0' 
'0.0' 
( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
( 0.0, 0.0, 0.0 ) 
'O' 
'RADIANS' 
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C SIGNAL.FOR 

SUBROUTINE signal(T, MOMENT) 
C MOMENT OP AANDRIJFROL ALS FUNKTIE VAN T 

C INVOER: 

C UITVOER: 
REAL*8 T 

REAL*8 MOMENT 

C BEGIN 
IF ( T .LT. 0.15 ) THEN 

ELSE IF ( T .LT. 0.3 ) THEN 

ELSE IF ( T .LT. 0.5 ) THEN 

ELSE IF ( T .LT. 0.65 ) THEN 

ELSE IF ( T .LT. 0.8 ) THEN 

ELSE 

END IF 

MOMENT = 0.2 

MOMENT = -0.2 

MOMENT = O 

MOMENT = -0.2 

MOMENT = 0.2 

MQMEMT = O 

C EINDE 

RETURN 
END 
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C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
c 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

PARAM. COMMON 

AR = REFERENTIELENGTE LINKERRIEMDEEL 
D = EXPANSIE VAN DE ROL-AS-AFSTAND 
EA = RIEMSTIJFHEID [NI 
FW = COULOMBSEWRIJVINGSKRACHT OP DE SLEDE 
IO = OVERBRENGINGSVERHOUDING 
J3 = TRAAGHEIDSMOMENT VAN DE AANDRIJFROL 
J4 = TRAAGHEIDSMOMENT VAN DE SPANROL 
JM = TRAAGHEIDSMOMENT VAN HET MOTOR-ANKER 
K2 = STIJFHEID VAN DE RIEMBLOKVEREN 
K3 = STIJFHEID VAN DE AANDRIJFROLBEVESTIGING 
IK4 = STIJFHEID VAN DE SPANROLBEVESTIGING 
KSTER = GROTE STIJFHEID 
L1 = REFERENTIE ROL-AFSTAND 
L2 = LENGTE RIEMBLOKJE 
M1 = MASSA VAN DE SLEDE 
M2 = MASSA VAN HET RIEMBLOKJE 
M3 = MASSA VAN DE AANDRIJFROL 
M4 = MASSA VAN DE SPANROL 
R = STRAAL VAN DE RIEMROLLEN 
S = SPELING TUSSEN RIEMBLOKJE EN SLEDE 
V = MAX. INDR. VAN EEN VEER VAN HET RIEMBLOKJE 

PROBLEEMPARAMETERS : 
COMMON/PARAM/ 

& AR, D, EA, FW, IO, 
& J3, J4, JM, K2, K3, 
& K4, KSTER, L1, L2, M1, 
& M2, M3, M4, R, S, 
& V 

REAL*8 
& AR, D, EA, FW, IO, 
& J3, J4, JM, K2, K3, 
& K4, KSTER, L1, L2, M1, 
& M2, M3, M4, R, S, 
& V 



B9 L Q G I  B,3 ~ P m .  DRT 
1E-1, OE-3, 5E4, 10E0, 4.625 

1E-4, 1E-5, 2.253-5, 5E3, 1E6 

2E5, 1E5, 1.35E0, 4E-2, 5E0 

1E-1, 5E-2, 5E-2, 1E-2, OE-2 

2E-2 

AR, D, EA, FW, IO 

J3, J4, JM, K2, K3 

K4 I 

M2, 

V 

C 
C 
c 
C 
C 

C 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
c 
C 
C 
C 

L2, M1 

S 

REFERENTIELENGTE LINKER RIEMDEEL 
EXPANSIE VAN DE ROL-AS-AFSTAND 
RIEMSTIJFHEID [NI 
COULOMBSE WRIJVINGSKRACHT OP DE SLEDE 
OVERBRENGINGSVERHOUDING 

TRAAGHEIDSMOMENT 
TRAAGHEIDSMOMENT 
TRAAGHEIDSMOMENT 
STIJFHEID VAN DE 
STIJFHEID VAN DE 

STIJFHEID VAN DE 
GROTE STIJFHEID 

VAN DE AANDRIJFROL 
VAN DE SPANROL 
VAN HET MOTOR-ANKER 
RIEMBLOKVEREN 
AANDRIJFROLBEVESTIGING 

SPANROLBEVESTIGING 

REFERENTIE ROL-AFSTAND 
LENGTE RIEMBLOKJE 
MASSA VAN DE SLEDE 

MASSA VAN HET RIEMBLOKJE 
MASSA VAN DE AANDRIJFROL 
MASSA VAN DE SPANROL 
STRAAL VAN DE RIEMROLLEN 
SPELING TUSSEN RIEMBLOKJE EN SLEDE 
MAX. INDR. VAN EEN VEER VAN HET RIEMBLOKJE 



SUBROUTINE parread 

INCLUDE ‘/users/sun2/marjan/xy/xynag/par.com‘ 

OPEN( 10, FILE=’/users/sun2/marjan/xy/xynag/par.dat~, 

C GEEFT DE PARAMETERS EEN WAARDE 

& STATUS = OLD‘ ) 

READ ( 10, * ) 

& AR! D, EA, FW, IO, 
& J3, J4, JM, K2, K3, 
t i  K4, MSTER, L1, L2, M1, 
& M2, M3, M4, R, S, 
& V  

CLOSE (10) 

RETURN 

END 
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pJ"-iLQGE C.'l í'12cLjg- 2 D a  i 
C FRC48: Force calculations for user-defined force elements (2D). 

SUBROUTINE FRC48 ( UDF, IUDF, NUDF, NPTRS, MPTRS, TIME, 
& Q, QD, QDD, XQ, XQD, XQDD, NXCRD, FRC, 
& XFRC, RB, NRB, NPRB, NTYPES, NELEMS, 
& A, NMAX, IA, MMAX, IPRDCT, INFOF, ERRCOD, 
& NODVEC, NUMNOD, STAVEC, NUMSTA ) 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
6 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

NUDF.....Number of user-defined force elements in the input data. 
(This variable has a minimum value of 1 for array dec- 
laration purposes.) 

NPTRS. ... Number of real (double precision) data stored €or each 
user-defined force element. 
value of 1 for array declaration purposes.) 

MPTRS. 
element. (This variable has a minimum value of 1 for 
array declaration purposes.) 

TIME.....Current time in the model simulation. 
Q. ....... Array of displacement values for all rigid body coor- 
QD ....... Array of velocities of all rigid body coordinates. 
QDD ...... Array of accelerations of all rigid body coordinates. 
XQ ....... Array of displacement values for all extra generalized 
XQD ...... Array of velocities of all extra generalized coordinates. 
XQDD ..... Array of accelerations of all extra generalized coor- 

(This variable has a minimum 

.Number of integer data stored for each user-defined force 

dinates in the model. 

coordinates in the model. 

dinates. 
NXCRD. ... Number of extra generalized coordinates in the model. 

(This variable has a minimum value of 1 for array dec- 
laration purposes.) 

RB.......Array of real (double precision) data for each rigid body 
in the model. 

NRB......Number of rigid bodies in the model. 
NPRB.....Number of real (double precision) data stored for each 

NTYPES ... Number of different element types available in DADS. 
NELEMS...Number of occurrances of each element type in the model. 
A........Array of all real (double precision) data used in the 

NMAX.....Length of the A array. 
IA ....... Array of all integer data used in the analysis. 
MMAX.....Length of the IA array. 
IPRDCT ... Flag used to identify the type of integration step cur- 

rently being performed: 
If IPRDCT = O, this is a corrector step. 
If IPRDCT >= 1, this is a predictor step. 

INFOF .... FORTRAN file unit number for the DADS information file. 

rigid body in the model. 

analysis. 

Error, warning, or other informational messages can be 
written to this file if so desired. 

NODVEC...Vector of all control system nodes. 
NUMNOD...Number of control system nodes. 
STAVEC...Vector of state variable values from controls. 
NUMSTS...Number of state variable values. 

INTEGER NUDF, NPTRS, MPTRS, NXCRD, NRB, NPRB, NTYPES, 
& NELEMS (NTYPES) , NMAX, MMAX, IA ( O :MMAX) , IPRDCT, 



& INFOF, NUMNOD, NUMSTA 

DOUBLE PRECISION TIME, Q (3, NRB) , QD (3, NRB) , QDD ( 3 ,  NRB) I 
& XQ (NXCRD) , XQD (NXCRD) , XQDD (NXCRD) , 
& RB(NRB,NPRB), A(O:NMAX), NODVEC(*), 
& STAVEC ( * ) 

C 

C 
C UDF ...... Array of real (double precision) data for all user- 
C defined force elements in the model. 
C 
C in the model. 
C 
C model. 
C 
C the model. 
C 

C---Arguments read and modified----------------------------------------- 

IUDF ..... Array of integer data for all user-defined force elements 
FRC ...... Array of forces for each rigid body coordinate in the 
XFRC ..... Array of forces for each extra generalized coordinate in 

INTEGER IUDF(MPTRS,NUDF) 
DOUBLE PRECISION UDF(NPTRS,NUDF), FRC(3,NRB), XFRC(NXCRD) 

INCLUDE ~/users/sun2/marjan/xy/xynag/par.comf 

COMMON/BODYNUMMERS/ NMl,NM2,NM3,NM4,NMOT 
INTEGER NM1, NM2, NM3, NM4, NMOT 

REAL*8 HULP, FPOS, FNEG, VDELTA, MOMENT, 
& F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 

C HULP, FPOS, FNEG = Hulpvariabelen 
C VDELTA = Grenssnelheid 
C MOMENT = Aandrijfmoment 
C F1, Fe, F3, F4, F5, F6, F7 = Overige userforcec 
C 
C VDELTA heeft een positieve waarde. Als de snelheid van 
C de slede in absolute zin groter is dan VDELTA wordt het 
C Coulomb-wrijvings-model gehanteerd. 

C 
C 
C 

SPL48 .... Function used to return various values associated with a 
point on a particular curve data element. 

EXTERNAL SPL48, signal 
DOUBLE PRECISION SPL48 
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C 

C 

C 
C 

C 

c 

C 

C 

C 

have occurred yet. 

ERRCOD = O 

BEGIN AANDRIJFMOMENT 
CALL signal(TIME,MOMENT) 

BEGIN BEREKENING KRACHTEN 
BEGIN F1 
VDELTA = 1D-3 
IF ( QD(1,MMl) .GT. VDEETA ) THEN 

F1 = F W  
ELSE IF ( QD(1,NMl) .ETe -VDELTA ) THEN 

F1 = -FW 
ELSE 

F1 = QD(l,NMl)/VDELTA * FW 
END IF 

BEGIN F2; 
HULP = Q(l,NM2) - Q(1,m1) 

FPOS = 
ELSE IF ( 

FPOS = 
ELSE 

FPOS = 
ENDIF 

IF ( V .LT, WULP ) THEN 
KSTER * ( HULP - V ) + K2 * V 
O .LT. HULP ) THEN 
K2 * HULP 
O 

IF ( HULP 
FNEG = 

ELSE IF ( 
FNEG = 

ELSE 
FNEG = 

ENDIF 

F2 = FPOS 

BEGIN F3 EN 
F3 = - K3 
F4 = K4 * 

.LT. -(V+S) ) THEN 
KSTER * ( HULP + V+S ) - K2 * V 
HULP .LT. -S ) THEN 
K2 * ( HULP + S ) 

O 

+ FNEG 

BEGIN F5 
HULP = Q(l,NM4) + Q(3,NM4) * R - Q(1rNM2) 
IF ( HULP .GT. O ) THEN 

ELSE 

END IF 

F5 = HULP / ( Li - ( AR + L2 + Q(l,NM2) ) ) * EA 
F5 = O 

BEGIN F6 
HULP = Q(l,NM2) - ( Q(1,NM3) + Q(31NM3) * R 
IF ( HULP .GT. O 1 THEN 

ELSE 

END IF 

F6 = HULP / ( AR + Q(l,NM2) ) * EA 
F6 = O 

BEGIN F7 
HULP = ( Q(ltNM4) - Q(3tw4) * R 

Ei - ( Q(l,NM3) - Q(3tNM3) * R 
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IF ( HULP .GT. O ) THEN 

ELSE 

END IF 

F7 = HULP / L1 * EA 
F7 = O 

C EINDE BEREKENING KRACHTEN 

C BEGIN AANPASSEN KRACHTENSOMMEN 
FRC(3,NMOT) = FRC(3,NMOT) + MOMENT 
FRC(1,NMl) = FRC(1,NMl) - F1 + F2 
FRC(l,NM2) = FRC(l,NM2) - F2 + F5 - F6 
FRC(l,NM3) = FRC(l,NM3) + F3 + F6 + F7 
FRC(3,PIaM3) = FR@(3,PJP43) + ( F6 - F7 ) * R 
FRC(l,NM4) = FRC(l,NM4) + F4 - F5 - F7 
FRC(3,W4) = FRC(3,NE/14) + ( -F5 i F7 ) * R 

UDF(1,l) = F1 
UDF(2,l) = F2 
UDF(3,l) = F3 
UDF(4,l) = F4 
UDF(5,l) = F5 
UDF(6,l) = F6 
UDF(7,l) = F7 
TJDF(8, l )  = MOMENT 

RETURN 
END 

C SUBROUTINE VOOR HET BEREKENEN VAN HET AANDRIJFMOMENT: 

C END 
INCLUDE ~/users/sun2/mar~an/xy/xynag/signal.for' 



B9lOcE C,2 /i\lyB-ZD_F 
C IN48: Reads and stores input data for user-defined forces (SD). 

SUBROUTINE IN48 ( UDF, IUDF, NUDF, NPTRS, MPTRS, ZYXUNT, 
& STARTU, INFOF, BODMOD, CRVMOD, ERRCOD ) 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 

NUDF.....Number of user-defined force elements in the input data. 
(This variable has a minimuin value of 1 for array dec- 
laration purposes.) 

MPTRS,,..Number of real. (double precision) data stored for each 
user-defined force element. (This variable has a minimum 
value of 1 for array declaration purposes.) 

MPTRS....Number of integer data stored for each user-defined force 
element. (This variable has a minimum value of 1 for 
array declaration purposes.) 

ZYXUNT ... File of character data read into a direst access file 
from the DADS input file. This is used in this 
subroutine in order to read any userdefined force 
element data and store it in the appropriate data arrays. 

STARTU...Pointer to the record in the ZYXUNT file at which the 
data for the first user-defined force element starts. 

INFOF....FORTRAN file unit number for the DADS information file. 
Error, warning, or other informational messages can be 
written to this file if so desired. 

BODMOD ... Element type number of the rigid body module. Can be 
used to map body names to body numbers via the GETNUM 
function. 

Can be 
used to map curve data element names to curve data 
element numbers via the GETNUM function. 

CRVMOD...Element type number of the curve data module. 

INTEGER NUDF, NPTRS, MPTRS, STARTU, ZYXUNT, INFOF, BODMOD, CRVMOD 

Ce-- Arguments read and modified----------------------------------------- 
C none 
C 

C 
C UDF ...... Array of real (double precision) data for all user- 
C defined force elements in the model. 
C IUDF ..... Array of integer data for all user-defined force elements 
C in the model. 
C ERRCOD...Error condition flag. 
C 

C---Return-only arguments----------------------------------------------- 

INTEGER IUDF(MPTRS,NUDF), ERRCOD 

DOUBLE PRECISION UDF(NPTRS,NUDF) 
C 

INCLUDE ~/users/sun2/marjan/xy/xynag/par.com' 

COMMON/BODYNUMMERS/ "41, NM2, NM3, "44, NMOT 
INTEGER NM1 , NM2, NM3, NM4, NMOT 



C---Local variables----------------------------------------------------- 
C 
C PNTR.. ... Pointer used to step through the internal file HLDINP and 
C 
C defined force element in the input data. 
C 
C encountered in the execution of a 1/0 statement. 
C 
C the ZYX file 
C NEXT ..... Pointer to the next element of this kind in the direct access 
C file 
C LINK.....The field in the direct access file that holds pointers 
C I..,.e...Eoop counter. 
C 

point to the location of the first record for each user- 

A zero value indicates no error IOSTAT...FORTRAN 1/0 error flag. 

BUF ...... Temporary buffer holding the latest line of input read from 

INTEGER PNTH, IOSTAT, I, NEXT, LINK 

CHARACTER*80 BUF 

C GETNUM..,Given the element type number (i.e., module number) and 
C an element name, this function returns the element num- 
C ber. A zero function value means either the named ele- 
C ment doesn't exist or the input values are invalid. 
C 

EXTERNAL GETNUM, PNTERR, READFM, parread 
INTEGER GETNUM 

C--- If one or more extra outputfiles will be used to report user- 
C defined force output data, they could be opened at this point. 

C--- §et the pointer to the first line of data for the first user- 
C defined force element. 

PNTR = STARTU 

C--- Loop to read in and process the data for each user-defined force 
C element in the input data. 

DO 1000 I=l,NUDF 

C--- Read the data on the first record for this user-defined force 
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C element. 

CALL READFM (PNTR, BUF, NEXT, IOSTAT ) 

C--- If there was an error reading the direct access file .ZYX, report 
C it and return. 

IF ( IOSTAT .NE. O ) THEN 
ERRCOD = 21048 
RETURN 

ENDIF 

READ ( BIJF, 15, ERR=lOû, IûSTAT=IO§TAT ) 
15 FORMAT (BN 1OX) 

C--- If there was a read error, report it. 

100 CONTINUE 
IF ( IOSTAT .NE. O ) THEN 

CALL PNTERR ( 1069, ' I f  

& f I I f I f 

& 

f f  I f  I f  f f  I f  f f  

f f  I f  
I I O )  

ERRCOD = 21048 
ENDIF 

C--- Read the data on the second record for this user-defined force 
C element. Copy this code for further records, making sure you 
C increment PNTR value in READFM for each additional record. 
C ie.. third reord is PNTR+2, fourth record is PNTR+3, etc. 

CALL READFM (PNTR+l, BUF, LINK, IOSTAT ) 

C--- If there was an error reading the direct access file .ZYX, return. 

IF ( IOSTAT .NE. O ) THEN 
ERRCOD = 21048 
RETURN 

ENDIF 

READ ( BUF, 125, ERR=2001 IOSTAT=IOSTAT ) 
125 FORMAT (BN) 

C--- If there was a read error, report it 

200 CONTINUE 
IF ( IOSTAT .NE. O ) THEN 

CALL PNTERR ( 1069, I ,  I I  I I  
f f  f f  I f  I f  f f  I I  

I I I I I I 

I ' , O >  f f  
& 
& 

ERRCOD = 21048 
ENDIF 

C--- Continue to read data from however many records exist for each 
C user-defined force element. Following this, any input data error 
C checking can be performed. 

C--- Set the pointer to the first record for the next user-defined 
C force element. 

PNTR = NEXT 

1000 CONTINUE 

RETURN 



END 

C SUBROUTINE OM PARAMETERWAARDEN TE LEZEN 
INCLUDE f/users/sun2/marjan/xy/xynag/parread.forf 

C END 



ASP (A, SP, S )  
A =te vermenigvuldigen 3x3 (transformatie-)matrix. Hiervoor kan men ook gebruik maken van 

de array met bodygebonden waarden. Men hoeft alleen de eerste waarde van de matrix 
te vermelden, nml RB(38,B(I)). DADS vult de overige waarden uit de matrix zelf aan. 

SP =te vermenigvuldigen 3x1 matrix. 
S =resulterende 3x1 matrix. 

ETS(P,S,R) 
P =te ver-.~lenig-y-üidiyen 4x1 matrix met Eùleï PaïzTeteïs. Men kan hieï gebxik maker, van de 

waarden welke direct uit het systeem te lichten zijn. Men hoeft alleen de eerste 
waarde uit de array te vermelden, nml Q(4,B(I)). DADS vult de overige waarden zelf 
aan en genereert vervolgens zelf de matrix ‘E‘. 

S =te vermenigvuldigen 3x1 matrix. 
R =resulterende 4x1 matrix. 

EV4 (P,V,SH) 
P =te vermenigvuldigen 4x1 matrix met Eulerparameters. Men kan hier gebruik maken van de 

waarden welke direct uit het systeem te lichten zijn. Men hoeft alleen de eerste 
waarde uit de array te vermelden, n m l  Q ( 4 , B ( I ) ) .  DADS vult de overige waarden zelf 
aan en genereert vervolgens de matrix ‘E‘. 

V =te vermenigvuldigen 4x1 matrix. 
SH =resulterende 3x1 matrix. 

GTS(P,S,C) 
P =te vermenigvuldigen 4x1 matrix met Eulerparameters. Men kan hier gebruik maken van de 

waarden welke direct uit het systeem te lichten zijn. Men hoeft alleen de eerste 
waarde uit de array te vermelden, nml Q(4,B(I)). DADS vult de overige waarden zelf 
aan en genereert vervolgens zelf de matrix ‘ G r .  

S =te vemenigvuldigen 3x1 matrix. 
C =resulterende 4x1 matrix. 

GT4 (P,V,T) 
P =te vermenigvuldigen 4x1 matrix met Eulerparameters. Men kan hier gebruik maken van de 

waarden welke direct uit het systeem te lichten zijn. Men hoeft alleen de eerste 
waarde uit de array te vermelden, nml Q(4,B(I)). DADS vult de overige waarden zelf 
aan en genereert vervolgens de matrix ‘GI. 

V =te vermenigvuldigen 4x1 matrix. 
T =resulterende 3x1 matrix. 



ò 
P 
O 

x 
m 

h h n ö O 

x 

ui 

m 

O 


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Symbolenlijst
	1. Inleiding
	2. De xy-tafel
	3. DADS-verwerking 2D
	4. DADS-verwerking 3D
	5. Evaluatie
	Literatuur
	Bijlages

