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Voorwoord
Deze korte handleiding moet gezien worden als een inleiding voor beginners in EEM
onderzoek met het pakket ABAQUS. Het is dus geen handleiding voor gevorderden
of lijst met oplossingen voor bepaalde problemen.

Deze handleiding is voortgekomen uit noodzakelijkheid. Toen ik in november 1993
begon met EEM-onderzoek waren er maar weinig mensen bij de seetie
Omvormteehnologie die ervaring hadden met ABAQUS. Veel mensen, i.h.b. Mark
Kessels en Due Tran heb ik toen moeten lastig vallen voor raad en daad omtrent
ABAQUS en aanverwante zaken. Veel tips heb ik toen genoteerd waaruit deze
handleiding is voortgekomen. Hopelijk worden hierdoor in de toekomst
bovengenoemde heren en ondergetekende pas later om hulp gevraagd.

Paul Barten
juli 1995
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Aigemeen

ABAQUS is een EEM-pakket dat werkt onder het besturingsprogramma UNIX (vgl.
WP werkt onder MS-DOS). Momenteel is het zo dat men ABAOUS 5.4 kan draaien
op de werkstations (de blauwe Indy's van Siligon Graphics) in de CAE-zaal (W-hoog
3.06a) maar ook op de Obelix (de oude benaming is Challenge) in het
rekencentrum. Op de Obelix wordt gewerkt met ABAOUS 5.3. Het versdlil tussen
deze twee versies is niet bijster groot. Een account (recht om te mogen werken op
zo'n station) voor een werkstation in de CAE-zaal kan men aanvragen bij Alex Bron
(systeembeheerder). Voor een account op de Obelix moet men bij de Helpdesk in
het rekencentrum zijn (de benodigde handtekening is verkrijgbaar bij Cor van Rooij).
Hierna is het mogelijk om vanuit de CAE-zaal in te loggen op de Obelix in het
rekencentrum (het verdient aanbeveling om het uitgereikte password meteen te
veranderen in iets gemakkelijks; dit kan met het commando passwd).

P.L.IN.M. Barten 3 Handleiding EEM-onderzoek voor beginners



H1 Unix

1.1 Inleiding
Unix is het besturingsprogramma voor werkstations en netwerken (vgl. met MS
DOS voor PC's). Veel commando's zijn net iets anders dan in MS-DOS maar voeren
wei ongeveer hetzelfde uit. Er zijn echter ook verschillen, zo kan men in Unix
bijvoorbeeld een file een oneindig lange naam en extensie meegeven (in MS-DOS
is dit maximaal acht resp. drie karakters).

1.2 Commando's
telnet obelix.urc.tue.nl

CTRL-D
man [commando]
man -k [trefwoord]
passwd
Is
Is -I

Is -I sort + 2

Is -I I sort + 4
cd [piet]
cd
cd .,
mkdir [piet]
rmdir [piet]
rm [file1]
cp [file1] [file2]
mv [file1] [file2]
cat [filenaam]

cat [filenaam] I more

head [filenaam]
tail [filenaam]
compress [filenaam]
uncompress [filenaam]
elm

P.S. de [ ] niet intypen!!

=

=

=
=
=

=

=

=
=
=

=
=
=
=

=
=

=

=

=
=
=
=

inloggen op de obelix (op de TUE is telnet
obelix voldoende)
uitloggen uit een machine (b.v. obelix)
manual (uitleg) over [commando]
manual over trefwoord [trefwoord]
password veranderen
directory (.Z = gecomprimeerde files)
idem Is maar dan ook met datum,grootte
e.d.
directory geordend van kleinste file naar
grootste file
directory ordenen op datum
ga naar directory piet
ga naar terug naar rootdirectory
ga een directory hoger
nieuwe directory [piet] maken
directory [piet] verwijderen
[file1] verwijderen
copy [file1] naar [file2]]
move [file1] naar [file2]
print [filenaam] op scherm (vgl. met type in
MS-DOS)
print [filenaam] per pagina op scherm (vgl.
met type/P in DOS)
print eerste stuk van [filenaam] op scherm
print laatste stuk van [filenaam] op scherm
file compressen
file uncompressen
e-mail (eerste keer Mail intypen)

1.3 Printen (GLP)
Om files of plaatjes te printen op de aangesloten laserprinter typt men in : glp
Men kan ook 'glp [filenaam]' intypen. Men krijgt dan een menu waarna men kan
printen. Wil men direct printen dan typt men 'glp -N [filenaam]'. Let op dat de files
wei in het juiste formaat staan (postcript). Print men bijvoorbeeld een HPGL-file
(plotterfile) uit dan is het resulaat tientallen pagina's troep.
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1.4 FTP (File TransPort)
Met FTP kunnen files getransporteerd ('overhalen') worden van het ene station naar
het andere. Als een file op de Obelix staat dan kan men deze overhalen naar de
Indy's in de CAE-zaal met FTP of omgekeerd. Pas op met namen die in Unix langer
zijn dan acht karakters, deze worden door MS-DOS afgebroken na het achtste
karakter.

Dit gaat als voigt:

1. ftp [ww*] of ftp [obelix.urc.tue.nl]
2. [w* * * *] (accountnaam op 4,i * of obelix)
3. password CAE. t'/JOY
4. prompt (er wordt dan niet elke keer om bevestiging gevraagd)
5a. rnget (voor meer dan 1 file halen van doel, * toegestaan)
5b. get (voor 1 file, dus * niet toegestaan)
5c. mput (voor meer dan 1 file schrijven naar doel, * toegestaan)
5d. put (voor 1 file, dus * niet toegestaan)
6. bye (einde FTP, terug naar Unix/Dos)

Als men een file van de Obelix naar floppy wilt halen dan moet deze file eerst naar
de Indy's gehaald worden. De PC die in de CAE-zaal staat heeft een netwerkkaart.
Met FTP kan men dan de files van de Indy's afhalen (in een keer van de Obelix naar
floppydisk is niet mogelijk).
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H2 EEM-algemeen

Het principe van EEM-onderzoek is dat het werkstukmateriaal wordt opgedeeld in
een groot aantal kleine elementen. Dit EEM-model wordt dan berekend met
'ABAQUS implicit (versie 5.3)' (er is ook een explicit versie, zie verslag R.
Vloemans WPA 120021). Met ABAQUS kunnen niet-lineare problemen
geanalyseerd worden.
Naast de elementen waaruit het werkstukmateriaal is opgedeeld (de zogenaamde
solid-elementen) dienen er ook contactelementen (interface-elementen) gedefinieerd
te worden. Deze contactelementen zijn nodig om de overgang van de
solidelementen naar het starre gereedschap mogelijk te maken.

Nadat het EEM-model is opgesteld kan de eigenlijke berekening gestart worden. Een
EEM-model bestaat uit een of meerdere stappen (bijv. plooihouder omlaag, stempel
omlaag etc). De berekening bestaat dus ook uit een of meerdere stappen. Elke stap
wordt opgedeeld in een aantal incrementen. Binnen een increment kan nog een
aantal keer ge'itereerd worden voor men de oplossing van dat betreffende increment
bereikt heeft. Hierna wordt het volgende increment gestart met grootte die
anderhalf maal zo groot is als het vorige increment. Hierdoor convergeert de
oplossing sneller. Verloopt de convergentie langzaam dan wordt het volgende
increment kleiner genomen. Indien het aantal contactveranderingen groot is tijdens
een increment (bij omvormproblemen dus) kunnen er zich problemen voordien
waardoor de iteratie wordt afgebroken en er een nieuwe poging ('attempt') wordt
gemaakt met een kleiner (tijds)increment (zie ook .sta file biz. 15).
De grootte van het eerste increment kan worden ingevoerd. In principe dient men
deze 20 groot mogelijk te nemen zodat de berekening snel verloopt. De juiste
waarde van deze initiele incrementgrootte is een proces van 'trial and error'.

EEM-onderzoek kan algemeen opgedeeld worden in drie stadia te weten:

1. Pre-processing (Model opstellen)
2. Processing (Berekenen)
3. Post-processing (Resultaten weergeven)
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H3 Pre-processing
Onder pre-processing wordt verstaan het opstellen van het EEM-model. Deze fase
kost, uit ervaring, de meeste tijd. Het resultaat van deze fase is een inputfile voor
ABAQUS. De file moet extensie 'inp' hebben. In deze file staan de gegevens die
ABAQUS nodig heeft. Aigemeen is deze file grofweg als voigt opgebouwd:

1. Geometrie/Meshdefinitie
definieren knooppunten
definieren (contact)elementen

Men kan de geometrie en bijbehorende mesh op twee manieren definieren:
zelf genereren/programmeren
met IDEAS, dit is een geavanceerd CAE-pakket. Hiermee is het
mogelijk om zeer complexe geometrieen te tekenen.
Meshgeneratie is hiermee ook mogelijk. Van dit pakket, 'IDEAS
Master Series', is nog relatief weinig kennis binnen onze sectie
(wei binnen de sectie van CAE (ir. Kaas)). Er is een student
guide voor beginners met eenvoudige voorbeelden.

2. Materiaaldefinitie
3. Gereedschapsdefinitie
4. Interfacedefinitie (contactdefinitie, in ABAOUS 5.4 is er naast de oude een

nieuwe manier om het contact te definieren)
5. Definitie processtap(pen)

Er zijn twee editors beschikbaar 'jot' en de alom bekende verguisde en geroemde
VI-editor. VI verdient aanbeveling ook al zal dit de eerste tijd wennen zijn en tot
ergernis leiden. Maar de aanhouder wint ...
Voor uitleg over VI zie hoofdstuk 6.

De hierboven genoemde stappen worden hieronder uitgelegd aan de hand van een
standaard inputfile uit de ABAQUS Examples Manual. Het betreft hier
axisymmetrisch dieptrekken.

Aile ABAOUS-commando's beginnen met *. Deze staan in de ABAOUS
Standard Manual (in deelll staat achterin een register met een overzicht van
deze commando's)
de uitleg van elk commando staat tussen [ ]
als een regel begint met minstens * * dan zie ABAQUS dit als commentaar
een frequentie (FREQ) 'x' betekent dat ABAQUS na 'x' incrementen dit
commando dient uit te voeren.
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*HEADING [dit moet aan het begin van elk programma
staan]

** DIEPTREKKEN VAN EEN CYLINDRISCHE CUPJE MET CAX4R ELEMENTEN
* * ZIE OOK VOORBEELD 4-2-16 MANUAL ABADUS
*RESTART,WRITE, FRED = 100 [elke 100 incrementen schrijft ABADUS aile

informatie naar de restartfile benodigd voor
ABADUS Post]

************************************************************
**
* * KNOOPPUNTEN EN (CONTACT)ELEMENTEN DEFII\IIEREN
**
************************************************************
*NODE
1001,0.0,0.0

1251,74.00,0.0
5001,0.00,0.5
5251,74.00,0.5
*NGEN,NSET =CENTER

1001,5001,2000

*NGEN,NSET = EDGE
1251,5251,2000
*NFILL,NSET =WRKPC

CEI\ITER,EDGE,250,1

*NODE,NSET = DIE
10000,65.00,-10.00
*NODE,NSET = PUNCH
20000,0.0,50.00
*NODE,NSET = HOLDER
30000,65.00,50.00
*NSET,NSET = TOOLS
DIE, PUNCH, HOLDER
*NSET,NSET = ONDER,GENERATE

1001, 125 1, 1

*NSET,NSET = BOVEN,GENERATE
5001,5251,1

[definitie knooppunt]
[kn 00 p u ntnu m me r, x-coo rd i naat, y
coordinaat]

[automatisch genereren meerdere
knooppunten, de set knooppunten heet
,center']
[beginknooppunt, eindknooppunt,
stapgrootte in knooppuntnummer]

[automatisch genereren meerdere lagen
knooppunten, de set knooppunten heet
'wrkpc']
[beginset (Iinks),eindset (rechts), aantal
knooppunten per laag, stapgrootte in
knooppuntnummer

[definieren knooppuntset]

[a utomatisc h gene re ren mee rd e re
knooppunten, de set knooppunten heet
,onder', vergelijkbaar met commando
'NGEI\I']
[beginknooppunt, eindknooppunt,
stapgrootte in knooppuntnummer]
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[definitie solidelementen]
[elementnummer,4 knooppunten
waaruit element is opgebouwd; let
op: de volgorde moet tegen de klok
in gedefinieerd zijn]
[automatisch genereren meerdere
elementen, de set elementen heet
'blank']
[referentie element, aantal elemen
ten, increment in nummering
knooppunten horizontaal = 1, incr
ement in nummering elementen
horizontaal = 1, aantal element
lagen = 2, increment in nummering
knooppunten verticaal = 2000,
increment in nummering elementen
verticaal = 2000]
[definitie conctactelementen]
[elementnummer,2 knooppunten
waaruit element is opgebouwd,
referentieknooppunt van het
gereedschap waarmeen eventueel
contact wordt gemaakt]

*ELGEN,ELSET = BLANK

1001,250,1,1,2,2000,2000

*ELEI\IIENT,TYPE = IRS21 A
10001,1001,1002,10000

[de commando's voor elementen te genereren zijn vergelijkbaar met die voor
knooppunten]
*ELEMENT,TYPE = CAX4R,ELSET = BLANK
1001,1001,1002,3002,3q01

*ELGEN,ELSET = DIE
10001,250,1,1
*ELEMEI\IT,TYPE = IRS21 A
20001,5001,5002,20000
*ELGEN,ELSET = PUI\JCH
20001,250,1,1
*ELEMENT,TYPE = IRS21 A
30001,5100,5101,30000
*ELGEN,ELSET = HOLDER
30001 ,1 51 , 1, 1
*ELSET,ELSET=TOOLS
DIE,PUNCH,HOLDER
*ELSET,ELSET = ALL
BLANK,TOOLS
*ELSET,ELSET = ONDER, GENERATE
10001,10251,1
*ELSET,ELSET=BOVEN,GENERATE
20001,20251,1
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***********************************************************
**
* * MATERIAALGEDRAG
**
***********************************************************

6.753E+01 ,O.OOOE+OO

*ORIENTATION,NAME = LOCAL
1,0,0,0,1,0
3,0
*MATERIAL,NAME =STAAL
*ELASTIC
2.068E + 05, 2.900E-01
*PLASTIC,HARD = ISO

*SOLID SECTION,MATERIAL = STAAL,ORIEI\ITATION = LOCAL,ELSET = BLANK
[definieren materiaal gedrag (materiaal is
'staal' van de elementen set 'blank' met
een locaal assenstelsel]
[definieren locaal assenstelsell
[vector locale x-as, vector locale v-as]
[extra rotatie om locale z-as, hoek rotatie]
[definieren materiaalgedrag voor 'staal']
[definieren elastisch materiaalgedrag]
[E-modulus, Poisson-constante]
[definieren plastisch materiaalgedrag,
isotrope versteviging]
[trekcurve discreet beschreven; spanning,
plastische rek (in dit voorbeeld is deze
curve lang niet volledig)]

6.779E+01 ,1.250E-05
6.854E + 01 , 5.000E-05
6.976E + 01 , 1.125E-04
************************************************************
**
* * TOOLS DEFINIEREN
**
************************************************************

en[cirkel met eindpunt (41.25,0.0)
middelpunt (41.25,-3.00)]

*RIGID SURFACE,TYPE = SEGIVIENTS,ELSET = DIE,SMOOTH = 10.0
[gereedschap metde naam 'die' definieren,
de parameter 'smooth' zorgt voor een
afronding van 10 tussen overgangen van
lijnstukken;let op men moet werken
volgens rechterhandregel, m.a.w. normaal
op oppervlak moet gedefinieerd zijn aan de
kant van het gereedschap waar het contact
optreedt]
[beginpunt,x-coord inaat,y-coordinaat]
[lijn van beginpunt naar dit punt]

START,45.0,-50.
L1I\IE,38.25,-10.00
L1I\IE,38. 25 ,-3.00
CIRCL,41.25,0.0,41.25,-3.00

L1NE,87.50,0.0
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*RIGID SURFACE,TYPE = SEGMENTS,ELSET = HOLDER,SMOOTH = 13.0
START,87.50,0.500
L1NE,37.80,0.500
CIRCL,37.75,0.5500,37.80,0.5500
L1NE,37.75,60.00
*RIGID SURFACE,TYPE =SEGMEI\JTS,ELSET =PUNCH,SMOOTH =13.0
START,37.50,75.00
L1NE,37.50,3.55
CIRCL,34.50,0.55,34.50,3.55
L1NE,-1.E-3,0.55
***********************************************************
**
* * WRIJVINGSCOEFFCIENTEN DEFINIEREN
**
***********************************************************
*INTERFACE,ELSET =DIE

*FRICTION
0.1
*INTERFACE,ELSET =HOLDER
*FRICTION
0.1
*INTERFACE,ELSET =PUNCH
*FRICTION
0.1

[Cou 10m bse wrijvi ngscoefficie nte n
definieren]
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***********************************************************
**
** STAP 1 OMLAAG VERPLAATSEN VAN HOLDER
**
***********************************************************

[gereedschap 'holder' in richting 2 tIm 2
verplaatsing -1 .OE-6]

[begin stap, maximaal aantal incrementen,
niet-lineaire geometrie]
[statisch, per definitie voor ABAQUS
implicit)
[grootte beginincrement, stapgrootte,
minimum incrementgrootte]
[definieren randvoorwaarden]
[knooppuntset 'center' in richting 1 tIm 1
verplaatsing 0]
[gereedschap 'die' in richting 1 tIm 1
verplaatsing 0]

[in de statusfile wordt nu de verplaatsing
van knooppunt 1001 in de 2-richting
geprint als indicatie hoever het proces is
verlopen]
[print informatie over de contactiteraties
naar de messagefile met een frequentie van
1, let op dat de messagefile niet te groot
wordt]

*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQ= 1 [print voor de knooppuntset 'tools'
de verplaatsingen en reactiekrachten
in aile richtingen naar de datafile met
een frequentie van 1; let op : er
moet altijd een print commando
staan voor minstens een 'nodeset'
en 'el set' omdat ABAQUS anders
voor aile sets aile denkbare
informatie met een frequentie van 1
naar de datafile schrijft. Deze wordt
dan enorm qua omvang (tientallen
megabyte's]

*PRINT,CONTACT = YES

*STATIC

*STEP,INC = 1000,NLGEOM

1.0,1.0,1.0E-1 0

DIE,1,1

HOLDER,6,6
*MOI\JITOR,NODE = 1001 ,DOF = 2

*BOUNDARY
CENTER,1,1

DIE,2,2
DIE,6,6
PUNCH,1,1
PUNCH,2,2
PUNCH,6,6
HOLDER,1,1
HOLDER,2,2,-1.0E-6

U,RF
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*EL PRINT,ELSET = ALL,FREQ = 1 [print voor de elementset 'all' de
spanningen en rekken in aile
richtingen naar de datafile met een
frequentie van 1

S,E
*END STEP [einde stap]
***********************************************************
**
* * STAP 2 AANBRENGEN VAN HOLDERKRACHT EN VERPLAATSING WEGHALEN
**
***********************************************************
*STEP,INC = 1000,NLGEOM
*STATIC
1,1.,1.0E-10
*SOUNDARY,OP = NEW

CENTER, 1, 1
DIE,1,1
DIE,2,2
DIE,6,6
PUNCH, 1, 1
PUNCH,2,2
PUNCH,6,6
HOLDER, 1, 1
HOLDER,6,6
*CLOAD

HOLDER,2,-40000.0
*PRINT,CONTACT=YES
*NODE PRINT,NSET =TOOLS,FREQ = 1
U,RF
*EL PRII\JT,ELSET = ALL,FREQ = 1
S,E
*END STEP

[de optie 'new' betekent verwijder
aile oude voorgeschreven randvoor
waarden]

[breng een kracht aan van 40000 N
op het gereedschap 'holder']
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***********************************************************
**
* * STAP 3 PUNCH OMLAAG VERPLAATSEN (HET EIGEI\JLlJKE DIEPTREKKEI\J)
**
***********************************************************
*STEP,INC = 50000,I\ILGEOM
*STATIC
0.001,1.0, 1.0E-1 0
*CONTROLS,AI\JALYSIS = DISCOI\JTINUOUS
* BOUNDARY,OP = I\JEW
CENTER,1,1
DIE,1,1
DIE,2,2
DIE,6,6
PUNCH,1,1
PUNCH,2,2,-10.00
PUNCH,6,6
HOLDER,1,1
HOLDER,6,6
*CLOAD
HOLDER,2,-40000.0
*PRINT,CONTACT=YES
*EL PRINT,ELSET = ALL,FREQ = 100
S,E
*NODE PRINT,NSET =PUNCH,FREQ = 10
U,RF
*EL PRINT,ELSET = OI\IDER,FREQ = 10
S,E
*EL PRINT,ELSET=BOVEN,FREQ= 10
S,E
*NODE PRINT,NSET = ONDER,FREQ = 10
COOR1,COOR2
*NODE PRINT,NSET=BOVEN,FREQ= 10
COOR1,COOR2
*END STEP

N.B. ABAQUS werkt niet met eenheden maar relatief. Dus als men de geometrie
in mm definieert moet de spanningen in de trekcurve ook in N/mm 2

gedefinieerd worden.
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H4 Processing

4.1 ABAQUS opstarten
Ais de inputfile gereed is kan men ABAQUS opstarten en de berekening laten
'draaien'. Dit doet men als voigt:

1. ABAQUS
2. Identifyer : filenaam (zonder extensie inp)
3. ---------- : enter geven

Men kan ABAQUS opstarten op de Indy's of op de Obelix. De Obelix is in de regel
sneller, dit hangt echter sterk af van het aantal gebruikers.

Ais ABAQUS rekent zie men dit in de directory aan de filenaam van de berekening
met een / op het einde.

ABAQUS maakt verschillende files aan:

nummer stap
nummer increment
aantal iteratiepogingen met andere
incrementgrootte
aantal contactiteraties
aantal evenwichtiteraties
totaal aantal iteraties
totaal afgelegde deel van aile stappen
afgelegde deel van deze stap
incrementgrootte
'monitor' knooppunt

kolom 4
kolom 5
kolom 6
kolom 7
kolom 8
kolom 9
kolom 10

datafile, deze file wordt altijd aangemaakt. Ais er een fout staat
in het programma (syntaxfout, parameter fout ingevuld) staan
deze in deze file vermeld (zoek met VI/ERROR). Kijk ook naar
eventuele waarschuwingen (zoek met VI/WARNING). In deze
file mogen uiteraard geen errors staan maar ook geen
waarschuwingen.
Verder staan in deze file aile gegevens over de knooppunten en
elementen zoals geprogrammeerd in de inputfile met de
commando's 'node print' en 'el print'.
messagefile, deze file bevat gegevens over het verloop van het
iteratieproces van de berekening. Ook hierin kunnen errors
optreden. De oorzaak hiervan kan verschillend zijn;
contactproblemen zijn vaak de oorzaak.
Waarschuwingen (zie einde file) in deze file hoeven niet altijd
tot problemen te leiden (bijvoorbeeld waarschuwingen over
negatieve eigenwaarden), Waarschuwingen over o.a. numerieke
iterarieproblemem moet men wei serieus bekijken.
statusfile, in deze file staat weergegeven hoe de berekening
'Ioopt' .
kolom 1
kolom 2
kolom 3

=

=

=naam.dat

naam.msg

naam.sta
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naam.res = restartfile voor ABAOUS Post, deze file kan men niet inlezen in
een editor. Hierin staan gegevens voor ABAOUS Post.

naam.log =

naam.com* =

eventueel

loginfile, in deze file staat de begin- en eindtijd van de
berekening. Verder staan hierin de syntaxfouten als gebruikt
wordt gemaakt van een USER SUBROUTINE (fortran 77). Deze
file kan ook verwijderd worden. Na afloop kan men deze file
verwijderen.
??, deze file is onbelangrijk en kan worden verwijderd

naam.fil = resultsfile voor ABAOUS Post, in deze file staan aile gegevens
over de knooppunten en elementen zoals geprogrammeerd in
de inputfile met de commando's 'node file' en 'el file'.

De volgende commando's zijn handig tijdens het 'processing' gedeelte:

cat naam.sta
tail -f naam.sta

ps -ef grep 'accountnaam'

kill 123

=
=

=

men ziet hoe ver de berekening is
idem vorig commando's aileen als er een
nieuw increment berekend is schrijft hij dit
naar het scherm (onderbreken met CTRL-C)
men ziet welke berel<eningen er draaien in
jouw directory (elke berekening heeft een
specifiek nummer)
de berekening met nummer 123 stopt
(aileen bij eigen berekeningen mogelijk)

4.2 ABAQUS opstarten met restart file
Het is mogelijk om een berekening die halverwege is gestopt opnieuw op te starten.
Dit kan dan vanaf het increment dat de gegevens voor de laatste keer naar de
restartfile werden weggeschreven.
Zet in nieuwe de inputfile 'naam2' na *HEADING het volgende:

*RESTART, FILE = naam1 ,STEP = .... ,II\JC =.....

Bij step en inc de laastste stap en increment van de restartfile van naam1.res
invullen. Vervolgens ABAQUS opnieuw opstarten. De jobname is 'naam2' en de old
jobname is 'naam1'.
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H5 Post-processing

5.1 Aigemeen
ABAOUS Post start men als voigt op:

abaqus post restart = naam (geen extensie)

ABAOUS Post maakt nu gebruik van de gegevens uit de restartfile (extensie .res).
Men kan dus aileen plaatjes weergeven voor die incrementen bepaald door
restartfrequentie. Wil men op meerdere tijdstippen plaatjes maken dan kan men
restartfrequentie verlagen. DIT IS NIET AAN TE RADEN, de restart file wordt dan
onnodig groot (tientallen MB's). Een alternatief is dan in de inputfile de gegevens
die men later wil weergegeven naar de resultsfile (extensie .fil) te schrijven met de
commando's 'el file' en 'node file' met de gewenste frequentie. In ABAOUS Post
kan men nu omschakelen als het ware van de restartfile naar de resultfile zodat
ABAOUS Post hieruit de gegevens haalt. Dit doet men met het commando:

result file, file = naam (zonder extensie)

Men kan ook weer terugschakelen naar de restartfile.

5.2 Algemene commando's
Hieronder voigt een lijst met veel gebruikte commando's (zie ook Manual ABAOUS
Post)

zO,c =
zO,res =
zo, factor = O. 5,rel =

view, v = (1, 1, 1) =
detail,elset = naam =
detail =
report node =

report element =

con,v = mises =
con,v=s11 =
con,v=e11 =

dr

dr,d

=

=

teken de gereedsschapsgeometrie en
de ongedeformeerde mesh
teken de gereedsschapsgeometrie en
de ongedeformeerde en gedefor
meerde mesh
zoom in m.b.v. cursor
zoom resetten
zoom uit met factor 0.5 gerelateerd
aan vorige plaatje
view 3D met richtingsvector (1, 1, 1)
teken aileen de element set naam
teken aile elementsets
informatie over knooppunt (met muis
aanklikken)
informatie over element (met muis
aanklikken)
contour, VonMises spanningen
contour, s11 hoofdspanningen
contour, e11 rekken

Er kunnen zeer veel varia belen in contourplots worden weergegeven. Voor een lijst
hiervan kan men terecht in de ABAQUS Post handleiding.
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restart, inc = 10

restart, file = naam,step = 5,inc = 10

end

=

=

=

herstarten bij stap 5 increment 10
als het dezelfde file is
herstarten bij stap 5 increment 10 bij
een nieuwe file
einde Abaqus Post

Opmerking: Met ABAQUS 5.4 (aileen nog op de Indy's) kan men in- en
uitzoomen, verplaatsen en roteren met de muisknoppen.

set, undeformed =

set,nnum =
set,elnum =
set, fi II =
set,shade =
set, hide =

set,ctitle =

set,dtitle =

5.3 Set,show commando's
set commando's zijn switches, elke keer zet men de optie dus aan of uit

bij commando dr,d wordt nu aileen gedeformeerde mesh
getekend
knooppuntnummering
elementnummering
vullen contour (elementgrenzen zijn nog zichtbaar)
schaduw bij contour (geen elementgrenzen meer)
hide (aileen de buitenste laag elementen tekenen, bij 3D
mesh)
gegevens onderaan plaatje bij contourplot niet/wel
weergeven
gegevens onderaan plaatje bij geometrieplot niet/wel
weergeven

show commando's geven een overzicht

sh,nset
sh,elset
sh,restart

=
=
=

lijst met nodesets
lijst elementsets
lijst op welk increment restart mogelijk is

5.4 Spanningsverloop over gereedschapoppervlak
Wil men een spanningsverloop plotten over een gereedschapsoppervlak (Rigid
Surface) dan doet met dit als voigt:

1. set, especial

2. set,ctickmark

3. set,cmin = 0
4. detail,elset = gereedschap
5. con,v =s11

=

=

=
=
=

plot contourplaatjes aileen voor
contactelementen
plot spanningsverloop niet in werkstuk met
isocurven maar loodrecht op oppervlak met
ook nulnivo plotten van de variabele
teken aileen de elementset ' gereedschap ,
teken de spanning s 11 van de
contactelementen (de spanning loodrecht
op het oppervlak, de contactspanning)
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5.5 Grafieken maken
Er zijn meerdere manieren om een grafiek te definieren. Hieronder worden enkele
methoden beschreven.

Manier 1
Men kan in ABAQUS Post grafieken genereren en deze wegschrijven naar mpl-files
(zie 5.6). Om grafieken weg te schrijven naar een file moet men hetzelfde
commando ingeven om een grafiek in ABAQUS Post weer te geven maar dan met
,print' ervoor.

Variabele versus tijd
Met het commando 'history' is het mogelijk om bepaalde grootheden tegen de tijd
(aantal incrementen) uit te zetten.

1. History
2. titel x-as, titel y-as
3. user,naam grafiek,schaalfactor (b.v. 1l,naam variabele y-as

Om dit plaatje naar een file weg te schrijven geeft men dus het commando 'print
history' .

Variabele versus variabele
Met het commando 'variable-variable' is het mogelijk om bepaalde grootheden
tegen elkaar uit te zetten (b.v. kracht-weg kromme).

1. variable-variable
2. titel x-as, titel y-as
3. variabele x-as, schaalfactor (b.v. 1l,naam variable x-as,knooppuntnummer
4. variabele y-as, schaalfactor (b.v. 1l,naam variable y-as,knooppuntnummer

Om dit plaatje naar een file weg te schrijven geeft men dus het commando 'print
variable-variable' .

Manier 2
Een tweede alternatief in ABAQUS Post is om de benodigde gegevens naar een file
(b.v. 'kees') te schrijven met het commando 'path'.

1. path,v = variabele,name = kees,node list,gen,abs,dist,output = kees.
2. beginknooppunt, eindknooppunt, stapgrootte

In de file kees staan nu gegevens voor het pad van knooppunten. Men kan deze file
nu verder verwerken op een PC (met b.v. Lotus of Excel) of op de Indy's met het
grafisch programma 'xmgr'. Hiermee zijn zeer eenvoudig grafieken te maken.
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Manier 3
Een ander alternatief is de benodigde gegevens uit de datafile filteren met AWK.
AWK is een programmeertaal in C. AWK is regelgeorienteerd wat betekent dat het
programma filtert per regel (zie 'the AWK Programmming Language' bibliotheek
code DEW 88 AHa). Deze methode is iets omslachtiger dan de andere twee maar
biedt meer mogelijkheden om de data te verwerken in Unix. Verdere verwerking
met bijvoorbeeld xmgr is ook hier mogelijk.

5.6 Plaatjes genereren/verwerken
Contourplaatjes kunnen aileen gegenereerd worden in ABAOUS Post en dan
verwerkt worden. Dit gaat als voigt:

In ABAOUS Post:

1. set,hard copy =naam.mpl (zet aile volgende plaatjes in file =naam geheugen;
extensie mpl moet)

2. teken nu aile plaatjes
3. set,hard copy( =off) (1f\IDIEN MEN DIT VERGEET ONSTAAT EEN ZEER

GROTE MPL FILE)
4. end (uit ABAOUS Post)

In Unix:

5. ABAOUS PLOT DEVICE =CPS (voor rechtstreeks naar Laserprinter vanuit
Unix, of DEVICE = HGL voor verwerking WP, Word etc.)

6. enter
7. name =naam
8. laatste vraag met nee beantwoorden (aile plaatjes worden nu naar aparte

files weggeschreven en niet naar een file)

5.7 Commando's herhalen
Aile commando's die men typt in ABAOUS Post worden weggeschreven naar de
een file genaamd abaqus.jnl. Als men deze file edit (met VI) en wegschrijft naar een
andere naam kan men deze later inlezen in ABAOUS Post. ABAOUS Post voert dan
de commando's uit in deze file. Dit inlezen gebeurt als voigt:

input, file =naam
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H6 VI-editor

Er zijn twee modes in VI, een tekstmode een 'beweegmode'. Om uit de tekstmode
te komen moet men ESC (escape) indrukken. Hiema is men in de 'beweegmode'.
Aile commando's hieronder werken aileen in de 'beweegmode'. Commando's die
beginnen met een : verschijnen onderaan aan het scherm. De meeste andere
commando's zorgen ervoor dat men weer in de tekstmode komt.

vi filenaam
ESC
:q!
:wq!
:x
:set number
:set no
:w klaas
:r klaas
:15,40 w klaas
:15,40 d
:15,40s/hallo/hoi
/kees
?kees
/
?
x
SHIFT-x
a
SHIFT-a
i
s
o
SHIFT-o
u

3yy
P
dd
CTRL-F
CTRL-B
SHIFT-g
1 SHIFT-g
z-RETURN
n

file editen
uit tekstmode
einde VI, zonder saven
einde VI, met saven
einde VI, met saven
regelnummering aanzetten
regelnummering uitzetten
schrijf gehele file naar file klaas
file klaas inlezen (onder cursorpositie)
schrijf regel 15 tim 40 naar file klaas
delete regel 15 tim 40
vervang van regel 15 tim 40 hallo door hoi
zoek het woord kees in de tekst voorwaarts
zoek het woord kees in de tekst achterwaarts
zoek het woord kees nog een keer voorwaarts
zoek het woord kees nog een keer achterwaarts
delete karakter rechts naast cursor
delete karakter links naast cursor
invoegen tekst rechts naast cursor
invoegen tekst op einde van regel naast cursor
invoegen tekst op plaats cursor
vervang karakter op plaats cursor door ..
regel invoegen onder cursor
regel invoegen boven cursor
undo, laatste bewerking herroepen
laatste commando herhalen
de drie regel onder de cursor in geheugen opslaan (yanken)
de regels die met yy zijn opgeslagen 'putten'
regel wissen
pagina vooruit
pagina achteruit
ga naar einde van de file
ga naar begin van de file
maak huidige regel, regel bovenaan scherm
n keer herhalen (m.a.w. 8 dd is 8 regels uitvegen)
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