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Samenvatting 

SEPRAN is een Eindige Elementen Methode (EEM) pakket bedoeld voor het oplossen 
van partieële differentiaalvergelij kingen. Het pakket is opgebouwd uit subroutines geschre- 
ven in FORTRAN. Het gebruik van het pakket bestaat in principe uit het schrijven van 
een FORTRAN-programma waarin subroutines uit het pakket aangeroepen worden. Het 
pakket SEPRAN heeft de beschikking over subroutines die gebruik maken van spectraal 
elementen voor berekeningen aan vloeistoffen. Spectraal elementen zijn elementen die op 
basis van speciale weegfuncties op efficiënte wijze zeer nauwkeurige berekeningen mogelijk 
maken zonder grote meshverfijningen toe te hoeven passen. In dit rapport wordt beschre- 
ven hoe deze elementen geschikt zijn gemaakt voor vlakke-spannings berekeningen van 
lineair elastische vaste stoffen. Teneinde de toepasbaarheid van spectraal elementen te 
evalueren zijn aan de hand van enkele testproblemen enkele vergelijkingen met lage orde 
elementen gemaakt door verschillen in rekensnelheid en nauwkeurigheid te onderzoeken. 
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Inleiding 

Voor berekening van stromingen in vloeistoffen en deformatie van vaste stoffen zijn er 
verscheidene eindige elementen pakketten beschikbaar. De gebruiker maakt een model 
van de gewenste geometrie en voert deze in het eindige elementen pakket in. Voor de 
berekening wordt het model in elementen opgedeeld. Deze elementen worden gebruikt om 
in een gewogen residuen formulering van de op te lossen differtiaalvergelij king efficiënte 
numerieke interpolatie en integratie methoden toe te passen. Om de nauwkeurigheid van 
deze integratie te vergroten is het noodzakelijk om deze elementen niet te groot te kiezen, 
omdat dan te grote benaderingsfouten worden gemaakt. De oplossing lijkt dan gemakkelijk, 
maak gewoon een hele fijne meshverdeling en de fout die je maakt is vanzelfsprekend 
heel klein. Er kleeft echter een groot nadeel aan deze wijze van convergentie en dat is 
dat de rekentijd enorm toeneemt bij meshverfijning. Er zal dus een compromis tussen 
nauwkeurigheid en rekensnelheid moeten worden gesloten. 
Spectraal elementen hebben een andere opbouw dan de conventionele eindige elementen 
en berekenen convergentie niet door meshverfijning maar door verhoging van het aantal 
interpolatie en integratie punten per element (zie figuur 2.1). Dit heeft als gevolg dat 
spectraal elementen veel sneller convergeren dan een gewoon element en hierdoor in veel 
gevallen efficiënter zijn. 
Binnen het eindige elementen pakket SEPRAN bestond er al de mogelijkheid om gebruik 
te maken van spectraal elementen. Er was hierbij een restrictie, de spectraalelementen 
waren alleen bruikbaar voor diffusie en convectie problemen. Om de spectraalelementen 
ook voor vlakke spannings problemen geschikt te maken zijn er kruistermen toegevoegd 
aan een element voor diffusie problemen. 
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Figuur 2.1: Mesh  van  een 2e orde element m e t  16 elementen (1) e n  Mesh  v a n  een spectraal 
element van  de eerste orde (r). 
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Methode voor vlakke spanning 
problemen 

3.1 Beschrijvende vergelij kingen 
Zoals in de inleiding staat beschreven zijn we op zoek naar de oplossing van een vlakke- 
spanning probleem. De algemene evenwichtsvergelij king hiervan is: 

waarin o staat voor de spannings tensor en F een lichaamskracht werkend op een eenheid 
volume van het materiaal. Om deze spanningen te kunnen uitdrukken in verplaatsingen 
is het nodig dat we de rek-verplaatsings relatie en de constitutieve vergelijkingen, die de 
relatie tussen spanning en rek uitdrukken, definiëren. 
Onder de veronderstelling dat de deformaties klein zijn (geometrisch lineair) kan de vol- 
gende rekmaat worden gehanteerd: 

1 
2 

E = -(Ou + VUT) 

De spannings-rek relaties worden gedefinieerd door de constitutieve vergelijkingen, welke 
voor lineaire elasticiteit wordt gegeven door een iineaire reiatie. De constitutieve vergeiij- 
kingen in algemene vorm worden gegeven door: 

o = C ( &  - E o )  + o0 (3.3) 

met E O  de initiële rek tensor, 00 de initiële spannings tensor en c is de elasticiteits matrix, 
waarbij we voor het vervolg van de afleiding 
In het 2D Cartesische coördinaten systeem zijn E en O te schrijven als: 

en 00 nul veronderstellen. 

u = [ ; ]  E =  :; ] = 

7 X Y  

4 

(3.4) 



De vergelij kingen die 2-dimensionale elastische spanning beschrijven zijn als volgt gedefi- 
nieerd (Reddy, 1984): 

dux drxy -+-+f ,  = o ax dy 
a r x y  acy -+-+,fy = o. dx a y  

(3.5) 

(3.6) 

In deze vergelijkingen zijn o, en oy normaalspanningen in de x- en y-richting, rxy is de 
schuifspanning in het x-y vlak en f ,  en fy zijn volumekrachten. De rek-verplaatsings relatie 
is gedefinieerd als: 

au 
E, = - ax 

dU 
E, = - 

au dv 1 
Yxy = - + - = - E  

a y  dx 2 xy7 

waarin u en v de verplaatsing in x- respectievelijk y- richting voorstellen. 
Voor het geval van vlakke spanning met isotroop elastisch materiaalgedrag luidt c: 

(3.10) 

met E 
uitgeschreven levert dan: 

Young's modulus en p 3 Poisson constante. De relatie o = c E (wet van Hooke) 

De randvoorwaarden geassocieerd met de vergelijkingen (3.10) - (3.13) zijn: 

o,nx + rxyny = tx 
rxynx + oyny = t, 

(3.11) 
(3.12) 
(3.13) 

(3.14) 

met n, en ny de eenheids normaalvectoren, t, en t, zijn krachten op de rand (Pepper e.a., 
1992). 
De vergelijkingen (3.5) en (3.6) kunnen nu worden herschreven in termen van de verplaat- 
singen u en u als: 

d dU dU a au 

d au dv d dU 

-- dX (ellz + Cl2-) - e 3 3 5  (% + E) = f x  

a y  ""1 -c33z (ay ax) a y  ( dx - + - - - c12- +c22- = fy 

(3.15) 

(3.16) 
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met de krachten op de rand beschreven als 

(3.17) 

(3.18) 

De u en de Y verplaatsingen worden per element e benaderd met de volgende interpolatie: 
n 

ue = )"iui 
i=l 
n 

U, = N i ~ i  

(3.19) 

(3.20) 
i=l 

met Ni voor de nog te kiezen basisfuncties. 
Toepassen van de methode van de gewogen residuen op de vergelijkingen (3.15) tot en 
met (3.18) en integreren met gebruikmaking van de stelling van Green levert de volgende 
relaties: 

I. 

JS1 Ni txdS = O 

Nj t,dS=O L1 

(3.21) 

(3.22) 

De vergelijkingen (3.21) en (3.22) kunnen nu vervolgens ook in matrix vorm geschreven 
worden: 

(3.23) 
(3.24) 
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waarin 

F1 = ./r Nj fxdxdy + LI NjtxdS 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 

(3.28) 

(3.29) 

u = [Ui U2 . . .  U,]T 

v = [ V i  u2 . . . Vn]T 

We gaan deze vergelijkingen gebruiken voor de te maken spectraal-elementen. 

3.2 Spectraal elementen; plaats discretisatie 
Om de evenwichtsvergelijking -i7 a o = F spectraal uit te rekenen gaan we een bestaand 
spectraal element uitbreiden met kruistermen (dit zijn de termen & en 
We schrijven daarvoor eerst de evenwichtsvergelij king in een andere vorm: 

d2W ). 

-7.0 = -v.  CE -v CVU = - c v  2 U = F (3.30) 

met c de elasticiteitsmatrix en u = 

Wanneer we dat nu schrijven met weegfactoren krijgen we een vergelijking van de vorm: 

cVuh . BwhdA = F 

met 
N 

U h ( 5 ,  y) = UiNi(X7 Y) 
i=l 
N 

k , k l  

(3.31) 

(3.32) 

(3.33) 

(3.34) 
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Het oppervlak A wordt nu opgedeeld in elementen e en wel zodanig dat: 

(3.35) 

De hwsis spectrua! &menten en; zijn r ind de oorsprong van een ( 3 q ) assenstelsel 
gedefinieerd zie figuur 3.1. De bestaande elementen dienen dan getransformeerd te  worden 
volgens: 

met 

met J de transformatie Jacobiaan en IJ1 de determinant van de Jacobiaan. 

Figuur 3.1: Transformatie van  het  (x,y) naar het ((,q) assenstelsel 

Als nu 

dan krijgen we 

m N 

(3.36) 

(3.37) 

(3.38) 

(3.39) 

(3.40) 
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met 

-1 (1 - z2)L”(z) 
$2 = N ( N  + l ) L N ( Z i )  x - xi 

(3.41) 

(3.42) 
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Resultaten 

4.1 Mathematische testvoorbeelden 
Om de snelheidswinst ten opzichte van de al in gebruik zijnde elementen te testen gaan 
we een voorbeeldprobleem oplossen totdat de machinenauwkeurigheid wordt bereikt. Dit 
wordt bereikt door het aantal elementen op te hogen en daarbij wordt tevens gekeken wat 
de benodigde tijd hiervoor is. 
Als voorbeeld zal een benaderingsoplossing van de volgende differentiaalvergelij king worden 
bepaald: 

- V . a = F  

met opgelegde verplaatsingen in x- en y-richting: 

u = e”sin(y) 
w = sin(z)eY 

en met de randvoorwaarden: 

u(z,O) = si+) 
u(z, 1) = sin(z)cos(l) 

U(0,Y) = si+) 
u(1, y) = cos(l)sin(y) 

(44 
(4-3) 
(4-4) 
(4-5) 

~ d r d e r  kiezen we E = 15 en ,LL = 0.25 voor ~2 berelLening van de elasticiteitsmatrix c .  De 
exacte oplossing van het rechterlid is dan: 

fz = -1Oe”sin(y) - iOcos(z)eY 
fY = -iOsin(z)eY - IOe”cos(y) 

Door nu deze exacte oplossing te vergelijken met de door SEPRAN berekende rechterlid 
is het mogelijk om de nauwkeurigheid en de convergentie te bepalen. Voor het spectraal- 
element gaan we de orde verhogen om tot de gewenste nauwkeurigheid te komen. Voor 
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het gewone element (elm250.f) bereiken we dit door het aantal elementen te  verhogen. We 
krijgen dan het volgende te zien: 

I hec t raa l  element 
I 

I orde I fout 

3.03e-4 
1.28e-5 
2.73e-7 
1.17e-8 

2.22e- 15 

tijd [s] 
0.28 
0.31 
0.35 
0.41 
0.50 

1.76 

In een figuur weergegeven: 

Element 250 

4 elementen 
16 elementen 
36 elementen 
64 elementen 

100 elementen 

400 elementen 

fout 
3.16e-3 
6.69e-4 
3.12e-4 
1.76e-4 
1.12e-4 

2.81 e-5 

tijd [SI 

0.28 
0.38 
0.52 
0.70 
0.92 

2.71 

Figuur 4.1: Convergentie v a n  een spectraal element e n  een 2e orde element  --- 

VJan~eer we dit neg eens uitvoeren maar met, een andere set opgelegde verphatsingen: 

u = exey 
u = x2y2 

vinden we als exacte oplossing voor het rechterlid: 

fx = -22exeY-40xy 

fy = -12y2 - 32x2 - 10exey 

en krijgen we de volgende convergentie: 
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I Spectraal element I 
orde fout 

1.33e-2 
6.19e-4 
2.37e-5 
8. V%? 
2.40e-8 

7.12e- 15 

tijd [s] 

0.39 
0.45 

1.69 

Element 250 

In een figuur weergegeven: 

Figuur 4.2: Convergentie van  een spectraal element e n  een 2e orde element  -.- 

We kunnen hierin dus duidelijk zien dat, gelet op de tijd en het benodigde aantal elementen 
om met element 250 de gewenste nauwkeurigheid te verkrijgen, de spectraalmethode het 
meest efficiënt is. 

4.2 Trekproef 
Omdat voorgaande testvoorbeelden puur mathematisch zijn, en dus niet in de praktijk uit 
te voeren, hebben we ook nog een trekproef berekend. We nemen daartoe een ingeklemd 
stukje materiaal ( E  = 2.0ell en ,u = 0.25) waarbij we een rek in de y-richting opleggen. 
Door de dwarscontractie zal de trekstaaf in het midden (zie figuur 4.3) gaan insnoeren. 

Door nu met grote nauwkeurigheid (14"-orde spectraal element) deze insnoering te bepalen, 
kunnen we van alle andere berekeningen de relatieve fout ten opzichte van deze berekening 
bepalen. 
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c 

\ 
\ 

V - \ 
X 

/ 

Figuur 4.3: Ingeklemd proefstukje (vervorming i s  vergroot weergegeven) 

De berekende waarden voor de insnoering zijn hieronder in een tabel en een figuur weer- 
gegeven: 

Spectraal element I 
orde 

O 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 

1.49650e-3 
1.47358e-3 
1.48303e-3 
1.47922e-3 
1.48150e-3 
1.48036e-3 
1.481 13e-3 

Element 250 
I insnoering 

2 elementen 
5 elementen 

10 elementen 
15 elementen 
20 elementen 
25 elementen 
30 elementen 

1.21 794e-3 
1.21550e-3 
1.2 1439e-3 
1.2 1431 e-3 
1.21432e-3 
1.21434e-3 
1.21436e-3 

Zoals blijkt uit de tabel en de figuur convergeren beide elementen niet naar dezelfde waarde. 
Waardoor dit probleem precies wordt veroorzaakt is (nog) niet bekend en zal nog nader 
beschouwd moeten worden. Om deze reden zal er nu dan ook nog niet naar de convergentie 
van beide elementen gekeken kunnen worden. 
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1.2’ 
i 2 3 4 5 6 

N 

Figuur 4.4: Insnoering in x-richting van een proefstukje door een opgelegde rek 
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Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

- Spectraal elementen zijn sneller en nauwkeuriger dan gewone elementen bij gelijke 
orde grootte, wanneer voor het spectraal element de orde wordt opgehoogd stijgt 
de nauwkeurigheid exponentieel terwijl de nauwkeurigheid voor element 250 kwadra- 
tisch stijgt bij toenemend aantal elementen (zie figuur 4.1 en 4.2). 

Aanbevelingen 

- Element 606 moet een keer met element 250 worden vergeleken voor een reëel (niet 
mathematisch) probleem zoals bijvoorbeeld de trekproef, 

- Het element kan nog beproefd worden voor geometrisch niet lineaire elementen en voor 
niet lineaire materiaaleigenschappen, 

- Het element kan nog efficiënter worden gemaakt door gebruik te maken van iteratieve 
solvers met eindige elementen pre-conditionering. 
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Programma listings 

In deze bijlage zijn een listing van het probleem en de invoer voor de spectraal berekening 
en voor element 250 opgenomen. 

C FILCOF: Define parameters & 
C BUILD: Build the system of 
C SOLVE: Solve the equations 
C PLOTC2: Plot contourlines 
C FINISH: Finish the program 

C LOCAL VARIABLES 
C 

nat. bound. conditions PG 5.11 
equations PG 5.1 

PG 6.8 
PG 9.5 
PG 2.5 
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iinvec(5) = 1 
iinvec(6) = 3 
CALL MANVEC( iinvec, error, isol, iexact, idum, kmesh, kprob ) 
write ( 6, * ) ’ Error = > ,  error 
print *, ’PlotVC’ 

c----------------------------------------------------------------------- ________________________________________------_------------ 
c P L O T  T H E  S O L U T I O N  PG 9.5 
c----------_------------------------------------------------------------ ____________________-----_------__-------- 

number=l 
ncnt ln=O 
j smoot=O 
indcol(1) = 27 
{fill color array for PLOTC2) 
do 10 i = 4,14 

C 

indcol(3+i) = i 
10 continue 

ncntln=-l2 
CALL PLOTC2(number,kemesh,kprob,isol,rd~,ncntln,indcol,plotfm, 

CALL PLOTC2(1,kemesh,kprob,iexact,rdum,ncntln,indcol,plotfm, 

CALL PLOTC2(2,kemesh,kprob,isol,rdum,ncntln,indcol,plotfm, 

CALL PLOTC2(2,kemesh,kprob,iexact,rdum,ncntln,indcol,plotfm, 

write ( 6, * ) ’ Error =’, error 
call prinov(iso1, kmesh, kprob, 1, ’isol’,rdum, idum) 
call prinov(iexact, kmesh, kprob, 1, ’iexact’,rdum, idum) 

& yf act, I) 

& yf act, i) 

& yf act, I) 

& yf act, i) 

kemesh(38) = O 
factor = 1.Od-I 
call PLOTDT(1,2,kmesh,kprob,isol,plotfm,yfact,factor) 

c------------------------------------=================================== 

C S T O P  T H E  P R O G R A M  PG 2.5 
c------------------------------------=================================== 

write(6,*)’Calling FINISH’ 
CALL FINISH( O ) 
end 

double precision function funcbc(ichois,x,y,z) 
implicit none 
integer ichois 
double precision x,y,z,pi 
pi = 4* datan(i.Od0) 

C 

c if (ichois.eq.1) funcbc = exp(x)*dsin(y) 
c if (ichois.eq.2) funcbc = dsin(x)*exp(y) 
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C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
C 

C 

C 

if (ichois.eq.1) funcbc = exp(x)*exp(y) 
if (ichois.eq.2) funcbc = (x**2)*(y**2) 
end 

double precision function func(ichois,x,y,z) 
implicit none 
integer ichois,k,l 
double precision x,y,z,pi 

if (ichois.eq. I) func = exp(x)*dsin(y) 
if (ichois.eq.2) func = dsin(x)*exp(y) 
if (ichois.eq.1) func = exp(x)*exp(y) 
if (ichois.eq.2) func = (x**2)*(y**2) 
end 

pi = 4* datan(l.Od0) 

double precision function funccf(ichois,x,y,z) 
implicit none 
integer ichois 
double precision x,y,z,pi,cll,cl2,c33,E,mu, 

~ , ~ ~ ~ , ~ ~ y , ~ y y , ~ , ~ ~ ~ , ~ ~ y , ~ y y  
u = exp(x)*exp(y) 

uxx = exp(x)*exp(y) 
uxy = exp(x)*exp(y) 
uyy = uxx 

v = (x**2)*(y**2) 

vxx = 2*(y**2) 
vxy = 4*x*y 
vyy = 2*(x**2) 

u = exp(x)*dsin(y) 
v = dsin(x)*exp(y) 
uxx = exp(x) *dsin(y) 
uxy = exp(x) *dcos (y) 
uyy = -uxx 
vxx = -dsin(x)*exp(y) 
vxy = dcos (x) *exp(y) 
vyy = -vxx 
E = 15.0d0 
mu = 0.25d0 
cll = E/(l-mu**2) 
c12 = (E*mu) / (l-mu**2) 
c33 = E/(S*(l+mu)) 

if (ichois. eq. 1) 

if (ichois.eq.2) 

end 

. funccf= -cli*uxx - c33*uyy - (ci2+c33)*vxy 

. funccf= -c33*vxx - cll*vyy - (cl2+c33)*uxy 
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De invoer voor deze som bestaat uit de mesh en randvoorwaarden van het spectraalelement: 

* 
* Mesh voor vlakke plaat (element 606) 

mesh2d 
* 

* 
points 

pi=( O.OdO, O.OdO) 
p2=( I.Od0, O.Od0) 
p3=( l.OdO, 1.OdO) 
p4=( O.Od0, 1.0d0) 

ci=ïinel(pl,p2,nelm=i) 
c2=ïineí(p2,p3,nelm=i) 
c3=ïinel(p3,p4,nelm=i) 
c4=ïinel(p4,pî,nelm=i) 

curves 

surf aces 
SI= rectangle5 (ci, c2, c3,~4) 

intermediate points 
sidepoints=5,subdivision=legendre,midpoints=filled 
plot (jmark=3, numsub=l) 

end 

PROBLEM 
types 
elgrpl = ( type = 606) 

essbouncond 
degf dl=curvesO (cl ,c4) 
degfdl=curvesO(c2,c3) 
degfd2=curvesO(c2,~3) 
degfd2=curvesO(cl,c4) 

END 
essbouncond 

degfdl = curves0(clyc4) (func=l) 
degfd2 = curves0(clyc4) (func=2) 

end 

coefficients 
elgrp 1 (nparm= 10) 
coefl = 16.0d0 
coef2 = O.OdO 
coef3 = 6.0d0 
coef4 = O.OdO 
coef5 = O.OdO 
coef6 = O.OdO 
coef7 = -10.0d0 
coef8 = (func = I) 
coef9 = (func = 2) 
coeflO= O 
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end 

of er wordt gebruik gemaakt van het standaard element 250: 

* 
* Mesh ..--- -71 -17lrr. n l  3-+ 

mesh2d 

"""I V I M A T  y'ILcuu (demerit 25') 
* 

* 
points 

pi=( O.OdO, O.OdO) 
p2=( l.Od0, O.OdO) 
p3=( l.OdO, 1.OdO) 
p4=( O.OdO, 1.OdO) 

cl=line2(pl,p2,nelm=5) 
c2=line2(p2,p3,nelm=5) 
c3=line2(p3,p4,nelm=5) 
c4=line2(p4,pl,nelm=5) 

curves 

surf aces 
si= rectangleEi(c1, c2, c3 ,c4) 
plot (jmark=3, numsub=l) 

end 

PROBLEM 
types 
elgrpl = ( type = 250) 

essbouncond 
degfdl=curves0(cl,c4) 
degfdl=curves0(c2,c3) 
degf d2=curvesO (c2, c3) 
degfd2=curves0(cl,c4) 

END 

essbouncond 
degfdl=curvesO(cl ,c4) (func=l) 
degf d2=curvesO (ci, c4) (func=2) 

end 

coefficients 

icoef2 = O 
elgrpi(nparm=&) 

coef6 = 15.0d0 
coef7 = 0.25d0 
coef28= (func = I) 
coef29= (func = 2) 
end 
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