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WE 74-15 

E n i g e t e n  van het eindige elementenprogramma STARDYNE 

Het eindige elementenprogramma Stardyne, ontwikkeld door Mechanics Research 

Inc. (M.R.I.) is geschikt voor analyse van het statisch en dynamisch gedrag 
van konstrukties. Het programma is geïnstalleerd op het Rekencentrum van de 
Control Data Corp. (CDC) en wordt door verschillende Nederlandse bedrijven 

op gebied van werktuigbouw, scheepsbouw en vliegtuigbouw toegepast. 

De verschillende statisch/dynamische problemen welke met het programma kun- 
nen worden aangepakt zijn: 

statisch: 
Berekenen van verplaatsingen, spanningen en krachten t.g.v. een willekeurige 
set van thermische belasting, op de knooppunten aangebrachte krachten en 
voorgeschreven verplaatsingen. 

dvnamisch: 
Gebruik makende van de "normal-mode" techniek kan het dynamisch gedeelte 

worden toegepast voor verschillende belastingkondities, waaronder transiënt, 
steady-state harmonisch, rondom en shock spectra exitatie-funkties. 
Berekend kunnen worden de deformaties van de konstruktie (verplaatsingen, 

snelheden o f  versnellingen) en/of belastingen en spanningen tussen de ele- 
menten onderling. 

Een globale indeling van het totale pakket is als volgt: 
I statisch gedeelte 

Hierin kan naast een analyse van het statische probleem ook ten behoeve 
van een verdere dynamische analyse een set eigenwaarden en bijbehorende 

e i g e c ï e t t c r e n  hereter id vcrderi. 

I1 DYNRE 1 
Hierin kan de transiënt response onder een dynamische belasting bepaald 
worden. 

Input funkties kunnen zijn: krachten, verplaatsingen, snelheden en basis- 

versnellingen (basis = de vaste wereld). 

I11 DYNRE 2 

Dit behandelt de steady-state response t.g.v. harmonische dynamische 
belas tingen. 

De input kan zijn: verdeelde krachten, basis versnellingen, verplaat- 
singen o f  snelheden, en harmonische exitaties op bepaalde knooppunten. 
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IV 

V. 

VI 

DYNRE 3 

Respons van komplekse lineair elastische systemen onder stationaire 

random-dynamische belasting, en akoestische belasting. 

DYNRE 4 

Hierbij wordt de respons bepaald onder invloed van een willekeurig 
georiënteerde shock input via de basis (ondersteuning) v.b, responsie 
t.g.v. aardbevingen, 

DYNRE 5 

Deze bepaald shock-spectra waarden uit een transiënt basis versnelling 
als funktie van de tijd op gelijke o f  ongelijke tijdsintervallen. 

Het seminar behandelde hoofdzakelijk deel IV, n.1. het DYNRE 3 programma. 
De inhoud hiervan is als volgt: 

randbm 
b&stlnglrrachkn. 

E 4- - random b ~ ~ k  t a t iQn o 

Voorbeelden van problemen welke met het programma kunnen worden geanaly- 
seerd : 
- respons van een optische bank onder invioed van seismische exitatie. 
- respons varì eeïì schip ÛP golfslag er; kondities op zee. 

- beweging van een voertuig over de weg o f  vliegtuig over de landings- 

baan. 
- respons van ruimtetuigen bij landingen en lanceringen. 
Bij deze laatste kunnen als voorbeeld van exitatie voorkomen: 
- Akoestische belasting t.g.v. raketmotor 
- mechanische trillingen t.g.v. raketmotor 
- variërende luchtdrukken t.g.v. grenslaagverschijnselen. 

De uitvoer na een analyse zou kunnen zijn: 
- R.M.S. belastingen en spanningen voor kritieke punten. 
- P.S.D. response van de komponenten. 
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Enige opmerkingen t.a.v. het programma: 

- Het maximaal aantal vrijheidsgraden is in het statische geval 1800, in 
het dynamische geval 300. Is dit laatste niet het geval dan moet een 

apart PACK 4 aangeroepen worden om dit aantal toch tot 300 te reduceren. 

- Op dit moment kan enkel de relatieve responsie t.o.v. de basis bekeken 
worden, niet de absolute responsie onder random exitatie, hetgeen in- 
houdt dat basisexitatie als belastingvorm nog niet gekombineerd kan wor- 
den met andere belastingtypen, ze moeten in dat geval afzonderlijk be- 

handeld worden. 
- Er bestaat een eenvoudige modifikatie van het programma waarin bepaalde 
verwaarlozingen zijn aangebracht o.a. verwaarlozing van de koppeltermen 

in massa en stijfheidsmatrix, waardoor snelle benaderende berekeningen 
gemaakt kunnen worden. 
Dit laatste wordt niet toegepast bij grote systemen omdat er dan toch 

praktisch geen tijdwinst mee te halen is. 
- Eén van de aspekten van DYNRE-3 t.o.v. andere programma's voor de analyse 
van systemen onder random en akoestische belasting is de mogelijkheid van 

korrelatie van de verschillende belastingsexitaties. 
De mogelijkheden voor de verschillende bronnen zijn: 
./ geheel gekorreleerd 

o.a. indien de golflengte van de akoestische belasting >> dimensies 
van de konstruktie. 

, /  geheel ongekorreieerd 
b.v. akoestische belasting met ), << dimensies van de konstruktie 

,/ onafhankelijke delen van de konstruktie welke op zich geheel gekorre- 
leerd zijn. 

./ korrelatie als funktie van de afstand tussen twee knooppunten 
o.a. akoestische belasting indien ),# afmetingen van de konstruktie. 

- Aanmmes bij de crnalyse: 
./ Het systeem is lineair met konstante parameters 
./ Normal mode vormen, eigenfrekwenties en demp. verhoudingen zijn bekend. 

- Eén van de limieten van het programma is dat de benodigde informatie t.b.v. 
de invoer erg moeilijk uit de praktijk te bepalen is, o f  erg veel moeite 
kan kosten (o.a. P.C.D. tables van een bepaalde randomexitatie). 

- Het progranina vereist als  snel vrij grote rekent i jden.  

Bram de Kraker 


