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Samenvatting 

Dit rapport beschrijft de modificatie van het softwarepakket MADYMO. MADYMO is een 
door TNO - instituut voor Wegtransportmiddeien ontwÏi<keid multibody pakket voor het 
simuleren van de beweging van een stelsel starre lichamen. In dit rapport wordt behandeld 
hoe MADYMO is gemodificeerd, zodanig dat de deformeerbaarheid van de lichamen van 
een stelsel, ook in rekening wordt gebracht. De daartoe benodigde theorie wordt gepre- 
senteerd evenals een beschrijving van hoe deze theorie in MADYMO is geïmplementeerd. 
Ter controle van het uitgebreide MADYMO worden enkele problemen doorgerekend en de 
resultaten hiervan vergeleken met analytische berekeningen of gegevens uit de literatuur. 



Nomenclat uur 

kdcm met scalars 
koiom waarvan de componenten t.o.v. de inertiaaibasis zijn geschreven 
kolom waarvan de componenten t.o.v. een basis x i  - y i  - zi zijn geschreven 
getransponeerde van een kolom 
tijdsafgeleide van een kolom 
variatie van een kolom 
scheef-symmetrische matrix behorende bij kolom g 

matrix met scalars 
getransponeerde van een matrix 
inverse van een matrix 
eenheidsmatrix 
nulmatrix 
kolom met matrices als componenten 
matrix met kolommen als componenten 
matrix met matrices als componenten 
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Symbolen 

positie van de oorsprong van de lichaamsgebonden basis t .o.v de inertiaalbasis 
positie van een willekeurig punt P van een lichaam t.0.v de inertiaalbasis 

positie van punt P t.o.v. de lichaamsgebonden basis in ongedeformeerde toestand 

positie van punt P t.o.v. de lichaamsgebonden basis in gedeformeerde toestand 

verplaatsing van punt P door deformatie (t.o.v. de lichaamsgebonden basis) 

matrix die de oriëntatie van de lichaamsgebonden basis beschrijft t.0.v de inerti- 
aalbasis 
ide vervormingsfunctie met betrekking tot lineaire verplaat sing 

matrix met alle vervormingsfuncties s 

modale coördinaat behorende bij vervormingsfunctie i 
kolom met alle modale coördinaten ai 

hoeksnelheidskolom van het lichaam 

scheef-symmetrische matrix van g 
variationele positieverandering van een lichaam 

variationele positieverandering van punt P 
variationele rotatie van een lichaam 

variationele verandering de modale coördinaten 

massamatrix 

kolom met gegeneraliseerde krachten 

kolom met versnellingstermen 
kolom met variationele termen 
traagheidsmatrix van een lichaam t.o.v. de lichaamsgebonden basis 

kolom met gegeneraliseerde uitwendige krachten 

kolom met gegeneraliseerde uitwendige momenten 

kolom met gegeneraliseerde uitwendige krachten met betrekking tot de vervor- 
mingsfunct ies 
stijfheidsmatrix van het lichaam betrokken op de gekozen vervormingsfuncties 
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‘Q, -tot matrix met knooppuntsverplaatsingen en -rotaties behorende bij de gekozen ver- 
vormingsfunct ies 

Symbolen bij hoofdstuk 3 

oorsprong van de lichaamsgebonden basis op lichaam i 
positie van de lichaamsgebonden basis van een lichaam i t.0.v de inertiaalbasis 

matrix die de oriëntatie van de lichaamsgebonden basis t.o.v. de inertiaalbasis 
beschrijft, van lichaam i 
scharnierpunt van verbinding ij op lichaam i 
positie van Oij ten opzichte van de lichaamsgebonden basis in ongedeformeerde 
toestand 
positie van Oij ten opzichte van de lichaamsgebonden basis in gedeformeerde 
toestand 
verplaat sing van Ooi door deformatie 

matrix die de oriëntatie van de zij’ - y”’ - zij’ jointbasis t.o.v. de lichaamsge- 
bonden basis beschrijft 
kolom met rotaties van het scharnierpunt Oìj 

matrix met knooppunt sverplaat singen van Oij behorende bij de gekozen vervor- 
mingsfuncties, t.o.v. de lichaamsgebonden basis van lichaam i 
matrix met knooppuntsrot aties van Oij behorende bij de gekozen vervormings- 
functies, t.o.v. de lichaamsgebonden basis van lichaam i 
modale coördinaten van lichaam i 
matrix die de oriëntatie van de xZJ  - yaJ - zij jointbasis t.o.v. de zij’ - y”’ - zij’ 
jointbasis beschrijft 
hoeksnelheidskolom van lichaam i 
hoeksnelheid van de jointbasis t.o.v. de lichaamsgebonden basis, van lichaam i, 
door deformatie 
variationele positieverandering van lichaam i 
variationele rotatie van lichaam i 
variatie van de modale coördinaten van lichaam i 
massamatrix van lichaam i 
kolom met gegeneraliseerde krachten van lichaam i 

.. .. 

oorsprong van de lichaamsgebonden basis op lichaam j 
positie van de lichaamsgebonden basis van een lichaam j t.0.v de inertiaalbasis 
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j 
-T 

matrix die de oriëntatie van de lichaamsgebonden basis t.o.v. de inertiaalbasis 
beschrijft, van lichaam j 
scharnierpunt van verbinding j i  op lichaam j 
positie van Oji ten opzichte van de lichaamsgebonden basis in ongedeformeerde 
toestand 
positie van Oji ten opzichte van de lichaamsgebonden basis in gedeformeerde 
toest and 
verplaatsing van Q j i  door deformatie 
matrix die de oriëntatie van de xji' - yji' - 23' jointbasis t.o.v. de lichaamsge- 
bonden basis beschrijft 
kolom met rotaties van het scharnierpunt Oji 
matrix met knooppunt sverplaat singen van Oji behorende bij de gekozen vervor- 
mingsfuncties, t.o.v. de lichaamsgebonden basis van lichaam i 
matrix met knooppuntsrotaties behorende van Oji bij de gekozen vervormings- 
functies, t.o.v. de lichaamsgebonden basis van lichaam j 
modale coördinaten van lichaam j 
matrix die de oriëntatie van de 2 3 %  - yJz - zji jointbasis t.o.v. de xji' - yji' - zji' 
jointbasis beschrijft 
hoeksnelheidskolom van lichaam i 
hoeksnelheid van de jointbasis t.o.v. de lichaamsgebonden basis, van lichaam j ,  
door deformatie 
variationele positieverandering van lichaam j 
variationele rotatie van lichaam j 
variatie van de modale coördinaten van lichaam j 
massamatrix van lichaam j 
kolom met gegeneraliseerde krachten van lichaam j 

. * I  

.. .. 

.. .. .. 
matrix die de oriëntatie van de 5 3 %  - y3' - zji jointbasis t.o.v. de zij - yij - zaJ 
jointbasis beschrijft 
kolom die de positie van Oji t.o.v. Oji weergeeft 
hoeksnelheid van de xji - yji  - zji basis t.o.v. de zij - yij  - za3 basis 
kolom met relatieve coördinaten 
kolom met gegeneraliseerde coördinaten 
matrix met snelheidstermen 
matrix met snelheidstermen 
matrix met éénheidskolommen 
matrix ten behoeve van het bepalen van snelheden en versnellingen 
matrix ten behoeve van het bepalen van snelheden en versnellingen 
kolom met hoekversnellingstermen 
kolom met lineaire versnellingstermen 
kolom met versnellingstermen 
body connection array 

.. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

In dit rapport wordt beschreven hoe het bij TNO-Instituut voor Wegtransportmiddelen 
ontwikkelde multibody pakket MADYMQ is uitgebreid naar deformeerbare lichamen. In 
het verleden werden in simulaties met MADYMO de lichamen van het door te rekenen 
stelsel star verondersteld. Echter in werkelijkheid is alle materie vervormbaar al zullen 
vervormingen in veel gevallen zodanig klein zijn dat een bepaald object als star zijnde mag 
worden gemodelleerd. Bij sommige toepassingen zoals bijvoorbeeld lichtgewicht construc- 
ties in de ruimtevaarttechniek, en in situaties waar een hoge positioneringsnauwkeurigheid 
vereist is, zal de deformeerbaarheid van lichamen echter een zeer belangrijke rol spelen. 
Verder zou men bijvoorbeeld willen weten hoe een menselijke rib vervormt als deze in aan- 
raking komt met het stuurwiel van een auto tijdens een botsing. 

In dit rapport wordt beschreven hoe MADYMO is aangepast waardoor dit soort toepassin- 
gen mogelijk zijn geworden. In Hoofdstuk 2 worden daartoe de bewegingsvergelijkingen 
van een deformeerbaar lichaam afgeleid. In Hoofdstuk 3 wordt de kinematica van een paar 
willekeurige, met elkaar verbonden, deformeerbare lichamen beschreven. Verder worden de 
bewegingsvergelij kingen van een stelsel deformeerbare lichamen afgeleid via een recursief 
substitutieproces en wordt een oplosprocedure gepresenteerd. Met recursief wordt bedoeld 
dat betrekkingen die gelden voor een willekeurig paar, onderling verbonden, lichamen 
steeds opnieuw gebruikt kunnen worden voor elk paar gekoppelde lichamen dat in een 
stelsel voorkomt, 

In Hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe MADYMO vóór de uitbreiding naar deformeer- 
bare lichamen was opgezet, en wat er is veranderd. Daartoe worden beschrijvingen van de 
voornaamste subroutines gegeven. Ter validatie van het gemodificeerde MADYMO worden 
in Hoofdstuk 5 enkele simulatievoorbeelden gegeven die analytisch na te rekenen zijn of uit 
de literatuur bekend zijn. Tenslotte worden in Hoofdstuk 6 enkele opmerkingen geplaatst 
en aanbevelingen gedaan voor de toekomst. 
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Hoofdstuk 2 

De bewegingsvergelijkingen van een 
deformeerbaar lichaam 

2.1 Kinematica van een deformeerbaar lichaam 
In figuur 2.1 is een willekeurig lichaam in gedeformeerde toestand afgebeeld op een zeker 
tijdstip t. In eerste instantie wordt er van uitgegaan dat het lichaam een continuüm is. 
Later wordt deze aanname weer ongedaan gemaakt en wordt het lichaam opgedeeld in 
een eindig aantal punten. In het lichaam kan een punt worden gekozen, bijvoorbeeld het 
massamiddelpunt, dat de oorsprong is van een lichaamsgebonden basis. De positie-kolom 
"r geeft de positie van dit punt weer ten opzichte van een inertiaalbasis. De oriëntatie 
van het lichaam in de ruimte wordt beschreven door de orthogonale matrix E,  die de 
transformatie van de lichaamsgebonden basis naar de inertiaalbasis beschrijft. Kolom I@' 

geeft de positie van een willekeurig punt P van het lichaam in gedeformeerde toestand 
weer, ten opzichte van de lichaamsgebonden basis. De positie van dit punt ten opzichte 
van de inertiaalbasis kan geschreven worden als: 

(2.1) = "I: +& ' P  a: 
De links-boven index bij een symbool geeft aan ten opzichte van welke basis het betreffende 
symbool geschreven is. Als er in het vervolg geen links-boven index is weergegeven, dan 
moet de betreffende grootheid ten opzichte van de inertiaalbasis worden gezien. Als het 
lichaam in gedeformeerde toestand is, dan kan de positie 'gp van punt P ten opzichte van 
de lichaamsgebonden basis, gezien worden als de som van de positie in ongedeformeerde 
toestand, ' ~ z ,  en een positieverandering ' u p  als gevolg van de deformatie. De positieveran- 
dering is in het algemeen afhankelijk van 'z; en bij dynamische problemen ook van de 
tijd t:  'u = 'u('gz, t )  . De positie van punt P kan nu geschreven worden als 

f = 7 + R('g + 'UP) 

'VP = ytl('g:)w(q t 'f&)az(t) + * * +'fti(lz:)a;(t) + * +'ft,,('i:)~nm(t) 

(2.2) 
De verplaatsing 'UP ten gevolge van deformatie kan worden benaderd met een lineaire 
combinatie van (continue) vervormingsfuncties '&;('g:) 
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Y O  
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Figuur 1.1: Willekeurig deformeerbaar lichaam 

nm 

i d  

of in matrixvorm: 

en $(i) = [cq(t); a2(t);. . . ; ai(t); .  . . ; ~ ~ ~ ( t ) ] ~  

Voor de positie van punt P geldt nu: 

TP = T + g g  + ’Ltt(’g:)g(t)) (1.5) 

De vervorming van het lichaam is nu opgesplitst in een plaatsafhankelijk en een tijdsaf- 
hankelij k deel. Het plaatsafhankelijke deel is bekend, want de vervormingsfuncties wor- 
den gekozen, en wel zodanig dat verondersteld mag worden dat ze de vervorming van het 
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lichaam goed kunnen benaderen voor de belastingssituatie waarin het lichaam zich bevindt. 
Als vervormingsfuncties kunnen bijvoorbeeld polynomen, eigentrillingsmodes en statische 
vervormingsfuncties worden genomen. Restrictie is wel dat de vervormingsfuncties geen 
beweging als star lichaam mogen representeren. De deformatie van het lichaam op een 
bepaald tijdstip hangt nu nog slechts af van de tijdsafhankelijke modale coördinaten die na 
het oplossen van de later gepresenteerde bewegingsvergelij kingen bepaald kunnen worden, 

Door differentiatie naar de tijd kunnen de vergelijkingen voor de snelheid en versnelling 
van punt P worden afleid: 

Hierbij is & de scheef-symmetrische matrix die hoort bij de hoeksnelheids-kolom q van het 
lichaam en is als volgt gedefinieerd: 

o=-- RRT (2.8) 

Tenslotte geldt voor de variationele positie verandering van punt P: 

waarbij ók de scheef-symmetrische matrix is die hoort bij kolom SF die een variationele 
rotatie van het lichaam beschrijft en als volgt gedefinieerd is: 

Met de vergelijkingen (2.5), (2.6), (2.7) en (2.9) ligt de kinematica van elk willekeurig 
punt P van het lichaam, en dus van het gehele lichaam, vast. 

12 



2.2 De bewegingsvergelijkingen van een deforrneer- 
baar lichaam 

Voor een deformeerbaar lichaam met massa m, waarbij de verplaatsing van een punt ten 
gevolge van deformatie benaderd wordt met een lineaire combinatie van nm vervormings- 
functies, kan de volgende variationeie bewegingsvergeiij king worden afgeleid (Koppens, 
1988): 

6 S T [ & t - & ]  = O  (2.11) 

met 

de kolom met variationele grootheden: 

6Z = [ 5'1 
8% 

de kolom met versnellingstermen: 

Y =  1; J 

de massamatrix: 

1 ml -RBIBT 
- M =  [ - RDlBT E L E T  R D ,  

-2 C T R T  - 0, T T  3 C 

en de kolom met gegeneraliseerde krachten: 

1 Q =  [ M - & '& ' J  'g - 2&( g 0,) 'g 
f - &'&'&IJl - 2R 'WCz& 

f + 'WT(& ' w )  + 2 'C3C7G - - &tK ittot% 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

Hierbij is 'g in vergelijking (2.15) de hoeksnelheid van het lichaam ten opzichte van de 
lichaamsgebonden basis en '& de bij behorende scheef-symmetrische matrix. F,&í en f 
bevatten de gegeneraliseerde uitwendige belastingen die op het lichaam werken. Cj', tot en 
met C, zijn tijdsonafhankelijke grootheden die integralen bevatten over het volume fl van 
het lichaam. De integrant is een functie van de coördinaten 'g , de vervormingsfuncties 'gt 
en de dichtheid p,  bijvoorbeeld 

(2.16) 

(2.17) 
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Daar al deze grootheden tijdsonafhankelijk zijn hoeven ze slecht één maal, aan het begin van 
een numerieke simulatie, berekend te worden. De definities van de andere grootheden zijn 
te gegeven in appendix A. Q, t /m 0, en J zijn combinaties van c, t/m (& maar zijn niet 
tijdsonafhankelijk omdat ze ook een functie zijn van de modale coördinaten (zie eveneens 
Appendix A). De term ’@‘&~‘~otg in vergelijking (2.15) staat voor de gegeneraliseerde 
inwendige krachten ten gevolge van deformatie. van de deformatie van het lichaam. M is 
hierbij de stijfheidsrnatrix, betrokken op de gekozen vervormingsfuncties van het Zichaam_. 
‘gtot bevat naast ’2, ook vervormingsfuncties die rot atie ten gevolge deformatie beschrijven. 

Ten behoeve van de numerieke uitwerking zal nu overgegaan worden tot discretisatie. 
Dit wil zeggen dat in het vervolg het lichaam niet langer als continuüm wordt beschouwd 
maar als een verzameling van np knooppunten die alle een bepaalde massa toegekend 
krijgen. De massa van elk knooppunt (’lumped mass’) wordt verkregen door de dichtheid 
te integreren over het volume dat bij dat knooppunt hoort. Bij elk knooppunt i hoort nu 
een massa mi, een positie-kolom ’si en een matrix ’@ die de knooppuntsverplaatsingen 
van knooppunt i behorende bij de gekozen vervormingsfuncties bevatten. De integralen 
van c, tot en met C, gaan nu over in sommaties over de knooppunten, en wel als volgt: 

(2.18) 

Doordat de integralen zijn vervangen door sommaties zijn de te berekenen grootheden 
een benadering van de werkelijkheid geworden. Hoe meer knooppunten er op het lichaam 
gekozen worden des te nauwkeuriger zal deze benadering zijn. Dit gaat echter wel gepaard 
met een langere rekentijd, maar omdat het aantal knooppunten alleen een rol speelt bij 
het bepalen van Q, tot en met CS en ‘ ~ ~ , K ’ ~ , , ,  die slechts één keer berekend hoeven te 
worden, zal dit slechts een klein effect hebben op de totale rekentijd die nodig is voor een 
numerieke simulatie. 

Met de vergelijkingen (2.11) tot en met (2.15) kan nu de benaderde bewegingsverge- 
lij king voor een gediscretiseerd deformeerbaar lichaam worden opgesteld die gebruikt kan 
worden voor numerieke implement atie. 
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Hoofdstuk 3 

De bewegingsvergelijkingen van een 
stelsel deformeerbare lichamen 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de bewegingsvergelij kingen opgesteld voor een willekeurig stelsel 
waarvan de lichamen deformeerbaar mogen zijn. De enige beperking is dat het stelsel een 
zgn. boomstructuur moet hebben, dat wil zeggen dat er geen kinematisch gesloten ketens 
in het stelsel mogen voorkomen. De bewegingsvergelij kingen worden daarna opgelost met 
behulp van een recursief algoritme, waarbij relaties die gelden voor twee willekeurige, met 
elkaar verbonden lichamen, steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. In paragraaf 3.2 
worden daartoe eerst de kinematische betrekkingen afgeleid die gelden voor twee, door een 
joint verbonden, deformeerbare lichamen. Voor de recursieve methode is het noodzakelijk 
dat hierbij gebruikt wordt gemaakt van de relatieve beschrijvingswijze waarbij absolute 
grootheden (i.e. grootheden ten opzichte van een globale basis) van een lichaam worden 
uitgedrukt in absolute grootheden van een naastgelegen lichaam en de relatieve grootheden 
tussen beide lichamen (i.e. grootheden die de relatieve beweging tussen beide lichamen 
beschrijven) . Daarna wordt in paragraaf 3.3 een wijze voor het nummeren van de lichamen 
in een stelsel voorgesteld, en er wordt een array geintroduceerd waarin opgeslagen wordt 
hoe de lichamen in het stelsel onderling verbonden zijn. In paragraaf 3.4 worden via 
een recursieve substitutiemethode de bewegingsvergelijkingen afgeleid. Tenslotte wordt in 
paragraaf 3.5 besproken hoe een numerieke simulatie van een dynamisch probleem in de 
tijd wordt uitgevoerd, gebruik makend van de relaties die in de voorgaande paragrafen zijn 
afgeleid en een recursief algoritme. 
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Figuur 3.1: Twee door een scharnier verbonden lichamen in gedeformeerde toestand 

3.2 Kinematica van twee verbonden lichamen 
In figuur 3.1 zijn twee lichamen afgebeeld in gedeformeerde toestand op een zeker tijdstip 
t. In deze figuur geven de symbolen 3, y en z ,  met een bepaalde boven-index, eenheid- 
srichtingen van de betreffende basis weer. De lichamen zijn aan elkaar verbonden door 
een willekeurige joint die maximaal zes vrijheidsgraden tussen de lichamen vrijlaat, Er 
wordt van uit gegaan dat de lichamen lineair-elastisch materiaalgedrag vertonen en dat 
verplaatsingen ten gevolge van deformatie klein zijn. Op elk lichaam wordt een punt (Oi 
en O j )  gekozen waar een lichaamsgebonden basis zijn oorsprong heeft. De posities van deze 
punten ten opzichte van de inertiaalbasis zo - y" - zo worden aangeduid met zi en y j  voor 
de lichamen i en j ,  respectievelijk. De matrices 2 en @ beschrijven de oriëntatie van de 
lichaamsgebonden bases ten opzichte van de inertiaalbasis. Twee willekeurige kolommen 
i i  cj en jc j j  ten opzichte van hun lichaamsgebonden bases worden dan ten opzichte van de 
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inert iaalbasis: 

en 

I ( 3 4  O a j  = Rj jaj 
- I  

Zoals ai eerder is gesteld, is aan de linker-boven index bij een symbool te zien ten opzichte 
van welke basis het symbool is geschreven. Als er in het vervolg geen linker-boven in- 
dex wordt weergegeven, dan is de betreffende grootheid ten opzichte van de inertiaalbasis 
geschreven. 

Op beide lichamen bevindt zich een scharnierpunt dat aangeeft waar de joint tussen 
beide lichamen op ieder lichaam aangrijpt. De positie van deze punten Oij en Oji wordt ten 
opzichte van de lichaamsgebonden basis aangegeven met 'Pj en jpà, voor respectievelijk 
lichaam i en lichaam j .  Aan deze punten zijn de zgn. joint bases dj' - yij' - zij' en 
23'' - y'' - 2 3 %  verbonden waarvan de oriëntatie ten op zichte van de lichaamsgebonden 
bases wordt beschreven met de matrices g'j en Eji. Voor twee willekeurige kolommen 
"/gi en ji'gj ten opzichte van hun joint basis geldt dat ze geschreven kunnen worden ten 
opzichte van de corresponderende lichaamsgebonden basis als: 

. .I . .I .. 

../ .. 
De bases zij' - y" - z'J' en xià'- yji/ - zj" worden zo gekozen dat ze in ongedeformeerde toe- 
stand parallel zijn aan de corresponderende lichaamsgebonden bases. In dat geval zijn de 
oriëntatiematrices en @i gelijk aan de eenheidsmatrix r. Ten gevolge van deformatie 
kunnen de joint bases echter een oriëntatieverandering ten opzichte van de lichaamsgebon- 
den bases ondergaan die beschreven kunnen worden met de rotatiehoeken . .  .. eij ?. en gji. Voor 
lichaam i betekent dit dat gij drie kleine opeenvolgende rotaties €i3? &i3 en bevat, die de 
rotatie van de 3"' - y"' - zij' basis om de respectievelijke xi-, f- en zi-as beschrijven. 
Matrix B'j wordt daarmee (zie Kim en Haug (1989)): 

De rotatie-vervormings kolom gij = [E?,  E; ,  kan, evenals de lineaire verplaatsingen 
door deformatie in het vorige hoofdstuk, benaderd worden met een lineaire combinatie van 
rot atie-vervormingsfuncties: 

.. . 
., ( 3 4  &23 = z -i 

-T 

waarbij '92 de modale matrix is die de rotaties bevat van de jointbases die hun oorsprong 
hebben in punt OV, samenhangend met de gekozen vervormingsfuncties. Kolom ei bevat 
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de modale coördinaten die de bijdrage aanduiden van elke vervormingsfuntie aan de totale 
rotatie $ j .  

.. 
Aan punt Oij wordt nog een tweede assenstelsel zij - yaJ - zij toegekend. Eenheidsvec- 

toren langs de assen van deze basis geven rotatie- en translatieassen van de joint tussen 
Gch22m 2' en j &zn. De transformatie van de xzJ - yij - 2'3 basis naar de zaJ' - yaJ - zaJ 
basis wordt beschreven door de matrix Q'j. Voor een willekeurige kolom 'jai geldt: 

. ' I  ' .I .. .. .. 

De structuur van de joint wordt zeer stijf verondersteld waardoor matrix p'j constant is. 

De zelfde definities kunnen ook voor lichaam j gedaan worden. De indices i en ij 
dienen dan vervangen te worden door respectievelijk j en ji. De laatste .. oriëntatiematrix 
die gedefinieerd moet worden Is matrix C' j  die de overgang van de xi i  - y J a  - di basis naar 
de zij - yij - zij basis beschrijft. Voor een willekeurige kolom j i g  geldt 

Met behulp van bovenstaande definities en figuur 3.1 kan afgeleid worden dat geldt voor 
de absolute positie en oriëntatie van lichaam j :  

(3.9) 

(3.10) 
.. 

Matrix C' j  en kolom 5'' zijn functies van de relatieve coördinaten q i j ,  w die de vrijheidsgraden 
tussen lichaam i en lichaam j beschrijven. 

De kolommen en uji in vergelijking (3.9) kunnen, analoog aan Hoofdstuk 2, benaderd 
worden met een lineaire combinatie van vervormingsfuncties: 

= ~i i - -t a! .. . 
= &Jea 

.. = RjjQijicrj - -t ... 
ji j 

= 2ta! 

Voor de lichamen i en j geldt d k er :n verba 

(3.11) 

(3.12) 

i bestaat tussen m trix &, die betrekking 
heeft op vervormingsfuncties die translaties representeren, en matrix @-. , die betrekking 
heeft op rotatie-vervormingsfuncties. Dit verband is aangetoond in Schoenmakers (1991). 
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Door differentiatie naar de tijd van de vergelijkingen (3.9) en (3.10) kunnen de absolute 
lineaire snelheid tj en de absolute hoeksnelheid qj bepaald worden. De hoeksnelheid komt 
voort uit de definitie: 

- G j  = -- R j R j T  (3.13) 

Hierbij is 3' de scheef-symmetrische matrix die hoort bij de hoeksnelneidskoiom &. Na 
tiitvrerking van vergelijking (3.13) (zie Slaats, 1991) volgt: 

qj = gi + + g i j  - @i (3.14) 

waarbij Q'j en Iji hoeksnelheden zijn ten gevolge van deformatie, van de joint bases ten 
opzichte van de corresponderende lichaamsgebonden bases. Deze hoeksnelheden kunnen 
ook weer gezien worden als lineaire combinaties van vervormingsfuncties: 

nji ... = - Rj jajibj -r ... (3.16) 

De relatieve hoeksnelheid gij beschrijft de hoeksnelheid van de xi i  - yji - zj' basis ten 
opzichte van de 2'3 - yz3 - zij basis, en kan uitgedrukt worden in termen van de relatieve 
coördinaten q i j  tussen lichaam i en j :  

.. .. 

* 

.. o'3=-- -  RiBàjDij ijHij - Gij ... - - - Hij G i j  (3.17) 

' jHij  - bevat eenheidskolommen'J'y ; ( I C  = 1, ..., aantal graden van vrijheid), die bijvoorbeeld 
bij een cardanjoint eenheidskolommen in de richting van de rotatie-assen representeren. 
Met de vergelij kingen (3.15), (3.16) en (3.17) kan vergelij king (3.14) geschreven worden 
als: 

... 
.. .. 

Na differentiatie van vergelijking (3.9) naar de tijd, volgt voor de absolute lineaire snelheid 
van lichaam j :  

met 

(3.21) 
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Als de vergelijkingen (3.15) en (3.18) in (3.20), (3.21) en (3.22) worden gesubstitueerd, en 
deze vervolgens weer in vergelij king (3.19), dan volgt 

(3.23) 

De vergelij kingen (3.18) en (3.23) kunnen samengenomen worden in één matrixvergelij king: 

(3.26) y j  = rijyi + l-$ii/ij  
- *  - *  

met de globale coördinaten 

de gegeneraliseerde coördinaten 

en de matrices 

L o o  Q j  

(3.27) 

(3.28) 

(3.29) 

(3.30) 

(3.31) 

1 -  O - I 1  
De vergelijkingen voor de virtuele verplaatsingen en rotaties kunnen op een zelfde wijze 
worden afgeleid. Deze wordt dan: 

(3.32) 
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met 

(3.33) 

(3.34) 

(3.35) 

waarbij 6xi en 6@ virtuele rotaties van respectievelijk lichaam i en j voorstellen. 

Door differentiatie naar de tijd van de vergelijkingen (3.18) en (3.23) worden de vergelij- 
kingen voor de absolute lineaire versnelling en de absolute hoekversnelling van lichaam j 
verkregen. Voor de hoekversnelling geldt dan: 

(3.36) 
.. 

kj = + ~i iQij g’ + Hij gj - Rj jaji gj + Gij - - - -T - -T - 
met 

.. 
Gij I = - wi@j + (&i - -  + fi8J)g’jP - + -- RiBàjp’j - * j q i j  - (3.37) 

Voor de lineaire versnelling geldt 

(3.38) 

.. 
(3.39) &i + fi”)(gi + r ) G i j  - cijwioij + $ebij + (- - - -  

Ook de vergelijkingen (3.36) en (3.38) kunnen ook in één matrixvergelijking worden samen 
genomen: 

.. 
yi = + nijp + @i 
I - -  - 

met 

(3.40) 

(3.41) 

Met de bovenstaande vergelijkingen ligt de beweg,,ig van lichaam j geheel vast in termen 
van de beweging van lichaam i en de relatieve beweging tussen beide lichamen. Deze 
werkwijze zal in het volgende hoofdstuk noodzakelijk blijken te zijn voor het oplossen van 
de bewegingsvergelij kingen. 
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Figuur 3.2: Een eenvoudig stelsel lichamen 

3.3 Topologie 
Aangezien een stelsel lichamen kan bestaan uit een groot aantal lichamen en de structuur 
behoorlijk complex kan zijn, is het noodzakelijk een boekhoudprocedure te  hebben die de 
topologie van het stelsel beschrijft. Een voorbeeld van zo'n boekhoudprocedure is het zgn. 
'body connection array' voor stelsels van lichamen met een boomstructuur: 

De inertiaalruimte wordt altijd met Bo aangeduid, en het laagst genummerde lichaam, 
ongelijk aan BO, met B1. Het nummeren van de andere lichamen wordt nu zo uitgevoerd 
dat als een lichaam Bi is verbonden met een lichaam Bj, en het aantal lichamen tussen Bi 
en Bo is kleiner dan het aantal lichamen tussen Bj en Bo, dat dan Bi een lager nummer 
krijgt dan Bi. Deze wijze van nummering is nodig voor het recursieve proces dat later 
beschreven zal worden. Nu kan het body connection array ,û gedefinieerd worden als: 

(3.42) 

waarbij Pi het nummer is van het lager genummerde lichaam waarmee lichaam i verbonden 
is. nb is het totale aantal lichamen waaruit het stelsel bestaat. Als voorbeeld wordt het 
stelsel dat in figuur 3.2 te zien is genomen. Voor dit systeem is het body connection array 
gelijk aan 

p' = [PI, P 2 ,  P3 ,  + * * - * ,  Pnb1 

PT = [O, 1 , 2 , 3 , 4 , 4 , 1 , 6 , ? ,  9,9,11] (3.43) 
* 

Met het body connection array ligt de configuratie van een stelsel lichamen éénduidig vast. 
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3.4 Het opstellen van de bewegingsvergelijkingen 
Na het beschrijven van de kinematica en de topologie kan nu begonnen worden met 
het opstellen van de bewegingsvergelij kingen. Het gepresenteerde proces geldt voor een 
willekeurig stelsel lichamen bestaande uit nb lichamen. Een voorbeeld van zo'n systeem is 
te zien in figuur 3.2. Volgens het principe van d'Alembert zijn de bewegingsvergelijkingen 
voor een willekeurig stelsel 

(3.44) 

voor alle kinematisch toelaatbare S z i ,  i = 1, ..., nb. De inhoud van de massamatrix 
en de kolom met gegeneraliseerde krachten Qi kan voor ieder lichaam bepaald worden met 
behulp van de definities van Hoofdstuk 2. "De kolommen S@ en zijn gedefinieerd in 
paragraaf 3.2 (verg. (3.28) en (3.34)). Vergelijking (3.44) kan ook geschreven worden als: 

nb-1 

[ ( C ~ Z ) ~ ( Z  - + (Sz nb ) T (Mnb pb  - Qnb) = O 
i=l 

(3.45) 

voor alle kinematisch toelaatbare Sg, i = 1, ..., nb 

Substitutie van de vergelijkingen (3.32) en (3.40), met i = nb - 1 en j = nb, in 
vergelijking (3.45) levert: 

nb-1 

[ ( S Z i ) T ( g ' s "  - Si)] + 
i d  

... + Mnb rr E + nb-1,nb -nb-1,nb nb-1 T nb-1,nb T nb-1,nb ynb-1 + (SZ ) (E ) [ M n b r  
+ - *  M n b  Onb-l,nb - Qnbl + (k nb-1,nb 1 T (a nb-l,nb)T[Mnb - -  rnb-i,nb ynb-1 + 
+ - -  M n b  nnb-l,nb t *.nb-i,nb + -.. .  Mnbonb-lpb - Qnb] = O (3.46) ... 

voor alle kinematisch toelaatbare 62, i = 1, ...., nb 

Variatie van kolom gnb-'vnb moet kinematisch toelaatbaar zijn, wat betekent dat deze 
kolom niet in strijd mag zijn met de beperkingen die de joint tussen lichaam nb en nb - 1 
voor deze verbinding voorschrijft. gnb-l*nb is opgebouwd uit twee kolommen, nl. kolom qnb-llnb - 
met de relatieve coördinaten en kolom enb. Aangezien qnb-l*nb de relatieve coördinaten 
bevat kan deze, bij een stelsel met een boomstructuur, nooit in strijd zijn met de joint 
beperkingen en is dus per definitie kinematisch toelaatbaar. Variatie van kolom gnb heeft 
alleen betrekking op vervormingen van het lichaam en kan nooit in strijd zijn met de 
kinematische beperkingen van de joint. Geconcludeerd kan dus worden dat S.ynb-l,nb kine- 
matisch toelaatbaar is als Sqnb-l,nb kinematisch toelaatbaar is. Hierdoor moet de coëfficiënt 
van S f b - l l n b  gelijk aan nul zijn. 

... 
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De tweede tijdsafgeleide van de gegeneraliseerde coördinaten fb-l,nb kan dan expliciet 
geschreven worden als 

c n b - l , n b  .., - - - ( ( n n b - l , n b ) T M n b  - - -  n n b - l , n b ) - l  [ ( n n b - l , n b ) T ( M n b  - - c n b - l , n b  $ 4 - 1  - + 
+ j g n b  @ n b - l , n b  - Qnb) l  (3.47) 

Het bestaan van de matrix ((-b-i,nb)TMnb~nb-',nb)-' - -  Kan bewezen worden ( K m  en Haug, 
i987). Substitutie van vergelijking (3.47) terug in vergelijking (3.46) geeft 

nb-2  

[(SZi)T(Miyi - o")]+ 
+ ( J Z n b - l ) T [ ( M n b - l  - + -T M n b - 1 ) y n b - 1  - ( Y b - ,  + Q y ) ]  = o - 

voor alle kinematisch toelaatbare Sg, i = 1, ...., nb-l. 
met 

(3.48) 

n b - l , n b ) T M n b  E n b - l , n b  (E  - -  (E  - 
- n n b - l , n b  ) T M n b  ~ n b - l , n b ) - l ( n n b - l , n b  - T M n b  E n b - l , n b  

n b - l , n b ) T M n b  r n b - i , n b  - 

(3.49) 

De procedure die gevolgd wordt bij de vergelijkingen (3.45) tot en met (3.50) kan steeds 
opnieuw gebruikt worden om verder af te zakken in het stelsel. Aangekomen bij lichaam 
p + 1 geeft dit: 

;;P+LP+2 - - _ ( ( Q P + 1 , P + 2 ) T ( M P + 2  + J , fP+2)nP+l ,P+2 -1 n p + l , p + 2  ) T 
-T - 1 [(- 

+ ( M P + f 2  + &P+2)@P+l,P+2 .., - + Qr+")l 

- 
( ( E P + ~  + ~ p + 2 ) p + l 7 P + 2 y p + l  - -, + 

(3.51) 

Deze vergelijking kan ook geschreven worden als 

Met vergelijking (3.51) volgt dat 

P 

i=l 

+ ( 8 I y + l ) T [ ( A d p + 1  + Al;+l)Sp+l - + Q7+')] = o 
voor alle kinematisch toelaatbare Szi, i = 1, . . . . , p  + 1 

(3.52) 

(3.53) 
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met 

Het einde van dit recursieve proces wordt bereikt bij lichaam 1. Voor dit lichaam geldt 

waarbij S z l  kinematisch toelaatbaar moet zijn. 

Als de variationele kinematische betrekking voor S z ’  in vergelijking (3.56) wordt gesub- 
stitueerd, dan wordt gevonden dat 

met y” = O. 

Hiermee ligt de gegeneraliseerde versnelling tussen lichaam 1 en de vaste wereld vast. Met 
de kinematische betrekkingen uit paragraaf 3.2 kan dan de globale versnelling van lichaam 1 
bepaald worden, die weer nodig is voor het berekenen van de gegeneraliseerde versnelling 
tussen lichaam 1 en de hoger genummerde lichamen die met lichaam 1 zijn verbonden. 
Dit proces herhaalt zich tot lichaam nb is bereikt. Op deze manier worden de globale 
versnellingen van alle lichamen en de gegeneraliseerde versnellingen van alle verbindingen 
bepaald. 

Bij de hier getoonde recursieve methode voor het bepalen van de bewegingsvergelijkingen 
voor een stelsel lichamen, worden expliciete vergelij kingen voor de tweede afgeleiden van de 
gegeneraliseerde coördinaten verkregen (zie verg.(3.47) en (3.51)). Hierbij hoeven slechts 
matrices met een relatief kleine dimensie geïnverteerd te worden. Na tijdsintegratie van 

voor alle verbindingen i j  zijn ook de gegeneraliseerde snelheden en coördinaten bekend. 
Met de kinematische betrekkingen van paragraaf 3.2 kunnen dan de absolute posities, 
snelheden, hoeksnelheden en oriëntaties van alle lichaam berekend worden. 
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3.5 Het recursieve algoritme 
Met behulp van de vergelijkingen die in dit hoofdstuk zijn afgeleid is het mogelijk om 
de beweging van een stelsel lichamen, waarop belastingen werken, in de tijd te bepalen. 
Schematisch zal hier worden weergegeven hoe dit in z'n werk gaat. 

i. Op het begintijdstip to worden de relatieve Coördinaten qi j  en de eerste tijdsa€ge!eide 
bekend voor alle verbindingen ij. Verder zijn ook de modale coördinaten 9' en 

ae eerste afgeleide 2 bekend voor alle lichamen i, i = 1, ...., nb. 

2. Met behulp van de vergelijkingen (3.9), (3.10), (3.14) en (3.19) kunnen de absolute 
posities ci, snelheden ti, oriëntaties & en hoeksnelheden w i  bepaald worden voor elk 
lichaam i, i = 1, ...., nb. Begonnen wordt bij lichaam 1 en daarna wordt door het 
sstelsel naar boven gewerkt, Dit is de eerste recursieve stap. 

3. De massamatrix M' en de kolom met gegeneraliseerde krachten Qi worden bepaald 
voor elk lichaam i, i = 1, ...., nb. Qi kan o.a. zwaartekrachtsterrnen, veer- en dem- 
perkracht en en massatraagheids kracht en bevat ten. 

4. Voor iedere verbinding kunnen nu en bepaald worden zoals in de voorgaande 
paragraaf is gepresenteerd (verg. (3.54) e i  (3.55)). Begonnen wordt bij lichaam nb 
en daarna wordt door het stelsel benedenwaarts gewerkt. Dit is de tweede recursieve 
stap. 

5. Met behulp van vergelijking (3.51) wordt de tweede tijdsafgeleide van de gegenera- 
liseerde coördinaten i j i j ,  bepaald voor elke verbinding ij, j = 1, ...., nb. y i j  is de 
samengestelde kolom die de relatieve coördinaten qij w en de modale coördinaten ( ~ j  
bevat. Dit is de derde recursieve stap. 

6. Integratie van t i j  naar de tijd geeft tij en y i j .  De tijd wordt aangepast met de 
gespecificeerde tijdstap en er wordt teruggekeerd naar stap 2. Als de eindtijd is 
bereikt, wordt het proces hier gestopt. 

In figuur 3.3 is het hele proces overzichtelijk in een flow-chart weergegeven. 
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Hosfdstuk 4 

Implementatie in MADYMO 

4.1 MADYMO V Q Q ~  starre lichamen 
De relaties uit Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 zijn op dezelfde wijze ook af te  leiden voor 
stelsels van louter starre lichamen. Op deze theorie was MADYMO voor de uitbreiding naar 
deformeerbare lichamen gebaseerd. Er worden dan eenvoudigere vergelij kiogen verkregen 
waarbij de te bepalen kolommen en matrices voor elk lichaam een gelijke, vaste dimensie 
hebben. Voor deformeerbare lichamen zijn de dimensies van diverse matrices en kolommen 
afhankelijk van het aantal vervormingsfuncties dat voor ieder lichaam wordt gekozen. Het 
oplosproces van paragraaf 3.5 blijft voor starre lichamen in principe gelijk. In figuur 4.1 
is te zien hoe dit oplosproces in MADYMO is geïmplementeerd. In de rechthoeken zijn 
de belangrijkste subroutinenamen van het oplosproces weergegeven. In werkelijkheid zijn 
er veel meer subroutines maar die hebben meer een ondersteunende functie en zijn niet 
essentieel voor het inzicht. 

MADYM3 is het hoofdprogramma waarin allereerst de subroutine INPUT3 wordt aangeroepen. 
Deze subroutine leest de invoer uit een data file waarin alle gegevens staan die nodig zijn om 
het stelsel te initialiseren. De datafile bevat o.a. de begin- en eindtijd van de simulatie, de 
configuratie van het stelsel, gegevens van de lichamen (geometrie, massa, massatraagheid, 
etc) initiële waarden van de vrijheidsgraden van de joints, type verbindingen, etc. Na 
het inlezen van de invoergegevens wordt in MADYM3 naar keuze de subroutine RUKU4 
of RUKU5 aangeroepen. Dit zijn tijdsintegratie subroutines die werken volgens respec- 
tievelijk de qde- en gde orde Runge-Kutta methode. Deze subroutines integreren een kolom 
YD met daarin de eerste en tweede afgeleide naar de tijd van de relatieve coördinaten van 
alle verbindingen op tijdstip t. Deze kolom komt uit subroutine DERIV. Het resultaat is 
een kolom met de relatieve coördinaten en de eerste afgeleiden hiervan op tijdstip t + At. 
In DERIV worden de stappen 2, 3, 4 en 5 van paragraaf 3.5 uitgevoerd. Voor deze stap- 
pen zijn in MADYMO vijf subroutines geschreven die ieder een hele of een gedeelte van 
een stap representeren. In RELMTN is stap 2 geprogrammeerd waar de posities, snel- 
heden, oriëntaties en hoeksnelheden van alle lichamen van het stelsel worden berekend. 
Daarna wordt in INIMAT voor ieder lichaam de massamatrix en de kolom met gege- 
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neraliseerde krachten bepaald (stap 3). Vervolgens worden in GENMAT alle Ei en Qt 
bepaald voor i = nb, ...., 1 (stap 4). Stap 5 wordt uitgevoerd door de subroutines GENACC 
en GLOACC. In GENACC wordt de tweede afgeleide van de relatieve coördinaten q ' j ,  

bepaald voor j = 1, ...., nb. Hiermee wordt in GLOACC de hoek- en lineaire versnelhg 
van lichaam j berekend die nodig zijn voor het bepalen van de tweede afgeleide van de 
relatieve Coördinaten ?ik? I van verbinding jk (zie vergelijking (3.51)). 

Nadat alle zijn bepaald kan er een kolom met de eerste en tweede afgeleide van de 
relatieve cogrdinaten van alle verbindingen worden samengesteld die in RUKU4 of RUKU5 
naar de tijd geïntegreerd wordt. 

4.2 MADYMO voor deformeerbare lichamen 
Om de deformatie van een lichaam, waarvan de deformatie wordt benaderd met een lin- 
eaire combinatie van vervormingsfuncties, éénduidig vast te leggen, moeten de modale 
coördinaten van dat lichaam bepaald worden. Zoals in paragraaf 3.5 is getoond wordt 
de tweede afgeleide naar de tijd van de modale coördinaten gelijktijdig berekend met de 
tweede tijdsafgeleide van de relatieve coördinaten. Na integratie naar de tijd volgen dan 
de modale coördinaten en de eerste afgeleide naar de tijd. Voor het berekenen van de 
tweede afgeleide van de modale coördinaten en daarmee dus de modale coördinaten hoeft 
in principe aan het oplosproces zoals dat te zien is in figuur 4.1 niets te veranderen. 

Wat echter wel verandert is de inhoud van de diverse subroutines die in de figuur te zien 
zijn. De vergelij kingen die daarin geprogrammeerd worden voor deformeerbare lichamen 
zijn meestal aanzienlijk complexer dan de vergelij kingen zoals die geprogrammeerd waren 
voor het rekenen aan starre lichamen. Verder hebben veel kolommen en matrices nu een 
variabele dimensie gekregen die afhankelijk is van het aantal vervormingsfuncties dat voor 
ieder afzonderlijk lichaam genomen is. Alle informatie die bewaard moet worden, wordt 
opgeslagen in één groot centraal geheugenarray. Om de beschikbare geheugenruimte op- 
timaal te benutten - d.w.z. voor ieder array niet meer geheugenruimte reserveren dan 
noodzakelijk is - is het daarom nodig om een boekhoudprogramma te hebben dat bijhoudt 
waar elke kolom of matrix die bewaard moet worden in het centrale geheugenarray staat. 
Hiertoe wordt aan het begin van een simulatie voor elk array het adres in het geheugenar- 
ray berekend. 

Verder dienen er voor elk lichaam een aantal extra gegevens berekend te worden zoals de 
arrays c, tot en met C, en de stijfheidsmatrix met betrekking tot de gekozen vervor- 
mingsfuncties. Evenals voor het inlezen en uitvoeren van data die betrekking heeft op de 
deformeerbaarheid van de lichamen, moeten hiervoor nieuwe subroutines geschreven wor- 
den. 

In figuur 4.2 is te zien hoe MADYMO er globaal uitziet na de uitbreiding naar deformeer- 
bare lichamen. Hieronder zal elke subroutine worden besproken. 

30 



MADYMJ: Het hoofdprogramma verandert niet. 

INPUTS: Aan het inlezen van de gegevens die betrekking hebben op de starre situ- 
atie, zoals dat voor de uit breiding naar deformeerbare lichamen gebeurde, 
verandert niets. Wel is nu aan het einde van de oorspronkelijke inputfile 
een gedeelte toegevoegd waarin de data met betrekking tot de deformeer- 
baarheid van de lichamen is opgenomen. Voor het inlezen vac deze data 
wordt io INPUT3 de subroutine FLEXIN aangeroepen. 

Allereerst leest deze subroutine voor elk lichaam het aantal vervormings- 
functies dat is gekozen om de vervorming van het betreffende lichaam 
te beschrijven. Met behulp van deze gegevens deelt POINTR dan het 
geheugenarray in. Daarna worden voor elk lichaamj, dat verbonden 
is met het lager genummerde lichaam i, achtereenvolgens de volgende 
gegevens ingelezen: 
- aantal knooppunten op het betreffende lichaam 
- massa van elk knooppunt 
- postitie van elk knooppunt t.o.v. de lichaamsgebonden basis 
- knooppuntsverplaatsingen en -rotaties die behoren bij de gekozen 
vervormingsfuncties 
- knooppuntsverplaatsingen en -rotaties ter plaatse .. van het scharnier- 
punt ij op het lager genummerde lichaam i : 
- knooppuntsverplaatsingen en -rotaties ter plaatse van het scharnierpunt 
op lichaam j: jgi en j i p j i  -T 

- stijfheidsgegevens van het lichaam 
Na het inlezen van deze gegevens voor een bepaald lichaam wordt met 
STFMAT de stijfheidsmatrix en met INICCI de arrays c, tot en met & 
van dit lichaam berekend. 
Voor deformeerbare lichamen zijn de dimensies van veel matrices en 
kolommen afhankelijk van het aantal vervormingsfuncties dat voor elk 
afzonderlijk lichaam is gekozen. Deze arrays worden opgeslagen in één 
centraal geheugenarray dat een bepaalde grootte heeft. Voor elke kolom 
of matrix zou een vast stuk van dit geheugenarray gereserveerd kunnen 
worden, maar in veel gevallen is een kolom of matrix kleiner dan dit 
gereserveerde stuk en wordt het geheugen dus inefficiënt benut. Om de 
ruimte in het geheugenarray optimaal te gebruiken, berekent POINTR 
voor iedere kolom of matrix het adres binnen het geheugenarray. Deze 
adressen zijn afhankelijk van het aantal vervormingsfuncties dat voor elk 
lichaam is gekozen. Op deze manier ontstaan er geen lege plekken in het 
geheugen en wordt er een zekere flexibiliteit gecreëerd. Het geheugen kan 
nu nl. gebruikt worden om de data van een stelsel van veel lichamen met 
weinig vervormingsfuncties per lichaam op te slaan, of om de data van 
een stelsel van weinig lichamen met veel vervormingsfuncties per lichaam 
op te slaan. 

FLEXIN: 

en -7. 

POINTR: 
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Figuur 4.2: MADYMO voor deformeerbare lichamen 
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STFMAT: berekent aan de hand van de in FLEXIN ingelezen data de stijfheidsma- 
trix van ieder deformeerbaar, gediscretiseerd lichaam in het stelsel. Op 
dit moment wordt in STFMAT de stijfheidsmatrices voor rechte balken 
berekend, maar het is uiteraard ook mogelijk om deze subroutine zodanig 
te programmeren dat de stijfheidsmatrices van andere lichamen bepaald 
kunner, worden. 

INICCI: berekent aan het begin van een simulatie voor elk lichaam de tijdsen- 
afhankelijke arrays c, tot en met &. De definities van deze arrays zijn 
te zien in Appendix A. 

RUKU4 of RUKUS: verandert niet, alleen zijn in de te integreren kolom YD nu 
ook de eerste en tweede afgeleide van de modale coördinaten opgenomen. 
Deze worden automatisch mee geïntegreerd. 

DERIV: Deze subroutine berekent voor een gegeven tijdstip de tweede afgeleide 
naar de tijd van de gegeneraliseerde coördinaten en plaatst deze met de 
eerste afgeleide van de gegeneraliseerde coördinaten die voor dit tijdstip 
tijdens de vorige tijdstap berekend zijn, in kolom YD. Deze kolom wordt 
in RUKU4 of RUKU5 geïntegreerd met als resultaat kolom Y ,  die de 
gegeneraliseerde coördinaten en de eerste afgeleide hiervan bevat voor 
een volgend tijdstip. 

RELMTN: In deze subroutine zijn de vergelijkingen (3.10) en (3.11) geprogrammeerd 
die de positie en oriëntatie van een lichaam j ten opzichte van lichaam 
i beschrijven. Verder worden in RELMTN de matrices en E'i en 
kolom Qij samengesteld voor iedere verbinding i j  (zie vg1.(3.31), (3.32) 
en (3.42)). Daarna worden met vergelijking (3.27) de hoek- en lineaire 
snelheid van elk lichaam j berekent, uitgaande van de hoek- en lineaire 
snelheid van lichaam i en de eerste tijdsafgeleide van de gegeneraliseerde 
coördinaten. 

INIMAT: bepaald voor elk lichaam de massamatrix en de kolom met gegenerali- 
seerde krachten zoals deze in Hoofdstuk 2 gedefinieerd zijn. De arrays c, tot en met Cg zijn bepaald in INICCI. De definities van 0, tot en 
met 0, en J zijn te zien in Appendix A. 

GENMAT: bepaalt voor ieder lichaam i,met de recursieve substitutiemethode zoals 
die in paragraaf 3.4 is getoond, de matrix en kolom Qf (zie verg. 
(3.55) en (3.56)). Tevens bepaalt GENMAT matrix .Dy en kolom Qy 
die gebruikt worden bij het bepalen van de tweede tijdsafgeleide van de 
gegeneraliseerde coördinaten (zie vergelij king (3.52)) 
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GENACC: berekent met vergelijking (3.52) voor iedere verbinding de tweede tijd- 
safgeleide van de gegeneraliseerde coördinaten t i j  . Hiervoor zijn de abso- 
lute hoek- en lineaire versnelling van lichaam i nodig. Deze zijn berekend 
met GLOACC tijdens de vorige stap van het recursieve proces. Matrix 
-1 Di’ en kolom zijn afkomstig van GENMAT. 

GLOACC: Deze submiltice berekent met eà j  en vergelijking (3.41) de absolute hoek- 
en lineaire versnelling van lichaam j ,  die weer nodig zijn voor het bereken 
van de gegeneraliseerde versnellingen, tjk, van een volgende verbinding 
jlc, in GENACC. 
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Hoofdstuk 5 

Validatie van het programma 

5.1 Inleiding 
Na het implementeren van de theorie van Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 is het vanzelfsprek- 
end nodig om het nieuwe programma te valideren met een aantal voorbeelden die uit de 
literatuur bekend zijn of analytisch na te rekenen zijn. Als bij een willekeurig probleem 
met het aangepaste MADYMO de lichamen als star worden gemodelleerd, dan moet dit 
uiteraard de zelfde resultaten geven als het MADYMO van vóór de uitbreiding naar de- 
formeerbare lichamen. Dit is exact het geval, en aangezien dit voor zich spreekt is hiervan 
geen voorbeeld opgenomen. 

In dit hoofdstuk worden drie problemen doorgerekend waarbij gekeken wordt naar het de- 
formeren van lichamen onder een bepaalde belasting. In paragraaf 5.2 wordt het voorbeeld 
van een éénzijdig ingeklemde balk bekeken met aan het uiteinde een puntmassa waarop 
zwaartekracht werkt. In 5.3 wordt het in de literatuur vaak gebruikte voorbeeld van een 
rotor die op gang wordt gebracht behandeld. Bij deze twee voorbeelden wordt gekeken 
naar de invloed die de manier van modelleren van de lichamen heeft op de resultaten. 
Tenslotte wordt in 5.4 een constructie met een sterk vereenvoudigde ribvormige structuur 
doorgerekend. Dit om te laten zien dat het ook mogelijk is om geometrisch complexere 
problemen op te lossen met het aangepaste MADYMO. 
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1' 
m = kg 
L = m  

g = 9.81 m/s2 
m EI = Nm2 

Figuur 5.1 : Eénzij dig ingeklemde balk 

5.2 De 66nzijdig ingeklemde balk 
Bekeken wordt de (massaloze) balk die is afgebeeld in figuur 5.1. De balk is aan de 
linkerzijde ingeklemd en kan aan de andere zijde vrij bewegen. Aan het vrije uiteinde is 
een puntmassa P met massa m bevestigd waarop de zwaartekracht werkt. Op de balk zelf 
werkt geen zwaartekracht. Op tijdstip t = O is de balk in onvervormde toestand, d.w.z. 
de hartlijn is een rechte lijn. Doordat de puntmassa een kracht op de balk uitoefent mag 
verwacht worden dat de balk zal gaan bewegen om een evenwichtsstand met een bepaalde 
amplitude. Als de verplaatsing van een willekeurig punt in y-richting bekeken wordt dan 
zal de evenwichtsstand de uitwijking van dit punt zijn ten gevolge van de statische belasting 
m.g, waarbij g de zwaartekrachtsversnelling is. Dit is dan tevens ook de amplitude omdat 
balk vanuit de situatie wordt losgelaten dat de uitwijking van ieder punt gelijk aan nul is. 
De maximale uitwijkingen in y-richting zijn daarmee dus nul en twee maal de verplaatsing 
in het geval van een statische belasting. Verondersteld wordt dat de vervormingen binnen 
het lineaire gebied blijven. 

In het vervolg wordt gekeken naar de verplaatsing van de puntmassa P in y-richting. De 
statische uitwijking van dit punt kan analytisch bepaald worden met: 

F L3 
3EI 

w(l) = - 

met F = m.g 

Met de gegevens uit figuur 5.1 volgt dan voor de statische uitwijking van P dat deze 
in het analytische geval gelijk is aan 0.0436 m (maximale uitwijking 0.0872 m). Met 
vergelijking (5.1) kan ook de stijfheid IC* van de balk bepaald worden. Deze is gelijk aan 
de kracht die nodig is om het uiteinde van de balk een uitwijking van 1 meter te geven, 
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Figuur 5.2: Gediscretiseerde balk 

ofwel: 

3EI 
L3 

k* = - 

In dit geval is de stijfheid gelijk aan 4500 N/m. Met behulp van onderstaande vergelijking 
kan nu de trillingstijd Tberekent worden van de beweging van de balk om de evenwichts- 
stand. 

T = 2 n  - .JE (5.3) 

Voor het hier behandelde voorbeeld blijkt de trillingstijd 0.4189 s te bedragen. In het 
onderstaande wordt bekeken of MADYMO qua uitwijking en trillingstijd de analytische 
waarden in voldoende mate benadert. 

In eerste instantie wordt de balk beschouwd als één lichaam met daarop 21 equidistante 
knooppunten (zie figuur 5.2). Daar de massa van een lichaam in MADYMO niet gelijk aan 
nul mag zijn wordt de (zeer kleine) massa van de balk zodanig verdeeld dat alle knoop- 
unten de zelfde massa hebben, behalve het eerste en laatste knooppunt die ieder de helft 
van deze massa toegekend krijgen. De puntmassa wordt met een zgn. bracket joint (starre 
scharnier met nul graden van vrijheid) aan de balk gekoppeld. 

Voor de balk wordt één vervormingsfunctie genomen. Deze vervormingsfunctie is de ver- 
vorming die een éénzijdig ingeklemde balk vertoont voor een kracht F op het vrije uiteinde 
die een eenheidsverplaatsing van dit uiteinde veroorzaakt. De verplaatsing in y-richting en 
rotatie in het x-y vlak van een punt als functie van de x-coördinaat is voor deze belast- 
ingsituatie: 
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Figuur 5.3: De uitwijking van punt P in de tijd 

F ( 2 L x  - 2 2 )  

2E I ( ' # r ( X ) ) w  = (5 .5)  

Met behulp van deze vergelijkingen kunnen voor alle knooppunten de verplaatsingen en 
rotaties bepaald worden. Als al deze gegevens in MADYMO ingevoerd worden, dan wordt 
voor de amplitude en evenwichtsstand gevonden dat beiden gelijk zijn aan 0.04366 m 
(maximale uitwijking 0.087324 m), en een trillingstijd van 0.4197 s (zie figuur 5.3). Dit 
betekent voor de amplitude en maximale uitwijking een afwijking van 0.14 procent en voor 
de trillingstijd een verschil van 0.2 procent ten opzichte van de analytische waarden. Deze 
verschillen zijn te verklaren door het feit dat het lichaam bij de numerieke simulatie een 
massa had die niet exact gelijk aan nul was zoals in het analytische geval. Hierdoor worden 
de resultaten in geringe mate beïnvloed. 

De balk kan ook op een andere manier gemodelleerd worden. De balk kan namelijk gezien 
worden als twee afzonderlijke lichamen, van gelijke lengte, die middels een bracket joint 
zijn verbonden (zie figuur 5.4). De materiaal- en stijfheidsgegevens blijven verder ongewi- 
jzigd. In dit geval wordt voor body 2 de vervormingsfunties genomen die ook is gebruikt 
toen de balk als één geheel werd gezien (verg. (5.4) en (5.5)). Voor body 1 worden twee 
vervormingsfuncties gekozen. De eerste is gelijk aan die voor body 2 terwijl als tweede 
vervormingsfunctie de statische doorbuiging van een éénzijdig ingeklemde balk, waar op 
het vrije uiteinde een moment M werkt, wordt genomen. Moment M veroorzaakt een 
eenheidsverplaatsing van het het vrije uiteinde. Voor een dergelijke belastingsituatie geldt 
voor de uitwijking in y-richting en rotatie in het x-y vlak, als functie van de x-coördinaat : 
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Figuur 5.4: Balk opgedeeld in twee lichamen 

Na het invoeren van de benodigde gegevens in MADYMO worden dan dezelfde resultaten 
gevonden als toen de balk als één lichaam werd gemodelleerd. Dit kon ook verwacht worden 
omdat het tweede probleem door de juiste keuze van de vevormingsfuncties exact gelijk is 
aan het eerste probleem. 

De balk kan uiteraard in meer dan twee lichamen worden opgedeeld. In dat geval is het 
mogelijk om vervormingen van de balk te bekijken die niet meer lineair te noemen zijn. Dit 
is mogelijk omdat per afzonderlijk lichaam wel in het lineaire gebied wordt gebleven. Als 
voorbeeld is een balk genomen met een lengte van 8.0 m die opgedeeld is in zes lichamen. 
De balk is aan één zijde ingeklemd en aan het vrije uiteinde is een puntmassa van 3.0 
kg verbonden waarop de zwaartekracht werkt (zie figuur 5.1). De parameter E.1 is gelijk 
aan 2000 Nm2. Voor de vijf lichamen die het dichtst bij de inklemming gesitueerd zijn 
worden de twee vervormingsfuncties genomen die de statische doorbuiging ten gevolge van 
een moment en dwarskracht representeren en voor het zesde lichaam (het vrije uiteinde) 
wordt de vervormingsfunctie van de dwarskracht gekozen. De resultaten van MADYMO 
zijn weergegeven in figuur 5.5 waaruit blijkt dat de vervorming van de balk zeker niet 
meer lineair te noemen is. De niet-lineariteiten worden in rekening gebracht door de starre 
bewegingen van de lichamen zodat de vervormingen van de lichamen klein blijven. 
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Figuur 5.5: Niet-lineaire vervorming van een balk 

5.3 Aangedreven rotor 
Een in de literatuur (bv. Kim en Haug (1989)) vaak aangehaald probleem, is dat van 
een deformeerbare rotor die vanuit stilstand op gang wordt gebracht. In figuur 5.6 is een 
dergelijke rotor te zien die star is verbonden met een onvervormbare as die kan roteren om 
de z-as. De afgebeelde figuur zou bijvoorbeeld een helicopterrotor, een turbineblad of een 
antenne van een ruimtevaartuig kunnen zijn. Door de massatraagheid van de rotor, zal 
deze gaan vervormen zodra de as wordt aangedreven. De rotor wordt vanuit stilstand op 
gang gebracht waarbij de hoek 6 om de z-as is voorgeschreven als: 

Evenals de balk uit paragraaf 5.2 kan de rotor gezien worden als een aantal star verbonden, 
deformeerbare lichamen. Met MAYDYMO wordt de vervorming van de rotor in de tijd 
bepaald, en wordt bekeken wat de invloed is van het aantal lichamen waarin de rotor wordt 
opgedeeld, op de resultaten. Daartoe wordt de rotor op vier manieren gemodelleerd (zie 
figuur 5.7). Bij model 1 wordt de rotor beschouwd als één lichaam met daarop dertien 
knooppunten. Als vervormingsfunctie wordt de statische doorbuiging van een éénzijdig in- 
geklemde balk met op het uiteinde een kracht genomen (zie paragraaf 5.2). Voor model 2 
wordt de balk opgedeeld in twee lichamen van gelijke lengte met op elk lichaam zeven 
knooppunten. Voor beide lichamen wordt één statische vervormingsfunctie genomen. Voor 
lichaam 2 de doorbuiging ten gevolge van een kracht, en voor lichaam 1 de doorbuiging ten 
gevolge van een moment op een éénzijdig ingeklemde balk (zie par. 5.2). Bij model 3 wordt 
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Figuur 5.6: Aangedreven rotor 
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Figuur 5.7: Verschillende rotormodellen 
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Figuur 5.8: Uitwijking van het uiteinde van de rotor 

de rotor gezien als vier star verbonden lichamen, met voor de lichamen 1, 2 en 3 de vervor- 
mingsfunctie door een moment en voor lichaam 4 de vervormingsfunctie ten gevolge van 
een kracht. Bij het vierde model bestaat de rotor uit zes lichamen met voor lichaam 6 de 
st astische doorbuiging door een kracht als vervormingsfunctie en voor de andere lichamen 
de vervormingsfunctie door een moment. 

Na het invoeren van de nodige gegevens in MADYMO wordt de grafiek van figuur 5.8 
verkregen. Model 1 blijkt na enige tijd instabiel te worden. De oorzaak hiervan is dat bij 
de gekozen vervormingsfunctie de verplaatsing in x-richting nul is terwijl dit in werkeli- 
jkheid niet het geval is. Het gevolg is een geometrische niet-lineariteit waardoor het proces 
instabiel wordt. 

Wordt de rotor in meerdere lichamen verdeeld dan treedt de geometrische niet-lineariteit 
alleen nog op bij het lichaam dat het dichtst bij de inklemming ligt. Bij de andere lichamen 
vindt nu wel een horizontale verplaatsing van de knoopunten plaats door het zgn. 'kwispel- 
effect'. De hoekverdraaiing aan het einde van een lichaam zorgt namelijk voor een starre 
rotatie van de volgende lichamen. De knooppunten van deze lichamen krijgen daardoor een 
verplaatsing in de x- en de y-richting. Hierdoor treedt voor deze lichamen de niet-lineariteit 
niet op. De niet-lineariteit van het eerste lichaam is niet voldoende om het hele proces 
instabiel te maken. De benadering wordt beter door een groter aantal lichamen te nemen 
omdat daardoor de verplaatsing van de knooppunten in x-richting beter wordt beschreven, 
en omdat dan de invloed van de niet-lineariteit van het eerste lichamen kleiner wordt. 

De grafiek van figuur 5.8 komt overeen met de resultaten van Kim en Haug (1989). Exact 
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kunnen de resultaten echter niet met die van Kim en Haug worden vergeleken omdat van 
de laatste alleen de grafiek gepubliceerd is. Afgaande op de grafiek van figuur 5.8 kan toch 
de conclusie worden getrokken dat MADYMO voor dit probleem de juiste oplossing levert. 
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Figuur 5.9: ribvormige constructie 

5.4 De ribvormige constructie 
Om aan te tonen dat het ook mogelijk is om geometrisch complexere constructies door te 
rekenen volgt hier het voorbeeld van een sterk vereenvoudigde ribvormige constructie zoals 
deze is afgebeeld in figuur 5.9. 
Op het puntvormige, star veronderstelde, lichaam B1 werkt een kracht die de constructie 
doet vervormen. Alle lichamen zijn door middel van starre scharnieren met elkaar verbon- 
den. Om de vervorming van de constructie te benaderen worden voor de lichamen B2 t /m 
B6 en B8 t /m B11 twee vervormingsfuncties genomen die de statische uitwijking van een 
éénzijdig ingeklemde balk belast door, respectievelijk, een kracht en een moment beschrijft. 
Voor de lichamen B2 en B7 wordt één vervormingsfunctie gekozen, die de verplaatsing van 
het uiteinde van een éénzijdig ingeklemde balk beschrijft, waarbij het vrije uiteinde geen 
rotatie ondergaat. 

Als de benodigde data in MADYMO wordt ingevoerd, dan blijkt dat de simulatie tot een 
bepaald tijdstip goed verloopt, maar dan plotseling een instabiel gedrag vertoont. Het 
verkleinen van de tijdstap waarmee de simulatie wordt uitgevoerd heeft hierop geen in- 
vloed zodat het instabiele gedrag niet te wijten kan zijn aan een numerieke instabiliteit 
door een te grote tijdstap. Tot op heden is de oorzaak van het instabiel worden van het 
proces niet gevonden. In verband met de beschikbare tijd kon hier helaas niet verder naar 
gekeken worden. Het verdient echter aanbeveling om dit probleem in de toekomst nader 
te onderzoeken. 
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Huddstuk 6 

Conclusies, opmerkingen en 
aanbevelingen 

Uit de resultaten van de eeste twee rekenvoorbeelden van Hoofdstuk 5 kan de conclusie 
worden getrokken dat het gemodificeerde MADYMO voor dit soort problemen een goede 
benadering levert. De simulatie van de ribvormige constructie (par. 5.4) leverde echter een 
instabiele oplossing waarvan de oorzaak nog niet is achterhaald. Om een beter inzicht te 
krijgen in het optreden van dergelijke instabiliteiten is het zinvol om in de toekomst eerst 
een iets eenvoudiger probleem te nemen dat nog analytisch na te rekenen is, zoals een 
port aalvormige constructie. 

Uit diverse simulaties blijkt dat de te nemen tijdstap tijdens het rekenproces afhankelijk 
is van de hoogste eigenfrequentie die, met de gekozen vervormingsfuncties, in een construc- 
tie kan optreden. Als er in een constructie relatief kleine lichamen voorkomen met hoge 
eigenfrequenties, dan betekent dit dat een kleine tijdstap genomen moet worden, wat ten 
koste gaat van de rekentijd. In de toekomst zou gekeken kunnen worden naar mogelijkhe- 
den om dit probleem op te lossen of te verkleinen. 

Eveneens verdient het aanbeveling om te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om 
MADYMO te koppelen met een eindige elementen programma. Van een dergelijk pro- 
gramma zouden dan de vervormingsfuncties en de stijfheidsmatrices van de lichamen kun- 
nen worden betrokken. Hierdoor worden de mogelijkheden ten aanzien van de keuze van 
de lichamen in een stelsel aanzienlijk vergroot. Het is dan niet meer noodzakelijk om 
lichamen te nemen waarvan de vervormingsfunctie en stijfheidsmatrix analytisch kunnen 
worden bepaald. 

Tenslotte de suggestie om in de toekomst uitvoerig testwerk met MADYMO te ver- 
richten. Hierdoor kan een beter inzicht in de nieuwe mogelijkheden van MADYMO worden 
verkregen waardoor een optimaal gebruik van het pakket wordt gegarandeerd. 
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Appendix A 

c, = s, P'a: d i l  

54 c - - L P  - 

['Z'jt,] 
[I'z 'a,] 
[I- '&,,I 

di l  
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(A.10) 

(A.11) 

(A. 12) 

48 


	Samenvatting
	Nomenclatuur
	S ymb oh
	Voorwoord
	1 Inleiding
	2 De bewegingsvergelijkingen van een deformeerbaar lichaam
	2.1 Kinematica van een deformeerbaar lichaam
	De bewegingsvergelijkingen van een deformeerbaar lichaam

	De bewegingsvergelij kingen van een st else1 deformeerbare lichamen
	Inleiding
	3.2 Kinematica van twee verbonden lichamen
	Topologie
	Het opstellen van de bewegingsvergelijkingen
	Het recursieve algoritme

	4 Implementatie in MADYMO
	4.1 MADYMO voor starre lichamen
	4.2 MADYMO voor deformeerbare lichamen

	5 Validatie van het programma
	Inleiding
	De éénzijdig ingeklemde balk
	Aangedreven rotor
	De ribvormigeconstructie

	6 Conclusies opmerkingen en aanbevelingen
	Literatuur
	Appendix A

	Symbolen bij hoofdstuk

