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SYMBOLEN EN AFSPRAKEN 

Symbolen die slechts van lokaal belang zijn worden hierin niet vermeld. 

v 
s 

VH 

v 
p 

w 
T 

nH 
u 

v 

f 

e 

p 

t 

Q 

M 

B 

I 

volume van een lichaam L. 

buitenoppervlak van L. 

funktionaal van Hu en Washizu [2.1].*) 

potentiele energie funktionaal. 

elastische energie. 

kinetische energie. 

Hamilton-funktionaal. 

verplaatsingsveld of verplaatsingsvektor. 

snelheidsveld of snelheidsvektor. 

belastinesveld of belastingsvektor. 

spanningstensor. 

rektensor. 

impulsveld of impulsvektor. 

tijd. 

stijfheidsmatrix. 

massamatrix. 

dempingsmatrix. 

eenheidsmatrix. 

Indices: 

e element. 

t totale konstruktie. 

s subdomein. 

th theoretische oplossing. 

b benadering. 

voorgeschreven grootheden. 

*) via [ ] wordt verwezen naar de literatuurlijst. 
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Afspraken ten aanzien van de gehanteerde matrix notatie: 

A[i,j] 

b[i] 

X 
A-1 

I]A II 

12 

element van matrix A met n rijen en m kolommen: AEM 

element van vektor b met n komponenten:bERn,Nn etc. 
n,m 

getransponeerde van een matrix A. 

geinverteerde van een reguliere matrix A. 

norm van een matrix A, en wel 11~1- ([6.4]), tenzij anders 
vermeld. 



HOOFDSTUK 1 

Algemene inleiding 

Doel van het onderhavige onderzoek is het ontwikkelen van metho

den voor het bepalen van benaderingsoplossingen voor komplexe elasto

dynamische problemen. Het voorspellen van het dynamisch gedrag van kon~ 

strukties is in veel situaties noodzakelijk. 

De bij een groat aantal statische problemen succesvolle methode 

der eindige elementen kan worden uitgebreid naar dynamische problemen 

door invoering van traagheidskrachten van d'Alembert. Terwijl voor sta

tische problemen een -meestal groot- stelsel algebraische vergelijkin

gen moet worden opgelost, resulteren dynamische problemen in een stel

sel gewone differentiaalvergelijkingen. 

Bij lineaire systemen spelen de eigenfrequenties en eigentrillings

vormen zowel fysisch als numeriek een belangrijke rol. Voor grote stel

sels is de bepaling van de eigenfrequenties een omvangrijk probleem. 

Het bepalen van een partikuliere oplossing is in het algemeen evenmin 

triviaal. 

De methode der eindige elementen, die succesvol gebleken is bij 

de analyse van het statisch en dynamisch gedrag van veel konstrukties, 

is gebaseerd op variatieprincipes. Door de keuze van een variatie

formulering ala uitgangspunt voor de konstruktie van benaderingsoplos

singen zijn de volgende voordelen te behalen: 

In een variatie-formulering is in het algemeen de orde van de af

geleiden van de gezochte funkties lager dan in de bijbehorende diffe

rentiaal-formulering. Dit heeft tot gevolg dat benaderingsoplossingen 

gezocht kunnen worden binnen een grotere klasse van funkties. Tevens 

impliceert dit dat bij een gekozen stelsel van interpolatiefunkties 

het uiteindelijke stelsel diskrete vergelijkingen het fysisch gedrag 

in het algemeen beter beschrijft dan het geval is indien men uitgaat 

van de differentiaal-formulering. (zie o.a. [1.2]). 
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Het is eenvoudig om op konsistente wijze alle randkondities in 

rekening te brengen. 

Uit een bepaalde variatie-formulering met nevenkondities zijn an

dere variatie-formuleringen af te leiden, die volledig equivalent zijn. 

Ieder van deze formuleringen kan dienen als uitgangspunt 

voor de konstruktie van de benaderingsoplossingen. Op deze wijze is 

voor klassen van problemen een optimale benaderingsstrategie te vin

den. 

Indien het variatieprincipe in de vorm van de methode der eindi

ge elementen wordt uitgewerkt, bestaat er zeer veel vrijheid in de keu

ze en verdeling van de elementen. 

Bij de analyse van dynamisohe problemen via de methode der ein

dige elementen wordt in het algemeen slechts ten dele gebruik gemaakt 

van bovengenoemde voordelen. Uit het variatieprincipe wordt een stel

sel gewone differentiaalvergelijkingen afgeleid dat -indien exakte op

lossing onmogelijk is- benaderd wordt met behulp van differentiemetho

den. Het is mogelijk om variatie-principes te formuleren waarbij de 

tijd een met de plaatskoordinaten vergelijkbare rol speelt. 

In hoofdstuk 2 wordt een variatie-formulering in de verplaatsingen 

afgeleid en aangegeven op welke wijze -evenals statische problemen-

equivalente variatie-formuleringen gekonstrueerd kunnen worden. In 

hoofdstuk 3 wordt aangegeven hoe op basis van de werkwijze uit de metho

de der eindige elementen benaderingsoplossingen voor de dynamika van 

kontinua bepaald kunnen worden. Bij de zogenaamde geometrisohe diskre

tisering vindt benadering in alleen de ruimtelijke koordinaten plaats; 

bij de zogenaamde totale diskretisering wordt zowel in de ruimtelijke 

koordinaten als de tijd gediskretiseerd. 

Bij geometrische diskretisering ontstaat een vaak groot stelsel 

differentiaalvergelijkingen. In hoofdstuk 4 zal (geleid door de id~een 

achter "statische reduktie") een werkwijze worden gepresenteerd, waar

mee -gebruikmakend van aanwezig fysisch inzicht- op efficiente wijze 

relevante eigenfrequenties en eigentrillingsvormen bepaald kunnen worden. 

In de hoofdstukken 5 en 6 komt de methode der totale diskretisering 

aan de orde als methode voor het bepalen van benaderingsoplossingen 
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voor het totale dynamische probleem. Deels aan de hand van voorbeelden, 

deels door vergelijking met andere benaderingsmethoden wordt aandacht 

gegeven aan de stabiliteit en konvergentie van het proces. 

In hoofdstuk 7 worden een aantal voorbeelden behandeld die uit

sluitend tot doel hadden enige voor de methode karakteristieke as

pekten te illustreren en inzicht te krijgen in de gebruikswaarde. 
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HOOFDSTUK 2 

Een funktionaal-formulering voor de dynamika van fineair 

elastische 'kontinua 

2.1. Inleiding. 

In de elasticiteitstheorie bestaan diverse variatieprincipes of 

funktionaal-formuleringen die onderling equivalent zijn en als basis 

kunnen dienen voor de konstruktie van benaderingsoplossingen [2.1]. 

Het principe der stationaire potentiele energie is een van de meest 

gehanteerde. Door invoering van de traagheidskrachten van d'Alembert 

kan een dynamisch probleem overgevoerd worden in een statisch probleem. 

In het principe van stationaire potentiele energie betekent dit de toe

voeging van de "arbeidsfunktie" van deze traagheidskrachten. 

In het hierna volgende zal op systematische wijze een algemene 

funktionaal-formulering voor dynamische problemen worden afgeleid, die 

als bijzonder kenmerk heeft dat de funktionaal naast de volume-inte

graal ook een integratie over het beschouwde tijdsinterval zal bevatten. 

Ook bij deze werkwijze zullen equivalente formuleringen gekonstrueerd 

kunnen worden. 

Een funktionaal-formulering -als alternatief voor de beschrijving van 

het probleem in de vorm van differentiaalvergelijkingen met bijbehoren

de rand- en beginkondities- kan verkregen worden via de zogenaamde me

thode der mathematische manipulatie[2.2]. Een richtlijn hierbij wor4t 

gevormd door het variatieprincipe van Hamilton [2.3]. 

In tegenstelling met de gebruikelijke afleiding van dit principe zal 

niet a priori geeist worden dat de variaties van alle grootheden in de 

eindpunten van het beschouwde tijdsinterval nul zijn. 

Als bijzonder geval van de algemene formulering zullen een formu

lering in de verplaatsingen en de daarmee komplementaire formulering in 

de spanningen beschouwd worden. Tenslotte zal aangetoond worden dat op 

eenvoudige wijze uit de algemene formulering het principe van statio

naire potentiele energie kan worden afgeleid. 
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2.2. Afleiding van een atgemene funktionaaZ-formuZering. 

2.2.1. van het probZeem. 

Beschouwd wordt een lichaam L met in ongedeformeerde toestand vo

lume V en buitenoppervlak s. Op het deel Su van S zijn de verplaatsingen 

voorgeschreven; op het deel Sf van S de spanningen. De optredende ~

~~!!~~~~ ~ zijn klein terwijl het materiaalgedrag lineair 

elastisch is. Een analyse wordt opgezet voor een tijdsinterval [t 1,t2J. 

Ten tijde t=t 1 zijn de beginkondities van het systeem bekend. 

Een punt van het lichaam wordt in een vast kartesisch koordinaten

systeem gekarakteriseerd door de koordinaten x. (i£{1,2,3}) in de niet 
l. 

gedeformeerde toestand van het lichaam (Lagrange geschrijvingswijze). 

Partiele differentiatie van een funktie a naar de koordinaat x. 
J 

wordt aangegeven als a,.; partiele differentiatie naar de tijd als A. 
J 

Er zal gebruik gemaakt worden van de kartesische tensornotatie inklusief 

de sommatiekonventie. 

De volgende veldgrootheden worden gehanteerd: 

u. komponenten 
l. 

van de verplaatsingsvektor. 

e .. komponenten van de rektensor. 
l.J 

(J •• komponenten van de spanningstensor. 
l.J 

f. komponenten van de spanningsvektor, op een oppervlak met normaal-
l. 

komponenten nj .Er geldt: .n .• 

k. J 
komponenten van de voorgeschreven volumebelasting. 

l. 

v. komponenten 
l. 

van de snelheidsvektor. 

pi komponenten van de impulsvektor per volume-eenheid. 

Eijkl: komponenten van de tensor E, bevattende de elastische konstanten. 

p • massadichtheid. 

Grootheden die voorgeschreven zijn als funktie van x. en t worden 
l. 

voorzien van de beginkondities worden aangeduid met 

18 

De relaties.die het~dynamische probleem beschrijven luiden: 

* Bewegingsvergelijkingen: 

(J' .... 
l.J J 

(1 .•• 
l.J 

+ k. 
l. 

a .. 
Jl. 

P'. 
l. in v, rtl,t2] 

in V, [t 1,t2J 
(2. I) 

(2.2) 



* Verplaatsing-rek relaties: 

I 
e .. = -2 (u.,. + u.,.) 

1J 1 J J 1 

* Verplaatsing-snelheid relaties: 

v. u. 
1 1 

* Konstitutieve vergelijkingen: 

I. a • • 
1J 

aw (e •. ) 
s 1] 

ae .. 
1J 

(2.3) 

(2.4) 

(2. 5) 

Hierbij is W (e .. ) de specifieke elastische energie uitgedrukt in 
s 1] 

de komponenten e .. van de rektensor. 
1J 

In de lineaire elasticiteitstheorie geldt: 
I 

W
8

(eij) = 2 Eijkl.eij'ekl in V, [t 1,t2J (2.6) 

en dus ook: 

C1 • • 
1J Eijkl.ekl 

ar (v.) 
s 1 

av. 
1 

(2. 7) 

(2.8) 

T (v.) representeert de specifieke kinetische energie uitgedrukt in 
s 1 

de komponenten v. van de snelheidsvektor. 
1 

Enkel die problemen worden beschouwd 
I 2 

T (v.) = -
2 

p.v. 
s 1 1 

en dus: 

* Kinematische randvoorwaarden; 

u. (x.,t) = 'ii. (x.,t) 
1 J 1 J 

* Kinematische beginkondities: 

u.(x.) = ;;.(x.) 
1 J 1 J 

* Dynamische randvoorwaarden: 

f.(x.,t) 
1 J 

f.(x.,t) 
1 J 

waarvoor geldt: 

in V, [t
1
,t

2
J 

in V, [t 1] 

(2.9) 

(2.10) 

(2. II) 

. (2.12) 

(2.13) 
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Dynamische beginkondities: 

p.(x.) = p.(x.) 
1 J 1 J 

(2. 14) 

2.2.2. Een equivalent variatieprinaipe. 

Uitgaande van de hiervoor beschreven differentiaal formulering 

zal de trans forma tie naar een equivalente variatieformulering worden 

aangegeven. In eerste instantie zal dit uitmonden in een variatie

principe zonder nevenkondities dat een uitbreiding is van het varia

tieprincipe van Hu en l.Jashizu [2.4] naar dynamische problemen. Hier

uit kunnen diverse andere variatieprincipes worden afgeleid. 

Als voldaan is aan de in de vorige paragraaf opgesomde relaties 

dan geldt ook: 

t2 . t2 

f c ({cr •. , .+k.-p.} .oa.dVdt+ f '({e .. - -2
1 (u., .+u., .) }.6[3 •• dVdt+ 

}__ 1] J 1 1 1 }__ 1J 1 J J 1 1] 

tl v tl v 
t2 t2 aw (e .. ) 

f f . f .f s 1] + {v.-u.},oy.dVdt+ { a - o •• }.o¢ .. dVdt+ 
1 1 1 e. . 1] 1J 

t v t v 1 J 
I 1 

t2 aT (v.) t2 
+ f j as 

1 
- P.}.o6.dVdt+ f 1 {u.-~.}.o€.dSdt+ v. 1 1 1 1 1 

1 
tl v tl su 

t2 f 
+ f ' ( {f.-f.}.o!;;.dSdt+ /{(u.-;::;.),on.} dV+ {(p.-p.),o)J.} dV=O 

}_ 1 1 1 1 1 1 t=t 1 1 1 t=t 
t 1 Sf V I V I 

(2. IS) 
voor alle variaties van de optredende funkties a.,s .. ,y.$ .. ,6., .~.,n. 

1 1] 1 1] 1 1 1 

en lli waarvoor de integralen begrensd zijn, De 39 geintroduceerde funk-

ties kunnen overigens willekeurig gekozen worden. 

Omgekeerd volgt uit de variatierekening dat als relatie (2,15) 

juist is voor alle willekeurige variaties oa.,os .. , etc. de vergelij-
1 1] 

kingen (2.1) t/m (2.14) verkregen worden, Beide formuleringen zijn dus 

equivalent. 

De 39 parameters a.,s .. , etc. zullen niet willekeurig gekozen wor-
1 1J 

den maar van een fysische betekenis worden voorzien. Daardoor zullen 

tevens relaties tussen verschillende parameters gelegd worden, waardoor 

zij niet meer onafhankelijk te varieren zijn. (Hierbij client wel opge-
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merkt te worden dat daardoor opnieuw aangetoond zal moeten worden dat 

de op deze wijze verkregen variatieuitdrukking nog steeds equivalent is 

met de verzameling oorspronkelijke relaties.) 

Onder andere in [2.5] is aangegeven hoe op gerichte wijze een fysische 

betekenis aan de parameters kan worden· toegekend. Dit identifikatiepro

ces is uitgevoerd in appendix A en leidt tot de konklusie: 

a. - u. in v, [tl,t2] 
l. l. 

s .. - (J • • in V, [tl,t2] 
l.J l.J 

y. - -pi in V, [tl,t2] 
l. 

¢ .. - -e .. in V, [tl,t2] 
l.J l.J 

8. = v. in V, [tl,t2] i,jdl ,2,3} 
l. l. 

E • - f. op su,[tl ,t2] (2. 16) 
l. l. 

1;. - -u. op sf' Ct 1, t 2J 
l. l. 

n. - p, in V, [tl] 
l. l. 

)J. - -u. in V, [tl] 
l. l. 

De op deze wijze geidentificeerde parameters kunnen in de oorspron

kelijke vergelijking (2.15) gesubstitueerd worden. Door toepassing van 

de stelling van Gauss en door gebruik te maken van de kommutatieve eigen

schap van variatie en integratie [2.6] ontstaat: 

+ /{ (u.-'il'.). op. }/ 
l. l. l. 

dV + 

v tl 

(2. I 7) 

waarbij gebruik gemaakt is van de volgende notatie: 

/{F} I 
v tl 

dV :=/{F} dV t=t 
V I 

(2. 18) 
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Aangetoond kan worden dat de eis dat (2.17) geldt voor alle wille

keurige variaties van u.,e .. ,v.,a .. en p. volkomen equivalent is met het 
~ ~J ~ ~J ~ 

oorspronkelijke stelsel vergelijkingen uit paragraaf 2.2.1. 

Gedefinieerd wordt de funktionaal van Hu en Washizu, VH· [2,4]: 

VH := f{H (e .. )-a ..• [e .. - -2
1 
(u., ,+u.,.)]-k .• u.}dV + 

s ~J ~J ~J ~ J J ~ ~ ~ 

v 

-j f..(u.-u.)ds- { f .. u.ds 
~ ~ l L ~ 

s ~s 
u f 

en de totale kinetische energie T in het!systeem als: 

T := /T (v.)dV s ~ 

v 
Hiermee gaat (2.17) over in: 

+ }<u.-~.).op.} / 
l ~ l 

v tl 

0 

(2.19) 

(2.20) 

(2 .21) 

Deze formulering is te zien als de uitbreiding van het variatie• 

principe van Hu en Washizu naar dynamische problemen. 

Opgemerkt wordt dat (2.21) niet geschreven kan worden als de vari

atie van een funktionaal omdat hier de zogenaamde "gemengd-gemengde" 

randkondities een rol spelen. Voor het gehele volume V op t=t 1 dient 

rekening gehouden te worden met de bekend geachte funkties ~. en p .. 
L l 

Door de te varieren grootheden aan bepaalde nevenkondities te laten 

voldoen kunnen uit bovenstaande"formul~ring andere variatieprincipes 

worden afgeleid. Een dergelijk variatieprincipe, tesamen met de geponeer

de nevenkondities levert weer een equivalente formulering van het be

schouwde probleern. 

De hierbij te bewandelen weg vertoont sterke analogie met de uit de 

elasticiteitstheorie bekende transformatieschema's [2.7]. In de volgende 

paragraaf zal een variatieprincipe enkel in de verplaatsingen worden af

geleid; dit zal de kern van alle verdere beschouwingen vormen. In para

graaf 2.2.4 zullen enkele toepassingsmogelijkheden van alternatieve for

muleringen aan de orde komen. 
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2.2.3. Een VaPiatieprincipe in de verpZaatsingen. 

Geeist wordt dat de te varieren grootheden aan zekere nevenkondi

ties moeten voldoen. Uitwerking van het variatieprincipe (2.21) levert: 

o [·ft2f-w (e .. )+k .• u.+T (v.) }dVdtl + ft 2f{e .. --21 (u., .+u.,.) }.ocr .. + 
s l.] l. l. s l. ] l.J l. J J 1 1] 

tl v tl v 

I + 0' •• { oe .. - -2(ou., .+ou.,.) }dVdt -
l.J l.J 1. J J l. 

t . 

1
2

[ (v.-u.) op.+p. (ov.-ou. )dVdt+ 
1 1. 1. 1. 1. 1 

tl v 

{f''j f,.u,.dsdt} {fr,.u,l j ••} 
I sf v tl 

t2 
+ f if .• ou.+( u.-u.). of .• dSdt+ 

1 l. 1. 1. 1 

tl su 

+}{(u.-';:;.).op.} / dV -fP .. ou.} / dV: o 
1. 1 1 1 1 

(2.22) 

v t
1 

v t 2 

Geintroduceerd worden "kinematiseh beperkte vel.den 11 hetgeen per de

finitie betekent dat bij het zoeken naar dat verplaatsingsveld waarvoor 

aan relatie (2.22) is voldaan enkel verplaatsingsvelden beschouwd worden 

die voldoen aan de verplaatsing -rek relatie (2.3) en de verplaatsing -

snelheid relatie (2.4). Het uiteindelijke veld moet bovendien voldoen 

aan de kinematische randvoorwaarden (2.11) en -beginkondities (2.12). 

Met inachtname van deze beperking en gebruikmakend van de definities: 

(u) 
f. :: 

l. 
op Su' [t 1,t2J ; de bij ui behorende "reaktiekrachten", (2.23) 

p~2 ) := p. in V, [t2] de "eindimpuls", 
1. 1 

(2.24) 

kan voor (2.22) geschreven worden: 

(2.25) 
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Hierbij wordt enkel het verplaatsingsveld u. gevarieerd. Indien 
l. 

geintroduceerd wordt de potentiele energie, V : 
p 

V := /{H (e .. )-k .. u.}dV-
P j_' s l.J l. l. 

v f f .. u .• dS 
l. l. 

sf 

en de "Hamilton-funktionaal", 11H: 

dan is ook bet omgekeerde te bewijzen: 

-J 
s 

u 

(u) 
f. .u .• ds 

l. 1 

Het eisen van een stationaire waarde voor de Hamilton-funktionaal 

(2.2?) voor willekeurige variaties van de 3 onafhankelijke varia-

(2 .26) 

(2.27) 

belen onder de konditie dat zij behoren tot "kinematisoh beperk-

te velden" Zevert de bewegingsvergelijkingen (2.1), konstitutieve 

vergelijkingen (2.5) en (2.8), dynamische randvoorwaarden (2.13) 

en dynamische beginkondities (2.14). 

Dit bewijs kan op de gebruikelijke wijze geleverd worden door de 

hiervoor gepresenteerde afleiding in omgekeerde richting te doorlopen, 

gebruikmakend van de stellingen der variatierekening. 

Indien voor de variaties van het verplaatsingsveld u. extra geeist 
l. 

wordt: 

oui(t=t 1)ooui(t=t 2)=0 en oui=O op Su' [t1,t2J 
ontstaat de klassieke Hamilton-funktionaal [2.3]. 

De verkregen Hamilton-formulering (2.27) leent zich goed voor de 

konstruktie van benaderingsoplossingen voor dynamische problemen: zo

als in hoofdstuk 3 zal worden aangetoond. 

Bij het konstrueren van benaderingsoplossingen voor statische pro

blemen op basis van een funktionaal-formulering kan vaak met vrucht ge

bruik gemaakt worden van het niet alleen stationair maar zelfs extreem 

-maximaal of minimaal- zijn van de funktionaal voor de exakte oplossing 

van het probleem. 

Voor de in deze paragraaf ontwikkelde funktionaal-formulering voor 

dynamische problemen (2.27) kan aangetoond worden [2.6] dat onder be

paalde kondities de funktionaal miet enkel stationair maar ook minimaal 
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is voor de exakte oplossing van het probleem. Dit is namelijk het geval 

indien voor een diskreet dynamisch systeem het tijdsinterval [t1,t2J 

kleiner is dan een zekere kritische grootheid T, samenhangend met de 

kleinste eigentrillingstijd van het diskrete systeem. 

2.2.4. Een variatieprincipe in de spanningen. 

Zoals in paragraaf 2.2.2. is gesteld en zoals aan de hand van para

graaf 2.2.3 als voorbeeld is toegelicht zijn talrijke equivalente varia

tieformuleringen mogelijk. Via transformatieschema 1 s zijn zij in elkaar 

over te voeren. Langs deze weg is het mogelijk de in de literatuur voor

komende variatieprincipes met elkaar in verband te brengen. 

Verschillende onderzoekers hebben de aanzet gegeven tot het intro

duceren van de zogenaamde komplementaire formuleringen waarbij de te va

rieren grootheden niet de verplaatsingen maar de spanningen zijn. Reissner 

[2.8] heeft uit het klassieke variatieprincipe van Hamilton een variatie

principe afgeleid waarin zowel de spanningen als de verplaatsingen geva

rieerd mogen worden; de kinetische energie is daarbij evenwel nog 

drukt in de afgeleiden naar de tijd van de verplaatsingen. Toupin [2.9] 

was de eerste die de kinetische energie opvatte als een funktie van een 

impulsveld dat aan de bewegingsvergelijkingen moet voldoen. Door anderen 

is deze weg daarna eveneens gevolgd [2.10]. Fraijs de Veubeke [2.11] 

verkrijgt een variatieprincipe in de versnellingen, dat moeilijk gehan

teerd kan worden. 

Bij alle hierboven aangeduide varianten wordt evenals bij het klas

sieke variatieprincipe van Hamilton a priori geeist dat de varia ties in 

de eindpunten van het integratieinterval It
1
,t2J nul zijn. De reden 

waarom deze variaties in de eindpunten hier wel meegenomen worden is het 

behouden van de vrijheid om op optimale wijze te kunnen manipuleren met 

de natuurlijke randvoorwaarden bij het konstrueren van benaderingsop

lossingen. 

In het volgende zal een variatieprincipe in de spanningen, de zo

genaamde "komplementaire energie formulering" worden afgeleid waarbij 

variaties in de eindpunten van het integratie interval toegelaten blij

ven. Tevens wordt globaal aangegeven op welke wijze met vrucht gebruik 

gemaakt kan worden van een gemengde formulering. 

Uitgegaan wordt opnieuw van (2.21). Na uitwerking van de variaties 

en enige herleiding kan hiervoor geschreven worden: 
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t? 

! <• fr-0{i·T (e .• )-cr ... e .. } + 0{ (cr .. , .+k.-p.) .u.} + J l. s l.J l.J l.J l.J J l. l. l. 

tl v 
t2 

+O{T (v.)-p .. v.}]dVdt- f /cf..i:i.dSdt + s l. l. l. l. l. 

tl su 

t2 - fc ( {cf..u.+(f.-f.).su.}dSdt-1{ (p.-p.)su.+u .• c;p.}l dV + J l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. 

t 1 sf v t 1 

fui.cpi} J dV = o (2.28) 

v t2 

Bij het zoeken naar die funktie(s) waarvoor aan deze relatie is 

voldaan wordt nu uitgegaan van 11statiseh beperkte veZden" hetgeen im

pliceert spanningsvelden die voldoen aan de bewegingsvergelijking (2.1) 

terwijl als extra nevenkondities de dynaroische randvoorwaarde (2.13) en 

de dynamische beginkonditie (2.14) worden geeist. 

Gebruik makend van de zogenaarode "komplementaire energie per volu

rne-eenheid" : W (a •• ) : 
c l.J 

W (cr .. ) : = cr ..• e .. -H (e .. ) 
c l.J l.J l.J s l.J 

(2.29) 

en van de "kornplementaire kinetische energie per volurne-eenheid": T (p.): 
c l. 

T (p,) := p .. v. - T (v.) 
c l. l. l. s l. 

wordt (2.28) overgevoerd in: 

t2 t2 

I /;-sw (a .. )+or (p.)}dVdt+ of jf .• u.dsdt+ 
~1 c l.J c l. l. l. 

I V I Su 

ftzj {f) f "' I } (2) +c f .. u. dSdt+o {p .. u.} dV-o {p .• u.} 
l. l. l. l. l. l. 

t 1 sf v t 1 v 

Hierbij is gebruik gemaakt van de definities: 

I dV = 0 

t2 

(2.30) 

(2 ,31) 

de bij de voorgeschreven belasting behorende ver

plaatsingen, 
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(2) 
ui := ui in V, [t 2J ; de eindverplaatsing. 

Indien de komplementaire-energie funktionaal wordt gedefinieerd 

als: 

v := frw (cr •• )}dv-J f.,-;:;.ds-J f .• u~0ds c }' c l.J l. l. l. l. 

v su sf 

(2,32) 

en de komplementaire Hamilton-funktionaal als: 

f t2 f ~ I f (2) := {-v +T (p.) }dt+ {p .. u .. } dV- {p •• u. } 
c c l. l. l. l. l. 

tl v ' tl v 

(2,33) 

is hiermee aangetoond dat het eisen van een stationaire waarde voor de

ze komplementaire Hamilton-funktionaal voor alle variaties van het span-

ningsveld a .. van statisch velden resulteert in de verplaatsing-
l.J 

rek relaties (2.3), verplaatsing- snelheid relaties (2.4), konstitutieve 

vergelijkingen (2,5) en (2,8), kinematische randvoorwaarden (2.11) en ki

nematische beginkondities (2.12). 

Tesamen met de door statisch beperkte velden geintroduceerde neven

kondities is dit weer de volledige karakterisering van het probleem, zo

als gegeven in paragraaf 2,2,1. Het resultaat is echter een variatieprin

cipe enkel in de spanningen met goede toepassingsmogelijkheden in balk

en plaatproblemen. 

Een toepassing van een gemengde formulering wordt uitgewerkt in 

hoofdstuk 3, Daarbij wordt niet uitgegaan van de formulering in de ver

plaatsingen maar de daarbij behorende nevenkonditie v.=u. wordt met 
l. l. 

een Lagrange multiplikator aan de funktionaal toegevoegd. Verplaatsings-

veld en snelheidsveld kunnen daardoor onafhankelijk van elkaar gevari

eerd worden hetgeen aantrekkelijke voordelen zal blijken te hebben bij 

de konstruktie van benaderingsoplossingen. 

2,3, Stationaire potentieZe energie aZs bijzonder gevaZ, 

Bij he.t zoeken van de funktie(s) waarvoor de Hamilton-funktionaal 

(2.27) een stationaire waarde aanneemt kan uitgegaan worden van een be

paalde klasse van toelaatbare variaties van het verplaatsingsveld. Aan

getoond zal worden dat het in dat geval verkregen resultaat niets anders 

is dan het principe van stationaire potentiele energie. 
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Uitgangspunt is de Hamilton-funktionaal (2,27) en de bijbehorende 

nevenkondities (2.3), (2.4), (2.11) en (2,12). Indien als extra neven

konditie gekozen wordt: 

<lT (v.) 
s l. 

pi = av. 
l. 

zal gelden: 

t2 t2 

o / [ Ts (vi)dVdt'=' /<Pi ,cui) J dV-

1 v v tl 

(2.34) 

Vergelijking (2.27) levert dan: 

t2 t2 fi I I (-ov )dt- J jp .. ou.dVdt+ {(p.-p.). ou.} dV+ 
p l. l. l. l. l. 

tl tl v v tl 

-f(p~2)-p.).ou.}/ dV = 0 (2.35) 
l. l. l. 

v t2 
Wordt bovendien geeist dat a priori voldaan moet zijn aan de dyna

mische beginkondities, dan geldt: 

t2 -J {svP+/ Pi.ouidv}dt = o 
tl v 

(2.36) 

Omdat geen enkele uitspraak over het integratieinterval Ct
1
,t

2
J ge

daan is moet (2,36) gelden voor elk willekeurig interval, waaruit volgt: 

ov +jP. ,ou.dV o 
p l. l. 

v 

(2 .37) 

De potentiele energie funktionaal bij dynamische problemen wordt 

gedefinieerd -met opname van de arbeidsfunktie der traagheidskrachten

als: 

v * := J{w (e .. )-k .. u.+p .• t.i. }dv-/ 
p s l.J l. l. l. l. 

v sf 

(u) · dS .u. 
l 

(2.38) 

Uit oV * =0 blijkt dus dat het principe van stationaire potentiele 
p 

energie -met de arbeidsfunktie der traagheidskrachten- een bijzonder ge-

val is van het prin~ipe van de stationaire Hamilton funktionaal. 

In het hierna volgende hoofdstuk 3 zal aangegeven worden op welke 
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wijze, uitgaande van de hier afgeleide variatieformuleringen, methoden 

gekonstrueerd kunnen worden waarmee benaderingsoplossingen voor het ge

stelde dynamische probleem kunnen worden bepaald. 
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HOOFDSTUK 3 

Het konstrueren van benaderingsoplossingen met behulp van 

variatie-principes 

3.1. Inleiding 

Zoals reeds in de algemene inleiding in hoofdstuk I is opgemerkt 

kunnen voor het konstrueren van benaderingsoplossingen twee werkwijzen 

worden onderscheiden: methoden waarbij uitgegaan wordt van het stelsel 

differentiaalvergelijkingen en methoden die gebaseerd zijn op variatie

principes. De differentiaalvergelijkingen kunnen bijvoorbeeld benaderd 

opgelost worden met de methode der gewogen residuen of met differentie

methoden. Op basis van variatieprincipes kunnen bijvoorbeeld de methode 

Galerkin, de methode Ritz of de methode der eindige elementen verkregen 

worden. 

In dit proefschrift zal de aandachtvoornamelijk gericht zijn op be

naderingsmethoden, gebaseerd op een variatieprincipe. In eerste instantie 

zal daarbij via de methode Ritz [3.1] op eenvoudige wijze de te volgen 

strategie worden geschetst. Voor het oplossen van praktische problemen 

zal overgegaan worden op de methode der eindige elementen. 

Bij de konstruktie van deze benaderingsmethoden kunnen de volgende 

drie fasen worden onderscheiden: 

* Keuze van een variatieprincipe dat het probleem exakt beschrijft. 

* Keuze van de verzameling funkties, waaruit "de beste" gezocht moet 

worden; aan de nevenkondities van het gekozen variatieprincipe 

moet voldaan zijn. 

* Gebruik van het variatieprincipe om "de beste" oplossing te vinden. 

De "beste" oplossing is per definitie di~ funktie waarvoor het va

riatieprincipe een stationaire waarde aanneemt. 

Indien geen beperking wordt opgelegd aan de verzameling funkties, be

halve dat voldaan wordt aan de nevenkondities, zal op deze manier uiteraard 

de exakte oplossing p,evonden worden. In het algemeen zal echter de exakte 

oplossing niet voorkomen in de gekozen verzameling funkties. Het resultaat 

is dan een benaderin~. 

31 



Het zal duidelijk zijn dat "de kwaliteit" van de benaderingsoplossing 

afhangt van de keuze van het variatieprincipe en van de gekozen funkties. 

Wat onder de kwaliteit verstaan moet worden hangt af van de probleemstel

ling. Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld zal dit in paragraaf 3.3.1 

nader worden toegelicht. 

In dit hoofdstuk zal de variatieformulering in de verplaatsingen uit 

paragraaf 2.2.3 als uitgangspunt gekozen worden. 

Er worden twee oplossingsstrategieen aangegeven en uitgewerkt: 

* Geometrisahe diskretisering. Hierbij worden uitspraken gedaan over 

de wijze waarop de relevante grootheden a~hangan van de ruimtelijke 

koordinaten; over de wijze waarop deze afhangen van de tijd wordt 

geen uitspraak gedaan. 

* Totale diskretisering. Hierbij worden uitspraken gedaan over de wijze 

waarop de relevante grootheden van zowel de ruimtelijke koordinaten 

als de tijd afhangen. 

Door de in hoofdstuk 2 gevolgde, systematische aanpak bij de opzet 

tot een stelsel van variatieprincipes is het mogelijk bij elk der boven

staande strategieen de konsequenties van het toepassen van een alterna

tieve variatieformulering te beoordelen. Dit zal aan de hand van een voor

beeld in paragraaf 3.2.2 voor geometrische diskretisering en in paragraa~ 

3.3.2 voor totale diskretisering nader worden toegelicht. 

3.2. Geometrisahe diskretisering. 

3.2.1. De formulering in de verplaatsing. 

Bij geometrische diskretisering wordt -bij het gekozen variatieprincipe

vastgelegd op welke wijze de verplaatsingen afhangen van de ruimtelijke 

koordinaten. De wijze waarop de verplaatsingen van de tijd afhangen wordt 

vrijgelaten. 

Uit bet variatieprincipe zal een stelsel gewone differentiaalverge

lijkingen in de tijd met nevenkondities verkregen worden in plaats van de 

exakte relaties uit hoofdstuk 2.2. 

Analoog met de methode Ritz wordt voor de.verplaatsingen gekozen: 

n 
u.(x.,t) := E <1\.k(x.).nk(t) 
~ .1 k=l ~ J 

I (3,)) 
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Hierbij Z1Jn ~. de bekende funkties van x.,en nk nog onbekende funk-
1k J 

ties-van t. In het algemeen geldt dat een op deze wijze gekozen verplaat-

singsveld niet exakt aan de kinematische randvoorwaarden en/of -beginkondi

ties kan voldoen. Gebruikelijk is daarom te eisen dat in een diskreet aan

tal punten exakt aan deze relaties wordt voldaan. Via een verstandige keuze 

voor de parameters nk kan dit eenvoudig verwezenlijkt worden. De funkties 

u. (3.1) worden in de funktionaal (2.27) gesubstitueerd waarbij de in deze 
1 

funktionaalformulering voorkomende rekken e .. en snelheden v. worden be-
1J 1 

paald uit de nevenkondities (2.3) en (2.4). De integratie over het volume 

kan expliciet uitgevoerd worden. De funktionaal wordt daardoor overgevoerd 

in een integraal over de tijd met als onbekende, nog te varieren groothe

den, de funkties nk(k=1,2, ••. ,n). Indien geeist wordt dat de variatie van 

deze funktionaal nul is voor alle variaties van ~· resulteert hieruit: 

- Een stelsel gewone differentiaalvergelijkingen in de funkties-~ 

- Een aantal natuurlijke randkondities. 

Aan deze relaties moeten nu nog de kinematische randvoorwaarden en 

-beginkondities worden toegevoegd, 

Om het hiervoor geschetste proces weer te geven is het nuttig om ge

bruik te maken van vektor- en matrixnotatie. 

Indien geintroduceerd worden de vektoren: 

~. 'lil i=l,2,3 n := nl 1 

!i2 ~2 
~.k ~ :1 
~. Tin 1n 

(3.2) 

is vergelijking (3. I) te schrijven als: 

\1 I) u. <Pi.n 1 
(3. 3) 

De in de funktionaal voorkomende grootheden e .. en v. kunnen via de 
1] 1 

nevenkondities (2.3) en (2.4) worden uitgedrukt in de komponenten <P. en n. 
1 

De benadering voor de funktionaal TIH bij de gekozen groep funkties 
b 

TIH' is te schrijven als: 

I) 'V Notatie voor transponeren van een vektor, zie symbolenlijst. 
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waarbij gedefinieerd zijn: 

de s tij fheidsmatrix (nxn) : 

/(~i'j+~j'i) <ik'l+il'k) 
Qt := 2 .Eijkl" 2 

v 
de massamatrix (nxn): 

Mt := fi·P· 
v 

dV; 

dV; 

de belastingvektor, afkomstig van de volumekrachten k.: 
1 

kt := ~i' .dV; 

v 
de belastingvektor·, afkomstig van f~u): 

1 

(u) := /;_~u) .~ •• dS; ]L1 1 

su 
de belastingvektor, afkomstig van fi: 

:= jt .. ~ .. ds 
1 1 

sf 
de vektor met impulsen ten tijde t 1: 

en de vektor met impulsen ten tijde t 2 : 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

(3. 7) 

(3.8) 

(3.9) 

(3. 10) 

(3. II) 

Hierbij client opgemerkt te worden dat 

kend zijn. 

(u) (2) 
en pt vooralsnog onbe-
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Geeist wordt dat de funktionaalll~ stationair is voor alle variaties 

van de komponenten van n, met daarnaast als nevenkondities de kinematische 

randvoorwaarden en -beginkondities. Bij het varieren van (3.4) treedt de 

variatie on op. Door partiele integratie is deze variatie over te voeren 

in on. 

Het resultaat is: 

/

t2 'J -
{on.[Qt.n-kt 

I 

(3. 12) 

Hieruit volgen als "Eulervergelijkingen": 

(3. I 3) 

en als "natuurli.ike randkondities": 

(3. 14) 

(3. 15) 

Tesamen met de eisen welke ten aanzien van de komponenten van n vol

gen uit ~e kinematische randvoorwaarden en -beginkondities levert dit een 

benaderingsoplossing voor het dynamische probleem. Er resteert het oplos

sen van een stelsel gewone differentiaalvergelijkingen in plaats van de 

partiele differentiaalvergelijkingen uit hoofdstuk 2. 

In principe kan dit stelsel vergelijkingen exakt opgelost worden. In

dien het aantal komponenten van n evenwel groot is en/of de rechterleden 

"ingewikkeld",is een exakte oplossing praktisch onuitvoerbaar. Dan zullen 

deze differentiaalvergelijkingen langs numerieke weg opgelost moeten worden 

(zie ook hoofdstuk 4). 

Het hier gevonden resultaat stemt overeen met de betrekkingen die ge

vonden worden op basis van het principe van stationaire potentiele energie 

onder toevoeging van de arbeidsfunktie der traagheidskrachten. Vergelijking 

(3.12) kan immers met behulp van de relaties (3.14) en (3.15) worden over

gevoerd in: 
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0 (3. 16) 

of: 

0 (3. 17) 

3.2.2. Een aZternatief variatieprincipe aZs basis voor geometrieche die

kretieering. 

In deze paragraaf zal de methode der geometrische diskretisering wor

den uitgevoerd met een ander variatieprincipe als uitgangspunt. De verplaat

sings- en snelheidsvektoren zullen daarbij onafhankelijk gekozen kunnen wor

den door de nevenkondities v.=u. via multiplikatoren in de funktionaal 
~ ~ 

onder te brengen. Deze multiplikatoren kunnen geidentificeerd worden als 

de komponenten van de impulsvektor p. 

De funktionaal wordt dan: 

t2 

I I{H (e .. )+T (v.)-p.v .. ~.-k .. u.}dVdt-
~· s ~J s ~ ~ ~ ~ ~ 

1 v 
t2 -Jjf .. u.dSdt- ~p .. u.} ~ ~ ~l ~ ~ 

t 1 sf v 

(3.18) 

Als nevenkondities treden nu op: 

I (u.,.+u.,.) in V, [tl,t2]. e .• =-z ~J ~ J J ~ 

u. = u. op su,[tl,t2]. 
~ ~ 

(3. 19) 

u. u. in V, [t 1 J. 
~ ~ 

aT (v.) 
p. s ~ in v, [tl ,t2]. 
~ 

Via de in de vorige paragraaf gepresenteerde werkwijze kan een stelsel 

gewone differentiaalverp,elijkinp,en worden verkregen. De oplossing hiervan 

is dan de "beste" oplossing binnen de gekozen verzameling funkties als het 
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principe uit (3.18) centraal wordt gesteld. Bij dit principe kan zowel voor 

de verplaatsing als voor de snelheden een verzameling benaderingsfunkties 

gekozen worden. Analoog met de werkwijze uit de vorige paragraaf wordt uit

gegaan van: 

v 
(3.20) u.(x.,t)"' <I>.(x.).u(t). 

~ J ~ J 

v 
v.(x.,t)= 
~ J 

1/J.(x.).v(t). 
~ 1 

(3.21) 

Hierbij bevatten de vektoren u(t) (n-komponenten) en v(t) (m-komponenten) 

de tijdsafhankelijke parameters en de vektoren <Pi en wi gekozen funkties 

van de plaatskoordigaten voor het verplaatsingsveld u.(x.,t), c.q. het 
~ J 

snelheidsveld v.(x.,t). 
~ J 

Substitutie van (3.20) en (3.21) in (3.18) leidt tot de gediskreti-

seerde funktionaal n~: 

I v I v v • -{2 u.Q.u+ 2 v.H.v-v.A.u-k.u}dt-

(3.22) 

De matrices Q, M,en de vektoren k, f(u), f, pen p( 2) zi.in daarbij ge

definieerd op een wijze die analoog is aan de in de vorige paragraaf voor 

deze grootheden p,eintroduceerde definities. Voor de matrix A p,eldt: 

A := 4 .. pJ.dv J<ji]. ~ 

v 
(3.23) 

b Door te eisen datll 2 stationair is voor alle variaties van u en v ont-

staan de verp;elijkingen: 

M.v = A.u 
Q V • k-+f(u)+-f .u+A.v = 
~ v 
p=A.v 

(2) v 
p =A.v 

f 

[tl,t2] 

[tl,t2] 

[tl] 

[t2] 

(3.24) 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 
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Uit vergelijking (3.25) kan u worden opgelost - indien Q inverteerbaar 
I) 

is - en in (3.24) gesubstitueerd: 

-117 •. -I. 
U.v + A.Q A.v :A,Q .f (3.28) 

Het resultaat is een stelsel gekoppelde 2e orde differentiaalvergelijkingen 

waarbii het aantal on te lossen verp,elijkingen bepaald wordt door het aan

tal parameters vi dat nodi~ was om het snelheidsveld te beschrijven. 

Op deze wijze is te bereiken dat de stijfheid van het systeem nauw

keurig wordt beschreven door n groot te kiezen terwijl de massaverde-

ling wat minder nauwkeurig wordt weergegeven door m<n te nemen. Ret resul

terende stelsel bestaat uit m vergelijkingen. 

Hughes e.a. [3.2] hebben de mogelijkheden van de hierboven geschetste 

methode nagegaan voor het bepalen van een aantal van de laagste eigenfre

quenties en daarbij behorende eigentrillingsvormen voor een aantal reele 

problemen en vergeleken met andere methoden. Zij komen tot de konklu-

sie dat via deze werkwijze goede resultaten bereikt worden met veel klei

nere stelsels vergelijkingen dan via de methode uit de vorige paragraaf. 

Hiermee is tevens aangeduid dat het konstrueren van benaderingsoplossingen 

via geometrische diskretisering op basis van een alternatief variatieprin

cipe voordelen kan bierlen. 

J.J. Totale diskretisering. 

3.3.1. De formulering in de verplaatsingen als basis voor totale diskretise

ring. 

In de vorige paragrafen is getoond hoe via geometrische diskretisering 

het oorspronkelijke stelsel partiele differentiaalvergelijkingen in de vier 

onafhankelijke variabelen (xj,t) terug tebrengen is tot een stelsel gewo

ne differenti~alve~gelijkingen. Exakt oplossen van dit stelsel gewone dif

ferentiaalvergelijkingen is in de praktijk vaak onmogelijk omdat: 

het aantal gekoppelde vergelijkingen groot tot zeer groot is, omdat 

het aantal parameters nodig om het werkelijke veld in redelijke mate 

te kunnen beschrijven groot tot zeer groot is. 

het rechterlid f=f(t) een grillige funktie van de tijd kan zijn. 

I) Q is inverteerbaar indien de beweging als star lichaam van de konstruktie 

geelimineerd is.: 

38 



Het verkregen stelsel differentiaalvergelijkingen zal derhalve benade

rend moeten worden opgelost. Een andere methode ontstaat indien bij het ver

plaatsingsveld niet alleen de afhankelijkheid van de plaats koordinaten, 

maar ook van de tijd - op nader te bepalen konstanten na - wordt aangeno

men. Na substitutie van deze relatie in de funktionaal, is het mogelijk om 

de integratie over plaats en tijd uit te voeren. De funktionaal wordt een 

funktie van de nag nader te bepalen parameters. Het eisen van een statio

naire waarde voor deze diskrete funktionaal resulteert in een stelsel 

algebraische vergelijkingen. 

Als voorbeeld wordt het verplaatsingsveld benaderd door: 

u. (x., t) = 
1 J 

(3. 29) 

waarin l;k de gezochte parameters en 8ik de gekozen funkties zijn. Voor 

de overgang op vektornotatie wordt gedefinieerd: 

, .... ,8. ] 
1n 

.... ,£;, J 
n 

In de plaats van (3.29) kan nu geschreven worden: 

'V 
u.(x.,t) = e.(x.,t).l; 

1 J 1 J 

(3. 30) 

(3. 31) 

(3.32) 

Als uitgangspunt wordt het variatieprincipe in de verplaatsingen geko

zen. Substitutie van (3.32) in deze funktionaal en uitvoering van de in

tegratie leidt tot: 

b I 'V V - (u) - V ~ (2) 
TIH = 2 1;.[-Q+M].I;+E;,.[k+f +f] +t;.[p-p ] (3.33) 

waarbij voor de definities van de hierin voorkomende matrices en vektoren 

verwezen wordt naar [2.6].1 

De "beste" oplossing .bij de gekozen klasse van· toegelaten funkties 

en het gekozen variatienrincipe is - per definitie - dat exemplaar waarvoor 

o~=O voor alle variaties van £;,. Dit resulteert in: 

- (u) - ~ (?) 
[Q-M].t; = k+f +f+p-p - (3.34) 
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waarbij verder nog behoren de: 

kinematische randvoorwaarden: 

u. 
l 

op S ,[t
1
,t2J -~.(x.,t).t; 

u l J 

kinematische beginkondites: 

u.=u. 
l l 

;:; . (x., t) 
l J 

';'i. (x.) 
l J 

(3.35) 

(3. 36) 

De relaties (3.35) en (3.36) resulteren in een aantal voorgeschreven 

komponenten t;k. Hiervan gebruik makend en door partionering van het stelsel 

(3.34) kunnen de onbekende komponenten bepaald worden.Hiermee is een benade

ringsoplossing voor het dynamische probleem verkregen. 

Een bijzondere situatie doet zich voor indien de benaderings~unktie 

(3.32) geschreven kan worden als: 

u.(x.,t) = ~.(x.).~(t).t; 
l J l J 

(3.37) 

Het proces van totale diskretisering bestaat dan uit achtereenvolgens geo

metrische diskretisering (op basis van ~.(x.)) en diskretisering in de 
l J 

tijd (op basis van $(t)). 

3.3.2. De toepassing volgens Bailey. 

In de voorgaande paragrafen werd voor het konstrueren van benaderings

oplossingen uitgegaan van het variatieprincipe in de verplaatsingen zoals 

gepresenteerd in hoofdstuk 2. Keuze van een ander variatieprincipe leidt 

tot andere benaderingsoplossingen. Dit wordt toegelicht door voor een een-· 

massa-veersysteem benaderingen te konstrueren:op basis van het in dit proef

schrift centraal p,estelne variatieprincipe en op basis van een door Bailey 

[3.3,3.4] gekozen principe. 

flailey kiest voorl:het bepalen van benaderingsoplossingen voor een va

riatieDrincine waarbij aan de nevenkondities: 

e .• 
l] 

V• 
l 

I 
-
2 

(u.,.+u.,~) 
l J J l 

u. 
l 

de volgende nevenkondities worden toegevoegd: 
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=p.vi in V, [t
1
] (3.38) 

Bailey [3,3] als resultaat van de analyse van bet vr~Je trillings-

gedrag van bet een-massa-veersysteem m~t per tijdsinterval ( 1 ~[sec]) 
een lie graads interpolatiefunktie, een fout in de berekende verplaatsing 

(op t=25*T) van 0.0016 %. Om de verscbillen tussen de genoemde methoden 

duidelijker uit te laten komen zullen bierna veel eenvoudiger interpola

tiefunkties ~ehanteerd worden. 

Indien voor beide henaderingsmethoden bijvoorbeeld een 3e graads in

terpolatiefunktie als benadering voor het verloop van de verplaatsing in 

de tijd aangenomen wordt, blijken duidelijke verschillen in de verkregen 

resultaten oD te treden. In figuur 3.1 zijn de benaderingsoplossingen voor 

het vrije trillingsgedrag (kromme I) weergegeven die verkregen worden met 

respektievelijk bet variatieprincipe in de verplaatsin2en (kromme 2) en 

met de variant van Bailey (kromme 3). Het bescbouwde tijdsinterval (o-6 

sec) is hierbij verdeeld in 3 deelintervallen met voor elk deelinterval 

een kubische interpolatiefunktie. Indien enkel gekeken wordt naar de fout 

in de berekende verplaatsing bl de in dit proefschrift gepresenteerde 

methode aanzienlijk betere resultaten af te leveren dan de door Bailey 

gepresenteerde methode. Het in de funktionaal onder brengen van de relatie 

tussen impuls en snelheid betekent echter dat bij kromme 2 bieraan•slechts 

benaderd zal worden voldaan terwijl bij de methode Bailey deze relatie ook 

exakt zal gelden. 

U+4U =0. 

u(o): 1. 

U(O): o. 
U(t) 

r 

-1 

fig.3.1. BenaderingsopZossingen voor het vrije triZZingsgedrag. 
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Deze twee aspekten - de nauwkeurigheid van de berekende verplaatsing 

en het al dan niet kontinu zijn van de berekende snelheid - zullen tegen 

elkaar afP,ewoP,en moeten ~.Jorden om een oordeel te kunnen vellen over de 

"kwaliteit" van de twee benaderingsmethoden.·Bij een gegeven probleemstel

ling kan, op basis hiervan, een bepaalde methode op verantwoorde wijze 

worden gekozen. 

3.4. De methode der eindige elementen. 

3.4 •. 1. InZeiding. 

In de voorgaande paragrafen is gebruik gemaakt van de methode Ritz om 

op basis van een variatieprincipe te komen tot methoden waarmee benaderings

oplossingen voor een dynamisch probleem bepaald kunnen worden. Hierbij 

werden twee verschillende wegen bewandeld namelijk geometrische diskretise

ring en totale diskretisering. In deze paragraaf wordt de basis voor de 

methode der eindige elementen gelegd. 

Het totale rlomein vrordt opgedeeld in een aantal subdomeinen. Hierdoor 

wordt het mogelijk om op de grenzen van deze subdomeinen minder stringente 

eisen te stellen aan de te varieren grootheden dan in de subdomeinen. 

3.40 2. De verdeling in subdomeinen. 

Uitgangspunt is de Hamilton-funktionaal uit hoofdstuk 2 (2.27) en het 

daaraan gekoppelde variatieprincipe. Het totale domein {V,[t
1
,t

2
]} wordt 

opgedeeld in een aantal subdomeinen. Voor de eenvoud van de beschrijving 

wordt hier de meest simpele verdeling in subdomeinen beschouwd, namelijk 

de subdomeinen {Ve,[te
1
,te

2
J}. Hierbij is Ve het volume van het beschouwde 

subdomein en [te
1
,te

2
] het beschouwde tijdsinterval. De rand van dit subdo

mein wordt Se genoemd. Voor elk subdomein kan deze rand Se worden opgesplitst 

in een deel Seu waar de verolaatsingen zijn voorgeschreven, een deel Sef 

waar de belasting is voorgeschreven en een deel Se zijnde dat deel van de g . 
rand dat samenvalt met andere subdomeinen. Aangenomen wordt dat tengevolge 

van interaktie tussen de verschillende subdomeinen ook op se
8 

de verplaatsing 

is voorgeschreven. 

Voor ieder subdomein kan de Hamilton-funktionaal, ITHs' worden opgesteld: 

te2 te
2 

ITH = ft. f{-TtJ (e .. )+k .. u.+T (v.)}dVdt+ f L ( f~u) .u.dSdt+ 
s ~e s 1] 1 1 s 1 ~ 1 1 

te 1 e te1 Seu 
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t~2 

+ f f fi.uidSdt+ 

te 1 Sef 

- /r.P?) .ui} J dV. 

Ve te2 

te2 j (g) "' f L. { f. • u. dSd t+ {P •• u. } 1 l l l l 

te 1 Seg Ve 

I dV+ 

(3. 39) 

Het bij deze funktionaal beborende variatieprincipe kan gescbreven wor-

den als: 

* on Hs 0 onder de nevenkondities: 
I e. . = -
2 

( u. , . +u. , • ) 
lJ • l J J l 

v. u. 
l l 

in Ve, [te
1

, te 2] 

in Ve,[te
1
,te2] 

* met de randkondities 

u. u. op Seu,[te1, te2J 
l l 

u. u~ op Seg,[te 1,te2J 
l l 

I in Ve, [te
1
J u. u. 

l l 

(3.40) 

(3.41) 

(3.42) 

(3.43) 

(3.44) 

(3.45) 

Hierbij is u~ de on een binnenrand voorgescbreven verplaatsing ten-
. l . I 

gevolge van de naastliggende subdomeinen, en ui de voorgeschreven begin-

verplaatsing in V op , tengevolge van bet "vorige" subdomein. 

Uit de funktionalen voor de subdomeinen kan de funktionaal voor bet 

totale domein worden opgebouwd. 

(3.46) 

met voor ns bet aantal subdomeinen. 

Het variatieprincipe voor bet totale domein kan nu geschreven vmrden 

als o~=o J:llH5 =J:o~8 onder de nevenkondities (3.41) en (3.42) en de rand-
us ns 

kondities (3.43) t/m (3.45). Ecbter uit de fysiscbe samenbang der subdomei-

nen volgen extra kondities: 

de zogenaamde kompatibiliteitsrelaties 
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* Voor twee aanlip,~ende subdomeinen {Ve+,[te
1
,te

2
J} en {Ve-,[te

1
,te2J} 

geldt: 
g-

u. 
~ 

* Voor twee 

gP.ldt: 

op de gemeenschappelijke rand [te
1

, te
2

J. (3.47) 
+ -

aanlip,p,ende subdomeinen {Ve,[te1,te2J } en {Ve,[te1,te2J 

u~+= u~- in het gemeenschappelijke volume Ve. 
~ ~ 

(3.48) 

Door het eisen dat enkel kompatibele verplaatsingsvelden beschouwd 

worden zullen een aantal termen in de funktionaal voor het totale domein 

wegvallen. Dit hangt samen met de, tengevolge van deze kompatibiliteit, 

resulterende kontinuiteit in de spanningen 

grenzen der subdomeinen. 

en de impulsen pi op de 

Irnmers indien twee aanliggende subdomeinen {Ve+,[te
1

, }en 

{Ve-,[te
1
,te

2
J} worden beschouwd met gemeenschappelijke "rand" 

{Seg,[te1, } zal een bijdrage aan de totale funktionaal zijn: 

(3.49) 

Het eisen van een stationaire waarde voor alle toelaatbare variaties 

van kompatibele verplaatsingsvelden impliceert nu: 

+ f. 
~ 

0 

hetgeen kontinuiteit der randspanningen betekent. 

(3. SO) 

+ Indien vervolgens de twee aanliggende subdomeinen {Ve,[te
1
,te2]} en 

{Ve,[te1,te
2

J-} worden beschouwd met gemeenschappelijk volume Ve zal een 

bijdrage aan de totale funktionaal zijn: 

I + + 
/+ 

dV + f {P:.u:} 

'~ 
- {p •• u.} dV 

+ ~ ~ - ~ ~ 
Ve te2 Ve te

1 

(3.51) 

hetgeen leidt tot kontinuiteit van de impuls: 

(3.52) 

Gebruikmakend van deze resultaten kan tenslotte voor de funktionaal 

voor het totale domein geschreven worden: 
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[ 

te
2 

L I 1{-H (e .. )+k .. u.+T (v.)}dVdt+ 
S LJ L L S L 

ns V 
tel e 

tP-2 f 
+ / f f .. u.dSdt+ {p .. u,} 

. L L L L 

te 1 Sef Ve 

waarbij het variatieprincipe luidt: 

0 onder de nevenkondities: 

1 e .. = -
2

(u,, .+u., .) 
LJ • L J J l. 

in Ve,[te
1

, 

in Ve,[te
1

, v. u. 
l. l. 

* met de randvoorwaarden: 

u. u. 
l. _L 

u. u. 
l. l. 

U,EC
0

(x. ,t) 
l. J 

op S«;!u,[te
1
,te

2
J 

in Ve, [t
1
J 

in V, [ t 
1 

, t 2] 

(3.53) 

Op basis van de bovenstaande formulering kunnen benaderingsoplossingen 

gekonstrueerd worden: benaderingen op basis van de eindige elementen. Het 

is eveneens mogelijk de werkwijzen uit paragraaf 3.2 en 3.3 te herhalen: 

geometrische diskretisering en totale diskretisering. 

3.4.3. Konvergentie van de elementenmethode. 

In het voorgaande is een formulering gegeven die gebaseerd is op de 

verdeling van het domein in een aantal subdomeinen. Het de Hamilton-funktio

naal als uitgangspunt werden hierbij de kompatibiliteitsrelaties geintrodu

ceerd. 

Indien bi.i het konstrueren van benaderingsoplossingen op basis van dit 

variatieprincipe geeist wordt dat bij toenemende verfijning van de verde

ling in subdomeinen, de verkregen benaderingsoplossingen konvergeren naar 

de "exakte" oplossim1; zal de funktieruimte waarbinnen deze benaderingsop-

lossing gezocht wordt nag aan extra nevenkondities moeten voldoen. 

Bij de toepassing van de elementenmethode voor statische problemen is 

reeds veel onderzoek verricht naar de eisen waaraan de gekozen oplossings

ruimte dient te voldoen om deze konvergentie te bewerkstelligen, zie o.a. 
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[3.5, 3.6]. Voor dynamische problemen is op dit terrein echter nog weinig 

bekend. Dit aspekt zal hier ook niet onderzocht worden, Gekozen wordt 

voor een in dit gebied vaker Rehanteerde, intuitieve weg, namelijk het 

vertalen van de voor statische problemen geldende eisen naar het dynamische 

domein. 

Ret ware ideaal, indien bij toenemende elementverfijning, monotone 

konvergentie van alle grootheden op alle plaatsen naar de exakte oplos

sing bereikt zou kunnen ~:.mrden. Een van de eisen hiervoor is dat het pro

ces van elementverfijning via een regelmatig patroon verloopt. Omdat dit 

in de praktijk van alle dag toch een minder belangrijke rol speelt zal 

hier dan ook verder ~een aandacht aan besteed worden. Hel belangrijk is 

echter dat voldaan ~vordt aan het in bovenstaande literatuur gehanteerde 

kriteriwn: 

De nartiele afp,eleiden tot en met de afgeleiden voorkomend in de 

funktionaal moeten elke willekeurige konstante waarde aan kunnen ne

men indien, in de limiet, de element-afmetingen tot nul naderen. 

Met het oog op het konstrueren van benaderingsoplossingen voor dyna

mische problemen, op basis van de in de vorige paragraaf geschetste for

mulering, impliceert dit: 

* konstant vernlaatsingsveld, konstant rekveld en konstant snel

heidsveld moeten gerepresenteerd kunnen worden: 

I u E C (x.,t) 
J 

(3.54) 

In ver~elijking net de methode Ritz blijkt dus dat bij toepassing van 

de elementenmethode op de randen der elementen minder stringente eisen (de 

kompatibiliteitsrelaties) aan de benaderingsfunkties gesteld moeten worden 

dan in de afzonderlijke elementen (completeness kriterium). Hierdoor wordt 

ook het <ler stuksgewijs kontinue benaderingsfunkties v0or het kon-

strueren van benaderingsoplossingen toegankelijk. 
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HOOFDSTUK 4 

Een reduktiemethode voor de analyse van gediskretiseerde 
dynamische systemen 

4.1. Inleiding 

In de vorige hoofdstukken is aangegeven op welke wijze benaderingsop

lossingen gekonstrueerd kunnen worden, uitgaande van een variatieprincipe 

met nevenkondities. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen zogenaamde geo

metrische- en totale diskretisering (zie paragraaf 3.2 en 3.3). 

In dit hoofdstuk zal uitgegaan worden van een geometrisch gediskreti

seerd systeem. De beschrijvende, gewone differentiaalvergelijkingen kunnen 

bijvoorbeeld verkregen worden uit de Hamilton-funktionaal (paragraaf 2.2.3) 

of uit het principe van de stationaire potentiele energie met traagheids

krachten (paragraaf 2.3). 

Als de vrijheidsgraden worden opgevat als de komponenten van een vektor 

u resulteert een stelsel van de vorm H.ii+Q.u=f, waarbij H de massamatrix, Q 

de stijfheidsmatrix en f de belastingsvektor is. Het aantal vrijheidsgraden 

kan zeer groot zijn. Daardoor zal het berekenen van eigenwaarden en eigen

vektoren - een essentiele stap in het oplossingsproces bij toepassing van de 

"modal analysis" methode - een zeer omvangrijk werk zijn. Door toepassing 

van efficiente oplossingsroutines en door intensief gebruik te maken van de 

eigenschappen der matrices ((semi) positief-definiet; symmetrisch; veel kom~ 

ponenten gelijk aan nul; vaak geprononceerde bandstruktuur) is het reken

werk weliswaar aanzienlijk te reduceren, maar toch nog vaak zeer omvangrijk. 

Vaak zijn slechts enige van de grootste eigenwaarden en bijbehorende 

eigenvektoren van belang. Daarom zijn diverse methoden ontwikkeld om met een 

akseptabele rekentijd benaderingen te bepalen voor deze grootste eigenwaarden 

en bijbehorende- vektoren [4.1, 4.2]. Een methode, waarbij (fysisch) inzicht 

in het dynamisch gedrag van het systeem benut kan worden, is de zogenaamde 

statische reduktie volgens Guyan [4.3], 

In dit hoofdstuk zal bepaald worden onder welke omstandigheden met deze 

methode nauwkeurige benaderingsoplossingen kunnen worden verkregen. De me

thode zal verder worden ontwikkeld tot een iteratief proces waarmee de exak

te oplossing van het gediskretiseerde systeem willekeurig dicht benaderd kan 
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worden. Bovendien zal aandacht gegeven worden aan het bepalen van schattingen 

voor de nauwkeurigheid van een verkregen benadering. Aan de hand van enige 

voorbeelden zal een indikatie gegeven worden van de kr:acht der methode. 

4.2. Uitgangspunten. 

De vergelijkingen, die het gediskretiseerde systeem beschrijven, zijn 

in hoofdstuk 3 reeds afgeleid. Er geldt: 

H.ii + Q.u 

u.u P 

p p 

u = u 

Hierbij is: 

f (4. I) 

(4. 2) 

(4. 3) 

(4. 4) 

Q: stijfheidsmatrix; Q=8; VuERn, u~ocJ.Q.u>OJ; Q=konstant. 
. v n v 

U: massamatn.x; H=M;VuER , u~O[u.H.u::>:al; M=konstant. 

u: verplaatsingsvektor, komponenten heten vrijheidsgraden, u=u(t). 

f: belastingvektor 

p: impulsvektor 

(t). 

p=p(t). 

De stijfheidsmatrix Q is positief-definiet verondersteld. Dit is 

dan en slechts dan het geval als het beschouwde systeem geen beweging 

als star lichaam kan uitvoeren. Als wel een als star lichaam 

mogelijk is, dan kan die beweging geelimineerd worden, bijvoorbeeld op 

de in [4.4] aangegeven ze. Dit eliminatieproces resulteert in een 

stijfheidsmatrix die wel positief definiet is. 

Ret stelsel gekoppelde differentiaalvergelijkingen (4.1) kan ont

koppeld worden door het bijbehorende algemene eigenwaarde probleem op 

te lossen: 

[ M- ><.Q J.v=O (4.5) 

Uit de eigenschappen van Men Q volgt dat alle eigenwaarden ><1,><2 , •• ><n 

reeel en niet-negatief zijn. Zij worden zodanig genummerd dat ><.~A. als 
~ J 

i<j. De bij A. behorende eigenvektor wordt v. genoemd. Tevens volgt dat 
~ ~ 

alle eigenvektoren reeel zijn, en dat de vektoren v. en v. (i~j) voldoen 
l J 
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aan ~ .• Q.v.=O als A,~A • • Indien X.=A. kan bij gegeven v. de vektor v. 
J l. Jl. Jl. l.ll J 

altiJ'd zo gekozen worden dat ook nu weer voldaan wordt aan v .• Q.v. =0. 
J l. 

Er zal dus gelden: 

I] 
V • , . E { I , 2, ••• n} , j .,& i [v .• Q. v. =0 ] 

l. J J l. 

De eigenvektoren v. worden zodanig genormeerd dat: l. 

I] vl.. E{l,2, ... ,n} [v .. Q.v. =I] l. l. 

Geintroduceerd worden de matrices A en V: 

A := [\' ••• 0 l; 
0 'A 

n 

waarvcior yolgens (4.6) en (4.7) geldt: 

~.Q.V =I ~.M.V. = A 

(4. 6) 

(4. 7) 

(4.8) 

Doorhiervan gebruik te maken kan het stelsel gekoppelde differen

tiaalvergelijkingen (4.1) ontkoppeld worden. Het de vektor n der zoge

naamde natuurlijke vrijheidsgraden 

u(t) v.n(t) 

gaan de bewegingsvergelijkingen (4.1) over in: 

A.ii + n 
I] -
V.f 

Dit zijn n-ontkoppelde differentiaalvergelijkingen. 

(4. 9) 

(4. 10) 

In de praktijk zijn voor een realistische beschrijving van het dyna

misch gedrag van een systeem vaak slechts een klein aantal (r) van de 

grootste eigenwaarden (laagste eigenfrequenties) met bijbehorende eigen

vektoren (eigentrillingsvormen) van belang, o.a. vanwege de immer aanwe

zige -zij het soms zeer geringe- demping. Van de n vergelijkingen in 
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(4.10) behoeven dan slechts de eerste r opgelost te worden. Hen noemt 

dit dynamische reduktie van het (dynamisch) probleem [4.4]. 

4. 3. Reduktie van het aantal vrijheidsgr•aden. 

De te bespreken reduktie-methode berust op het terugbrengen van het 

aantal vrijheidsgraden (en daarmee van de orde van het eigenwaardeprobleem) 

door ~ vrijheidsgraden (de zogenaamde afhankelijke of lokale vrijheids

graden) te schrijven als een lineaire kombinatie van de resterende e=n-~ 

vrijheidsgraden (de zogenaamde onafhankelijke of externe vrijheidsgraden). 

Een exakte oplossing van het oorspronkelijke eigenwaardeprobleem is dan 

in het algemeen niet te verkrijgen. 

De onafhankelijke,respektievelijk de afhankelijke vrijheidsgraden 

worden opgevat als de komponenten van een vektor u eRe, respektievelijk 
" e 

een vektor u~ER~. Beide vektoren zijn deelvektoren van de vektor u. Even-

tueel na hernummering van de komponenten van u kan dus geschreven worden: 

De veronderstelde afhankelijkheid tussen enerzijds de afhankelijke 

en anderzijds de onafhankelijke vrijheidsgraden kan.dan in matrixnotatie 

gegeven worden door: 

en dus ook door: 

u = T.u 
e 

T E/10 e ..,,e 

waarbij T een rechthoekige matrix is: 

T 
,e ; TEN n,e 

(4. II) 

(4. 12) 

(4. 13) 

De relaties (4.1) t/m (4.4) zijn in hoofdstuk 3 uit de Hamilton

funktionaal afgeleid onder de veronderstelling dat alle komponenten van 

u onafhankelijk gevarieerd mogen worden. Als a priori uitgegaan wordt van 

(4.12) is dat niet meer het geval omdat alleen de komponenten van u onaf-
e 

hankelijk gevarieerd mogen worden. Voordat u gevarieerd wordt moet eerst . e 
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u=T.u in de Hamilton-funktionaal gesubstitueerd worden. Substitutie van 
e 

(4.12) in (3.4) resulteert in: 

t 

/

2 I V 
{- -2 u .Q .u e e e 

V I V 
+ f .u + -

2 
u .M .u } dt + 

e e e e e 
r 

'i -~ v(2) 
+ (p • u ) - (p • u ) t e e t

1 
e e 2 

(4 .14) 

waarbij de matrices Qe en Me' en de vektoren fe en pe gegeven zijn door: 

Qe ¥.Q.T Q EM e e,e 

M ¥.H.T u EM 
e e e,e (4. 15) 

f ¥.£ f ERe 
e e 

pe ¥.p p ERe 
e 

Door gebruik te maken van (4.13) en de matrices Q en l1 en vektoren 

f en p te partitioneren: 

(4. 16) 

J!, e 

kan voor Qe' He' fe en pe geschreven worden: 

Qe Qee + ¥ .Q + e J!,e 3J!, .T e e + ¥e.QH.Te. 

M M + ¥ .MJ!, + flJ!, • T + ¥e.MH.Te. e ee e e e e (4. 17) 
f ¥e.fH + f 

e ee 

pe ¥e.pJ!,J!, + pee 

Uit heteisen van een stationaire waarde vanTIH voor willekeurige 

variaties van de komponenten van ue' volgt: 

H • ii + Qe.ue f [tl,t2] (4. 18) 
e e e 

l1 • u Pe [tl 't2] (4. 19) 
e e 

pe pe t=tl (4.20) 
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waardoor tesamen met de kinematische beginkondities: u =u voor t=t 1, e e 
het gereduceerde systeem wordt beschreven. 

De oplossing van het met (4.18) samenhangende eigenwaardeprobleem 

van orde e: 

(M - y.Q )w = 0 
e e 

(4.21) 

bestaat uit e reele, niet negatieve eigenwaarden A. 1 ,A. 2 , ••• A.e met bijbe

horende reele eigenvektoren w
1

,w
2

, ••• we. De eigenwaarden worden gerang

schikt naar grootte, (y.~y. als i<j) en opgeborgen in de matrix van ei-
~ J 

genwaarden ·r, terwijl de eigenvektoren worden opgeborgen in de ~atrix 

van eigenvektoren W: 

(r, WEM ) • 
e,e 

Zander enige beperking mag geeist worden dat de eigenvektoren vol

doen aan: 

~.Q .W = I 
e 

en dus ~.H .w =r 
e 

1 (4,22) 

De eigenwaarden y1,y2, ••• ,ye van het gereduceerde stelsel worden op

gevat als benaderingen voor evan de eigenwaarden A. 1,A. 2 , ••• A.n van het oor

spronkelijke stelsel. In het algemeen zal slechts een beperkt aantal van 

de eigenwaarden y1,y2 , ••• ye een akseptabele benadering zijn voor eigen

waarden uit A. 1,A. 2, ••• A.n. 

Bij de eigenvektoren w1,w2, ••• ,w van het gereduceerde stelsel kun-
g g g e g 

nen met vi T.wi de vektoren v 1,v2, ••• ve worden bepaald, die opgevat 

kunnen worden als benadering voor e eigenvektoren van het oorspronke

lijke probleem: 

De nauwkeurigheid van de gevonden resultaten hangt af van: 
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a) de keuze der onafhankelijke vrijheidsgraden (u ), 
e 

(4.23) 



b) de keuze van de afhankelijkheidsrelatie tussen U0 en u (T ). 
"' e e 

Door Guyan [4.3] is een fysisch getinte werkwijze aangegeven om bij 

gegeven keuze van de onafhankelijke vrijheidsgraden het verband tussen u~ 

en u te bepalen. Deze werkwijze zal in de volgende paragraaf nader be-
e 

schouwd worden. Daarbij zal onderzocht worden wanneer deze methode kan 

leiden tot akseptabele benaderingen. Dit zal resulteren in enige globale 

regels voor de keuze der onafhankelijke vrijheidsgraden. 

4.4. De statisahe reduktiemethode volgens Guyan. 

4.4.1. Besahrijving van de methode. 

Bij gegeven verdeling van de komponenten van u in afhankelijke en 

onafhankelijke vrijheidsgraden kan het homogene deel van het oorspronke

lijke stelsel (4.1) worden gesplitst in twee stelsels: 

0 (4.24) 

" " Q~e·u~ + Qee'ue + ti~e·ii~ + Mee'iie 0 (4.25) 

Guyan [4.3] neemt aan dat de onafhankelijke vrijheidsgraden zo ge

kozen zijn dat in (4.24) de traagheidsterm (UU.ii~ +M~e.i.ie) te verwaar

lozen is ten opzichte van de stijfheidsterm Q~~·u~ en dus ook ten op

zichte van de term Q0 .u • Dan kan (4.24) benaderd worden door: .._,e e 

(4. 26) 

Door een geschikte keuze voor de onafhankelijke vrijheidsgraden kan 

steeds gezorgd worden dat Q~~ positief definiet is. Fysisch betekent dit 

dat de komponenten van u~ zodanig gekozen moeten worden dat, indien alle 

komponenten van u een voorgeschreven waarde (bijvoorbeeld nul) wordt op-
e 

gedrongen, geen beweging als star lichaam mogelijk is. 

Dan kan u~ uit (4.26) worden opgelost: 

zodat voor de reduktiematrix T uit (4.11) zal gelden: 
e 

(4.27) 
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T 
e 

(4.28) 

De bij deze keuze voor de reduktiematrix behorende gereduceerde mas

samatrix enstijfheidsmatrixkunnen door substitutie van (4.28) in (4.17) 

nog worden over?,evoerd in: 

(4.29) 

Qe en Me zijn symmetrisch en (semi)-positief-definiet. Qe is positief 

definiet indien het gereduceerde systeem geen beweging als star lichaam 

kan uitvoeren of indien deze beweging geelimineerd is. 

4.4.2. GZobaZe regeZs voor de seZektie der onafhankeZijke vrijheidsgraden. 

In de vorige paragraaf is de reduktiemethode, zoals ontwikkeld door 

Guyan, weergegeven, waarbij een benaderend verband tussen u2 en ue is af

geleid. Uit de aanname dat daarbij de traagheidstermen M22 .ii 2+H2e.iie te 

verwaarlozen moeten zijn ten opzichte van elk der stijfheidstermen Q22 .u2 
en Q2e.ue volgt nog geen direkte' informatie over de wijze waarop de on

afhankelijke vrijheidsgraden gekozen moeten worden opdat de met deze re

duktiemethode verkrep,en benaderingen voor eigenwaarden en -vektoren van 

het oorspronkelijke stelsel ook goede benaderingen zullen zijn. 

In het hiernavolgende zal deze reduktiemethode nader geanalyseerd 

worden om kriteria af te leiden met behulp waarvan een zo verantwoord 

mogelijke keuze van de onafhankelijke vrijheidsgraden mogelijk wordt. 

Uitgegaan wordt van de splitsing van het totale aantal vrijheids

graden (de vektor u) in onafhankelijke vrijheidsgraden (u ) en afhan-
e 

kelijke vrijheidsgraden (u 2). Op basis hiervan kan het oorspronkelijke, 

algemene eigenwaarde probleem worden herleid tot een gereduceerd probleem. 

Hierbij zijn nog geen benaderingen geintroduceerd. Door het vergelijken 

van bij Guyan-reduktie te hanteren relaties met de relaties voor dit ge

reduceerde (exakte) stelsel, kunnen globale richtlijnen worden afgeleid 

voor de keuze van afhankelijke- (en onafhankelijke) vrijheidsgraden. 

Ret oorspronkelijke, algemene eigenwaarde probleem (M-\.Q)v=O wordt 

in gepartitioneerde vorm gegeven door: 
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-(A.Q -H ) .v 
ee ee e 

·(4.30) 

(4.31) 

Zonder wezenlijke beperking mag Q~~ regulier verondersteld worden. 

De matrix (A.QH -HH) is regulier als de eigenwaarde I. ongelijk is aan 

elk der eigenwaarden ni van bet algemene eigenwaarde probleem 

(He.e-n·Qu).z=O.(Zie [2.6]). Als aan deze eis is voldaan, kan v_e uit 

(4.30) worden opgelost. Dit levert: 

(4.32) 

waarbij T de reeds in (4.28) ge1ntroduceerde reduktiematrix is, terwijl e 
de matrix DEM" is gedefinieerd als: x-,e 

(4.33) 

Het behulp van (4.32) kan v~ uit (4.31) worden geelimineerd. Ge

bruikmakend van de gereduceerde massa- en stijfbeidsmatrix volgens(4.29) 

ontstaat dan: 

0 (4.34) 

De relaties (4.32) en (4.34) zijn nog exakt. Zij gaan over in de re

laties v"=T .v en (U -Y.Q ).w =0 volgens Guyan als in (4.32) de term 
"'-le e 7 e IJ -I 

(AQ.e.e-H££) .D.ve en 1n (4.34) de term D(I..Q££-MR,R,) .D.ve wordt verwaar-

loosd. 

Het probleem van de splitsing der vrijbeidsgraden heeft zich nu toe

op de vraag, wanneer de eigenwaarden y en bijbeborende eigenvek
g 

toren v , bepaald uit bet stelsel: 

(M -y.Q )w = 0 
e e 

(4.35) 

goede benaderingen zijn voor de r grootste eigenwaarden A en bijbeboren

de eigenvektoren v van bet stelsel: 
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Zij vg een benadering voor de eigenvektor v. Via het Rayleigh-quotient 

kan op eenvoudige wijze de nauwkeurigheid van Y -als benadering voor de 

eigenwaarde A- gekoppeld worden aan de nauwkeurigheid van de overeenkom

stige benaderingsvektor vg. 

Volstaan kan dus worden met de vraag wanneer een vektor vg volgens 

(4.35) een goede benadering is voor een eigenvektor v. Dit zal het 

zijn indien voldaan is aan het volgende kriterium: 

( 4. 37) 

De volgende twee situaties kunnen worden onderscheiden: 

(4. 38) 

Dit is het geval indien n1 waarbij n
1 

de grootste eigenwaarde 

van (HI:£-Y.Q\',i).z~o is. Fysisch kan deze eis als volgt worden "vertaald": 

Bij een gegeven aantal onafhankelijke vrijheidsgraden moeten die on

afhankelijke vrijheidsgraden zodanig gekozen worden dat het systeem bij 

onderdrukking van die vrijheidsgraden een zo klein mogelijke, grootste 

eigenwaarde, dus zo groat mogelijke laagste eigenhoekfrequentie heeft. 

Uit deze eis kan namelijk worden afgeleid dat de traagheidstermen 
I M££.v£ een orde kleiner moeten zijn dan de overeenkomstige stijfheids-

termen Qtt.v£. Tesamen met de aanname dat de traagheidskrachten Mii.u£ 

van dezelfde orde zijn als de traagheidskrachten M
0 

.u -wat bij de meeste 
"e e 

systemen een aannemelijke veronderstelling is, zeker indien men te maken 

heeft met een gelijkmatig verdeelde massa- impliceert dit dat niet alleen 

de sam van de termen UH.u£ en Hte.iie klein is ten opzichte van de stijf

heidstermen Qtt.u£ en Qie.ue' maar oak de termen afzonderlijk. 

(4. 39) 

Dit is met name het geval als de ~ van de traagheidskrachten: 

MU.iit+Hie·iie' te verwaarlozen is ten opzichte van de•stijfheids

term Qte.ue, en dus oak ten opzichte van Qii.u£. 
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Uit het voorgaande kunnen globale richtlijnen worden 

voor een geschikte keuze van de onafhankelijke vrijheidsgraden. 

l. Als de matrix Q slechts semi-positief definiet is moet de keuze 

der afhankelijke vrijheidsgraden leiden tot een positief-definiete 

matrix 1/tt' Dit betekent dat bij onderdrukking van de onafhanke

lijke vrijheidsgraden geen beweging als star lichaam meer mogelijk 

mag zijn. 

2. Als het aantal onafhankelijke vrijheidsgraden vastligt, moet de 

keuze van deze vrijheidsgraden zodanig zijn dat de konstruktie 

bij onderdrukking van die vrijheidsgraden een zo groot ke, 

laagste eigehoekfrequentie heeft. Bij een min of meer homogene 

massa- en stij dienen de te elimineren vrijheidsgra-

dan ook gelijkmatig over de konstruktie verspreid te worden. Bij 

een homogene stijfheidsverdeling moeten delen met relatief veel 

massa ook relatief veel onafhankelijke vrijheidsgraden bezitten. 

Om dezelfde reden kunnen, bij homogene massaverdeling, in relatief 

stijve delen ook minder onafhankelijke vrijheidsgraden gekozen 

worden. 

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat toepassing van de reduktie

methode in de praktijk als vuistre~elleverde dat voor een redelijke 

benadering van p eigenwaarden en -vektoren minimaal 3p onafhan

kelijke vrijheidsgraden gekozen moeten worden. 

Om een aantal van de hierboven genoemde aspekten toe te lichten zijn 

onder verschillende kondities benaderingen voor een aantal van de grootste 

eigenwaarden van de in elementen verdeelde balk uit onderstaande figuur 

bepaald. 

E.l= sooo 
P.A= 1 [kg.ni

1J 

4.1. met in Zementen en vrijheidsgraden. 
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In eerste instantie werd homogene massa- en stijfheidsverdeling aangeno

men. In tabel 4.1. zijn voor de 4 grootste eigenwaarden achtereenvolgens 

gegeven: de theoretische oplossing, de oplossing bepaald uit het niet

gereduceerde systeem en een drietal benaderingsoplossingen bepaald bij 

verschillende keuzes voor de onafhankelijke vrijheidsgraden. Tenslotte 

voor deze laatste drie problemen.ook de grootste eigenwaarden (~) 

van de in de onafhankelijke vrijheidsgradenonderdrukte systemen weer

gegeven. 

onafhankelijke vrijheidsgraden 

theoretisch geen 13: 13.14,17. 8:7, 15,16,21, 4: 11,17,25,31 
reduktie 18 6,29, 22,27,28,35 30 

10
6

x A1 1.2832477 1.2 8 32468 1.2832017 1,2 83 055 6 1,2828135 

8 
10 X A2 8,0202 896 8,0201 900 8,0184364 7,991 961 0 7,9418 6 58 

8 
10 x ).3 1,5842565 1,58414 77 1,582 38 2 2 1,5669786 1,4448806 

9 
10 X A4 5,01 26866 5,011 5974 4,9896204 4.8968838 3,5285797 

i -10 -10 -9 - - 1.09 x10 7,58x10 3,1 7 X 10 

tabel 4.1. Nauwkeurigheid der benaderingen bij versehillend aantal 

onafhankelijke vrijheidsgraden. 

De in tabel 4.1. vermelde resultaten ondersteunen de richtlijn dat 

voor voldoende nauwkeurige benadering van p eigenwaarden tenminste 

3p vrijheidsgraden als onafhankelijke vrijheidsgraad gekozen moeten 

worden. 

Vervolgens werd bij homogene verdeling van de stijfheid de in fig. 

4.2 weergegeven massaverdeling gekozen. Benaderingen voor de eerste 

twee eigenwaarden werden bepaald bij een homogene verdeling van 3 on

afhankelijke vrijheidsgraden over de lengte van de balk (I) en bij een 

aan de probleemstelling aangepaste keuze van 3 onafhankelijke vrijheids

graden (II,III). 
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Fig.4.2. MassaverdeZing en keuze der onafhankeZijke vrijheidagraden. 

In tabel 4.2 zijn naast de oplossing van het niet gereduceerde sys

teem, de benaderingen weergegaven, bepaald bij de 3 keuzes voor de 3 on

afhankelijke vrijheidsgraden. Bovendien zijn de grootste eigenwaarden ~ 

van de in de onafhankelijke vrijheidsgraden onderdrukte systemen weerge
geven. 

geen 
redukt.ie I II m 

10
6 

xA, 6,514 7 6,5100 6,5126 6.511 9 

u:l lt 'i\ 2,7200 2.6468 2,6837 2.6224 

10
8 -

xA - 2.11 1.62 2A7 

tabeZ 4.2. ResuZtaten der versohiZZende verdeZingen. 

Uit bovenstaande resultaten kan gekonkludeerd worden dat de beste 

resultaten bereikt worden met de aan de massaverdeling aangepaste keu- · 

ze der onafhankelijke vrijheidsgraden (II), hetgeen samenhangt met die 

verdeling, die bij onderdrukking in de onafhankelijke vrijheidsgraden 

een zo klein mogelijke, grootste eigenwaarde (zo groot mogelijke, laagste 

eigenfrequentie) tot gevolg heeft. 
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4.5. Uitbreiding statische reduktie tot een iteratief proces. 

4.5.1. InZeiding. 

In deze paragraaf wordt een iteratieve methode ontwikkeld om de re-

sultaten van statische reduktie zodanig te verbeteren dat voldoende 

nauwkeurige benaderingen verkregen worden voor een aantal van de grootste 

eigenwaarden en -vektoren van het niet gereduceerde systeem. 

Basis van de methode is de splitsing van het totale aantal vrijheids

,graden in afhankelijke- en onafhankelijke vrijheidsgraden. 

Ret uitgangspunt wordt gevormd door de resultaten van het reduktie

proces volgens Guyan: 

u .~o) 
e e 

Voor de afhankelijkheid tussen afhankelijke en onafhankel 

graden geldt (zie (4.27)): 

(0) 
v9.-

(0) 
.v 

e 

(4 .40) 

vrijheids-

(4.41) 

In (4.40) en (4.41) is bovenindex (O) geintroduceerd om tot uitdrukking 

te brengen dat de resultaten volgens Guyan worden opgevat als beginschat

tingen,die desgewenst in een iteratief proces verbeterd kunnen worden. 

Bij de hierna volgende beschouwingen zal telkens een eigenwaarde en bij

behorende eigenvektor worden beschouwd. Een index om aan te geven welke 

eigenwaarde c.q. eigenvektor op een bepaald moment bedoeld wordt is daar

om minder relevant en wordt verder weggelaten. 
(i) (i) 

Als v , A gegeven benaderingen zijn voor een eigenvektor v en 

bijbehorende eigenwaarde A van (M-A.Q).v=O dan kan een betere benade

ring v(i+ 1) verkregen worden via de zogenaamde "macht-methode": 

(4.42) 

Dit proces konvergeert bij bepaling van de pe eigenvektor met kon

vergentiesnelheid A 1/A • Uiteraard zal ten beboeve van de efficientie p+ p 
van het proces, vergelijking (4.42) daarbij in gepartitioneerde vorm 

opgelost moeten worden, gebruikmakend van de voor statische reduktie 

reeds uitgevoerde operaties. Zodra de nieuwe schatting v(i+l) voor de 
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. (i+l) 
eigenvektor bekend is kan een betere benaderLng A voor de bijbeho-

rende eigenwaarde worden bepaald uit het Rayleigh-quotient: 

( . I) 'il(i+l) ,1 (i+l) A L+ v ••. • v 
= v(i+l) Q (i+l) 

v •• v 
(4.43) 

In de volgende paragraaf zal een methode ontwikkeld worden waarbij 

door aanpassing van het verband tussen de deelvektoren vJI, en v e van een 

eigenvektor v, een betere benadering voor deze eigenvektor en bijbeho

rende eigenwaarde bepaald wordt. 

Een eerste aanzet tot een dergelijke methode is de door Banens 

[4.6] beschreven uitbreiding van het statische reduktieproces, het zoge

naamde verbeterd -Rayleigh-quotient (V.R.Q). 

In plaats van de, bij het afhankelijke deel van het oorspronkelijke 

eigenwaarde probleem behorende, "traagheidstermen" te verwaarlozen wordt 

de bij statische reduktie gehanteerde relatie tussen afhankelijke en on

afhankelijke vrijheidsgraden in deze toch minder belangrijke traagheids

termen gesubstitueerd. 

Het oorspronkelijke eigenwaardeprobleem kan genoteerd worden als: 

(4.44) 

v 
Hl!.e'vl!. + Mee've (4.45) 

• (0) (0) 
Via statische reduktie zijn de benaderLngsvektoren ve en v

2 
en 

de benadering A(O) bepaald. Door nude relatie (4.41) te hanteren voor de 

in (4.44) voorkomende traagheidstermen, kan een betere benadering v;l) 

voor het afhankelijke deel van de eigenvektor bepaald worden. Via het 

bij de vektor [~~O) .~!!)] behorende Rayleigh-quotient kan nu ook een vaak 

aanzienlijk betere benadering A (I) voor de eigenwaarde bepaald worden. 

Aangetoond zal worden dat deze methode identiek is met de eerste 

slag van het hierna aan de orde komende 

In de nu volgende paragrafen 4.5.2 en 4.5.3 zal een iteratie-proces 

ontwikkeld worden waarbij de afhankelijkheid tussen v
2 

en ve op basis van 

de verkregen benaderingen zodanig bijgestuurd wordt dat deze steeds beter 

de exakte relatie weergeeft. Een voordeel van de gepresenteerde methode is 

dat daarbij zo goed mogelijk gebruik gemaakt wordt van de reeds bij sta-

tische reduktie gedane aannames en uitgevoerde 
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daarvan uitgevoerde verdeling van het totale aantal vrijheidsgraden in 

onafhankelijke en afhankelijke vrijheidsgraden. 
. d d b d . (i) (i) d . k U1tgegaan wor t van e ena er1ngen v~ en v voor e e1genve-

tor en A(i)voor de eigenwaarde, bepaald door uit t: gaan van een zekere 

relatie tussen v en v • In navolging van de theoretische relatie tussen 
~ e 

afhankelijke en onafhankelijke vrijheidsgraden (4.32) kan op basis van 

bovengenoemde benaderingen een "betere" relatie worden bepaald. Dit le

vert in eerste instantie weer een gereduceerd stelsel waaruit een betere 

b d . (i+l) . . d . b ena er1ng ve voor het onafhankellJke deel van e e1genvektor v e-
. (i+ I) 

paald kan worden, en daarmee ook de benader1ng v~ voor het afhanke-

lijke deel. Tenslotte volgt uit het bij deze betere benadering behorende 

1 . h ... b b d . (i+l) d . d Ray e1g -quotlent, een etere ena er1ng A voor e e1genwaar e A• 

4.5.2. Beschrijving van het iteratieve proaes. 

De exakte relatie tussen afhankelijke en onafhankelijke vrijheids

graden (4.32) kan geschreven worden als: 

T .v + g(v .A) 
e e e 

(4.46) 

onder de aanname g=O ontstaat hieruit de bij statische reduktie gehanteer

de relatie. Door gebruik te maken van (4.46) kan het oorspronkelijke stel

sel in gereduceerde vorm (4.34) worden genoteerd als: 

(4.47) 

is een benadering g(i) voor de korrektievektor g en een benadering 

A (i) voor de eigenwaarde A, zodanig dat een benadering voor het ver-

band tussen afhankelijke- en onafhankelijke vrijheidsgraden wordt gegeven 

door: 

(4.48) 

Uit vergelijking (4.47) kan nu een benadering v(i+l) voor de vektor 
e 

v bepaald worden. Voor de berekening van de daarbij behorende benadering 
~i+l) d. d kl'' 1''' (444) v~ voor v2 wor t u1tgegaan van e oorspron e lJke verge lJklng • • 

Substitutie van de relatie (4.48) in de -bij een verstandige keuze voor 

de onafhankelijke vrijheidsgraden terecht minder belangrijke- traagheids

termen van (4.44) levert nu: 
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T 
(i+l) I -I (i+l) (i) 

e"ve + A(i)"QH. {D.ve + HH.g }. (4.49) 

. . . . (i+l) b h d R 1 . h Het bLJ de nLeuwe benaderLngsvektor v e oren e ay eLg -
.. . . . (i+l) d b". d . k quotient levert een nLeuwe benaderLng A voor e LJ eze eLgenve -

tor behorende eigenwaarde A, en via (4.46) ook een nieuwe benadering 

g(i+l~ Bepaling van een nieuwe benadering ve (i+l) uit (4.47) is onmoge

lijk indien A gelijk of praktisch gelijk is aan een der eigenwaarden van 

het gereduceerde stelsel (t·f -YQ ) .w=O. Dit betekent dat deze eigenwaarde 
e e 

van het gereduceerde stelsel reeds een zeer nauwkeurige benadering vormt 

voor de overeenkomstige eigenwaarde,waarna het proces gestopt moet worden. 

neer: 

Resumerend komt het hiervoor geschetste proces dus op het volgende 

Uitgangspunt vormen de benaderingen A(i) en v(i) voor respektievelijk 
V(i) [V(i) V(i)] de eigenwaarde A en de eigen vektor v, waarbij v = v

2 
,ve . 

Voor de benadering g(i) van de korrektievektor g geldt: 

(i) (i) _ T .v(i) g - v (4.50) 
- 2 e e 

In de hierop volgende iteratieslag worden achtereenvolgens bepaald: 

v(i+l) uit: 
e 

(i+l) uit: 
v2 

g(i+l) uit: 

(A(i) .Q -H )v(i+l) 
e e e 

(i+ I) 
g 

v (i) 
D.g 

~(i+l) .H.v(i+l) 

V(i+l) Q (i+l) 
v •• v 

(4. 51) 

(4.52) 

(4.53) 

(4.54) 

Voor de implementatie van het proces zij verwezen naar [4.7]. Hier 

wordt volstaan met een drietal belangrijke opmerkingen: 

- Doordat de eigenwaarden en -vektoren van het algemene eigenwaarde pro

bleem (H -Y.Q )w=O bekend zijn, kan vergelijking (4.51) heel eenvoudig 
e e (i+l) 

in ontkoppelde vorm geschreven worden, waarna de bepaling van ve 

slechts geringe inspanning vergt. 

- Omdat ook in dit proces een benadering voor de pe eigenvektor globaal 

zal konvergeren naar de eigenvektor, behorende bij de grootste eigen-
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waarde (le eigenvektor), wordt in elke slag de verkregen benadering 

georthogonaliseerd ten opzichte van de reeds voldoende nauwkeurig be

paalde eigenvektoren v 1 tot en met v p-I . 

- Om na te kunnen gaan wanneer het iteratieproces gestopt kan worden, met 

andere woorden wanneer een berekende benadering voor eigenwaarde c.q. 

eigenvektor voldoende nauwkeurig is, wordt gebruik gemaakt van de in 

appendix B beschreven grensalgorithmen. Uitgaande van een benadering 

v(i) voor een eigenvektor v hiermee een onder- en bovengrens voor 

de overeenkomstige eigenwaarde A bepaald worden. 

4.5.3 Overeenkomst tussen het iteratie-prooes en maoht-methode, respeo

tieveZijk het verbeterd Rayleigh quotient. 

In de vorige paragraaf zijn de relaties weergegeven waarmee uit 
(i) (i) . (i+l) '(i+l) de benaderingen v en A • nieuwe benader~ngen v en A be-

paald kunnen worden. Via enige bewerkingen zijn de relaties (4.51) en 

(4.52) om te vormen tot: 

A (i) .Q.v(i+l) = M,v(i) + [D l(v (i+l)_v (i)) 
'iJ e e 

M -T .D e e 

(4.55) 

De term D.v wordt bij statische reduktie verwaarloosd ten op

zichte van de stijfheidstermen Q~~.v~ en Q~e've' Indien ve (i) een goede 

benadering is voor het onafhankelijke deel van de gezochte eigenvektor 

zal zeker de term D(v (i+l)_v (i)) te verwaarlozen zijn. Na een zeker 
e e 

aantal iteratieslagen kan in plaats van (4.55) dan ook geschreven 

worden: 

'(i) Q (i+l) 
1\ • • v M 

(i) .v : (4.56) 

en dit is niets anders dan de reeds eerder genoemde "macht-methode". 

De overeenkomst tussen de twee methoden kan ook aangetoond worden 

door de relatie (4,56) in gereduceerde vorm te schrijven. Gebruikmakend 

van de korrektievektor g(i) (vergelijking (4.50)) kan de macht-methode 

worden overgevoerd in: 

A(i),Q .v (i+l) = M .~ (i) + ~.g(i) 
e e e e (4.57) 
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(i+l) = T .v (i+l) I -1 (i) (i) 
vt e e + ~( ) .Q {D.v +M ,g } 

A l ~t e ~~ 

(4.58) 

Vergelijking van deze relaties met de overeenkomstige relaties 

(4.51) en (4.52), behorende bij het geschetste iteratieproces, toont 

als enige verschil dat daar, waar bij de macht-methode nog v (i) gee 
hanteerd wordt, bij het iteratieproces reeds de nieuwe benadering 

(i+l) . . ld ve lS lngevu • 

Hieruit kan afgeleid worden dat het in het voorgaaride beschreven 

iteratie-proces neerkomt op het oplossen van: 

ll-(i+l) j M~e • vt 

M v (i+l) 
ee e 

(4.59) 

met als nevenkanditie: 

-(i+l) _ T .v (i+l) + g(i) (i) . ( ) 
v~ - e e met g Ult 4,50. (4.60) 

Ret iteratieproces start met de benaderingen welke via statische 

reduktie zijn verkregen: vt (o), ve (o) en A(o), waaruit volgt: 

(4. 61) 

Ret iteratieschema voor de eerste iteratieslag kan daarmee ge

schreven worden als: 

(A(o).Q -M ).v (l) = 0 
e e e 

(1) 
v~ 

= T .v (1) + l 
e e ;:ToJ 

~(I) ,M.v(l) 
= v(l) Q (I) v •. v 

Q-l .D.v (I) 
tt e 

(4.62) 

(4.63) 

I (4,64) 

Beschouwing van relatie (4,62) leert dat v (I)= v (o). Het re-
e e 

sultaat van de eerste iteratieslag blijkt daardoor identiek te zijn 

aan de toepassing van het eerder genoemde, verbeterd Rayleigh quotient. 
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Vergelijking (4.55) leert dat de eerste iteratieslag bovendien exakt 

gelijk is aan het uitvoeren van een iteratieslag met de macht-methode. 

4.5.4 Waarde van de ontwikkeZde methoden. 

Van de gepresenteerde methode moet allereerst worden aangetoond dat 

konvergentie naar de exakte oplossing optreedt. Bij het toepassen van de 

methode voor het bepalen van benad"eringen voor een aantal van de groot-
ste eigenwaarden en bijbehorende vektoren van diverse problemen is 

gebleken, dat het proces nagenoeg lineair konvergeert naar de exakte 

oplossing. Dit wordt mede ondersteund door de in de vorige paragraaf 

aangetoonde overeenkomst met de macht-methode. 

De praktische bruikbaarheid van de gepresenteerde methode hangt 

in grote mate af van de benodigde rekentijd om voldoende nauwkeurige 

resultaten te verkrijgen. Een gedetailleerde vergelijking met andere 

methoden wordt niet gegeven. Bij een dergelijke vergelijking is tevens 

de wijze van implementatie en het gebruikte komputersysteem van belang. 

Volstaan wordt met de presentatie van enige resultaten voor enkele pro

blemen, waarbij met verschillende methoden een aantal van de grootste 

eigenwaarden en bijbehorende vektoren berekend zijn. 

Voor een op de reduktiemethode gebaseerd rekenprogramma, geschre

ven in !urroughs !xtended !lgol en operationeel op de Burroughs 7700, 

Rekencentrum, Technische Hogeschool Eindhoven, wordt verwezen naar [4.7]. 

Dit proRramma is niet 1n alle opzichten geoptimaliseerd. 

Om de verkregen resultaten te kunnen beoordelen worden deze ver

geleken met langs andere weg bepaalde benaderingen voor eigenwaarden en 

bijbehorende vektoren. Hierbij is gekozen voor een standaard algorithme 

voor eigenwaardeproblemen: "Sparseband eigenvalue" [ 4. 8]. 

De volgende aanduidingen zijn van belang: 

n: het totale aantal vrijheidsgraden, 

b: bandbreedte van Q en/of M, als b(Q)>b(M) dan geldt dat 

b=b(Q) genomen wordt, zo niet dan b=b(M), 

e: het aantal onafhankelijke vrijheidsgraden, 

~: de toelaatbare relatieve fout in de eigenwaarden, 

p: aantal gewenste eigenwaarden en vektoren. 

Allereerst wordt aandacht gegeven aan een in zijn vlak trillende 

vlakke rechthoekige schijf, aan een zijde ingeklemd en aan drie zijden 

vrij (fig. 4.3). De schijf is verdeeld in vierkante elementen met 4 

knooppunten en 8 vrijheidsgraden, terwijl elk element bestaat uit twee 
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y 

r 

gekoppelde "TRIM-3"subelementen. Verder 

dikte =I0-3[ m ]; elasticiteitsmodulus 
3 -3 massa 15,10 [kg.m ]. 

1_ 1_ 

X 

-2 geldt: element ribbe =4.10 [m]; 

4.10
11 [N.m- 2J l''k en soorte l.J e 

V
3t r4 
-u~ -u4 • '.,3 4 

' ' ' ' 
v, f 1 ' r2 ' 2'-. 

-u1 -u2 

Het gebruikte element 

fig.4.3. De rechthoekige schijf en het gebFuikte element. 

In probleem I is de schijf verdeeld in 10 elementen in x-richting 

en 9 elementen in de y-richting. Dit resulteert in een probleem met 

na200 vrijheidsgraden en bandbreedte b=23. Het aantal gewenste eigen

waarden en vektoren, p=8, met een maximale relatieve fout t: = 10-2• Ge

kozen werd voor 14 onafhankelijke vrijheidsgraden, over de konstruktie 

verdeeld zoals weergegeven in fig. 4.4. 

fig. 4. 4. De keuze deY' onafha:nke lijke. vrijheidsgmden. 
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Tabel 4.3 geeft de benaderingen voor de eigenwaarden die achter

eenvolgens verkregen zijn met statische reduktie, met statische reduktie 

gevolgd door I iteratieslag (verbeterd Rayleigh quotient), met statische 

reduktie gevolgd door het iteratieve proces (met opgave van het aantal 

benodigde iteratieslagen) en tenslotte met "Sparsebandeigenvalue". 

Statische- Verbeterd- lteratie- proces. Sparseband-

Reduktie. 
Rayleigh- aantal eigenvalue. Quotient, sla en. 

1.2857 1.3455564 1.3455642 1.3455642 

1.97 45 2.4261853 2.4268296 2.4268403 

1.2820 1.5895230 1,5909772 1.5910071 

3.4 7 00 5.3397020 5,4894752 2 5.50 50895 

2.51 2 7 4.5436232 4,6250177 4 4,6271276 

2.0601 4.4307217 4.408525 ~ 3 4.391 3139 

1,59 37 2.8483121 2.91 2.9253612 

1.2931 2.5883415 2.6 2.6527919 

20 sec. 33 sec. 95 228 sec,. 

Tabel 4. 3, Berekende eigenwaarden voor I (fig.4.4). 

Beschouwing van deze resultaten leert dat bij dit relatief ge

ringe aantal onafhankelijke vrijheidsgraden (e=l4, n=200) statische 

reduktie in een zeer geringe rekentijd matige resultaten levert voor de 

grootste eigenwaarden. 

Toepassing van het "verbeterd Rayleigh-quotient" verbetert de via 

statische reduktie verkregen benaderingen in sterke mate. Toepassing 

van het beschreven iteratie-proces levert eigenwaarden met een maximale 

relatieve fout van (in dit geval) 1%. De benodigde rekentijd is minder 

dan de helft van de rekentijd waarin het referentie-algorithme de eerste 

8 eigenwaarden met een maximale relatieve fout van 1% kan bepalen, 

Om meer informatie te verkrijgen over de benodigde rekentijden 

bij de verschillende oplossingsmethoden zijn de in tabel 4.4 gekarak

teriseerde problemen met diverse keuzes voor de onafhankelijke vrij

heidsgraden (zie fig, 4.5 t/m 4,10) en gewenste nauwkeurigheden in de 

oplossing, doorgerekend. 
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Probl88m Aantal 8l8m8nt8n in: o_qafhankalijke 
n b vriiheidsa raHen 

X -richting Y-ri chting Aantal Verdeling 

Ia 8 figuur 4.5 

lb 10 9 200 23 
14 figuur 4.6 

Ic 20 figuur 4. 7 

Id 40 figuur 4.8 

][ 15 20 630 45 20 figuur 4.9 

][ 4 19 200 43 16 figuur 4.10 

Tabel 4.4 Karakterisering der verschillende problemen. 
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4. - 4.10 Keuze cler onafhankelijke 

Tenslotte werd als probleem IV een systeem geanalyseerd met zeer 

geringe bandbreedte, namelijk de in fig. 4.11 weergegeven lange as, 

verdeeld in 269 balkelementen die uitsluitend buiging (geen wringing 

en geen axiale vervorming) kunnen beschrijven. Dit resulteerde in 

n=536 en b=3. 

~ 1(\ 1~1 I ~;, )) 
..... 

2 
HET GEBRUI KT E ELEMENT 

4.11 verde van de as in e'lementen. 

Voor de genoemde problemen werden benaderingen voor de eerste s· 
eigenwaarden en -vektoren bepaald, In tabel 4.5 zijn de rekentijden 

(C,P,U.tijd) voor de diverse methoden vermeld met als parameter de 

toelaatbare relatieve fout in de eigenwaarden (£), 
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probleem £ &uyan + lt.eratief- Sparseband 
V.R.Q. Proces 

· Ib 10-1 32 58 -
I a 10-2 25 76 

rb 10-2 32 94 228 

lc 10-2 47 195 

Id 10-2 132 228 

Ib 10-a 32 195 -
Ib 10-4 32 231 339 

n 10-1 200 299 -
TI 10"2 

200 479 1245 

n 10-3 200 613 

li 10"4 200 800 1500 

m 10-3 39 135 366 

N 10-2 35 45 272 

Tahel 4. 5 Benodigde rekentijden voor de ven;chiUende oplossingen 

Uit deze resultaten blijkt dat de rekentijd van bet gepresen

teerde iteratieproces ongeveer een faktor 3 kleiner is dan de reken

tijd voor "sparseband". Daarbij dient bet aantal onafbankelijke 

vrijbeidsgraden globaal tweemaal zo groat te zijn ala bet aantal ge

wenste eigenwaarden. Indien de gewenste nauwkeurigbeid in de eigen

waarden opgevoerd wordt blijkt bet verscbil in benodigde rekentijd 

voor beide processen kleiner te worden. Gekonkludeerd kan worden dat, 

indien benaderingen voor een relatief gering aantal van de grootste 

eigenwaarden gevraagd worden met "tecbniscbe" nauwkeurigbeid bet in dit 

proefscbrift gepresenteerde reduktieproces biervoor goede mogelijkhe

den biedt. 

Tenslotte zijn in tabel 4.5 ook de benodigde rekentijden gege

ven waarin, voor de verschillende problemen, benaderingen voor de 

eigenwaarden bepaald kunnen worden via enkel statiscbe-reduktie ge-

volgd door 1 iteratieslag (V.R.Q.). Hierbij wordt weliswaar niet voor alle 

gewenste eigenwaarden de vereiste nauwkeurigheid bebaald maar er blijkt 

dat biermee in relatief zeer geringe rekentijden tocb - voor een aantal 

technische toepassingen, voldoend nauwkeurige - benaderingen kunnen 

worden bepaald. 
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4.6 Direkte numerieke integratie voor het bepalen van de gedWongen 

beweging. 

In paragraaf 4.2 werd aandacht besteed aau de analyse van de ge

dwongen beweging van een dynamisch systeem via ontkoppeling van de ver

gelijkingen. Daarbij is bijzondere aandacht gegeven aan de bepaling van 

een aantal van de grootste eigenwaarden en bijbehorende -·:~'<:toren. 

Het oorspronkelijke stelsel gekoppelde differentiaalvergelijkin

gen (4. I) kan ook door middel van direkte nume:ciek.e integratie opge

lost worden, gebruikmakend van een geschikte d~ .. fferentiemethode. Het is 

thans nog erg moeilijk aan te geven welke methode voor een bepaalde 

klasse van problemen de voorkeur verdier:.c. Belytschko [ 4. 9] heeft 

een aantal van de voor- en nadelen van vers1.:hi.l.lende methoden naast 

elkaar gezet en de met verschillende schema's in praktische situaties 

verkregen resultaten met elkaar vergeleken. 

In deze paragraaf zal worden volstaan met het bespreken van het 

Newmark-S differentieschema dat veelvuldig toegepast wordt in program

masystemen, gebaseerd op de methode der eindige elementen, [4.9]. 

Dit schema zal in latere hoofdstukken nog van belang blijken te zijn. 

Centraal staat het stelsel gekoppelde differentiaalvergelijkingen 

(4. I): 

M.ii + Q.u f 

Uitgaande van een gegeven toestand op tijdstip t (u(t) en u(t)) 

kan de toestand op tijdstip (t+8t) berekend worden door (4.1) te kombi-

neren met: 

u(t+8t) u(t) + 8~[u(t)+ii(t+8t)J (4. 65) 

(4.66) 

Hierbij is S een (in principe willekeurig te kiezen) parameter. 

Indien 8 = i ontstaat het schema door tussen t en t+8t een konstante ver

snelling - gelijk aan het gemiddelde van de versnellingen in de eindpun

ten van het interval - te kiezen. De snelheid is dan stuksgewijs lineair. 

Als S =tis de versnelling in elk interval [t,t+8t] lineair. Als S = 0 
8t komt het schema overeen met de aanname van een versnellingsstap op t + :z· 
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Bij toepassing van deze methode geldt voor lineaire problemen dat 

Newmark-S met S ~ t een numeriek stabiel differentieschema levert voor 

elke grootte van de tijdstap. De grootte van de tijdstap wordt dan be

paald door konvergentie-eisen. 

4.7 Nabeschouwing. 

Bij het totale oplossingsproces kunnen drie belangrijke deelpro

cessen onderscheiden worden namelijk: statische reduktie voor het bepa

len van benaderingen voor een aantal van de grootste eigenwaarden en bij

behorende eigenvektoren, dynamische reduktie bij de overgang op ontkop

pelde vergelijkingen en het numeriek of analytisch oplossen van de reste

rende ontkoppelde vergelijkingen. Diverse aspekten van het totale oplos

singsprobleem verdienen nader onderzoek. Genoemd kunnen onder andere 

worden: 

- De toelaatbaarheid van de dynamische reduktie bij verschillende be

lasting·situaties. 

- Ret in rekening brengen van de beginkondities bij dynamische reduktie 

- Ret in rekening brengen van in een systeem aanwezige (relatief 

grote) demping. 

- De problemen bij het in rekening brengen van voorgeschreven ver

plaatsingen. 

- Ret bepalen van afgeleide grootheden zoals bijvoorbeeld spanningen 

uit benaderingsoplossingen voor dynamische problemen. 

- Mogelijkheden van statische reduktie indien uitgegaan wordt van een 

alternatieve variatieformulering waarbij niet alleen knooppuntsver

plaatsingen maar bijvoorbeeld ook knooppuntskrachten als vrijheids

graden kunnen optreden. 
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HOOFDSTUK 5 

Uitwerking van een benaderingsmethode voor balkproblemen op 
basis van totale diskretisering 

5. I Inleiding 

In hoofdstuk 3 is aangegeven op welke wijze benaderingsoplossingen 

gekonstrueerd kunnen worden met als uitgangspunt een variatieformulering 

en gebruikmakend van de methode der eindige elementen. 

Besproken werd de zogenaamde totale diskretisering op basis van 

een variatieformulering in de verplaatsingen (zie paragraaf 2.2.3). 

In dit hoofdstuk zal de gepresenteerde methode worden uitgewerkt 

voor 2-dimensionale balkkonstrukties. In hoofdstuk 6 zal vooral aandacht 

gegeven worden aan de stabiliteit, konvergentie en relatie met andere me

thoden. In hoofdstuk 7 wordt de methode toegepast op enkele eenvoudige 

konstrukties. 

5. 2 De funktionaal-formulering voor balkpr•oblemen. 

5.2.1 Probleemstelling. 

Als uitgangspunt voor het opstellen van de funktionaal-formulering 

in de verplaatsingen wordt de 

nale konstruktie beschouwd: 

in figuur 5.1 gedefinieerde, 2-dimensio-

ijy(x,t) L 

y 
Dwarscloorsnecle : A(x) 

Elasticiteitsmodulus : E 

Traagheidsmoment 

Soortelijke massa 

: I (x) 

=P 

fig. 5.1 De balk met de uitwendige belasting. 
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De klassieke buigingstheorie wordt gehanteerd, met verwaarlozing 

van afschuiving en rotatie-traagheid. 

De verplaatsing in x-richting wordt aangegeven met u (x,t), in y
x 

richting u (x,t), de impuls per lengte-eenheid met p (x,t),c.q. p (x,t) y X y 
(zie figuur 5.2). Differentiatie van een grootheid a naar x wordt aange-

geven met a', naar de tijd met a. 
N 

~~u:: 
u' 

D 
y 

u 
y 

Py 

fig. 5.2 Definitie snedegrootheden, verplaatsing en impuls. 

Gevraagd wordt het dynamisch gedrag gedurende het interval 

0 ~ t ~ T te bepalen metals beginkondities: 

p (x,O) "' p0 (x) 
X X 

u (x,O) 
y 

p (x,O) "' p0 (x) y y 

(5, I) 

Op de in paragraaf 3.4.2 geschetste wijze wordt het totale domein 

{0 ~ x ~ L, 0 ~ t ~ T} verdeeld in een aantal subdomeinen. Hiervoor 

wordt - in deze paragraaf - de in figuur 5.3 geillustreerde verdeling 

genomen. Voor een willekeurig subdomein (element) - e - geldt als be

grenzing:{ xi~ x ~ xi+l' ti ( t ~ ti+l}. 
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T 

t 

l 
ti+l 

t. 
l 

0 

m 
0 xi xi+l 

--~-x 

fig. 5. 3 De gehanteerde elementverdeling. 
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Ret is mogelijk een andere verdeling en een andere elementvorm 

(bijvoorbeeld driehoekige elementen) te hanteren, In hoofdstuk 7 zal 

hierop ~orden ingegaan, 

5,2,2 De funktionaaZ voor een element en voor de totaZe konstruktie. 

In navolging van de algemene beschrijvingswijze in hoofdstuk 3 

kan~ bij toepassing van de formulering in de verplaatsingen, voor de 

funktionaal behorend bij een willekeurig element en het hier beschouwde 

probleem worden geschreven: 

II 
H s 

I (' )2 - -+ -
2 

p.A. uy +q .u +q .u 
X X y y 

+{N.u +M.u'+D.u } ]dt+ 
X y y 

-{p .u +p .u } ]dx. 
X X y y t=t 

i+l 

ti+l 
}dx dt+ [ [{N.u +M.u'+D.u } + 

x Y Yx=x. 
t= . ~ 

~ 

xi+l 

I [{p .u +p .u } + 
X X y y t=t. 

x=x. ~ 
~ 

(5. 2) 

Gebaseerd op een verdeling van de totale konstruktie in ns ele

menten, zoals weergegeven in figuur 5.3, kan de funktionaal voor de to

tale konstruktie vervangen worden door de bijdragen van de afzonderlijke 

elementen: 

II = 
H 

(5, 3) 

De eisen ten aanzien van de kontinuiteit van de relevante veld

grootheden (ux en uy)' die uit paragraaf 3.4 volgen voor het hier be

schouwde probleem zijn: 
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- volgens kriterium (3.47) en (3.48) op de elementgrenzen: 

u ~ co 
X 

in de x-richting 

u E cl in de x-richting 
y 

(5. 4) 

ux,uy E 
co in de t-richting 

- volgens kriterium (3.54) in het element: 

in de x- en t-richting 
(5.5) 

in x-richting 

Dit betekent dat in een element tenminste konstante rekken,krom,..,i. 

mingen en snelheden gerepresenteerd moeten kunnen worden, terwijl in 

het gehele gebied u en u kontinu, en u in x-richting kontinu diffe-
x y y 

rentieerbaar moeten zijn. 

In de funktionaal voor het enkelvoudig element (TIH ) is reeds ge-

bruik gemaakt van de rek-verplaatsing relaties en de s snelheid-

verplaatsing relaties.Het bij de funktionaal voor het totale domein be

horende variatieprincipe kan nu geschreven worden als: 

6TI 
H 

met als nevenkondities: 

0 

- kinematische randvoorwaarden: 

u (O,t) • u'(O,t); 0 
y y 

- kinematische beginkondities: 

-de kontinuiteitseisen (5,4) en (5.5), 

5.3 Uitwerking voor een enkelvoudig element. 

5.3.1 De diskrete vergelijkingen. 

(5 .6) 

0 (5. 7) 

(5.8) 

Op de in paragraaf 3.3.1 gegeven wijze wordt binnen een element 

een benaderingsoplossing gezocht van het soort: 
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'f/ 
u (x,t) 

X 
= e (x,t).u x e 

(5. 9) 

'f/ 
u (x, t) 

y 
= e (x,t).u Y . e (5. 10) 

Hierbij zijn 8 en 8 vektoren die de gekozen benaderingsfunkties 
X y 

bevatten, en u een vektor die de voor het element gekozen diskrete e 
grootheden bevat. 

Substitutie van de benaderingsfunkties (5.9) en (5.10) in de bij

drage van een element (5.2) levert: 

') 'f/ 'f/ • 
nH-·=-

2
u.[M-Q].u +u.[fl+ · e e e e e e + p J e 

(5. II) 
'S 

waarbij voor de optredende matrices en vektoren geldt: 

'f/ . . 
p.A.Gy. By} dx.dt (5. 12) 

v v 
8' + E.I.8" 8"} dx.dt 

X y y (5. 13) 

/

ti+l/xi+1 {q .e + q .e } dx.dt 
X X y y 

, t=ti x=xi 

(5. 14) 

f
t. 1 

l+ [{N.0 +M.0'+D.e } +{N.e +M.G'+D.e } J dt 
X y y = X y y 

t=t x x. x=x. i l l+l 

(5. IS) 

[ {p .e + p .e } - {p .e + p .e } J dx 
X X y y t=t. X X y y 

l t=ti+l 

(5. 16) 
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Uit de bijdrage per element (5,11) kan nu voor de funktionaal voor 

het gehele domein worden afgeleid: 

(5. 17) 

De vektor ut bevat daarbij de diskrete parameters van het totale 

domein. Zander enige beperking van de algemeenheid mogen de matrices Mt 

en Qt symmetrisch genomen worden; bovendien zijn beide niet-negatief 

definiet. 

Geeist wordt dat de diskrete funktionaal (5.17) stationair is met 

betrekking tot willekeurige variaties out[i] van de onafhankelijke kom

ponenten van de vektor ut' hetgeen- indien enkel de variaties van de 

komponenten van de bij een enkel element behorende parameters ongelijk 

aan nul genomen worden - leidt tot de zogenaamde elementvergelijking: 

(5. 18) 

Indien alle toelaatbare variaties van de totale vektor ut beschouwd 

Worden kunnen op dezelfde wijze de vergelijkingen voor het totale domein 

worden afgeleid: 

0 (5. 19) 

Deze laatste vergelijkingen kunnen ook verkregen worden door het 

(gebruikmakend van de genoemde kontinuiteitsrelaties) assembleren van 

de vergelijkingen voor de afzonderlijke elementen, hetgeen de in de 

methode der eindige elementen gebruikelijke strategie is. 

Er resulteert een -in het algemeen gekoppeld- stelsel, inhomo

gene algebralsche vergelijkingen. Daarnaast moeten voor een een-een

duidige oplossing ook nog de kinematische randvoorwaarden en -begin

kondities in rekening worden gebracht. In het algemeen levert dit 

een aantal voorgeschreven komponenten van de totale verplaatsingsvek

tor ut' waardoor het stelsel (5.19) oplosbaar wordt. 

Intermezzo 

Vaak zal het mogelijk zijn de in een systeem aanwezige dissipatie 

te benaderen door zogenaamde viskeuze demping, dus met de snelheid eveu

redige dempingskrachten qb,c.q. qb waarbij: 
X y 
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- b .u 
X X 

- b .u. y y 
(5. 20) 

waarbij b ,c.q. b de dempingskonstanten in x- c,q, y-richting genoemd 
X y 

worden. De dempingskrachten kunnen gezien worden als een bijdrage aan 
- -de verdeelde belasting qx en qy op de konstruktie. Deze bijdrage resul-

teert (zie (5,14)) in de elementdempingsvektot fb: 

L
ti+Jxi+l b 

{q .e + 
X X 

. x•x. 
~ ~ 

b q .e }dx.dt y y 

e 

y y 
b .a. 0 -" ,0·, By} dx.df 

X X X y y 

waarvoor geschreven kan worden: 

- B ,u 
e e 

Dit gesubstitueerd in de elementvergelijking (5.18) levert: 

[M -Q -B J·u + fi + fr + p = 0 e e e e e e e 

(5.21) 

(5. 22) 

(5. 23) 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de matrix Be, in tegenstel

ling tot de matrices M en Q , in het algemeen niet symmetrisch zal zijn, 
e e 

5,3,2 De elementkeuze. 

In het hiernavolgende zullen de algemene relaties uit de voorgaan

de paragrafen worden uitgewerkt voor een specifieke elementkeuze, Voor 

de eenvoud van de beschrijving zal hierbij enkel de verplaatsing van de 

balk in y-richting beschouwd worden. In rekening brengen van de axiale 

verplaatsing kan op dezelfde wijze geschieden. 

Als voorbeeld wordt een element genomen dat aan de gestelde eisen 

voldoet; ala diskrete grootheden worden ingevoerd de verplaatsingen en 

hoekverdraaiingen in de hoekpunten (knooppunten) zoals weergegeven in 

figuur 5.4: 
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' I 
I 
I 
fu (T, n) 

y 

fig. 5.4 Het gehanteerde element. 

1/J-=~=u' ax y 

De bij de knooppunten I t/m 4 behorende diskrete grootheden 

(vrijheidsgraden) worden v 1,lJl 1 ••••• v
4

,lJl4 genoemd. Voor ue wordt ge

kozen: 

v 
ue = [vl,ljll' v2,1jl2' v3' 1/13• v4' 1/14] 

Verder wordt geintroduceerd: 

en de dimensieloze onafhankelijke variabelen: 

(x-x.) 
~ 

T =---

n 

X e 

t-t. 
~ 

t 
e 

0 ~ T ~ I 

Gebruikmakend van de vektor met interpolatiefunkties r: 

v 
r - [1 2 2 3 3 ] - ,T,n,Tn,T ,T n,T ,T n 
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(5.24) 

(5. 25) 

(5. 26) 

(5.27) 

(5. 28) 



kan het verplaatsingsveld in een element geschreven worden als: 

v 
u ( T, n) = r • R. u 
Y e 

(5.29) 

waarbij de matrix R gelijk is aan: 

R"' 0 0 0 0 0 0 0 

0 X 0 0 0 0 0 0 e 
-I 0 0 0 0 0 0 (5. 30) 

0 -x 0 0 0 X 0 0 
e e 

-3 -2x 3 -x 0 0 0 0 e e 
3 2x -3 X -3 -2x 3 -x e e e e 
2 X -2 X 0 0 0 0 e e 

-2 -x 2 -x 2 X -2 X e e e e 

Ret element berust dus op een 3e-graads interpolatiefunktie van 

uy in de x-richting en een lineaire interpolatie van uy in de t-richting. 

Eenvoudig kan nagegaan worden dat daarmee aan de kontinuiteits

eisen in een element is voldaan terwijl door koppeling van de overeen

komstige vrijheidsgraden van twee aanliggende elementen tevens aan de 

vereiste kontinuiteitseisen over de randen der elementen is voldaan. 

Voor de in de vorige paragraaf gehanteerde vektor met benaderings

funkties 0 (T,n) geldt dus: 
y 

v 
0 = R.r. 

y 

terwijl nagegaan kan worden dat: 

I 
v 

u =- . r,T.R.ue y X e 

I v 
u =- . r,n.R.ue y t e 

(5 .31) 

(5. 32) 

(5. 33) 

In de volgende paragraaf zullen de in de diskrete funktionaal voor

komende matrices voor het hierboven vermelde element worden bepaald. 
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5.3.3 BepaZing der eZementeigenschappen. 

Achtereenvolgens zullen de bij de kinetische energie behorende 

"dynamische massamatrix", de bij de elastische energie behorende "dyna

mische stijfheidsmatrix" en de bij de viskeuze demping behorende "dyna

mische dempingsmatrix" worden bepaald, 

- 2~-~in~;i~sh~-~n~~gi~-~~~m 
Met de aanname dat soortelijke massa p en dwarsdoorsnede A geen 

funktie zijn van x en/oft volgt uit (5.12): 

v /ti+Jxi+l • 7 I 
Me = R {p.A.r, ~} dx.dt.R = te [ M 

t=t. x=x. -M 
l. l. 

(5.34) 

met voor M de in de standaardelementenmethode bij het overeenkomstige 

balkelement behorende massamatrix.(zie [5,1], pag. 294). 

- ~~-~la~!i§£h!_~n~!ii!_~~rm 
Ook nu wordt aangenomen dat elasticiteitsmodulus E en traagheidamoment 

I geen funktie zijn van x en/oft waardoor uit (5.13}: 

v,( 
{E.I. r': r }dx.dt.R • 

t ·[ .9. 
e 3 

~ !] (5 .35) 

waarbij Q de gebruikelijke, bij het overeenkomstige balkelement beho

rende stijfheidsmatrix representeert ([5,1], pag. 80), 

- ~~-~!~Eins§_S~~ 
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Met konstante dempingsfaktor b volgt uit (5.21): 

v /ti+Jxi+l y 
Be = R {b.r.r }dx.dt.R = [-B 

t=t. x=x. -B 
l. l. . 

:] (5. 36) 

met ook nu weer de uit de gebruikelijke elementenmethode bekende dem

pingsmatrix B, 



Dat bij de hierboven afgeleide elementmatrices,de matrices M, Q 

en B - zoals deze behoren bij het overeenkomstige balkelement in de 

"standaard"-elementenmethode - een belangrijke rol spelen is niet verwon

derlijk. Immers als benaderingsfunktie is gekozen voor een kompleet poly

noom in x en t, hetgeen impliceert dat-deze benaderingsfunktie gesplitst 

kan worden in een deel dat enkel afhangt van x, en een deel enkel afhanke

lijk van t: 

r ('r ,n) [ 1, n] . [~ T 0 

0 

0 

T (5. 37) 

Tesamen met de eenvoudige rechthoekige elementvorm leidt dit tot 

het hiervoor gegeven resultaat. Door eerst de integratie over x uit te 

voeren worden de matrices M, Q en B verkregen. Het lineaire verloop van 

het verplaatslngsveld in de tijd leidt tot de matrices Me, Qe en Be 

(5.34) t/m (5,36), 

De gevolgde weg maakt het mogelijk de benaderingsmethode op een

voudige wijze te evalueren en te relateren aan andere, bestaande metho

den. Hierop zal in hoofdstuk 6 nader worden ingegaan. 

5.4 Schets van het opZossingsp~oces. 

In hoofdstuk 3 werd gebruik gemaakt van de methode Ritz om met 

behulp van totale diskretisering te komen tot een benaderingsmethode 

voor dynamische problemen, Toepassing van de methode der eindige ele

menten leidt uiteraard tot een analoog resultaat, namelijk een stelsel 

gekoppelde, inhomogene algebraische vergelijkingen (5.19) die het dyna

misch gedrag van het systeem beschrijven. Het oplossingsproces kan dan 

ook op de gebruikelijke wijze verlopen. 

Beschouwing van de struktuur van het uiteindelijke stelsel verge

lijkingen leert echter dat toepassing van substrukturering aantrekke

lijke voordelen met zich meebrengt, zeker indien een beginwaarde pro

bleem dient te worden opgelost. 

Indien het uiteindelijke stelsel vergelijkingen geschreven wordt 

als L.u = g kan, door de vrijheidsgraden zodanig te nummeren dat de to

tale verzameling vrijheidsgraden eenvoudig gepartitioneerd kan worden in 

groepjes vrijheidsgraden op de verschillende tijdstippen O, ••• t.,t. 1 •• T, 
l l+ 

in dit stelsel vergelijkingen de onderstaande struktuur worden herkend: 
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r-

I 
11 

12 

• 
0 

13 

. . 
0 

= gl ...... - .. 

_g_~--
_-g_L. 

t=t =0 
1 

t=t2 

t=t3 

t=t =T 
n 

fig. 5.5 Struktuur van het uiteindeZijke steZseZ vergeZijkingen. 

Het totale oplossingsproces kan gesplitst worden in een aantal 

deelprocessen, elk behorend bij een interval [ ti, ti+l J. In zo,~·n deel

proces kunnen uit de bekende parameters op tijdstip ti de onbekende 

parameters op tijdstip ti+l bepaald worden, waarna het daarop volgende 

deelproces gestart kan worden. 

Dit "stapsgewijs" oplossingsproces heeft aanzienlijke voordelen 

voor wat betreft geheugengebruik, rekentijd en inzicht in het oplossings

proces. 

Om een en ander te verduidelijken wordt het in fig. 5.6 geschetste 

tijdsinterval [ti,ti+IJ beschouwd. 

t. 
l. 

/! 2 

o/ /! /I 
/ / t/! 5 

~x/1/l/! 
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l/ 
/ 

fig. 5.6 Substruktuur, bevattende een aantat etementen. 



De elementvrijheidsgraden van de tot deze substruktuur behorende 

elementen worden ondergebracht in de deelvektoren: 

u
0 

bekende komponenten op t=ti en ti+l tengevolge van 

de kinematische randvoorwaarden. 

~ resterende komponenten op ti' bekend tengevolge van 

interaktie met de "vorige" substruktuur, 

ue resterende onbekende komponenten op ti+l' 

Op overeenkomstige wijze wordt de vektor g gepartitioneerd in 

onbekende komponenten g
0

, bekende komponenten gb en onbekende komponen

ten ge. 

Assemblage van de bij de afzonderlijke elementen behorende ele

mentvergelijkingen (5.23) levert nu het volgende stelsel vergelijkingen: 

[

1
00 Lob 

L

0l u 

~] 
0 

Lbo ~b Lbe ~ 

L Leb L u ge eo ee e 

(5. 39) 

waaruit achtereenvolgens bepaald kunnen worden: 

u uit: Lbe'ue = gb - Lbo'uo - Lbb'~ e (5.40~ 

go uit: L .u + Lob'~ + L .u go 00 0 oe e 

ge uit: Leo'uo + Leb'~ + L .u ge ee e 

Uit de elementmatrices (5,34), (5,35) en (5.36) volgt dat (5,39) 

daarbij ook geschreven kan worden als: 

[ -M -

Qt 
B t • t te'3 + t e 

-.!...M 
Qt 

Bt t • t - te'6 + 
e 

B ]•]u.l [g.] 
.: u:., .:., 

(5 .41) 

waarbij Mt, Qt en Bt de voor het diskrete systeem geldende massamatrix, 

stijfheidsmatrix en dempingsmatrix zijn. 
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HOOFDSTUK 6 

Onderzoek naar stabiliteit en konvergentie van de methode der 
totale diskretisering 

6;1~ Stabiliteit aan de hand van een voorbeeld 

In hoofdstuk 5 is de benaderingsmethode uitgewerkt voor 2-dimensio

nale balkproblemen. In paragraaf 5.3.2 is een eenvoudig element gepresen

teerd. In paragraaf 5.4 tenslotte werd toegelicht dat bij het gekozen 

element en de gekozen elementverdeling de knooppuntsgrootheden ten tijde 

t. 
1 

uitgedrukt kunnen worden in die ten tijde t .• Daardoor is een staps-
1+ 1 

gewijs oplossingsproces mogelijk. 

Voor het illustreren van de in dit hoofdstuk aan de orde komende 

aspekten wordt het in figuur 6.1 weergegeven balkprobleem beschouwd • 

t. x= c.t . r L 
i 
·I 

fig. 6.1 Het besahouwde balkprobleem. 

De balk met lengte 1,elasticiteitsmodulus E , vierkante dwarsdoor

snede (met zijde a), en soortelijke massa p is in beide einden ondersteund. 

De belasting bestaat uit de met een eenparige snelheid c bewegende kracht 

F. Er geldt: 1=1 [m], E=2.J0 11 [N.m-2], a=I0-2[m],p=6.J03 [kg.m-3], c=26,18 
-1 2 

[m,s J en F=IO [N]. Voor t~O is het systeem in rust.Als referentiegroot-

heid wordt gebruik gemaakt van de statische doorbuiging u van de balk ter 
1 s 1 

plaatse van x= 2 onder invloed van de kracht F, aangrijpend in x= 2 , Het 

systeem is ongedempt. 

Het totale beschouwde domein{O~x~1,0~t~ ~}wordt in deze paragraaf 
c 

verdeeld in~ rijen elementen in x-rlchting en "net" rijen elementen in 

t-richting. 
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In figuur 6.2 is de dimensieloze zakking (u(I,t)/u
8

) van het midden 

van de balk weergegeven, voor respektievelijk net=21 (kromme A) , net =20 

(kromme B) en net=19 (kromme C). 

-1~-----------------------------------------------------l 

2 
A: net:21 
B: net:20 
C: net= 19 

c 

fig. 6.2 Berekende oplossing als funktie van de tijdstapgrootte. 

Uit de weergegeven resultaten blijkt dat voor net~ 20 de bepaalde 

benaderingsoplossing een instabiel karakter vertoont. Ret proces heet dan 

numeriek instabiel. Dit suggereert dat de te hanteren stapgrootte 

~t: [t.,t. 1J kleiner moet zijn dan een zekere grenswaarde T,samenhan
~ ~+ 

gend met het beschouwde probleem en de wijze van diskretiseren,wil de be-

rekende oplossing een goede benadering vormen voor de werkelijkheid. 

6.2 Aahtergronden van de numerieke instabiliteit. 

In hoofdstuk 5 zijn de vergelijkingen gegeven die het gedrag tijdens 

de tijdstap ~t van t. naar t. 1 bepalen (5.40). Uitgaande van de bekende 
~ ~+ 

grootheden op t=ti (gb,~ en u
0

) kunnen de vrijheidsgraden op ti+l 

bepaald worden uit: 

(6. I) 
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In paragraaf 6.4.1 zal ingegaan worden op de vraag wanneer de 

matrix Lbe regulier is; op dit moment wordt er van uitgegaan dat inver

teren mogelijk is. 

De uit vergelijking (6.1) bepaalde vrijheidsgraden u dienen ver
e 

volgens als (bekende) vrijheidsgraden op t. 1 , waarna de volgende tijd
l.+ 

stap verwerkt kan worden. 

Uit de in figuur 6.2 weergegeven resultaten blijkt door de bena

deringsmethode een afwijking geintroduceerd te worden die na elk tijds

interval [ti,ti+l] een zekere faktor is toegenomen. De in vergelijking 

(6.1) voorkomende grootheden gb en u
0 

behoren specifiek bij de beschouw

de tijdstap. Hieruit volgt dat de stabiliteit van het oplossingsproces 

vrij zeker samenhangt met het herhaald bepalen van u uit ub. 
. e 

In het nu volgende zal nagegaan worden wat de bijdrage is van 

de (gegeven) vrijheidsgraden op t=t. aan de vrijheidsgraden op t=t. k' 
l. l.+ 

indien deze laatste bepaald zijn door het herhaald (k-maal) hanteren 

van vergelijking (6.1}. 

Daartoe wordt voor de tijdstap [ti.ti+l] vergelijking (6.1) 

genoteerd als: 

(i) c(i) R (i) 
ue = - ·~ 

waarbij: 

L 
-1 { (i)_

1 
(i)} 

be • gb bo'uo 
-I 

R = 1be ' 1 bb 

(6.2) 

(6.3) 

(6.4) 

Het k-maal achtereen uitvoeren van dit proces levert voor de vrij

heidsgraden op t=t. k: 
].+ 

u (i+k)=C(i+k)_R.C(i+k-I)+R2.C(i+k-2)_ k (i) k+l (i) e ........ +R .C -R ·~ 

(6.5) 

Voor de analyse van de stabiliteit van het hierboven geschetste 

proces wordt het volgende, algemene eigenwaarde probleem beschouwd: 

(6.6) 

waarbij voor de eigenwaarde A, en bijbehorende eigenvektor x. geldt: 
J J 

-I 
Lb ,Lbb'x.=A,,X, 

e J J J 
R.x.=A .. x. 

J J J 
(6.7) 
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De vrijheidsgraden, behorende bij het begin van tijdstap [t.,t. 1J 
(') 1. 1.+ 

(~ 1 
) worden ontwikkeld naar de eigenvektoren xj van het algemene eigen-

waarde probleem (6.6) volgens: 

(i) n 
ub = L: cx .. x. 

j=l J J 

De bijdrage van u (i} 
b 

(6.8) 

aan u (i+k} in (6.5) kan nu geschreven wor
e 

den als: 

n 

L: 
j=l 

k+l 
(A.) .cx •• x. 

J J J 
(6.9) 

Dit impliceert dat indien voor een der eigenwaarden Aj geldt: 

IA.I>l, de-bijdrage (6.9} bij het uitvoeren van een groot aantal stappen 
J 

na elkaar, een onbegrensd grote waarde zal aannemen, waardoor de oplos-

sing op den duur enkel zal bestaan uit de bij deze eigenwaarde A. beho
J 

rende eigenvektor x .• De oplossing heeft in dat geval geen enkele bete
J 

kenis. 

Om de stabiliteit van het oplossingsproces te beoordelen is het 

voldoende te kijken naar de eigenwaarden van het algemene eigenwaarde

probleem (~b-A'Lbe}.x=O. Indien voor elke Aj geldt: IAjl~l heet het 

proces numeriek stabiel. 

Voor het in de vorige paragraaf gepresenteerde balkprobleem en de 

daarbij gehanteerde elementverdeling zijn deze eigenwaarden als funktie 

van de stapgrootte weergegeven in figuur 6.3. 

A 

l 
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fig. 6.3 Eigenwaarden van (Lbb-ALb
6

)x=O voor het probteem uit 
paragraaf 6. 1. 



Uit de weergegeven resultaten blijkt dat indien net~ 37,voor alle 

eigenwaarden A. geldt: IA.I5l. Voor de in figuur 6.2 gegeven benaderings-
J J 

oplossingen bleek stabiliteit op te treden indien net~ 20. De verklaring 

hiervoor is dat de met de verplaatsing op x= t overeenkomende komponent 

van de eigenvektor x
4 

(behorend bij A
4
) identiek nul is. Deze levert dus 

ook bij een groot aantal stappen na elkaar geen bijdrage, zodat voor dit 

geval A
3 

de stabiliteit bepaalt. In bet algemeen moet ecbter geeist wor

den dat voor alle eigenwaarden A, geldt: IA.1s1. 
J J 

6.3 Fysisohe interpretatie van het stabiZiteitskriterium. 

In de voorgaande paragrafen is gesteld dat de voor de analyse van 

balkproblemen ontwikkelde benaderingsmethode numeriek instabiel wordt 

indien de tijdstap At groter wordt dan een kritische waarde T.Aangetoond 

zal worden dat deze kritische waarde T nauw samenbangt met de kleinste 

eigentrillingstijd van bet na geometriscbe diskretisering verkregen, 

diskrete systeem. 

Gebruikmakend van de elementmatrices uit boofdstuk 5: (5.34) en 

(5.35), kan bet eigenwaardeprobleem (6.6) gescbreven worden als: 

waarbij Mt en Qt de geassembleerde massamatrix,respectievelijk -stijf

beidsmatrix op tijdstip t=t. zijn. 
~ 

De benaderingsmetbode is stabiel indien IAisJ. 

Allereerst wordt bet Speciale geval A=-1 bescbouwd. Vergelijking (6.10) 

gaat dan over in: 

(6. ]] ) 

Indien de stijfheidsmatrix Qt positief-definiet is en als boven

dien At;o, voldoet enkel de oplossing x=O. Dit betekent dat de bij A=-1 

beborende vektor x 

ringsoplossing. 

geen bijdrage levert aan de te bepalen benade-

Vervolgens wordt nu enkel bet geval A;-J beschouwd, waardoor voor 

(6.10) gescbreven kan worden: 

(6.12) 
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Het eigenwaardeprobleem (6.12} wordt nu vergeleken met het alge

mene eigenwaardeprobleem voor het fysische systeem: 

(6. 13) 

waarbij w. de eigenhoekfrekwentiesen z. de eigentrillingsvormen van het 
1 1 

diskrete systeem zijn. 

De eigenwaardeproblemen (6.12) en (6.13) zijn identiek onder de 

aanname: 

z=x (6. 14) 

(6.15) 

waarbij de laatste na enige omwerkingen ook geschreven kan worden als: 

,\ "' --:--.....;..! -"':'1-
2{ I + 6 

(w.flt)
2 

-1 (6. 16) 

De stabiliteitseis: l>.ls1 kan nu vertaald worden in het volgende 

kriterium: 

1 
0 s --..... ----.1 s 2 

2{ 1 + 6} 
(w.flt)

2 

(6.17) 

Aan het linkerdeel van deze relatie zal altijd voldaan zijn zodat 

resteert: 

2 (w.llt) s12 (6. 18) 

Vergelijking (6.18) moet gelden voor alle eigenhoekfrekwenties 

'W• van het diskrete systeem hetgeen, gebruikmakend van de kleinste 
1 

eigentrillingstijd T . van dit diskrete systeem,tenslotte leidt tot: m1n 

llt s _/32 
T. 12 ~ 

m1n 1r 

0.551 (6. 19) 

De in hoofdstuk 5 gekonstrueerde benaderingsmethode is een nume

riek stabiele methode indien de tijdstap llt kleiner is dan ongeveer de 

helft van de kleinste eigentrillingstijd van het diskrete systeem. 
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6,4 Analogie met een klassiek differentieschema. 

6.4.1 De benaderingsmethode op basis van totale diskretisering. 

In hoofdstuk 5 zijn de vergelijkingen en elementeigenschappen 

afgeleid voor balkproblemen. Door de bijzondere keuze voor de interpo

latiefunktie (kompleet polynoom, kubisch in x en lineair in t) en de 

op rechthoekige elementen gebaseerde elementverdeling kon het oplossings

proces gesplitst worden in een aantal deelprocessen. In elk deelproces 

kunnen de vrijheidsgraden op t=t. 
1 

bepaald worden uit de vrijheidsgra-1+ 
den op via vergelijking (5.41). 

Voor het bepalen van de diskrete belastingvektor volgens (5.14) 

wordt nu een extra aanname geintroduceerd namelijk dat de oorspronke

lijke kontinue belasting qy (x,t) voor ti t ~ ti+l geschreven mag 

worden als: 

q (x,t)=(l-n).q (x,t.)+n.q (x,t. 
1
) 

-y y l -y l+ 
(O~n~l) (6.20) 

hetgeen betekent dat ook voor de belastingvektor lineaire interpola

tie in de tijd wordt gehanteerd. 

Uitwerking van (5.14) resulteert in de bij een element behoren

de diskrete belastingvektor f : 
e 

waarbij f. en f. 
1 

de bij het betreffende balkelement "kinematisch l l+ 
konsistente" belastingvektoren op t=t. en t=t. 

1 
zijn: 

l 1+ 

/

xi+l 
f.= q (x,t.).e (x,t.) dx (6.22) 

l y l y 1 

x=x. 
1 

xi+l 
f.+ 1= f q (x,t. 1).8 (x,t. 1) dx (6.23) l y l+ y 1+ 

x=x. 
l 

De relaties (6.21), (5.41) en (5.16) leiden tenslotte tot de ver

lijkingen die het gedrag tijdens een tijdstap ~t beschrijven: 

~t2 
-M - -t 6 

2 
M-~ 

t 3 

(6. 24) 
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In paragraaf 6.2 werd uitgegaan van een reguliere matrix Lbe' 

waarvoor volgens (6.24) blijkt te gelden: 

(6.25) 

Te allen tijde kan er voor gezorgd worden dat de massamatrix Mt 

en/of de stijfheidsmatrix Qt positief-definiet zijn zodat inverteren 

van de matrix Lbe gerechtvaardigd is. 

6.4.2 De Newmark-8 differentiemethode. 

In paragraaf 4.6 is het Newmark-8 differentieschema gepresen

teerd als methode voor het bepalen van benaderingsoplossingen voor de 

totale oplossing. Uitgangspunt hierbij is het via geometrische diskre

tisering verkregen model voor de analyse van het dynamisch gedrag van 

een konstruktie,bestaande uit een stelsel gekoppelde, gewone differen

tiaalvergelijkingen in de vorm: 

M . u + Q . u = f (6.26) 

met de bekende massamatrix M, stijfheidsmatri~ Q en belastingvektor 

f. De vektor u bevat de diskrete verplaatsingsparameters van de kon

struktie op tijdstip t. 

Het Newmark-8 differentieschema luidt: 

(6.27) 

• 2 {( I ) .• •• } u. I=u.+liLu.+llt , -2 -8 .u.+8.u. I 1+ 1 1 1 1+ (6.28) 

waarbij u. de diskrete verplaatsingsparameters op t=t. bevat en u. I 1 1 1+ 
de parameters op t=ti+I' 

Kombinatie van de relaties (6.26), (6.27) en (6.28) leidt tot: 

(6.29) 
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Vergelijking van de via totale diskretisering van de Hamilton

funktionaal verkregen relatie (6.24) met bovenstaande relatie (6.29) 

leert dat deze volkomen identiek zijn indien: 

I 
* S= 6 

(6.30) 

* M.u.=p. 
L L 

6.4.3 Waarde van de aangetoonde analogie. 

In het voorgaande is aangetoond dat de in hoofdstuk 5 gepresen

teerde benaderingsmethode, gebaseerd op eenvoudige rechthoekige ele

mentvorm en lineaire interpolatie van het verplaatsingsveld in de tijd, 

identiek is met het Newmark-S differentieschema (met S= i). Op de 

eerste plaats wordt hierdoor een in de algemene inleiding genoemd voor

deel onderstreept van een variatieprincipe als basis voor een benade

ringsmethode. Aangetoond is immers dat toepassing van het variatieprin

cipe met lineaire interpolatie van het verplaatsingsveld in de tijd 

hetzelfde resultaat levert als de Newmark- i differentiemethode, geba

seerd op een lineair versnellingsveld (dus kubisch-verplaatsingsveld). 

Op de tweede plaats maakt de aangetoonde analogie het mogelijk 

de kennis ten aanzien van stabiliteit en konvergentie van de Newmark-S 

differentiemethode zonder meer te hanteren voor de in dit proefschrift 

ontwikkelde benaderingsmethode. 

I Goudreau en Taylor [6.1] tonen aan dat de Newmark- 6 methode een 

stabiele methode is indien ~t ~ 0.551 T, hetgeen overeenstemt met de 

in paragraaf 6.3 afgeleide stabiliteitsgrens. Bovendien komen zij tot 

de algemene konklusie dat -met het oog op stabiliteit en konvergentie

de Newmark-S differentiemethode veelal de voorkeur verdient hoven ande

re -in grote programmasystemen veelvuldig gehanteerde- methoden zoals 

bijvoorbeeld de originele of uitgebreide Wilson methode, en de methode 

Houbolt. Globaal gesproken kunnen bij de Newmark-S methode twee maal 

zo grote tijdstappen gehanteerd worden voor vergelijkbare nauwkeurig

heid. 

6.5 Beschouwingen over het oplossingsproces voor andere elementen en 

bij aanwezigheid van demping. 
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6,5.1 In~eiding. 

In de vorige paragrafen is aan de hand van een eenvoudig balk

element het oplossingsproces beschouwd. In deze paragraaf zal nagegaan 

worden op welke wijze het eerder geintroduceerde stabiliteitskriterium 

geinterpreteerd moet worden bij toepassing van komplexere elementen. 

Bovendien zal het effect van demping in het systeem op het oplossings

proces aandacht krijgen. 

6.5.2 Inv~oed van een komplexer element op het oploaaingaprocea. 

De balkkonstruktie uit figuur 5.1 werd geanalyseerd met behulp 

van een aantal elementen van het in paragraaf 5.3.2 vermelde type. 

In deze paragraaf wordt uitgegaan van een element dat wederom gebaseerd 

is op kubische interpolatie van het verplaatsingsveld in x-richting, 

maar nu inplaats van op lineaire-,op kwadratische interpolatie in de 

tijd is gebaseerd, zeals beschreven in appendix C. 

De genoemde balkkonstruktie wordt weer verdeeld in elementen 

volgens het in paragraaf 6.1 geschetste patroon (2-rijen elementen 

in x-richting, net-rijen elementen in t-richting), Zoals aangetoond 

in paragraaf 6,2 zijn voor de stabiliteit van het oplossingsproces de 

eigenwaarden van stelsel (6,6) van belang; een stabiel oplossingspro

ces wordt yerkregen indien voor alle eigenwaarden A geldt: IAist, 

2 --
>. , 

1 
70 

kwadratisch 

net 

-2 (!)@@)@: eigenwaarden kwadratisch veld 

r;;..® : I A I en I:\. I . lineair veld 
\J!I max m~n 

-3 

fig. 6.4 Eigenwaarden van (Lbb-:\.Lbe)x=O ala funktie van net. 
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Voor dit voorbeeld zijn in figuur 6.4 als funktie van net (het 
L aantal stappen waarin het vaste tijdsinterval [0,-J wordt verdeeld) de 
c 

4 eigenwaarden van stelsel (6.6) weergegeven. In dezelfde figuur zijn 

bovendien de in absolute waarde grootste en kleinste eigenwaarde voor 

de in figuur 6.3 geschetste situatie herhaald. 

Uit de resultaten blijkt op de eerste plaats dat ook bij toepas

sing van het op kwadratische interpolatie in de tijd gebaseerde element 

alleen bruikbare resultaten ontstaan indien de grootte van de tijdstap 

~t, kleiner is dan een zekere grenswaarde. Deze grenswaarde is echter 

bijna 3 maal zo groot als voor het element uit paragraaf 5.3.2, hetgeen 

impliceert dat (ten aanzien van stabiliteit) ook 3 maal zo grote tijd

stappen gehanteerd kunnen worden. 

6.5.3 InvZoed van demping op de stabiZiteit. 

In de voorgaande beschouwingen betreffende de stabiliteit van het 

oplossingsproces is nog geen rekening gehouden met eventueel aanwezige 

demping. In deze paragraaf zal de invloed van de aanwezigheid van dem

ping (volgens het in paragraaf 5.3.1 geschetste model) op de stabili

teitsgrens worden nagegaan aan de hand van het balkprobleem uit figuur 

5.1. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het in hoofdstuk 5 ontwikkelde 

element en de in paragraaf 6,1 gekozen elementverdeling. 

Voor het ongedempte systeem bleek het oplossingsproces stabiel 

te zijn indien net~ 37 (figuur 6.3). Voor verschillende waarden van de 

demping is de in absolute waarde grootste eigenwaarde lA! berekend 
max 

voor net=34, respektievelijk net=38. Als maat voor de demping wordt 

gebruik gemaakt van de dimensieloze dempingsverhouding ~. gedefinieerd 

als: 

~= (6.31) 

waarbij w( 1) de laagste eigenhoekfrekwentie van het ongedempte systeem 
. d d d • h . . b 1s en wb e zogenaam e emp1ngs oekfrekwent1e : wb= ZpA . De resulta-

ten zijn weergegeven in figuur 6.5. 
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1.2 

net:34 

VI 
Ll' t I /111!11 Ifill!!/ -I/ I I I 1 IIIII!/ 

V; r/,st,ab!el/ II/IIIII 1net ::38 -r-rtt 
I I I I 

-~ 

1 

I XI o.a 

r 
0 0.1 1,5 

fig 6.5 Invloed van demping op de stabiliteit. 

Uit de in bovenstaande figuur weergegeven resultaten kan gekon

kludeerd worden dat de in bet systeem aanwezige demping vrijwel lineaire 

- zij bet geringe invloed beeft op de eigenwaarde die de stabiliteits

grens bepaald. 

Voor bet bepalen van de stabiliteitsgrens van bet oplossingspro

ces kan dan ook zonder meer uitgegaan worden van bet ongedempte systeem; 

eventuele aanwezige demping beeft een geringe,en met bet oog op de toe

passing gunstige,invloed op deze stabiliteitsgrens. 

6.6 Nauwkeurigheid van de benaderingsmethoden. 

Om een indruk te kunnen krijgen van de konvergentie en nauwkeurig

beid der diverse benaderingsmetboden zal bet eenvoudige probleem van een 

vrijtrillend massa-veersysteem bescbouwd worden. (zie figuur 6.6). In 

deze figuur is tevens een der subdomeinen [t.,t. 1] aangegeven (alle met 
~ ~+ 

grootte ~t),waarin bet totale domein [O,t] verdeeld wordt. 

In dit boofdstuk worden 2 metboden bescbouwd, namelijk: 

100 

1. Diskretisering van de Hamilton-funktionaal met acbtereenvolgens 

lineaire, kwadratiscbe en kubische interpolatie voor bet ver

plaatsingsveld u(t) in de tijd. 



u 

I 
2. Toepassing van het Newmark-e differentieschema met e=O en s= 4• 

( s= i is, zoals in de paragraaf 6.4.2. is aangetoond, onder

deel van groep 1). 

eigenhoekfrekwentie w=~ 

eigentrillingstijd T= w 

o~ ______ _. __________ _. ____ ~~t 
ti ti+l 

llt=ti+l-ti 
voor a11e i. 

fig. 6.6 Het masaa-veersysteem en een subdomein t.t. 

Een vergelijking vindt plaats met de exakte oplossing van het probleem. 

Op overeenkomstige wijze als in paragraaf 5.4 kan het stelsel ver

gelijkingen dat bet gedrag tijdens de tijdstap llt: [ti,ti+l] beschrijft, 

worden genoteerd als: 

waarbij een belangrijke karakteristiek is: 

k.llt
2 

= 2 
~= m (w.llt) 

Voor de ~ oplossing geldt: 

co tan (/it); - si~ cit) l 
lit 

sin (Jt) /it. co tan (/it) 

(6.32) 

(6.33) 

(6.34) 
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waarbij via reeksontwikkeling kan worden afgeleid: 

e I I 22 31 4 5 
L [J' I]: I- 3 p- '45 ll - 945 J.1 - 4'7"2"5 J.1 +()(J.! ) (6.35) 

e I 7 2 31 3 4 
L [1,2]= -1-

6 
u-

360 
1J - T5TI"ii \l +(}(lJ ) (6.36) 

Diskretisering van de Hamilton-fL .. tktionaal leidt tot de volgende resul

taten:(zie [6.3]) 

lineaire interpolatie: 

L. =[ 1-.!.u hn. 3 

I 
-1- 6lJ 

-1- ;\l] 
1-- \l 

3 

kwadratische interpolatie 

..... r.= r: :J 
met: 

I I 2131 4 5 
A= I- 3 J.!- 48 ll - 480 J.1 - 4800 J.! + ('f(J.! ) 

I I 2 I 3 4 
B= -I- 6 ll- 48J.1 - 480 J.1 + ('f(J.! ) 

kubische interpolatie: 

met: 

23 
I I 22 32T 4 5 

C= I- Jil- '45 J.! - 945 J.! - 4725 J.1 + ('f(J.! ) 

173 
1 7 2 r 3 4 

D= -I- 6 J.!- 360 J.1 - 15120 ll + ('f(J.! ) 

(6.37) 

(6.38) 

(6.39) 

Ook voor de Newmark-S differentiemethode kan bovenstaande nota

tie gehanteerd worden, waaruit volgt: 

L = [1-J.!(.!.-s 2 

-1-S,IJ 
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I 1-J,!(--
2 

(6,40) 



Om de via de verschillende benaderingsmethoden verkregen resul

taten te kunnen vergelijken met de theoretische relatie kan voor de 

eerstgenoemde ook geschreven worden: 

(6.41) 

Hierbij wordt aangegeven dat de elementen van de "overdrachts-

matrices" niet exakt zijn, evenmin als de bij gegeven beginkondities 

u. en p. te berekenen eindkondities u. 1 en p. 1• 
1 1 1+ 1+ 

oplossing op t. 1 desondanks weinig van de exakte 
1+ 

Afgeleid kan worden dat (zie [6.4]): 

met voor C(Le) het konditiegetal van de matrix L7 

Geeist wordt dat de 

oplossing verschilt. 

(6.42) 

Als het konditiegetal C(Le) van de matrix Le maar "klein genoeg" 

is zal de relatieve fout in de oplossing rechtevenredig zijn met de 

relatieve fout in de elementen van de verschillende overdrachtsmatri

ces en de relatieve fout in het rechterlid. Vergelijking (6.42) gaat 

dan over in: 

(6.43) 

Om de nauwkeurigheid van de verschillende benaderingsmethoden te 

kunnen beoordelen kunnen de matrixelementen van de bijbehorende over

drachtsmatrices onderling vergeleken worden. Uit de hiervoor weergege

ven resultaten kan voor de fout in de matrixelementen ( IJEII ) globaal 

het volgende afgeleid worden: 

* Hamilton methode met lineaire interpolatie 

* Hamilton methode met kwadratische interpolatie 

* Hamilton methode met kubische interpolatie 
I * Newmark-S met Sf 6 

0'(].12) 

0'(].1 3) 

0'( ]J 4) 

0'(].1 ) 

Hieruit blijkt dus dat toename van de graad van de interpolatie

funktie de nauwkeurigheid van de oplossing grofweg een orde beter 

maakt. 
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In figuur 6.7(A) is de relatieve fout in de matrixelementen 

( liE II I II L e II ) voor de verschillende benaderingsmethoden weergegeven 

als funktie van de stapgrootte 6t/T. In het tweede deel van deze figuur 

(6.7(B)) is de relatieve fout in de eindoplossing opt. 1 weergegeven 
].+ 

indien bij gegeven beginkondities opt. (u.=l,p.=O) de eindkondities 
l. l. l. 

(ui+l en pi+l)na een tijdstapberekend worden via de vergelijkingen 

(6.37) t/m (6.40). 

rel.fout x 
100%. 

rel.fout x 
100%. 

l .-------,=E:i:nd:o:p:l:o:s~s=i=n=g~·---.----, 

-8 
10 F-~r-------+-------+-~ 

Hamilton-lineair 

Hamilton-kwadratisch 

Hamilton-kubisch 

Newmark-S, 6=0 

0,1 0.3 o.s At o;~ 
T 

I 
5: Newmark-S,S='"Zi 

fig.6.? Relatieve fouten ale funktie van de stapgrootte. 

Analyse der resultaten leert dat een komplexer interpolatie• 

polynoom bij een bepaalde stapgrootte 8t sterke verbetering van de nauw-
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keurigheid met zich meebrengt. Naast de methode gebaseerd op lineaire 

interpolatie in de tijd (vergelijkbaar met het Newmark-S differentie

schema) zijn dus komplexere elementen te konstrueren met aanzienlijke 

voordelen zowel ten aanzien van de stabiliteit (zie paragraaf 6.5.2) 

als ten aanzien van de nauwkeurigheid van de benaderingsmethode. 

Door de analyse van de in dit hoofdstuk genoemde eenvoudige pro

blemen is enige informatie verkregen over de kriteria die in acht ge

nomen moeten worden bij het op basis van een variatieformulering kon

strueren van benaderingsoplossingen, gebruikmakend van totale diskre

tisering. 

Een aantal van de aan de orde gekomen aspekten zal nog nader 

toegelicht worden in het volgende hoofdstuk, waar een aantal praktische 

problemen met de ontwikkelde benaderingsmethode geanalyseerd zullen 

worden. 
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HOOFDSTUK 7 

Toetsing der benaderingsmethode aan de hand van enige 
eenvoudige problemen 

? .1. InZeiding 

Ter ondersteuning van de in eerdere hoofdstukken ontwikkelde theo

rie zijn een aantal praktische problemen geanalyseerd. De toepasbaar

heid van de benaderingsmethoden kwam hierbij goed aan het licht. In het 

volgende worden de resultaten van een aantal min of meer eenvoudige pro

blemen gepresenteerd en vergeleken met op andere wijze bepaalde oplos

singen. 

De betreffende problemen zijn: 

- Gedempt massa-veersysteem (paragraaf 7.2). Hierbij speelt alleen de 

diskretisering in de tijd een rol. Speciale aandacht wordt besteed aan 

de uitwendige belasting en aan verschillende kombinaties van mogelijke 

randkondities, 

- Diskreet systeem met tijdafhankelijke parameters (paragraaf 7.3.).De 

koefficienten in de bewegingsvergelijking zijn funkties van de tijd. 

Analytische oplossingen zijn moeilijk te verkrijgen. Via diskretise

in de tijd worden benaderingsoplossingen gekonstrueerd. 

- Balkprobleem met belasting die in tijd en plaats varieert (para

graaf 7. 4.). 

- Longitudinale staaftrillingen (paragraaf 7.5.).Hierbij wordt het ge~ 

bied verdeeld in driehoekige subgebieden. 

?.2. Gedempt massa-veersysteem. 

Voor het gedempte massa-veersysteem uit 7. I (mas sa m, ve.er-

fheid k, dempingskonstante b, exiterende kracht F,verplaatsing u en 

impuls p) is de Hamilton-funktionaal QIH) voor het interval [O,t 1]: 

tl 

1 I .2 I 2 - ·-
ITH = {2 m.u- 2 k.u +F.u-Fb.u}dt+pb·~-Pe'ue 

0 

(7. I) 
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waarbij: Fb b.u (konstant houden bij het varieren) 

~ u(O) 

u u(t 1) e 
pb p(O) 

Pe p(t I) 

Twee van de vier grootheden ~· ue, pb en Pe zijn voorgeschreven; 

de twee andere volgen uit het variatieprincipe. In de voorbeelden zul

len verschillende randkondities bekeken worden. 

Indien ten tijde t=t op de massa een stoat ter grootte S wordt 
p 

uitgeoefend, is de bijdrage van deze uitwendige belasting in (7.1): 

(S.u)t=t als uitkomst van 
p 

fig. ?.1. 

tl J F.u dt 

0 

1------ir. F: f(t) 

f-----lr.U:I(tl 

De volgende grootheden spelen een rol: 

w 
0 

T = 2rr 
w 

0 

(eigenhoekfrequentie) 

(eigentrillingstijd) 

1 b = 2 k.w
0 

(dempingsfaktor) 

(7.2) 

n = aantal, gelijke tijdsintervallen, waarin het interval [O,t 1J ', 

wordt verdeeld. 

lit 
tl 

n 
(stapgrootte) 

Ter karakterisering van de belasting worden de afkortingen gehanteerd: 

{
- 0 

F (t.) 
s J = I 
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O~t<t. 
J 

t~t. (stapvormige verandering) 
J 



lim 
F.(t.) =A J\ 

l. J ot-.v 

t. +lit 

~ J F(t).dt. (impulsvormige verandering) 

t. 
J 

Voor de analyse wordt gebruik gemaakt van een element waarbij in 

het element (0~T.6t~6t) een derdegraads interpolatiefunktie voor de ver-

plaatsing u wordt gehanteerd met de parameters u 1 ,u2,u3 en u4 • 

(zie fip,uur 7.2) 

u(r) 

r------r 

0 I 
3 

fig.7.2. Het gehanteerde element. 

Dus: 

2 
3 

In de figuren 7.3 tot en met 7.8 worden resultaten gegeven voor de 

in tabel 7.1 vermelde kondities: 

m=O. 5[kg], 
-1 -1 T=1T[s]. k=2[N.m ], w =2[s ], 

0 

beginkondities F(t) tl 6t 
in [m] !; 

-I [N] resp. [N.s] [s] [s] 
resp. [ms ] 

fig. 7. 3 ~=5 u --5 0 0.1 20 I. 66 
e 

fig. 7.4 ub=5 pb=-5 -20 0.075 30 2 

fig. 7.5 ub-5 pb-0 10cos(-4t) 0.1 20 1.33 

fig. 7.6 ub=25 u =0 -30{F (2)-F (6)} 0.05 20 1.33 
e s s 

fig. 7. 7 ub=25 u =0 -200F. (6) 0.05 18 1.8 
e ]. 

fig. 7. 8 ub=25 u =0 400F. (II .5) 0.025 40 1.33 
e ]. 

Tabel 7.1. Geanalyseerde systemen. 
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300 

U(t} 

f 

-300 

20 

U(t) 

1 

-20 

8 

U(t) 

1 
0 

-8 

110 

- - - benaderingsoplossing 
-- exakte oplossing 

20 

t[s] 

fig. ? • 3 

10 20 30 

t[s] 

fig ? • 4 

20 

.. 
t[s] 

fig. ?. 5 



r 
-30 

-300 

400 

r 
-400 

t[s] 

fig. 7. 6 

fig. 7.7 

16 40 

tisJ 

fig. 7. 8 

fig 7.3-7.8 Respons van het massa-veersysteem onder verschillende 

kondities. 
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In deze figuren is de exakte oplossing eveneens opgenomen (getrok

ken kromme), terwijl bij elk der figuren op de tijdas de verdeling van 

het totale interval [O,t 1J in deelintervallen is aangegeven. 

Uit de weergegeven resultaten blijkt dat bij ~t de benade-

ringsoplossingen goed met de exakte oplossingen overeenkomen. Dit re

sultaat was te verwachten na de konvergentiebeschouwingen in hoofdstuk 

6. Bijzondere aandacht verdienen de figuren 7.7 en 7.8 waar ten tijde 

t~6[s],respektievelijk t~JI.S[s] een stoat ter grootte -200[Ns],respek

tievelijk 400[Ns] op de massa wordt uitgeoefend. Voor de exakte oplos

sing impliceert dit een diskontinu veranderen van de impuls op deze o-

genblikken, zoals duidelijk uit de figuren volgt. van de afwij-

king rond het tijdstip van uitoefenen van de stoat, blijkt de benade

ringsoplossing weer zeer goed overeen te komen met de theoretisch be

paalde oplossing. 

?.3. Diskreet systeem met tijdsafhankeZijke parameters. 

Indien het gedrag van een dynamisch systeem beschreven kan worden 

met behulp van gewone lineaire differentiaalvergelijkingen met niet 

konstante koefficienten, treden grate moeilijkheden op bij het konstru

eren van een oplossing. Een dergelijke situatie ontstaat bijvoorbeeld 

indien bij het systeem uit fig.7.1 de parameters m,k en b funkties van 

t zijn. 

In deze paragraaf wordt een benadering gekonstrueerd voor het in 

[7. I] behandelde probleem, beschreven door de differentiaalvergelijking: 

d2e de 
m(a) .-2 + b(a). dr:t + e 

da 
F(a) (7 .4) 

waarbij: 

m(o.) 1-S cos(2va) 

b (o.) p+2vS sin(2va) (7. 5) 

F (o.) F cos (kvo.+t:) 
0 

en S, v, p, Fo• k en t: gegeven konstanten zijn. 

Bestudeerd wordt het interval OsaslOO, voor de beginkondities: 

* 8(0)=0 

* impulsmoment D(O)=O 
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-1 

Voor de Hamilton-funktionaal geldt in dit geval: 

100 

TIH = f {-}.m(a)-(~!) 
2

-~·~!)·e- -}e
2 

+ F(a).e}da + 
0 

{D(a).e(a)} - {D(a). 8(a) } (7.6) 
a=O a=IOO 

Het interval {0,100} wordt verdeeld in 40 gelijke deelintervallen 

ter grootte ~a=2.5 • Deze waarde is iets minder dan de helft van de tril

lingstijd T van: 

waarvoor T=2rr. Verwacht moet worden dat met deze stapgrootte goede re-

sultaten bereikt worden indien S«l. 

Per deelinterval wordt dezelfde interpolatie gebruikt als in para

graaf 7.2. In de figuren 7.9 tot en met 7.11 zijn benaderingsoplossingen 

voor een drietal problemen opgetekend en vergeleken met de in [7.1] voor 

dezelfde problemen met de analoge rekenmachine bepaalde oplossingen. In 

tabel 7.2 zijn deze problemen nader gekarakteriseerd. 

m(a) b (a) 

fig. 7.9 2 l-0.3cos(9 a) 
I 

0.1+ T5 sin(i- a) 

fig. 7.10 2 l-0.3cos(7 a) 0.1+ ; 5 sin(f a) 

fig. 
2 l • (2 a) 7.11 1-0.Icos(g a) 0.03+ 45 s~n 9 

Tabel ?.2 karakterisering der problemen. 

9(a) 

fig. 7.9 

F(a) 

7T 0. I cos (a+ 2) 
9 O.lcos(7 a) 

7 
O.lcos(g a) 

100 --a 
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9(al 

-1 

9(a) 

-1 

fig. 7.10 

fig. 7.11 

fig. 7.9-7.11 Oplossingen voor de problemen uit tabel 7.2. 

100 

- a 

100 - Q 

Bij vergelijking van de in deze paragraaf gepresenteerde benade

ringsoplossingen met de in [7.1] opgenomen figuren blijkt een zeer 

goede overeenkomst tussen de oplossingen te bestaan (binnen de nauw

keurigheid van de grafische weergave). 

Gekonkludeerd wordt dat ook deze klasse van problemen met niet 

konstante parameters de in dit proefschrift gepresenteerde methode met 

als basis de Hamilton-funktionaal of een variant daarvan, goede bena

deringsoplossingen kan afleveren. 

7.4. BalkprobZeem met tijdSafhankeZijke beZasting. 

Bij de in de voorgaande paragrafen gepresenteerde systemen speelde 

slechts de diskretisering in de tijd een rol. In deze paragraaf wordt 

een systeem beschouwd waarbij zowel diskretisering in de tijd als diskre

tisering in een ruimtelijke koordinaat plaats vindt. 
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De cylindrische buigbalk uit figuur 7.12 (lengte L, oppervlaktedoor

snede A, relevant oppervlaktetraagheidsmoment I, elasticiteitsmodulus E 

en soortelijke massa p) is bij x=O en x=L opgelegd en wordt belast doo~ 

een kracht F=F
0

+F
1
cos(wt) op de plaats n die van de tijd afhangt 

n=c,t (c=konstant, F behorend bij de bewegende massa m). 
0 

F 

U~m 

,/; ~ 11 ,A ~ 
X 

L 
W(X,t) 

fig.7.12. Het geanalyseerde model. 

De achtergrond van dit systeem is gelegen in de analyse van ver

keersbruggen [7.2]. 

De doorbuiging van de balk wordt genoteerd als w=w(x,t) (zie fig. 

7.12). De in het systeem aanwezige materiaaldemping wordt in rekening 

gebracht op de in hoofdstuk 5 beschreven wijze, met dempingskonstante 

b=2.p.A.wb. 

De beschrijvende differentiaalvergelijking luidt: 

aw(x, t) 
EI·;;__;~:.z..:~ + 2 pA wb <lt + p .A. 

o(x-ct)[F-m.d2:~~t,t)J (7.7) 

waarbij o(x) de funktie van Dirac (impuls funktie) is. 

Een analyse is uitgevoerd voor parameterwaarden die ook in [7.2] wor

den gebruikt: 

L= 

E = 
F = 

0 

2 4 3 -3 
56.56[m], A=0.483[m ], I=t.0607[m ], P =6 10 [kg.m ], 

II -2 
2 10 [N.m ],dempingsfactor !;=wr,/w(l)=O.OS, 

6 ( c )2 3 c -1 0.97 10 [N], F 1=3. 1. 26 1T 10 [N] en UF 
0 •63 

[s ]. 
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Voor de parameter c worden de volgende waarden gekozen: 

I. 9.638 
-I 

c [m. s ], 

2. 11.277 
-I c ; [m. s ], 

12.916 -1 3. c = [m. s ] • 

Ret gebied (O~x~L , O~t~~) wordt in rechthoekige elementen verdeeld 
c 

op de in hoofdstuk 5 aangegeven wijze. Als element wordt het in paragraaf 

5.3.2 vermelde gekozen. In x-richting worden 2 elementen genomen, in t

richting n; n wordt zo gekozen dat de tijdstap 8t; 1 kleiner is dan 
T . c.n 
~ vanwege het stabiliteitskriterium. T . =O.OJ488[s], zodat 

2 m1n 
voor de 

3 bovengenoemde situaties volgt: 

1. n :<: 790 

2. n 2: 674 

3. n 2: 588 

Gehanteerd is: n=800 

Gehanteerd is: n=700 

Gehanteerd is: n=600 

In figuren (7.13), (7.14) en (7.15) is de zakking van het midden 

van de balk als funktie van de tijd weergegeven ten opzichte van de 

statische zakking ws' als de konstante belasting zich bevindt in x:;, 
en wel voor de drie bovengenoemde situaties. 

- 1 

Vergelijking van deze resultaten met de berekeningen en experimen

tele resultaten uit [7.2] toont aan, dat ook in dit geval de nauwkeu

righeid binnen die van de grafische weergave ligt. 

c.t 
-L-

fig.7.13 
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-1 

2 

-I 

2 

w(~·t) 
-w;-

fig. 7.14 

w(~·t) 
w;-

fig. 7.15 

c.t 
T 

fig. 7.13-7.15 Zakking van de balk bij verschiZlende sneZheden. 

7.5. LongitudinaZe staaftriZZingen. 

De analyse richt zich in deze paragraaf op de in figuur 7.16 

weergegeven staaf met lengte L, dwarsdoorsnede A, elasticiteitsmodu

lus E en soortelijke massa p, waarbij A, E en p geen funkties zijn van 

plaats en tijd. 
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t) 
~ 

q x, 
I 

~ - - -I .-: 
~ X 
/ 

u (x, t) 
p(x,t) 

fig.7.16. De longitudinaal trillende staaf. 

De staaf wordt belast met een verdeelde belasting q(x,t). Alleen 

verplaatsingen in x-richting een rol. 

Het totale domein {O~xSL, Ostst • d} waarbinnen een benaderings-e1n 
oplossing voor het verplaatsingsveld u(x,t) bepaald dient te worden, 

wordt verdeeld in een aantal driehoekige subdomeinen (elementen) met 

binnen elk subdomein een lineaire benaderingsfunktie in x en t (zie fig. 

7. 17). 

t 

0 

X L 

fig. 7.17. in elementen en het enkelvoudig element. 

Voor het verplaatsingsveld in een element wordt aangenomen: 

I - - - - - - - - - - - - - --;;£••< t 2-t3). x+ (x3 -x2) t; t 3 • ~x. t ;-t2 .x+x2• t] [:~] (7.8) 

waarbij 6=oppervlak der driehoek 
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De verdere uitwerking van de bijdragan aan de Hamilton-funktio

naal vertoont grote overeenkomst met de werkwijze bij TRHf-3 elementen. 

Er zal daarom hier niet verder op worden ingegaan. 

Het t~tale domein {O~x~L, wordt in elementen verdeeld op 

de in fig.7.18 weergegeven wijze. 

t 

I. 0.41 

~ X 

fig. 7. 18. De verdeling in elementen. 

Voor het geanalyseerde probleem gelden verder de volgende karak

teristieken: 

L=J, A=4, E=2, p=O.S, konstante belasting q=6 en t . d=2, het aan
e~n 

tal "stroken" l!.t bedraagt 40. 

Voor de beginkondities is uitgegaan van: 

u(x,O)=O p(x,O)=O voor alle x. 

In figuur 7.19 is de verplaatsing u als funktie van x en t weerge

geven, terwijl in de figuren (7.20) en (7.21) de "doorsnedes" u(L,t), 

u(0,85L,t), u(0.7L,t) en u(0.4L,t) res~ektievelijk u(x,0.5) en u(x,l) 

zijn opgetekend. 
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2 

U(x,t) 

L 

fig.?.19. De berekeruie benad&ring voor u(x~t). 

10.0 

8 

1: u (L, t) 
7 

2:u(0.85L,t) 

6 3: u(O. 7L, t) 

4:u(0.4L,t) 
5 

4 

3 

2 

0~~~~~~~~~~~~++~++~++~~~--~t 
0.5 1.5 2 
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van de tijd. 



10.0 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0.4 L 0. 7 L 

----4 ... X 

fig.7.21. Vervorming van de balk op een tweetal tijdstippen. 

De resultaten werden vergeleken met de via de elementenmethode ver

kregen resultaten bij toepassing van het Newmark-S (S=i) differentie

schema. Gekonkludeerd kan worden dat beide methoden nagenoeg dezelfde 

resultaten opleveren (relatief verschil < 1%). 

Het kunnen werken met driehoekige velden biedt echter grote voorde

len. Evenals dit bij de "klassieke elementenmethode" het geval is heeft 

de onderzoeker nu de vrijheid om "plaatselijk" verfijningen aan te brengen. 

Een aan de probleemstelling aangepaste elementenverdeling wordt daar-

door mogelijk. 
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SAMENVATTING 

In dit proefschrift worden enige methoden gepresenteerd voor het 

bepalen van benaderingsoplossingen voor komplexe, lineaire dynamische 

problemen. De benaderingen zijn gebaseerd op variatieprincipes en wor

den uitgewerkt via de werkwijze uit de methode der eindige elementen. 

De volgende aspekten kunnen worden onderscheiden: 

a) Het afleiden van onderling equivalente variatieprincipes als basis 

voor de konstruktie van benaderingsmethoden. Uitgangspunt is een 

variatieprincipe dat gezien kan worden als uitbreiding van het prin

cipe van Hu en Hashizu of van het principe van Hamilton. 

b) Toepassing van de zogenaamde diskretisering voor de o-

vergang van een kontinu naar een diskreet systeem, beschreven door 

een stelsel gewone differentiaalvergelijkingen. Hierbij wordt vooral 

ingegaan op efficiente methoden ter bepaling van een aantal eigen

waarden en eigenvektoren. Gepresenteerd worden een aantal gebruiks

regels en nauwkeurigheidsbeschouwingen die voor de praktische toe

passing van de reduktie methode van groat belang zijn. 

c) Het bepalen van benaderingsoplossingen door tegelijk te diskretise

ren in de ruimtelijke koordinaten en de tijd (zogenaamde totale dis

kretisering). Voor deze methode worden -door een vergelijking met 

differentiemethoden- konvergentie- en stabiliteitsbeschouwingen ge

presenteerd. 

lfet betrekking tot punt a) kunnen de volgende konklusies worden 

getrokken: 

al: Het is mogelijk op systematische wijze variatieprincipes af te lei

den op een analoge wijze als bij statische problemen; impuls 

en snelheid behoeven niet a priori te wordengekoppeld. 

a2: Elk van deze principes kan dienen als uitgangspunt voor benaderin

gen. Indien bovendien een formulering per subdomein wordt gekozen, 

zijn gemengde- en/of hybride formuleringen mogelijk. Daardoor wordt 
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het mogelijk naar optimale methoden te zoeken voor typische pro

bleemgebieden. 

a3: De gevolgde methodiek maakt het mogelijk ten volle gebruik te rna

ken van de voordelen der elementenmethode als diskretiseringsme

chanisme. 

Het betrekking tot aspekt b) zijn de konklusies: 

bl: Bij de reduktiemethode is het mogelijk gebruik te maken van aan

wezig inzicht in het dynamisch gedrag. Aangegeven wordt in hoe

verre een nauwkeurig resultaat te verkrijgen is. 

b2: Indien een redelijk inzicht in het gedrag van de konstruktie bestaat, 

is het mogelijk om zeer efficient belangrijke eigenhoekfrequenties 

en eigentrillingsvormen te bepalen. 

b3: Worden hogere eisen aan de nauwkeurigheid gesteld, of ontbreekt 

voldoende inzicht in het gedrag van de konstruktie, dan is de ont

wikkelde uitbreiding van deze reduktiemethode een goed iteratief 

gereedschap. 

Met betrekking tot punt c) zijn de konklusies: 

cl: De gepresenteerde benaderingsmethode, gebaseerd op een formule

ring in de verplaatsingen, levert goede resultaten • met duidelijke 

voordelen ten opzichte van vaak gehanteerde differentiemethoden. 

c2: Voor de analyse van kontinue dynamische problemen is grote vrijheid 

gekreerd in de verdeling in "elementen". Het name voor bijvoorbeeld 

golfvoortplanting biedt deze aanpak goede mogelijkheden. 

c3: Door de gevolp;de werkwijze kunnen enerzijds bestaande methoden in 

een breder kader worden geplaatst, anderzijds kunnen nieuwe metho

den worden ontwikkeld met het oog op bepaalde klassen van preble

men. 
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APPENDIX A 

ldentifikatie der Lagrange multiplikatoren uit hoofdstuk 2.2 

Uitgaande van de vergelijkingen uit hoofdstuk 2.2.1, waarmee een 

dynamisch probleem gekarakteriseerd kan worden, geldt dat voor willekeu

rige funkties a., s .. , ~ .. , y., e., £,, ~ .• ~~en n~ wanneer de integra-
~ ~J ~J ~ ~ ~ ~ ~ L 

len begrensd zijn, voldaan is aan: 
t2 t2 

f ~/{cr .. ,.+k.-P.}Oa.dVdt+ ~~fie .. - -
2
1 (u.,.+u.,.)}cS .. dVdt+ 

{. ~j J ~ l. ~ J L' ~J ~ J J ~ ~J 

t1 tl v 

t2 t2 aw (e .. ) 
+ ~~-~v.-~.}cy.dVdt+ ~L~ as ~J -cr .. }c~ .. dVdt+ j_' ~ l. ~ }_' e.. ~J ~J 

t v ' t v 1
l 

1 1 

t2 ilT (v.) t2 
+ !1· as ~ -p.}ce.dVdt+ /}{u.-u.}.c£.dSdt+ v. ~ 1 1 l. 1 

1 
tl v tl su 

t2 
+ [ f{f.-f.}.c~.dsdt+ 4.cu.-u.)cn.} dv+}(p.-p.)c~.} dV=O ~ ~ ~ Jl ~ ~ ~ ~ ~ 1 

v t=tl v t=tl 
I f 

Door gebruik te maken van de stelling van Gauss is deze uitdrukking 

over te voeren in: 
t2 t2 

! Z 4. -a ... oa., .+k .• ca ,+p,. oa. }dVdt+ f fe .. --
2
1 ( u., .+u.,. )}oS, .dVdt+ Jl ~J 1 J ~ ~ ~ ~ ~J ~ J J ~ ~J 

tl v " tl v 

f tf ftfaw (e .. ) 
+ {v.-u.}Oy.dVdt+ {as ~J 

1 1 1 e .. 
t v t v ~J 

I I 

}0~ •. dVdt+ 
~J 

t2 :tT (v·.) t2 +j 1{, as l. -p,}Oe.dVdt+j f{(u.-;:;.)o£.+f .• oa.}dSdt+ 
}~ vi ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ 

tl v tl su 

t2 
+ j J{(f.-f.)o~.+f.&a.}dSdt+ ~(u.-u.)on.+(p.-p.) 0~.+P .• oa.}/dv + 

~ ~ ~ ~ ~ 1.' ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ 
t 1 sf v t 1 

- fiPi.oai} / dV = o 
v 
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Doel van het identifikatieproces is voor de multiplikatoren ge

schikte fysische grootheden te vinden. Uitgangspunt is de keuze: 

u. 
l 

De werkwi_ize is dat termen of groepen van termen uit bovenstaande 

betrekking overgevoerd worden in herkenbare, fysisch te interpreteren 

grootheden. Dit blijkt mogelijk door een geschikte keuze van de multi

plikatoren. 

De term: 

t2 

f zf"r.-cr ..• ou.,.+e ..• o(3 .. -u., •• o(3 .. + J l lJ l J lJ lJ l J lJ 

tl v 

aw (e •• ) 
s lJ } <l • o<jl . . -a . .. o<jl .. dVdt 
eij lJ lJ lJ 

= a[ft
2fr.-w (e .. )+cr .. (e .. - -2

1
(u.,.+u.,.))}dVdtJ 

}_ l s lJ lJ lJ l J J l 

tt v 
mits 

(3.. symmetrisch 
lJ 

<jl.. symmetrisch 
lJ 

De term: 

f
tf <lTs(vi) 

{P •• o~.+v .• oy.-u. oy.+ " .oe.-p. oe. }dVdt 
l l l l ~ 1 av. l l l 

l 
tt v 

o[ft
2

/iT (v. )-P. (v.-~.) }dVdtl Jl s l l l l J 
tt v 

mits 

yi =-pi 

e. v. 
l ]_ 

De term: 

t2 

[
. ~ ~{(u.-~.)o~.+f.ou.}dSdt 

.{; l l l l ]_ 

I u 
mits 

~. f. 
l l 
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De tem 

t2 

f ' {{f.-f.) M;, .+f .. ou. }dSdt 1 l. l. l. l. l. 

ti sf 
mits 

De term: 

f(u.-~.).on.+ (p.-p.)o~.+P.ou.} / dV = 
l. l. l. l. l. l. l. l. 

v 

= j{ (u.-u.) ov.} 
l. l. l. 

v 

mits 

lL = -u. 
l. l. 

ni = Pi 

De geintroduceerdt Lagrange multiplikatoren blijken dus als volgt 

geidentificeerd te zijn: 

a. = u. 
l. l. 

S •. = a .. 
l.J lJ 

<Pij = -eij 

yi =-pi 
= v'. 

l. 

f. 
l. 

-ui 

~i = -ui 

ni = Pi 

......... in V, Ct 1,t2
J 

op su,[tl,t2] 

op sf,Ct 1,t2J 

in V, [t 1] 
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• APPENDIX 8 

Grensalgorithmen voor een schatting van de nauwkeurigheid van 

eigenwaarden en -vektoren 

In deze appendix wordt een korte beschrijving gegeven van twee 

algorithmen ter bepaling van boven- en ondergrenzen voor de eigenwaar

den van een symmetrische. positief definiete matrix [4.5]. Daarbij 

wordt uitgegaan van een bekende benadering voor de betreffende eigen

waarde respektievelijk eigenvektor. 

De eigenwaarden en -vektoren van een symmetrische. positief

definiete (nxn) matrix A worden A19 A2 9 A
3 

••••• ~An respektievelijk 

u1• u2 , u
3 

••••• un genoemd. Aan de vektor v;{v; 0; vERn} kan wor

den toegenoegd de vektor w: w=A.v. 

Voor de vektor v kan geschreven worden: 

n 
v = E s .. u. waardoor: 

j=l J J 

n 
w= A.v = E 

j=l 
S. ,A, .u. 

J J J 

(B, 1) 

(B, 2) 

Met de grensalgorithmen worden waarden voor 1? en A~ bepaald. 
1. 1. 

zodanig dat A?~ A. ~ A~. 
1. 1. 1. 

I. Grensalgorithme van Krylov en Bogoliubov. 

Voor iedere a geldt: 

(aw - v.aw - v) ~ 0 (B.3) 

delen door (v,v)> 0 levert: 

(B,4) 
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waarin: 

0 2 = (w,w) = 
Tv;VY 

(Av,Av) 
(v,v) 
v 

v 
vAAv 

= ...,-
vv 

(B.S) 

P = ~w,v~ .. 
v,v 

vAv 
v-· 
vv 

(= bet Rayleigh-quotient van v) 

(B.6) 

Indien gekozen wordt: a= i• wordt (B.4): 

Uit (B.2) kan worden afgeleid: 

I n 
-pw-v = !: 

j=l 

en daarmee: 

A. 
(..l.- 1) .13 •• u. 
p J J 

(B. 7) 

(B.8) 

1 1 n 1. 
(-p.w-v, -p.w-v) = !: (..l.p - 1) 2 .13 2

.; (u.,u )• 6. (B,9) 
j=l J J m Jm 

Verondersteld wordt nuAdat v een zo goede benadering voor u. is 

dat:min (k)l~k- 11 =I pi- 11, dan geldt namelijk: 
1 

n A. 
E <...J..- 0 2 .s: 

• I p J A • 
..~,J_=.:._ _____ ~ (2.- 1) 2 ~ 0 en dus: 

n p 
E s: 

j=l J 

A. 2 
~ (2.- I) ~ 0 

p 

zodat geldt: 

1~ .. P +~ 
1 

(B. 10) 

(B. 11) 



II. Grensatgorithme van Kato en Temple. 

Indien a
1 

en a
2 

zodanige getallen zijn dat er geen eigenwaarden 

van A in het interval (-l, !_) liggen dan geldt: 
al_ a2 

(B.12) 

via (B.2) volgt namelijk: 

omdat alle termen positief zijn. 

Delen van (B.12) door (v,v) en gebruikmakend van (B,S) en (B,6) 

levert: 

(B. 13) 

Stel dat ~ een ondergrens is van A. 1 en v een bovengrens van 
J.-

A. 1, zodanig dat: 
l.+ 

en dat voor p geldt: v < p <~dan levert (B.l3) voor {a1 =v,a2•\} 

A~ en voor {a1 "' Ai,a2 "'J.l} A~: 

A~ p - 0 z_Pz 

l. 1.1 - p 

(B. 14) 

A~ = p + 
0 z_ Pz 

l. p - v 

De bruikbaarheid van het grensalgorithme van Kato en Temple staat 

of valt met het beschikbaar zijn van waarden voor 1.1 en v. De twee 

algorithmen kunnen echter gekombineerd worden. 

Zijn met het grensalgorithme van Krylov en Bogoliubov A~ en A~ 
l. l. 

berekend voor verschillende i, dan kunnen met het Kato-Temple 

algorithme betere grenzen voor A. berekend worden als A~ < A~ 1 en 
0 b l. l. J.-

A. > A. I' 
l. l.+ 
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Daarnaast kan aangetoond worden dat het bij de benaderingsvektor 

v behorende Rayleigh-quotient p(v) altijd kleiner is dan de overeen

komstige waarde A, zodat in feite enkel de bovengrens Ab voor deze 

eigenwaarde van belang is, dus: 

P ~ A < A~ i " ~ 
(B. 15) 

Bij trillingsproblemen treedt niet het eigenwaardeprobleem 

(A-AI)u=O op, maar (M-AQ)x•O. Door substitutie van x = 1:~ en 
II-i -1 II 

A = (L) .M.L waarin L.L = Q zijn deze twee problemen in elkaar 

over te voeren. 

Voor cr 2 en p geldt dan: 

(B. 16) 



APPENDIX C 

Uitwerking van het balkelement met kwadratische 
interpolatie in de tijd 

Uitgegaan wordt van het subdomein {x.sxsx. 1 ,t.stst. 1} waarbij 
l. J.+ J J+ 

voor het zakkingsveld binnen dit subdomein gekozen wordt voor een ku-

bische interpolatie in x-richting en een kwadratische interpolatie in 

t-richting, In figuur c.l is het element weergegeven met de keuze voor 

de diskrete verplaatsingsparameters. De elementverplaatsingsvektor u 
e 

is gedefinieerd als: 

v 
ue~[vl,~l'v2'~2'v3,w3, ...•.•• v6'~6J 

Gehanteerd worden de volgende definities: 

x-x. 
l. 

T=--
X 

e 
n= 

fig e.l Keuze van de elementvrijheidsgraden. 

Gebruikmakend van de vektor r, gedefinieerd als 

(c. I) 

(c.2) 

(c.3) 

(c.4) 
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kan voor het zakkinqsveld u(,,n) in het element geschreven worden: 

. ¥ -1 U(T,n)= .R ,U (c.S) 
e 

waarbij voor de matrix R geldt: 

R= 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1/x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
e 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1/x 0 0 2/x 0 3/x 0 0 0 0 0 
e e e 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1/xe 0 1/xe 0 0 0 1/x e 0 0 0 0 (c.6) 
I I I 

0 1/x 0 1/x 2/x 0 3/x 1/xe 2/xe 2/x 3/x 3/x 
e e e e e e e 

0 1/2 0 0 1/4 0 0 0 0 0 0 

0 1/x 0 l/2x 0 0 0 1/4x 0 0 0 0 
e e e 

I 1/2 1/2 1/4 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 

0 1/x 0 1/2x 2/xe 0 3/x 1/4 1/x l/2x 3/2x 3/4x 
e e e e e e e 

Op de in hoofdstuk 5 geschetste wijze kan uit de kinetische-

energie-term van de variatie-formulering de "dynamische massamatrix" 

}1 , en uit de elastische-energie-term de "dynamische fheidsma trix" e 
Qe worden bepaald. Er geldt: 

v -
u R-l .M .R-I (c. 7) e e 

met voor }1 
e 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
p.A. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u = 
e t 

1/2 e 0 0 1/2 1/3 1/3 1/4 1/4 

1/3 0 1/2 0 1/3 1/4 1/4 1/5 1/5 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4/3 0 2/3 1/3 4/9 1/4 1/3 

0 0 0 0 0 0 

synnnetrisch 4/9 1/4 1/3 1/5 4/15 

1/5 1/5 1/6 1/6 

4/15 1/6 2/9 

1/7 1/7 

4/21 

(c.8) 
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17-1 - -1 (c,9) 
Q =R .Q .R e e 

met voor Qe: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- E. I.t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q = __ e. 
e 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X e 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 6 0 2 4/3 3 2 

0 0 0 0 0 0 0 

12 0 3 2 6 4 

symmetrisch 0 0 0 0 0 

4/3 I 2 3/2 

4/5 3/2 6/5 

4 3 

12/5 

(c. 10) 
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SUMMARY 

This thesis presents a few methods for the approximate analysis 

of complex, linear dynamic problems. 

The approximations are based on variational principles, in combination 

with finite element techniques. 

The following items are discussed: 

(a) Starting from an extension of the Hu and Washizu principle and the 

Hamilton principle, a general scheme is developed, making possible 

the generation of various variational principles. Particularly a 

displacement formulation is considered. 

(b) Discussion of the so-called spatial discretisation. This implies 

the approximation of the continuous system by a discrete system, 

based upon a set of ordinary differential equations. Most of the 

attention is paid to the development of efficient procedures for 

the calculation of eigenvalues and eigenvectors. Some guide-lines 

for the use and information on the accuracy of a reduction-method 

are presented. 

(c) Finding approximations by discretisation in space and time (so

called total discretisation). The methods are compared with fini

te difference techniques to determine accuracy and stability. 

The following concluding remarks can be made in connection with item 

(a): 

al: As in the static case, a systematic procedure has been developed 

to formulate the dynamic problem in a variational formulation.Of 

vital importance hereby is the uncoupling of velocity and impulse. 

a2: Each of the principles can serve as a basis for the construction 

of approximations. In the case of a finite element approach also 

hybrid or mixed formulations are possible. This makes it possible 

to select the.most suitable method for a class of problems. 

a3: The method selected admits of the full use of the advantages that 

go with the finite element method. 
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The conclusions regarding item (b) are: 

bl: The analysed reduction scheme makes use of acquired knowledge of 

the dynamic behaviour of the system. The accuracy of the method 

is investigated. 

b2: Assuming sufficient understanding of the dynamic bahaviour of the 

system, important eigenvalues and eigenvectors can be calculated 

in a very efficient way. 

b3: If higher accuracy is desired, the extension of this reduction 

scheme offers a good iterative method. 

The conclusions regarding item (c) are: 

cl: The presented approximation method, based on the displacement for

mulation offers good results with some distinct advantages over a 

finite difference method. 

e2: Analysing continuum problems gives free play in the mesh generation. 

For instance, in the case of wave propagation problems good results 

are to be expected • 

c3: On the one hand the systematic procedure enables existing methods 

to be evaluated, on the other, it offers possibilities of develo

ping new approximation methods. 
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1968 - mei 1969 was hij werkzaam op het Natuurkundig Laboratorium van 

de N.V. Philips voor het verrichten van onderzoek op het gebied van 

warmtetransport- en buffersystemen waarna de militaire dienstplicht 

werd vervuld. In september 1970 begon hij de studie voor werktuigbouw

kundig ingenieur aan de Technische Hogeschool te Eindhoven. De eind

studie werd uitgevoerd onder leiding van prof. dr. ir. J.D. Janssen. 

In februari 1974 behaalde hij met lof het diploma werktuigbouwkundig 

ingenieur. Sinds maart 1974 is hij als wetenschappelijk medewerker in 

langdurig tijdelijk dienstverband werkzaam in de groep technische me

chanica van de Technische Hogeschool te Eindhoven, in welke funktie 

hij naast het geven van instrukties en begeleiden van afstudeerders 

tijdens hun eindstudie, in staat werd gesteld het in dit proefschrift 

beschreven onderzoek te verrichten. 
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STELLIN&EN 

1. De bewering van Bailey dat,door het hanteren van "Hamilton's Law of 

Varying Action" bij de konstruktie van benaderingsoplossingen voor 

elasto-dynamische problemen,geen kennis omtrent de theorie der diffe

rentiaalvergelijkingen aanwezig hoeft te zijn, is niet steekhoudend. 

Bailey, C.D.: Application of Hamilton's Law of Varying Action, 

AIAA Jnl, vol. 13, no. 9,1154-1157, 1975 

~. Variatieprincipes,zoals het principe van Hamilton,kunnen een veel 

actievere rol spelen bij bet konstrueren van benaderingsoplossingen 

voor het gedrag van elasto-dynamische problemen dan gewoonlijk bet 

geval is. Verschillende andere gebieden van de fysica bieden een lei

draad voor deze actievere rol, 

Vujanovic, B., Djukic, DJ.: On one variational principle of 

Hamilton's type for nonlinear heat transfer problem, Int. Jnl. 

Heat l~ss Transfer, vol. 15, 1111-1123, Pergamon Press, 1972 

~. De stoktermen die bij de afleiding van het variatieprincipe van Ha

milton optreden, behoeven, in tegenstelling met de bewering van Bai

ley, niet nul te zijn op grond van de regels der variatierekening'. 

Anderszins kunnen er 

stellen. 

redenen zijn om deze stoktermen nul te 

Bailey, C.D.: Application of Hamilton's Law of Varying Action, 

AIAA Jnl., vol. J3,no, 9,1154-1157, 1975 

~- Bij toepassing van de methode Ritz voor bet konstrueren van benade

ringsoplossingen op basis van de Hamilton-funktionaal eist Schlitt 

dat de aangenomen funkties en het integratie-interval zo gekozen 

worden dat de variaties nul zijn in de eindpunten van het interval. 

Deze onnodige handicap is mede een gevolg van het ondoordacht kie

zen van een variatieprincipe. 

Schlitt, D.W.: Hamilton's principle and approximate solutions 

to problems in classical mechanics, Am. Jnl. of Physics, 

vol. 45, no. 2, 205-207, 1977 



5. Het variatieprincipe van Hamilton is in het algemeen geen extremaal

principe. Voor een diskreet systeem kan aangetoond worden dat het een 

minimumprincipe is indien het tijdsinterval een zekere grenswaarde 

niet overschrijdt. 

~. Bij het hanteren van een reduktie-methode voor gediskretiseerde 

dynamische problemen is vooralsnog fysisch inzicht een zeer belang

rijke leidraad. 

~ Indien voor elasto-dynarnische problemen niet enkel benaderingen voor 

de primaire grootheden (bijvoorbeeld de verplaatsingen) van belang 

zijn, maar ook afgeleide grootheden (bijvoorbeeld de spanningen) 

bepaald moeten worden,is op de eerste plaats de keuze van de te han

teren methode van belang. Daarna is voorzichtigheid geboden bij dy

namische- en statische reduktie. 

ll. Voor het aanvaarden van een langdurig tijdelijk dienstverband aan 

een universitaire instelling zoals vastgelegd in het algemeen rijks

ambtenaren reglement, artikel 6 lid 2 sub f,moet de betrokken weten

schappelijk assistent nagaan in hoeverre de aldaar genoemde oogmer

ken zijn vertaald in een konkrete funktie-inhoud,gerelateerd aan de 

door hem, na beeindiging van het l,t.d, verband, gewenste verdere 

ontplooiing. 

~. Onderwijs en onderzoek aan universiteit of hogeschool is niet zonder 

meer gebaat bij een intensieve doorstroming van wetenschappelijk per

soneel. Noodzakelijk is dat een zekere kontinuiteit in de personeels

bezetting wordt bewaakt en dat tussen "blijvend" en "doorstromend" 

personeel een sterke diffusie van kennis en vaardigheid wordt bevor

derd door het optimaal integreren van onderwijs, onderzoek en maat

schappelijke behoefte op middellange termijn. 

1(). Een belangrijke oorzaak voor stagnering van interdisciplinair on

derzoek is niet het onderscheid tussen de bij de betrokken vakge

bieden behorende kennis en ervaring, maar het onderscheid tussen 

de verschillende werkmethoden bij het omgaan met deze kennis en 

ervaring. 



11. In het belang van bewoners van gezinsvervangende tehuizen voor ge

handicapten en van het daar werkzame begeleidend personeel dient door 

het verantwoordelijk lichaam veel aandacht besteed te worden aan 

opvang en motivatie van dat personeel. 

FIAD rapport; Reglement van arbeidsvoorwaarden en uitvoerings

regelingen voor de dagverblijven en gezinsvervangende tehui

zen voor gehandicapten, Stichting Federatie Instellingen 

Aanvullende zorg en Dagverblijven, 1977 

14 ~fAART 1978 A DE KRAKER 




