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INLEIDING 

In dit rapport worden enkele aspecten behandeld van numerieke oplosmet hoden van 
beginwaardeproblemen beschreven door gewone differentiaalvergelijkingen. De nadruk zal 
daarbij liggen op het st abiliteitsonderzoek van symmetrische set leselc van lineaire tweede 
orde vergelijkingen. Enkele wuwkeurigheidsaspecten zullen kort aangestipt worden. In 
hoofdstuk 1 worden enkele elementaire begrippen uit de lineaire algebra en numerieke 
wiskunde samengevat + Hoofdstuk 2 behandeld het st abiliteitsonderzoek. In hoofdstuk 3 
worden enkele concrete discretisatieschema's besproken. Enige aspact en van 
niet-symrnetrische en niet-lineaire systemen komen aan de orde in hoofdstuk 4. 
Hoofdstuk 5 sluit af met een concrtete toepassing van een van de behandelde integratie- 
schema's, 
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1. ELEMENTAIRE BEGRIIPPEN 

In dit hoofdstuk worden enkele elementaire begrippen uit de lineaire algebra en numerieke 
wiskunde samengevat. Hiervoor zal de volgende not atie gebruikt worden: 

a, A scalar 
a vector 
- a kolom 
A tensor 
- A matrix 

abt,> exacte waarde van a op t = nAt 

a n 
a 

benaderde w a r d e  van a op t = BLit 

partiële afgeleide vi111 a naar t 

1.1 Different ~ ~ v e r ~ e l i i k ~ ~ ~ n  

De algemene vorm voor een gewone lineaire 2e orde differen~i~lverg~~ijking is 

u + 2@rí + &?u = h(t) (1.1.1) 

met t de dempingsverhouding en w de ongedempte eigenfrequentie. Be oplossing van de 
gewone vergelijking wordt gevonden door substitutie van u=uoexp(pt). Dit levert de 

karakteristieke vergelijking 

(1.1.2) 

Afhankelijk urn de waâ,ïdzn var; de eigenwarden p kunner. brie geoden onderscheiden 
worden: 

I ) t > l  
(1.1.3) 
(l.í.4) 

(1.1.5) 

(i, 1.6) 
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3 ) û _ ( t < 1  ondergedempt 

u = uoexp(-(w)cos( ut + a) 

(1.1.7) 

(1.1.8) 

met a een willekeurige fasehoek. De eigenwaarden p bevinden zich altijd in het complexe 
linkerhalfvalk (inclusief de imaginaire as). Een lineair dynamisch systeem Toldoet aan het 
st else1 serni-gediscret iseerde bewegingsvergelij kingen 

dat ontstaat na ruimtelijke discretisatie van de partiële differentiaalvergelijkingen met 
behulp van bijvoorbeeld een eindige elementenmethode. && en K zijn in het algemeen 
symmetrisch, c niet. Dit stelsel van n 2e orde gewone differe~ti~lVergelijkingen kan 
desgewenst uitgedrukt worden in een stelsel van 2n le orde vergelijkingen door introductie 
van 

T E = lig 

De bewegi~gsvergelijking krijgt hierdoor de vorm 

n = G x  + g  

met de sgsteemmatrix G en belastingsvector g volgens 

(Li .ia> 

(1.1.11) 

(1 .i. 12) 

(1.1.13) 

De algemene uit drukking voor een lineaire k-stapsmethode is (Hughes,198û,p105) 
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(1.2.1) 

met I = cAtP+l de lokale afbreekfout; p is de orde van de methode, Wanneer 1 
verwaarloosd wordt volgt het differentieschema waaraan de benadering B~ voor g(tn j 

voldoet: 

De globale afbreekfout is gedefinieerd ds 

= En -%On) 

(1.2.2) 

(12.3) 

De waarden van 1, pi en k in (1.2.1) definiëren de methode. Als k = l  is de methode een 

eenvoudige l-stapsmethode. Als aO=O is de methode expliciet, anders impliciet. Als ,+O 

voor i21 is het schema een achterwaarts differentieschema. Een voorbeeld van een 
l-stapsmethode is de gegeneraliseerde trapeziumegel: aO=-al=1, fl,=-û, f l  - B-1. 1- 

1.3 Convergentie 

De oplossing van de 

oplossing g(tn) als voor een vast tijdstip t,=nAt geldt: 

van de differentie vergelijking (1.22) convergeert naar de exacte 

1 im 
= 0 (1.3.1) 

Het equivalentie theorema van Lax stelt dat dit het geval is als voldaan is aan twee 
voorwaarden: 

i) Bet gediscret iseerde schema is consistent met de differentiaal-vergelijking, 
d.w.z. dat de lokale afbreekfout r evenredig is met Atp+' en diis dat r+O a.ls 

Het schema is stabiel 
A t 4 ;  
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(Richtmyer & Morton, 1967). Consistentie kan in het algemeen worden aangetoond door 
Taylor ontwikkeling van %+i rond un en substitutie in het schema. Op het aantonen van 

stabiliteit wordt in de volgende hoofdstukken ingegaan. 

1.4 Enige - stellingen uit de lineaire algebra 

Een willekeurige matrix A kan getransformeerd worden volgens (zie Mitchell & Griffit hs, 
1983) 

met & de agn. Jordan blokmatrices 

( 1.4.1) 

( 1 .42 )  
- J wordt de Jordan kanonieke vorm van A genoemd, De diagonaalelementen van J zijn de 
eigenwaden van A. Een bijzonder geval is het geval dat A symmetrisch is. In dat geval 
bevat Q de eigenvectoren van A, heeft A n reële eigenwaarden, n onafhankelijke 
eigenvectoren en de Jordan vorm reduceert tot een diagonaalmatrix. Een vector 2 wordt 
getransformeerd naar een nieuwe basis van eigenvectoren met 

E = Q-lg 

De spectrale radius 

(1 * 4.3) 

van A wordt gedefinieerd volgens 

PIA) = m y  IX;(A)l 
1 

Het is aan te tonen dat geldt 

{ 1.4.4) 

(1.4.5) 

met 11.11 een willekeurige matrixnorm. 

lineaire transformatie van de eigenwaarden X volgens 
Het bepalen van de spectrale radius wordt vaak vereenvoudigd door een gebroken 
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(1.4.6) 

De cirkel in het complexe vlak I X 151 wordt daardoor afgebeeld op het linker hdfvlak 
Re(z)(O. De karakteristieke vergelijking in X wordt daardoor getransformeerd naar de 
vorm 

n n-1 aoz +- alz + ..... + an ( 1.4.7) 

Het theorema van Routh-Hurwitz (Minorsky, 1982) zegt dat Re(z)(O (noodzakelijke eis 
voor stabiliteit) als 

a. 2 0 

en als  alle "leading principal minors" van de matrix Q 

D =  - 

"1 a3 
a. Y? a4 

"1 a3 
"0 "2 

O O al . * .  . . .  
, o  o o 

groter of gelijk aan nul zijn, d.w.2;. 

"1 2 0 

-a a 1 O etc. "1% o 3  

. . u  
. o  
* o  
. o  

* o  

(1.4.8) 

( 1.4 3) 

(1.4.19) 

(1.4.11) 
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2. STABILITEIT 

In dit hoofdstuk bomen twee methoden voor het aantonen van de stabiliteit van een 
integratieschema aan  de orde, De matrixmethode wordt uitgebreid behandeld, de von 
Weumannmethode slechts kort. 

Met de mat rixmet hode bunnen noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor stabiliteit 
van lineaire systemen gevonden worden. De algemene filosofie is om een of andere 
versterkingsfactor of -matrix te definiëren die de groei van de globale afbreekfout 
bepaalt, Vervolgens wordt aangetoond dat deze fout begrensd is doordat de norm van de 
ver~terkingsmat rix begrensd is. De invloed van de externe belasting (rechterlidvect or) en 
de b e ~ n ~ ~ ~ r w ~ r d e n  worden in dit rapport buiten beschouwing gelaten. 

stappen gedaan worden: discretisatie van de tijdafgeleiden, decompositie van het systeem 
in de eigenmodes (diagonalisering van de matrices) en omschrijven vm het stelsel naar 
een versterkingsmatrrixvorm, De volgorde waarin deze stappen gezet worden is niet 
essentieel belang. Van geval tot geval kan de meest eenvoudige strategie gekozen worden. 
Hieronder een voorbeeld gegeven van een veelgebruikte werkwijze (Bat he & Wilson, 
19’76). 

Om van de b~wegingsvergelijkin~ tot een stabiliteitscriterium te komen, moeten drie 

Er wordt uit gegaan van de ~ewe~ngsverge~~ jk ing 

(2.14 

- M en E zijn symmetrisch, c in het algemeen niet. Vervolgens wordt het ongedempte 
eigenw~rdeprchleem 

(K - PU)lt = 0 (2.1.2) 

opgelost. Voor de demping wordt een zodanige aanname gedaan dat c symmetrisch 
wordt;, Er  kan bijvoorbeeld zgn. proportionele of Rayleighdemping verondersteld worden: 

(2.1.3) 

Substitutie in (2.í.1), diagonalisatie en transformatie van het stelsel naar een basis van 
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eigenvectoren volgens ( ~ 4 . 1 )  en (1.4.3) leidt tot het ontkoppeld stelsel 

I 

Met A = diag{2witi} en i& = diagijbi}, pi=$. Een enkele mode hiervan wordt 

beschreven door 
-c 

7 + 2&4 + +y = g (2.1.5) 

Deze vergelijking - wordt gediscret iseerd met een k-st apsmet hode (1.12.2) en vervolgens in 
matrixvorm geschreven, Het homogene gedeelte levert dan het stelsel 

= a z  %+I -3 
(2.1.6 j 

De structuren van de kolom 2, en matrix A zijn afhankelijk v m  de gekozen 
discretisatiernethode. gn bevat k, 2k of 3k elementen (zn, ....., Zn-k+1) , (zn, in, .... ., T 

2kx2k of 3kx3k versterkingsmatrix. 

schrijven tot de vorm (21.6). De exacte oplossing voldoet aan 
In alle gevallen is de homogene vergelijking van het benaderde stelsel is om te 

Met de definitie voor de globale afbreekfout (1.2.3) volgt 

Voor de initiële globale afbreekfout ~(û) geldt 

( 2. I. 7 )  

(2.1.8a) 
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5 4;1tt~01t (2.1.8b) 

4;1 is de machineonnauwkeurigheid, S = Ane(0) heet de onvermijdbare fout. A is de 
rersterkingsmatrix die de groei van de globale afbreekfout bepaalt. Uit (2.1.8) is in te 
zien (bewijs volgt later) dat voor stabiliteit moet gelden 

IIAnIJ 5 constante 

ofwel 

Vn (2. 1. 9a) 

I t  

met I}.il een willekeurig te kiezen norm. Als er tenminste een norm bestaat waarvoor 
(2.1.9) geldt is het systeem stabiel. Wanneer voor if.I[ de spectrale radius wordt gekozen 
(zoals gebruikelijk) blijkt hieraan te worden voldaan als 

1) dA) L 1 
2) meervoudige eigenwaarden A@) < 1 

(2.1.10) 
(2.1.11) 

Een matrix die aan (2-1.10) en (21.11) voldoet heet spect~aak ~ t a ~ ~ ~ k ( ~ u g h e s ,  1983, ~ $ 8 ) .  
Voor bijvoorbeeld een 2 x 2  matrix is dat als volgt in te zien: 

Als de eigenvectoren van a onafiankelijk zijn heeft Jn de vorm 

(2.1.12) 

(2.1.13) 

De eis (2.1.10) is in dit geval voldoende om te waarborgen dat AR begrensd is. Als A 
afhankelijke eigenvectoren heeft krijgt Jn de vorm 

(2.1.14) 
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n-1 De striktere eis (2.1.11) is dan noodzakelijk om zgn. zwakke instabiliteiten (n-1)X 
voorkomen. Het bovenstaande is ook te illustreren aan de hand van de gewone 
differentiaalvergelijking (1.1.1,). Wanneer pl#b krijgt de oplossing de vorm 

te 

(2.1. 15) 

zodat de versterkingsfactor A N exp[max(pl,p$ (voor grote n). De voorwaarde p<O is 

voldoende om stabiliteit te waarborgen. Indien p l=b  dan heeft en de v 
1- 

4 t n )  = (Cl+  nc2)exPtPnI (2.1.16) 

De eis ,KO is dan noodzakelijk, 

indien het gediscretiseerde stelsel consistent en stabiel is, verloopt als volgt: 
Het bewijs dat voor lineaire systemen voldaan wordt aan de convergentieëis (1.3.1) 

(consist entie) 

waarmee voldaan is aan (1.3.1). Dit is een bijzonder geval van het theorema van Lax. 

Veronderstel dat de oplossing (en daarmee de globale afbreekfout) te schrijven is in de 
vorm 

- -  Naast spect rak staldit eit worden ook iets andere st abiliteiesconcepten gehanteerd. 

11 z = c l P  (2.1 17) 

Dat dit geoorloofd is wordt plausibel gemaakt door (2.1.15) met X = c exp(p). Substitutie 
hiervan in het differentieschema levert een uitdrukking in A op als functie van de 
eigenwarden p van het systeem, de tijdstap At en de discretisatieparameters. De 
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conuergentieëis is nu 

I + l  L 1 (2.1.18) 

Deze eis is equivalent met (2.1,iO). Een schema waarvoor geldt dat voor alle 
eigenwaarden p en tijdstappen At voldaan wordt aan (2.1.18) heet A-stabiel (Hughes, 
1983, p108). A-stabiliteit is equivalent met onvoorwaardelijke spectrale stabiliteit als 
daarbij mogelijke zwakke instabiliteiten buiten beschouwing worden gelaten. Een 
belangrijk theorema is dat van Dahlquist: 

1) Een expliciete Aatabiele meerst apsmet hode bestaat niet; 
2) Een derde orde A-stabiele meerstapsmethode bestaat niet; 
3) De meest nauwkeurige tweede orde A-stabiele meerstapsmethode is de 

trapeziumregel (Hughes, 1983, ~ 1 8 9 ) .  
Een equivalent Ban voorwaardelijke spectrale stabiliteit is de eis dat een schema 
~ t ~ j ~ § ~ ~ b ~ ~ ~  is (Hughes, 1983, p108). Hierop wordt niet verder ingegaan. 

Bij wijze van voorbeeld wordt voor een eenvoudig geval, de centrale differentiemet hode, 
de stabiliteit onderzocht. We gaan uit van de algemene homogene vergelijking 

u 4- 2&il-4- J u  = o ( 2 . 2 4  

Toepassing van de centrale differenties 

levert 

+ {At2d  - 2}u + {i - AtEw}un - {I + AttU/)un+l n 

(2.2.2) 

(2.2.3) 

(2.2.4) 

In matrixvorm geschreven is dit 
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tw De karakteristieke Tergelijking is 2-At d 
met a =  r x q T b = r + n t l w  

X 2 - a X + b = 0  

Transformatie van het gebied 1 X f 31 naar het complexe linker halfvlak met 
X = (l+z)/(l-z) geeft 

(l+a+b)z2 + (2-2b)z + (l*+b) = O 

Toepassing van het Rout h-Hurwitx theorema geeft 

l + a - + b i O  
2 - 2 b 2 O  
(2-2b)(l-a+b) 2 O 

(2.29) en (2,210) leveren slechts triviale relaties. Uit (2.23) volgt 

wAt 0 2  

(2.2.5) 

(2.2.6) 

(2.2.7) 

(2.2.8) 
(2.29) 
(2.2.10) 

(2.2.11) 

Dit wordt het Courant-criterium genoemd. De demp~n~verhouding E is in dit geval dus 
niet van invloed op de stabiliteit. In het algemeen zal dit wel het geval zijn. 

Voor andere methoden kan dezelfde werkwijze gebruikt worden. Helaas is het 
opstellen van de versterkingsrnatrix en het analytisch bepden van de eigenwaarden vaak 
zeer arbeidsintensief* Als alternatief kunnen in dergelijke gevallen voor een gegeven set 
parameters de eigenwaarden numeriek bepaald worden, Het uitvoeren van een 
parameterstudie vereist in dat geval vaak een groot berekeningen. 

2.3 Von Neumaanmet hode 

De Von Neumannmethode (ook Fouriermethode genoemd) is ontwikkeld voor onderzoek 
van stabiliteit van eindige differentieschema's voor de integratie van partiële differentiaal- 
vergelijkingen en wordt hier volledigheidshalve kort besproken (zie verder Mitchell & 
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Griffiths, 1980, p38 e.v. en Richtmyer & Morton, 1967). Beschouw bijvoorbeeld de 
eendimensionale diffusievergelijking 

al a2u 
at=,, 

u(0,tj = u(1,t) = o 
u(x,O) = u. 

De vergelijking wordt gedisretiseerd met 

U. J,nfl = + dUj+i,n + Uj-i,n ) 

(2.3.1) 

( 2.3.2) 

met stapgrootte Ax en tijdstap At.De globale afbreekfout wordt ontwikkeld op het 
domein [@I] in een Fourierreeks met componenten 

(2.3.3) 

waarbij geeist wordt dat IA f <1. Substitutie van E in het differentieschema (2.3.2) geeft 

A = 1-4asin25 (23.4) 

waaruit volgt dat voor 

o < Q 5 0.5 (2.3.5) 

het schema onvoorwaardelijk stabiei is. Het voordeei. van de von ~ ~ u ~ ~ n ~ e t ~ ~ ~ ~  is dat, 
naast het resultaat (2.3.51, de dispersierelatie van het discrete systeem verkregen wordt. 
Hiermee heeft men gedetailleerd inzicht in het gedrag van het schema als functie van 
frequentie en be relatie tussen ïrrimtelijke en tijddiscretiscbtie (zie bijaoorbeeld Hzgebeuk, 
1980). De methode is minder geschikt voor toepassing bij de eindige elementen methode. 
De vaak onregelmatig gevormde domeinen en niet-equidist ant e gridpunt en maken het 
uit voeren van de Fourierontwikkeling moeilijk. 
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3. TWEEDE QRDE DISCRETISATIESCHEMA'S 

In een betrekkelijk willekeurige volgorde zullen een aantal integrat ieschema's worden 
beschreven. Aan het slot van het hoofdstuk volgt een korte evaluatie van de methoden, 

bewegingsvergelijking (1.1.9). De niet-isymmetrische dempingsmatrix wordt voor het 
stabiliteitsonderzoek verwaarloosd of van de vorm (2.1.3) verondersteld. Doordat het 
st else1 symmetrisch is, heeft het n onafhankelijke eigenvectoren en kan gediagonaliseerd 
worden volgens (1.4.1). De matrixmethode is daarom bruikbaar voor het 
st abiliteitsonderzoek bij dergelijk systemen. 

Er wordt uit gegaan van de dgemene semi-gediscret iseerde lineaire 

Newmark-algoritmes hebben de algemene vorm 

(3.1.1) 

(3.1.2) 

(3.1.3) 

met %, v en a 

voorkomen op tn en t 

de stabiliteit en de nauwkeurigheid van de methoden. Een expliciete algemene 
uitdrukking voor de lokale afbreekfout is moeilijk te geven, Samengevat kan echter 
gesteld worden dat als y=0.5 de methode tweede orde nauwkeurig is en eerste orde 
muwkenrig ab $0.5 fHq$es, 1983, ~ 8 5 ) ;  Enkete speciale gevallen van de 
Newmark-met hoden zijn: 

k0.25 ,  y=0.5 

,8=1/6, y=û.5 

F l f 1 2 ,  

@=O, i 0 . 5  

benaderingen voor g(tn), &(tn) en íi(tn). Aangezien er alleen waarden -n -n> 

gaat het om l-stapsmethoden. De parameters pen y bepalen n + l  

Trapeziumregel: impliciet, onvoorwaardelijk stabiel, tweede 
orde nauwkeurig; 
Lineaire versnellingsmet hode: impliciet) voorwaardelijk stabiel, 
tweede orde nauwkeurig; 
Fox-Goodwin methode: vierde orde nauwkeurig, impliciet, 
voor waardelijk stabiel; 
Centrde differextiernet hode: voorwaardelijk stabiel, tweede 
orde nauwkeurig, expliciet als &$ en C diagonaalmatrices zijn. 
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De stabiliteit kan aangetoond worden op een van de manieren die in 52.1 beschreven zijn. 
Hughes (1983) handelt als volgt: 1) ontkoppeling van het stelsel tot een scalaire tweede 
orde diilerentiaalvergelijking, 2) discretisatie, 3)  omschrijven tot een matrixvorm yolgens 

met 
- A = 

1+At 2@J 2 8  t 2j3(w 

Atyw2 1+2Aty(w 

(3.1.4) 

(3.1.5) 

(3.1.6) 

(3.1.7) 

Bathe & Wilson (1976) schrijven het stelsel in een equivalente vorm van een 3 x 3  
versterkingsmatrix. Het eisen van spectrale stabiliteit van A levert als voorwaarden: 

onvoorwaaxdelij k: 

voor waardelij k : 

(3.1.8) 

(3.1.9) 

In het algemeen is het gewenst dat het schema vooral de hogere modes van het systeem 
dempt. Dit stelt iets striktere eisen am ,8 en y nl: 

onvmrwaardelij k: 

roorwaardelij k: 

(3.1.10) 

(3.1.11) 
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Het belang van deze striktere eisen wordt geîlustreerd door figuur 3.1. Wanneer ,8 
gekozen wordt volgens (3.1.8) is het schema inderdaad stabiel (p@)<i), maar in een 
aantal gevallen verloopt het spectrum niet monotoon: een frequentieband midden in het 
spectrum wordt sterker verzwakt dan de hogere modes. Soms worden de hogere modes 
zelfs helemaal niet verzwakt. Wanneer ,û bovendien voldoet aan (3.1.11) worden ook de 
hogere modes weggefilterd, hetgeen in de praktijk vaak wenselijk is. 

Het aanbrengen van numerieke demping betekent bij een Newmark-algoritme dat 
y>O.5. De nauwkeurigheid van het schema is dan van de eerste orde. Toevoegen van 

demping gaat dus sterk ten koste van de nauwkeurigheid. In het vervolg van dit 
hoofdstuk worden enkele andere methoden besproken die dit nadeel niet hebben. 

t h d e  van Noubolt 

De methode van Houbolt is een van de oudste methoden. De methode is een 
3-stapsmethode en is gedefinieerd door 

(3.2.1) 

(3.2.2) 

(3.2.3) 

Omschrijven naar matrixvorm levert een 3x3 versterkingsmat rix (zie Bathe & ~ ~ i l s o n ,  
1976, ~348) .  De methode is onvoorwaardelijk stabiel en tweede orde nauwkeurig. Als 
- C = Q is de methode een achterwaartse differentiemethode en verwant met de methode 
van Park (93.3). De hogere frequenties worden sterk gedempt (zie fig 3.2)) hetgeen een 
voordeel kan zijn. Ook de lagere modes worden echter befnvioed, wat de nauwkeurigheid 
verminderd. !Af;ar,necr e n  sterke demping vereist is verdient daarom de methode van 
Park de voorkeur (Hughes, 1983, ~ 1 1 4 ) .  

3.3 Methode van Park 

De methode van Park is een A-stabiele ktapsmethode met tweede orde 
nauwkeurigheid. De methode wordt gedefinieerd door (12.2) met 
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Omdat alleen ,bo% is het een achterwaarts differentieschema. De methode heeft goede 

nauwkeurigheid in de lage frequenties en sterke demping van hogere modes (fig 3.2). 

3.4 Wilson-@ methode 

De funds-mentele aanname bij de Wilson4 methode is dat de versnelling lineair verloopt 
over het interval [t;t+OAt] met @l. De methode wordt gedefinieerd door het schema 

(3.4.3) 

f 3.4.4) U - U + Baton +- g82At2% 1 + (%+I -%}E 83 At2 -n+B--n 

Het schema kan worden omgeschreven in een 3 x 3  versterkingsmatrixvorm. Voor -1.366 
blijkt het schema onvoorwaardelijk stabiel te zijn (Wilson & Bathe, 1976, p350+355). Om 
ongewenste bandfiltereffecten (vergelijkbaar met die bij de ~ e w m a r ~ ~ h e m a ' s )  te 
voorkomen, is het beter om O 2 1.420815 te kiezen (Hughes, 1933, plf6). De spectrale 
eigenschappen zijn weliswaar gunstiger dan die van Houbolts methode, maaz de 
collocatieschema's, die in de volgende paragraaf te behandeld worden, leveren op hun 
beurt weer betere resultaten (Hughes, 1983, pii8). 

Collocat ieschema's zijn een generalisatie van de Newmarkschema's en de Wilson-8 
met hode. Ze worden gedefinieerd door 

(3.5.1) 

(3.52 j 

(3.5.3) 

(3 * 5.4) 

(3.5.5) 
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gecombineerd met (3.1.2) en (3.1.3). û wordt de collocatieparameter genoemd. Het schema 
kan geschreven worden in de vorm van een tweede orde htapsmethode of, wat 
equivalent is, in de vorm van een 3 x 3  versterkingsmatrix. Als 8=1 vereenvoudigt het 
schema tot het Newmxk-schema; de combinatie @=1/6 en y=l/2 levert de Wilson4 
met hode. De dempingseigenschappen van het schema blijken optimaal te zijn als ,8 en y 
gekozen worden volgens tabel 3.1. De methode is dan onvoorwaardelijk stabiel en heeft 
goede dempingseigenschappen (vrij veel demping van hoge modes, weinig be învloeding 
lage modes, geen bandfiltering, zie fig 3.2). In dat geval spreekt men van optimale 
collocatieschema's. *4ls y=1/2 is de nauwkeurigheid orde twee. Derde orde 
nauwkeurigheid is mogelijk voor /%=E - 7 6f tri); de stabiliteit is dan echter slechts 

voorwaardelijk. Zie verder (Hughes, 1983, p114 e.v.>. 

1 1  

De eigenschappen van de *methode zijn min of meer vergelijkbaar met die van de 
collocat ieschema's, De algemene vergelijking is 

in combinatie met (3.1.2) en (3.1.3) (Hughes, 1983, p119 e.v.>. Als -0 gaat het schema 
over in het Newmarkschema. Als de parameters zo gekozen worden dat cy E [ T O ] ,  

y=( 1-2a()/2 en @=(i-cy)2f4 dan is het schema onvoorwaardelijk stabiel en tweede orde 
nauwkeurig. Als Q-O BGI@ dan de trapeziumregel. Vermindering van cy verhoogt de 
numerieke demping van de hogere orde modes (met behoudt van tweede orde 
nau~~keurigheid). De dempingseigenschappen zijn gunstig en min of meer vergelijkbaar 
met die i i a ~  de co!locatiesch?ema's (zie fig 32). 

1 

In figuur 3.2 tfm 3.4 worden de spectrale eigenschappen van de trapeziumregel, de 
methoden van Houbolt en Park en de collocatie- en *methoden vergeleken. Op de 
trapeziumregel na dempen alle schema's de hogere modes, de methoden van Houbolt en 
Park het sterkst (fig 3.2), hetgeen karakteristiek is voor achterwaartse differentie- 
schema's. Bij een goed gekozen set v m  paramters verloopt het spectrun bij alle methoden 
monotoon. De belnvloeding van de lagere modes is bij de methode van Houbolt en de 
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collocatieschema's het grootst (fig 3.3). Wat betreft de demping is de methode van Park 
het meest geschikt: zeer sterke demping van de hoge modes, kleinste beinvloeding van de 
lage. Daar staat echter tegenover dat de fasefouten juist het grootst zijn bij-de methoden 
van Park en van Houbolt (fig 3.4). Na afweging van de genoemde eigenschappen 
concludeert Hughes dat de ernethode (die hij zelf mede ontwikkeld heeft) de voorkeur 
geniet. Wanneer sterke demping van belang is, lijkt de methode van Park echter ook een 
zinvol alternat ief. 



1 
5 

0.24 
0.23 
0.22 
0.21 
0.20 
0.19 
0.18 
0.17 

1 

0.16 

0.4 

1 
1.021712 
1.04'7364 
1.077933 
1.1 14761 
1.159772 
1.215798 
1.287301 
1.381914 
1.420815 
1514951 

- 

I I 1 1 

0 
o.@ x 10-4 
0.27 x 10-3 
0.70 x 10-3 

0.27 x lo-' 
0.36 x 10-2 
0.77 x lo-' 

0.15 x 10-1 
0.21 x 10-1 

0.14 X lo-' 

0.13X lo-' 

0.032 
0.032 
0.033 
0.034 
0.036 
0.039 
0.ü43 
0.050 
0.060 
0.064 
0.075 

Tabel 3.1 Optimale parameters voor collocatieschema's en 
corresponderende waarden van numerieke dempin s- 
verhouding en relatieve periodefout (Hughes, 1983 'I 

P 

Figuur 3.1 Spectrale radius voor Newmarkmet hoden voor 
verschillende p (Hughes, 1983) 

10 

o 9  

O E  

O 7  

0 6  

P 
0 5  

0 4  

0 3  

O 2  
10-2 io-' ID' IO ' AVT lo 

Figuur 3.2 Spectrale radius voor a-met hoden, optimale 
collocatieschema's en methoden van Houbolt en Park 
(Hughes, 1983) 



Figuur 3.3 
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Numerieke dempingsverhouding 3 voor a-methoden, 
optimale collocatieschema's en methoden van 
Houbolt en Park (Hughes, 1983) 
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Figuur 3.4 Relatieve periodefout voor a-methoden, optimale 
collocatieschema's en methoden van Houbolt en Park 
(Hughes, 1983) 



22 

4. NIETSYMMETMSGHE EN NIET-LINEAIRE SYSTEMEN 

Het voorgaande heeft steeds betrekking gehad op lineaire symmetrische systemen. Voor 
dergelijke systemen is het relatief eenvoudig om de Eewegingsvergelijkingen te 
ontkoppelen in scalaire vergelijkingen, waardoor per mode de stabiliteit onderzocht kan 
worden. De matrixmethode, beschreven in hoofdstuk 2, is hierop gebaseerd. 

Voor niet-lineaire enfof niet-symmetrische systemen is deze methode niet 
toepasbaar. Voor niet-lineaire vergelijkingen is het soms nog mogelijk om deze te 
lineaxiseren rond een werkpunt. Indien het gelineariseerde systeem symmetrisch is of met 
een symmetrisch systeem te benaderen is (naar analogon van (2.1.3)) kan de stabiliteit 
rond het werkpunt nog op dezelfde wijze als voorheen behandeld worden. Uiteraaxd geeft 
een dergelijk lokaal ~tabili teitsonderz~e~ geen uitsluitsel over globale stabiliteit. 

Als linearisatie niet goed mogelijk is of als de het systeem essentieel 
niett;ymmetrisch is, moet gebruik gemaakt worden van andere stabiliteitsconcepten en 
onderzoeksmethoden, Een voorbeeld daarvm is de energiemethode, die hier am een 
eenvoudig voorbeeld gedemonstreerd wordt (uit Mitchell & Griffit hs, 1980). 

Beschouw de eendimensionale diffusievergelijking 

au a2u 

U(0,t) = U(1,t) = o 
“=z 
u(x,O) = u. 

De vergelijking wordt gedisret iseerd volgens de eindige dif€erent iemet hode met 

met stapgrootte Ax en tijdstap At en u. 

Vermenigvuldiging met u en integreren over x leidt tot 

de benadering voor u(jAx,nAt). 1 ,n 

Partiële integratie geeft 
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1 1 
u 2 d x = -  [$]2dx<0 

O 

Hieruit volgt 

1 1 1 
1 u2(x,t) dx 5 I u2(x,0) dx = 1 P(x) dx (4.7) 
O o o 

De grootheid 1 u2(x,t) dx blijft dus begrensd als t+m. De integraal wordt de energie 
genoemd, waarnaar de methode genoemd is, maar heeft niet noodzakelijk verband met de 
fysische energie van het systeem (afhankelijk van de fysische betekenis van u(x,t)). De 
gedachte achter de methode is om aan te tranen dat ook de 'energie' van de globale 
afbreekfout 

Ax E 
j 

E. 
1:n 

2 

begrensd blijft. Na enig rekenwerk blijkt dit voor het schema (4.4) het gevd te zijn a l s  

0 < CE < 0.5 ~ ~ ~ i t c h e l l k  Griffiths, 1980, p46). 

In tegenstelling tot bij de matrixmethode is er echter geen algemeen recept te geven voor 
de toepassing op meer algemene problemen. De toepasbaarheid hangt daarom sterk af van 
de inventiviteit van de gebruiker  itchel ell & Griffiths, 1980, ~ 1 1 5 ) .  Hughes (1983) past 
energiernethoden onder andere toe op gepartioneerde stelsels. Nadere bestudering hiervan 
lijkt zeer zinvol. 

De ~ ~ ~ r ~ ~ ~ r n ~ ~ ~ o d e  is op een veel groter gebied toepasbaar dan de matrixmethode. 
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5. TOEPASSING cl-METHODE 

In dit hoofstuk wordt een toepassing van de +methode enigszins uitgewerkt voor een 
(licht) niet-lineair probleem. Beschouw de situatie in figuur 5.1. Een stijve plaat is 
scharnierend opgehangen in een stromende vloeistof. De situatie is een sterk gest yleerde, 
tweedimensionale, aorta plus aortaklep, Op de plaat werken de zwaartekracht en de 
kracht die uitgeoefend wordt door de vloeistof. De algemene bewegingsvergelijking is 

c2ü + cl6 + cou = d sin(u) -+ f 

Met ci en d p r o b ~ e e ~ ~ h a n ~ e l i j k e  constanten, u de hoek van de plaat met de normaal en f 

de vloeistofkracht. Discretisatie met de ernethode geeft 

De niet-lineaire sin(u)-term wordt gefineariseerd m.b.v. (5.3). Dit geeft 

n+l U = un + du 

= un + At iin + û(At2) 

sin(u ) = sin(un+du) n+l 
= sin(un)cos(du) + cos(un)sin(du) 

N sin(un) + cos(un)du 

= sin(u-) + cos(u-)Atii + Q(At2> 
I1 I1 Il 

als geldt du << 1. Subsitutie van (5.6) en uitwerken van (5.2) t /m (5.4) geeft 

k 
~TF 'n+i = (l+or)fn+i - afn + d sinju,) 

+ ( k ~ - ( i + a ) ( l - ~ ) c l A t )  iin 
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S l t u z  

Figuur 5. i Gestyleerd tweedinlensionaal model van de aortaklep 
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