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HOOFDSTUK 1 .  

Algemene inleidinze 

1.1. Motieven en  ov e rz i ch t  van de _ _  s t u d i e .  ~ 

Huidige stand. 

Bij het ontwerpen van moderne konstrukties doet zich in toenemende 
mate de behoefte gevoelen naast het ~ analyseren - ~ ~~ van ~~ sterkte ~ en stijfheid 
van het statische model ook het dynamisch gedrag van deze konstrukties 
in de analyse te betrekken. 

Dit is onder meer een gevolg van de situatie dat bij een groot aan- 
tal van deze konstrukties de daarin een rol spelende dynamische feno- 
menen in toenemende mate niedebepalend zijn bij het verwezenliiken -~ ~~~ -~ van' ~ 

de kriteria waaraan voldaan moet worden met het oog op veiligheid, 
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid etc. 

~~ ~~ ~ 

Ten aanzien van met name de statische analyse is hierbij de methode 
der eindige elementen een zeer nuttig gereedschap gebleken. Deze ana- 
lysemethode voor statische problemen fis uitgebreid tot het dynamische 
domein door het in rekening brengen van de traagheidskrachten van 
d'Alembert waardoor het dynamisch probleem in feite teruggebracht wordt 
tot een quasi-statisch probleem. Toepassing van deze methode voor sta- 
tische problemen leidt tot een stelsel algebraïsche vergelijkingen tus- 
sen de diskrete grootheden van het systeem waarmee het gedrag van 
het systeem benaderd wordt. Voor een dynamisch probleem daarentegen 
leidt dit tot een stelsel gewone differentiaalvergelijkingen in deze 
diskrete grootheden met als onafhankelijke variabele nog de tijd. Voor 
de oplossing hiervan kunnen verschillende wegen gevolgd worden zoals 
ontkoppeling in de zogenaamde eigentrillingsvormen (model 
of via (direkte numerieke integratie. 

analysis), 

Doelstellingen van het onderzoek. 
- 

~~ 

Het belangrijkste facet van het onderzoek is Bet verkrijgen van inzicht 
-~ 

in 
lossingen voor komplexe elasto-dynamische problemen, met als uitgangs- 
punt een variatieformulering of een stelsel van variatieformuleringen. 
Hierbij dient ook aandacht te worden besteed aan de achtergronden van 
de bij de praktische uitvoering van deze methoden aan het licht treden- 
de problemen. 

en/of ontwikkelen van methoden voor het bepalen van benaderingsop- 

Daarvan afgeleid kan als nevendoelstelling gezien worden het op ba- 
sis van bovengenoemd inzicht op konsistente wijze konstrueren van nu- 
meriek gereedschap voor deze klasse van problemen, ofwel het aangeven van 

~ ~ 

-~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ 

~ ~ ~~ ~ -~ 
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de wegen waarlangs dit zou kunnen geschieden. 

Uitgangspunten. 
De methode der eindige elementen voor de analyse van het statisch ge- 
drag van een konstruktie en de quasi-statische uitbreiding voor de ana- 
lyse van het dynamisch gedrag daarvan is veelal gebaseerd op een stel- 
sel van variatieprincipes met als belangrijkste representanthet-principe van 

_ _  ~~ 

minimale &t-en&le ene-gie zoals onder andere beschreven-door Przemieniecki 
c11. 

Er zijn verschillende redenen om als uitgangspunt voor de konstruk- 
tie van benaderingsmethoden te kiezen voor een variatieformulering in 
plaats van een differentiaalformulering. 
De meest belangrijke zijn: 

* 
van lager orde dan in de daarbij behorende differentiaalformulering, 
hetgeen impliceert dat benaderingsoplossingen gezocht en gevonden kun- 
nen worden binnen een grotere klasse van funkties. Tevens houdt dit in 
dat een via een gekozen diskretiseringsmethode bepaald diskreet model 
het fysisch gedrag in het algemeen beter beschrijft dan het geval is 
indien men dezelfde diskretisering zou kombineren met de differentiaal- 
formulering (zie o.a. L21). 

In een variatieformulering komen in het algemeen afgeleiden voor 

* 
behandelen als zogenaamde natuurlijke randvoorwaarden hetgeen aanzien- 
lijke voordelen met zich mee kan brengen. 

Deze opzet biedt de mogelijkheid gekompliceerde randvoorwaarden te 

* 
tingen in rekening gebracht kunnen worden. 

De eenvoud waarmee op konsfctente wijze willekeurige volume belas- 

* Meerdere equivalente formuleringen mogelijk zijn waardoor een vanaf 
het begin sterk probleem gerichte aanpak mogelijk wordt. 

* Bij het uitwerken van het variatieprincipe met als diskretiserings- 
mechanisme de methode der eindige elementen veel meer vrijheid bestaat 
bij het definiëren van de oplossingsruimte (keuze en verdeling van de 
elementen) waarbinnen een benaderingsoplossing gezocht zal worden. 
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Bij analyse van dynamische problemen via de methode der eindige ele- 
menten wordt in het algemeen slechts ten dele gebruik gemaakt van boven- 
genoemde voordelen. Immers indien wordt afgezien van analytische oplos- 
sing van het resulterend stelsel gewone differentiaalvergelijkingen 
wordt voor het bepalen van benaderingsoplossingen hiervan veelal ge- 
bruik gemaakt van een differentiemethode. 

Echte dynamische variatieprincipes zoals het variatieprincipe van 
Hamilton voor elasto-dynamische problemen hadden tot voor kort eigen- 
lijk enkel theoretische waarde, een praktische toepassing, namelijk uit- 
gangspunt voor een benaderingsmethode werd niet onderkend , hetgeen wel 
het geval is voor analoge formuleringen 
onder andere bij de analyse van niet-lineaire warmtetransportproblemen 
zoals beschreven door Vujanovic e,a. L31. 

in andere gebieden van de fysika 

Variatieprincipes voor de dynamikalivan kontinua. 
In dit rapport wordt een methode ontwikkeld waarmee het moge- 

lijk is het algemene dynamische probleem te formuleren in de vorm van 
een variatieformulering, verwant aan het variatieprincipe van Hamilton. 

In hoofdstuk 2 wordt deze formulering afgeleid en aangegeven op welke wijze 
venals bij statische problemen (zie o.a. Pian 141) kan komen tot 

equivalente variatieformuleringen. De zogenaamde formulering in de ver- 
plaatsingen staat hierbij centraal. 

.. 
TT uitgzcrnde ' VBLL deze foïiïì~lerlng wordt Ln fioûfctstük 3 ûp fûr-mele w ~ j z e  

aangegeven hoe men, door als diskretiseringsmechanisme de methode der 
eindige elementen te hanteren, kan komen tot methoden voor het bepalen 
van benaderingsoplossingen voor de dynamika van kontinua. 

Hierbij worden twee mogelijkheden behandeld namelijk "geometrische 
diskretisering" welke enkel betrekking heeft op de wijze waarop de rele- 
vante veldgrootheden afhangen van de ruimtelijke koördinaten, en to- 
tale diskretisering" waarbij uitspraken gedaan worden over de wijze 
waarop deze relevante veldgrootheden afhangen van de ruimtelijke koör- 
dinaten en de tijd. 

I ?  

Het konstrueren . .  van benaderingsmethoden. 
Voortbouwend op de formele beschrijvingswijze in hoofdstuk 3 wordt 

in hoofdstuk 4 de methode der geometrische diskretisering verder uit- 
gewerkt waarbij de aandacht zich voornamelijk zal koncentreren op één 
belangrijk aspekt van het oplossingsproces namelijk de ontkoppeling in 
eigentrillingsvormen. 
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Aangetoond zal worden op welke wijze deze,ingeval van komplexe pro- 
blemen vaak kostbare en tijdrovende fase in het oplossingsproces verwe- 
zelijkt kan worden. Centraal hierbij staat de statische- of Guyan-reduktie. 

In de hoofdstukken 5 en 6 komt vervolgens de methode der totale dis- 
kretisering aan de orde als methode voor het bepalen van benaderingsop- 
lossingen voor het dynamische probleem. Met name wordt aandacht besteed 
aan stabiliteit en konvergentie van het proces en de overeenkomsten en 
verschillen met andere methoden. Aangetoond wordt dat een speciale 
variant van deze klasse van methoden identiek is met een veelvuldig ge- 
hanteerde, bestaande differentiemethode. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 7 een aantal problemen gepresenteerd 
die met een op de beschreven methode gebaseerd rekenprogramma zijn ge- 
analyseerd. Hierdoor worden de mogelijkheden en grenzen van de in h e t  

-onderzoek ontwikkelde methoden geïllustreerd. 
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1.2 Enige de f in i t i e s  en vaak gehanteerde symboZen. 

In dit rapport  wordt aan een aantal symbolen soms een dubbe- 
le betekenis toegekend. Bij de afleiding van de variatieprincipes 
welke ten grondslag liggen aan de gepresenteerde benaderingsmethoden 
spelen deze symbolen de rol van veldgrootheid en zijn afhankelijk van 

de ruimtelijke koördinaten en de tijd. Bij de uitwerking van de bena- 
deringsmethoden via de methode der eindige elementen betekenen genoem- 
de symbolen vaak diskrete funktiewaarden van deze veldgrootheid of 
vektoren bevattende een aantal van deze diskrete funktiewaarden. 

Bij dit laatste wordt intensief gebruik gemaakt van matrixnotatie. 
Daarbij worden de volgende afspraken gehanteerd: 

- Een matrix wordt vrijwel steeds aangegeven met een hoofdletter, 
eventueel gevolgd door een of meer indices. 

- Als A een matrix is met n rijen en m kolommen dan heet A van 
orde (nxm), ACM~,~. 

met ACi,j 1. 
- De komponent in rij i, kolom j van een matrix A wordt aangeduid 

- Een vektor wordt meestal aangegeven met een kleine letter, eventu- 
eel gevolgd door een of meer indices. 

n - Als b een vektor is met n reele komponenten dan geldt bER , zijn 
n 

d e  koiiii;oïienten natuUr?LJke getallen d2n b d  . 
- De ie komponent van de vektor b wordt aangegeven met bril. 
- Transponeren van matrices en vekotren wordt aangegeven met ', dus 

1 

ACi,j I= ACj ,<l. 

A.A-'=I , met voor I de eenheidsdiagonaalmatrix. 
-1 - Inverteren van een reguliere matrix wordt aangegeven met , dus 

- Daar waar sprake is van de norm van een matrix of vektor wordt 
~ ~~~ 

tenzij anders vermeld, de - nom bedoeld. 

Het aantal gehanteerde symbolen in dit proefschrift is erg groot 
terwijl aan verschillende symbolen soms een dubbele betekenis kan 
worden toegekend. Hierna volgt een lijstje met enkel de meest voorkomen- 
de en belangrijkste grootheden die bij de diverse afleidingen een alge- 
mene rol spelen. 
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v :  
s :  

'H : 
v :  
P 
w :  
T :  

'H : 
u :  

v :  
f :  

o :  

e :  

P :  
t :  

Q :  
: 

B :  

volume van een lichaam L 
buitenoppervlak van L 
funktionaal van Hu en Washizu 
potentiële energie funktionaal 
elastische energie 
kinetische energie 
hamilton-funktionaal 
verplaatsingsveld of verplaatsingsvektor 
snelheidsveld of snelheidsvektor 
belastingveld of belastingvektor 
spanningstensor 
rektensor 
impulsveld of impulsvektor 
tijd 
stij fheidsmatrix 
massamatrix 
demp ing sma t r ix 

Deze symbolen kunnen van een of meerdere indices voorzien zijn. 
Tenzij anders vermeld hebben deze indices de volgende betekenis: 

e : element 
t : totale konstrüktle 
s : subdomein 
th : theoretische oplossing 
b : benadering 

Terwille van de overzichtelijkheid en de beknoptheid van de in de 
diverse hoofdstukken aan de orde komende afleidingen wordt in die hoofdstukken 
in een aantal gevallen enkel de werkwijze en de formele resultaten gegeven. 

Verdere uitwerkingen en aanvullende informatie is opgenomen in de 
appendices A t/m G. 
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Een funktionaal formulering v o o ~  de dynamika vankontiaua. 

2.1 Inleiding. 

In de drie-dimensionale elasticiteitstheorie voor statische pro- 
blemen bestaan diverse variatieprincipes, die gezien kunnen worden als 
onderling equivalente beschrijvingswijzen voor het probleem en als basis 
voor de konstruktie van benaderingsoplossingen. 

i7mr dynamische problemen is het principe der stationaire poten- 
tiële energie één van de meest gehanteerde. Door invoering van de traag- 
heidskrachten van d'Alembert wordt het dynamische probleem teruggebracht 
tot een statisch probleem. Voor het principe van stationaire potentiële 
energie betekent dit de toevoeging van de potentiaal der traagheidskrach- 
ten. Toepassingen van - deze formulering zijn o.a. beschreven door Besseling 

- _  

~ -~ 

- ~ ~~~ 
C 11, Veldpaus C21 en Gurtin C3I. ~ ~ - 

In het hierna volgende zal op-systematische ~~~ wijze een algemene .~ 
~~ 

funktionaal formulering voor dynamische problemen worden afgeleid, welke 
als bijzonder kenmerk heeft dat de formulering naast de volume integraal 
ook een integratie over het beschouwde tijdsinterval zal bevatten. De mo- 
gelijkheden om uitgaande van deze formulering equivalente formuleringen 
af te leiden zullen worden nagegaan. 

Langs verschillende wegen kan uitgaande van een beschrijving van 
het probleem in de vorm van een differentiaalvergelijking met bijbehorende 
rand- en beginkondities een daarmee equivalente funktionaal formulering 
worden bepaald. Eén daarvan is de methode der mathematische manipulatie 
beschreven door o.a. Mikhlin C41 en Finlayson [ S I ,  [ S I ,  welke ook hier ge- 
volgd zal worden. 

Uitgangspunt is het variatieprincipe van Hamilton, ook wel "prin- 
cipáe of least action" genoemd. Dit principe werd in het verleden hoofd- 
zakelijk gehanteerd om op eenvoudige wijze de differentiaalvergelijkingen 
voor het te analyseren dynamisch probleem te verkrijgen. Illustraties hier- 
van vindt men o.a. in Stoker C71, Volterra en Zachmanoglou Es], Timoshenko 
en Young C9l en Vernon [lol, 

Het grote verschil tussen het variatieprincipe van Hamilton en de 
hierna aan de orde komende funktionaalformulering is dat bij deze laat- 
ste niet 2 priori geëist wordt dat de variaties in de eindpunten van het 
beschouwde tijdsinterval nul zijn. Aangetoond zal worden dat de klasi 
sieke Hamilton-funktionaal, en daarmee samenhangend ook de algemene 
funktionaalformulering voor dynamische problemen, geen extreme waarde 
aanneemt voor de exakte oplossing, indien we althans te maken hebben met 

' 

1 
I 
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een kontinu 
van de plaatskoördinaat. Voor diskrete problemen waarbij de massa gekon- 
centreerd is in een eindig aantal puntmassa's kan dit onder zekere kon- 
dities wel het geval zijn. 

probleem waarbij massa en stijfheid kontinue funkties zijn 

Tenslotte zal blijken dat op eenvoudige wijze uit de algemene for- 
mulering het principe van stationaire potentiële energie voor dynamische 
problemen kan worden afgeleid. 

2.2. Afleiding van een algemene funktionaal f o m t e r i n g .  

2.2.2 Inleiding. 
~~ 

Beschouwd wordt een lichaam L met in ongedeforrneerde toestand I 

volume V en buitenoppervlak S, waarvan het dynamisch gedrag geanalyseerd 
wordt gedurende het tijdsinterval Ct,,t,l. Verder geldt de beperking dat 
enkel kleine verplaatsingen en kleine rekken om de evenwichtstoestand 
worden beschouwd, bij lineair elastisch materiaalgedrag. 

Een punt van het lichaam wordt geïdentificeerd door de waarden van 
de rechthoekige kartesische koördinaten xi (icN3) in de niet gedeformeerde 
toestand van het lichaam (Lagrange beschrijvingswijze). 

Partiële differentiatie naar de koördinaat x. wordt aangegeven door 
J 

de index j, voorafgegaan door een komma; partiële differentiatie naar de 
tijd wordt aangegeven door een punt boven de betreffende grootheid.VO0r eenl 
zekere funktie a.(x.,t) geldt dus per definitie: 

1 3  

aai (xj t> 
at ; à. := 

1 

Er zal gebruik gemaakt worden van de kartesische tensornotatie inklusief de 
sommatiekonventie. 

De gedeformeerde toestand ten tijde t wordt beschreven door de kar- 
tesische koördinaten Si(x 
vektor u geldt: 

t) van het punt x. zodat voor de verplaatsings- j' 1 

i 

u.(x t) := Ei(Xj,t) - Xi(t). 
i js 

De rekken worden beschreven door de komponenten e van de rektensor ij 
e, welke per definitie samenhangen met de komponenten van de verplaatsings- 
vektor volgens: 

, e.. = e..(%,t), 
1J  i J  
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terwijl de spanningen beschreven worden door de komponenten oij van de 
spanningstensor o, welke weer samenhangen met de randspanningen op het 
buitenoppervlak S volgens: 

fi(%,t) := o ij (5,t) .nj (%) 

waarbij n 
dit buitenoppervlak S is. 

de komponent van de naar buiten gerichte eenheidsnormaal op 
j 

Uitgangspunt is verder dat op ieder tijdstip tc[tlyt21 het buiten- 
oppervlak S gesplitst kan worden in een deel S 
zijn voorgeschreven door interaktie van het systeem met de omgeving: 

waar de verplaatsingen 
U 

- 
ui = U.(x t) op SU 

i j ’  

en een deel SF waar de randbelasting is voorgeschreven: 

f. = f.(x t) op SF 
1 i j’ 

zodat geldt: 

s = SU u SF ; s  n S F =  
U 

Verder werkt op het lichaam nog een 
eenheid met’ komponenten ci (x t) . , 

jy 

O 

, 
I volumebelasting per volume- I 
I 
I 

De snelheid van het punt x. wordt aangegeven door de komponenten v. 1 
1 

van de snelheidsvektor v, de impuls per volume-eenheid, ook weer betrokken 
op het volume in onvervormde toestand wordt aangegeven door de komponenten 
p. van de impulsvektor p. 
1 

Naast de hiervoor gespeGifiseerde randkondities tengevolge van inter- 
- ~. - _-- - 

aktie van het beschouwde systeem met de omgeving hebben wij nog enige 
kondities nodig om de totale respons van het systeem te kunnen bepalen. 
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Hierbij is gekozen voor de meest voorkomende situatie n.1. echte begin- 
waarde problemen waarbij de toestand van het systeem aan het begin van 
de beweging t=t 
algemeenheid, uitbreiding naar andere kondities bijv. deels op t=t 
deels op t=t 

Aangenomen wordt dus dat voor het lichaam L op t=tl zowel de verplaatsing 
is voorgeschreven ui=u. (x.) als de impuls p.=;. ( x . ) .  

I J  l l J  

bepaald is, Dit is echter geen enkele beperking van de 1 

1 '  
is zonder meer mogelijk. 2 

N 

N 

Voorgeschreven grootheden voorzien van hebben dus, in tegenstel- 
- ling met die voorzien van 

beschouwde probleem. 
zuiver te maken met de beginkondities van het 

De- relaties die het dynamische probleem beschrijven luiden: 

* Bewegingsvergelijkingen: 

* Verplaatsings-rek relaties: 

1 e = 2 (ui,j + u. .) ij J '1 

* Verplaatsings-snelheid relaties: 

. 
v. = u. 1 1 

* Konstitutieve vergelijkingen: 

aWs(e. . I  
1J I. O.. = 

IJ a eij 

in V,[tl ,ti]. (2 4 )  

Hierbij is W (e..) de specifieke elastische energie, uitgedrukt 
in de g vervormings komponenten e 
schillend zijn. 

S 1J 
waarvan er slechts 6 ver- 

~~ ij ' 
I 

In de lineaire elasticiteitstheorie geldt: 
* 

Ws(eij) = 2 E ijkleeij ekl 
van de tensor E bevatten de elastische kon- ijk1 De komponenten E 

stanten, welke een relatie leggen tussen de zes verschillende 



- 12 - 

komponenten oij en de zes verschillende komponenten e... 
Verder geldt: 

I J  

Eijkl - - Eklij in V,Ctl,t21. (2 7 )  

Hieruit volgt nu: 
oij = Eijkl.ekl 

aTs (Vi) 
a vi 11. pi = 

in V,Ctl,t21. 

in v,Ctl ,t21. 

waarbij T (vi) de specifieke kinetische energie is, uitgedrukt 
in de 3 onafhankelijke komponenten vi van de snelheidsvektor v. 
Wij beperken ons tot die gevallen waarvoor we mogen schrijven: 

S 

Ts(vi) = - 1 P.vi 2 in V,Ctl ,t27. 
met voor p de massadichtheid van het lichaam. 
Dit levert ons: 

Pi - - P.Vi in V,Ctl ,t21. 

* Kinematische randvoorwaarden: 
- 

u.(x t) = u.(x t) 
i j’ i j’ 

* Kinematische beginkondities: 
N u.(x.) = u.(x.> 

I J  S J  

* Dynamische beginkondities: 

op SF,[t ,t 1. 1 2  

in vS*cEí l  

- 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

~~ 

Dit zijn alle relaties die de dynamika van een kontinuüm beschrijven, de 
oplossing daarvan bepaald de totale respons van het systeem. 

Uitgaande van een variatieprincipie dat een alternatief dient te 
vormen voor het bovenvermeld stelsel differentiaalvergelijkingen en bij- 
behorende randvoorwaarden en beginkondities, zal aangegeven worden op 
welke wijze benaderingsoplossingen bepaald kunnen worden voor het ge- 
stelde probleem. 
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de transformatie naar een equivalente formulering worden aangegeven, hetgeen 
in eerste instantie zal uitmonden in een variatie principe zonder nevenkon- 
dities dat grote overeenkomst vertoont met het variatieprincipe van Hu en 
Washizu C141, maar dan voor dynamische problemen. 

Hieruit kan een tweede formulering worden afgeleid bestaande uit 
de stationaire waarde van een funktionaal onder zekere nevenkondities. Deze 
funktionaal zou men kunnen zien als de dynamische variant van de bekende 
potentiële energiefunktionaal. 

De in de vorige paragraaf opgesomde relaties en de domeinen waarin 

~ 

deze geldig zijn leiden ertoe dat geschreven mag worden: 
~ 

~ ~~ 

tn tn 
1 L 

O.. .+E.-$. 1. 6ai. dVdt+ s y e i j -  F.(". .+u. .)I.&$ ij .dI?dt+ 
~ J Y J  1 1 ~ Y J  J Y ~  

v 

zj{v.-Gi}sy.. 1 1 dV.dt+ - O ij }.6$ij.dYdt+ 

- t2 
- piI.6ûi. d%dt+ ?J{U.-U.].~E.. 1 . 1  1 dS.dt+ jJIfi-?i}.6Ei.dS.dt 

tI  'F 

N +s { (ui-Úi).6qil . dV+/C (pi-pi).6pi} . dV = O 
.. ~~ 

(2.16) 
t=t * V t=tl 

Afgezien van de mathematische juistheid van deze stap, o.a. de inte- 
gralen dienen te bestaan, dient echter de relatie (2.16) ook fysisch zinvol 
te zijn hetgeen o.a. inhoudt dat a 

moeten worden dat alle in deze relatie voorkomende termen dezelfde dimensie 
krijgen. 

Bij, etc. zodanig geïnterpreteerd zullen i' 

Uit de variatie rekening volgt dat indien relatie (2.16) juist is 
&Bij, etc. van de 3 9  onafhankelijke voor alle willekeurige variaties 601 i' 

var i ab e len : 

ai, Bij, vi, $ij, ei, Sis rli-en u.  1 
deze relatie evenveel informatie bevat als vervat in de vergelijkingen (2.1) 
t/m (2.15). 

Partiële differentiatie en toepassing van de stelling van Gauss 
levert onder de aanname dat de verschillende grootheden inderdaad diffe- 

~ ~ ~ ~~~- ~- ~~ - - ~~~~ ~ ~ 
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rentieerbaar zijn: 

t, 
e - -(u 1 .+u. .)I$B..dYdt+ 
ij 2 i,j j , ~  ij 

- i f { - 0  6a .+ki. 601. +p. ,S&.} .  dYdt+ ij’ i,j 1 1  1 

v 
t2 

dYdt+I, aw ae.. (e* IJ * )  - Gij}.6lpij. dYdt+ 
=J 

1 -  V 1 v  

(2.17) 

waarbij bovendien gebruik gemaakt i s  van de relatie tussen spannigs- 
tensor en spanningsvektor. 

De 39 onafhankelijk te variëren parameters ai, Bij, etc. zullen 
niet onafhankelijk blijven maar aan de parameters zal een fysische be- 
tekenis toegekend worden waardoor tevens relaties tussen verschillende 
yaLaucztrrS gelegd weider.. 

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat daardoor wel opnieuw 

-nurim* 

aangetoond zal moeten worden dat de op deze wijze ~~ verkregen ~- variatie 

uitdrukking nog steeds equivalent i s  met de oorspronkelijke set rela- 
ties. 

~- 

Uitgangspunt is het identificeren van de b i j  de Deweginrgsver- 

gelijking (2 .1 )  behorende parameter ai met het werkelijke verplaat- 
singsveld ui dus: 

a.  E u.  
1 1 in V,Ctl,t21, i E N3 (2.18) 

Verwezen wordt naar Appendix A waar de afzonderlijke termen van relatie 
(2 .17)  nader beschouwd worden en de daarin voorkomende parameters als volgt 

worden gezdentificeerd: 
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3 

3 

in V,Ct,,t21 

in V,Ctl,t21 

in V,Ctl,t21 

in v,Ctl1 

in v,Ctll 

(2.19) 

De op deze wijze geldentificeerde parameters worden in de oorspron- 
kelijke vergelijking (2.17) gesubstitueerd hetgeen onder de aanname dat in- 
tegratie en variatie komutatief behandeld mogen worden ') leidt tot: 

t2 1 

i!! 5 v 
t2 t2 

{eij- -(u 6[j{-Ws(eij)+*i.ui+Ts(~i) I. dV;dt+ô J j  

y ppi (~~-6;) I.dXdd0+61 f i (ui-;. 1 ) I. dS.dt+û // fiuidS.dt+ 
.+u. .) 1.4. . .dYdt- 

2 i93 J Y ~  LJ  

tl v '  SU 'F 
~ 

( 2 . 2 û j  

waarbij gebruik gemaakt is van de volgende notatie: 

s/ {F}dv :=JFI ~ .,dV 

v 
- ~ t=t* 

V 

..................... 

(2.21) 

Aangenomen wordt dat variatie en integratie komutatief zijn m.a.w. 

t, 
6F.dV.dt. In appendix B wordt nagegaan onder welke is 6 fj F. dV. dt E 

v 
kondities deze aanname gerechtvaardigd i s .  
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Op deze wijze is een variatieuitdrukking (2 .20)  verkregen waarvoor 
aan te tonen is dat deze zonder verdere nevenkondities volkomen equivalent 
is met het oorspronkelijke stelsel differentiaalvergelijkingen met bijbeho- 
rende nevenkondities. 

Op te merken valt dat in deze situatie de bewering (2 .20)  niet te 
vervangen is door het zoeken van een stationaire waarde voor een zekere 
funktionaal I, m.a.w. er i s  geen funktionaal I te bedenken waarvoor geldt: 

6 1  = 0 4 = = 0 ( 2 . 2 0 )  
~ 

Dit in tegenstelling tot de voor statische problemen gehanteerde 
variatieformuleringen welke meestal wel tot het zoeken van een stationaire 
of extreme waarde van een funktionaal te herleiden zijn, 

De reden hiervoor is dat in dit geval de zogenaamde “gemengd- 

gemengde” randkondities een rol spelen d.w.z. twee samenhangende groot- 
heden in de formulering (hier de verplaatsing én de impuls ten tijde 
t=tl) zijn beide voorgeschreven. 

de randvoorwaarden n.1. S=S u S niet mogelijk is voor de beginkondi- 
ties van het systeem, Dit zou wel het geval zijn indien men de situatie 
beschouwde waarin bijvoorbeeld de verplaatsing op t=t, en de impuls op 
t=t als beginkondities zouden zijn voorgeschreven. Het betreft echter 
geen principieel verschil met die methoden welke wel op een funktionaal 

~~ ~ 

Dit betekent dat een fraaie splitsing zoals die plaatsvond voor 

u F  

2 

gebaseerd kzmen varden, maar ez,kel eer, kwestie var, r,ototie var, de Ye- 
werling (2 .20)  . 

Gedefinieerd wordt de funktionaal van Hu en Washizu VH als beschre- 
ven door Pian Ci41: 

.+u. . ) ]-E. u. dV- a 
.Ceij- y (ui 5J J Y ~  1 

J fi(ui-ii)dS- f. .ui.dS s -1 
U SF S 

en de totale kinetische energie T in het systeem als: 

T := jTs(vi) dV 
V 

(2 .22)  

(2.23) 
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Waardoor (2.20) geschreven ken worden als: 

p..buidV = O SI = 
N 

(ui-ui)ûpidV- 

, v t2 
SI 
v '1 

(2.24) 

Het eisen dat zonder verdere nevenkondities aan de relatie (2.24) 
voldaan moet zijn voor elke willekeurige variatie van -~ de 21 - onafhankelijk ~~ I 

en f. is een alternatief voor alle te variëren grootheden o. . ,  e 
relaties van het oorspronkelijke dynamische probleem, hetgeen dan ook als 
de dynamische variant van het variatieprincipe van Hu en Washizu gezien 
zou kunnen worden. Zie o.a. [13] en [141. 

Ui' Pi 1 ij ij' 

Door er van uit te gaan dat bovenstaande variaties niet volkomen 
willekeurig genomen mogen worden maar dienen te voldoen aan bepaalde ne- 
venkondities kunnen uit bovenstaande formulering andere variatieprincipes 
worden afgeleid. Uit zo'n variatieprincipe volgen differentiaalvergelijking- 
en en eventuele rand en/of beginkondities die tesamen met de bij het prin- 
cipe behorende nevenkondities weer het volledige probleem formuleren. 

De daarbij bewandelde weg vertoont sterke analogie met de uit de 
- 

e1aSrO-stätikä bekende tPâns fûr ;ua t ;esehs~ '~ ,  zealo hijvQQrbeeld weer- 
gegeven door Reicsner [IS]. 

- - - 

De basis van de hierna aan de orde komende methoden voor de kon- 
struktie van benaderingsoplossingen zal dan ook niet bovenstaande formu- 
lering zijn, doch een variant daarvan welke in de volgende paragraaf aan 
de orde zal komen. In paragraaf 2 . 3  wordt dieper op deze transformatie- 
mogelijkheden van de formulering ingegaan en zullen enkele toepassings- 
mogelijkheden van alternatieve formuleringen globaal aan de orde komen. 

~ 

2.2'3 Dynamische variant uan de potent iëze  energie funktionaa2. 

De variaties welke in de variatieformulering een rol spelen zul- 
len aan zekere nevenkondities dienen te voldoen, waartoe zogenaamde kine- 
matisch toelaatbare velden gedefinieerd worden als zijnde verplaatsings- 

velden welke aan de volgende eisen voldoen: l 
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1 e = - (u~,~+u. .)  
ij 2 J . 

v = u  i i 

- 
u. = u. 
1 1 

u. = u. 
I 1 

N 

(2.25) 

(2.26) 

OP s p ,  J2l (2.27) 

in 8 ,  Ct,] (2.28) 

Beschouwd worden nu enkel verplaatsingsvelden, rekvelden en 
snelheidsvelden welke te allen tijde voldoen aan de relaties (2.25) t/m 
(2.28), terwijl de variaties van deze velden eveneens beperkt worden 
door te eisen dat deze dienen te voldoen aan de relaties (2.25) en (2.26). 

De eisen (2.27) en (2.28) leggen dus geen beperking aan voor de variaties 
6u. van het verplaatsingsveld U.. 
1 1 

Dit is in afwijking van hetgeen de gebruikelijke definitie van kine- 
matisch 
dienen te voldoen aan (2.27) en (2.281, m.a.w. 6ui = O op Su,[tl,t2] en 
6ui = O in V,[tl], 

Het verschil tussen de twee methoden ligt hierin dat bij de hier ge- 
hanteerde definitie voor een kinematisch toelaatbaar veld de met het ver- 
plaatsingsveld in (2.27) en (2.28) samenhangende grootheden te weten de 
bij de kinematische randvoorwaarde (2.27) behorende "reaktiekrachtents f. I 
en de bij de kinematische beginkonditie (2.28) behorende "beginimpuls" 
pi, in de variatieformulering behouden blijven. 

toelaatbare velden is, waarbij geëist wordt dat ook de variaties 

~ 

~ ~ 

N 

De volgende definities worden ingevoerd: 

(2) in re  1 ; de zogenaamde eindimpuls, (2.301 
P l  := pi 5 ~ i 2  

Eisen dat de variatieuitdrukking (2.24) moet gelden voor variaties van 
kinematisch toelaatbare velden, en gebruikmakend van de definities (2.29) en 
(2.30) leidt tot de volgende uitdrukking: 

f..u. dS.dt+ 
1 1  

t2 

tl i 
6 JJ{-W;(eij)+ki.ui+Ts(vi) }dVdt+ô 

ffu' ,u. 1 .dSdt+6 j /  ii.uidV- 11 p12).6u.dV 1 = 0 (2.31) 

v t2 
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Verder wordt gedefinieerd: 

Potentiële energie funktionaal V : 
P 

V :=JWs(e. .)-ki.ui)dV- J?. 1 1  .u. dS- s f  1 1  !u!u. .dS 
P I J  

(2.32) 

V SF 
Hamilton funktionaal IiH: 

t, 

I[H (-V P +T) dt+ J/ pi.ui dV- J /  pi2!u. 1 dV (2.33) 

V V t2 
Uitgaande van een variatieuitdrukking zonder nevenkondities (2.24) is 

overgegaan op een variatie-uitdrukking met nevenkondities (2.31) waafuit via 
bovenstaande definities gekomen wordt tot de volgende stelling: 

Een stationaire waarde van de Hamilton-funktionaal (2.33) 
voor willekeurige variaties van de 3 onafhankelijke variabelen 
u 
toelaatbare velden zoals gedefinieerd door (2.25) t/m (2.28) 
is een alternatieve beschrijvingswijze voor de bewegingsver- 
gelijkingen (2.1), konstitutieve vergelijkingen (2.5) en (2.9), 
dynamische randvoorwaarden (2.14) en dynamische beginkondities 
(2.15). 

welke voldoen aan de eis dat zij behoren tot kinematisc-h i 

Het bewijs hiervan kan eenvoudig geleverd worden door uitgaande van de 
eis tct staticr.air z i j 2  2.1. tsnH=Q, rekening hntldend met de definitie van ki- 
nematisch toelaatbare velden en de stellingen der variatierekening kortweg 
gezegd de hier gepresenteerde afleiding in omgekeerde richting te doorlopen. 

Hier wordt volstaan met het verwijzen naar Appendix C waar aan de 
hand van een eenvoudig balkprobleem, uitgaande van de daarvoor op te stellen 
Hamilton-funktionaal deze alternatieve beschrijvingswijze aangetoond zai worden. 

De hier afgeleide Hamilton-funktionaal kan gezien worden als de dyna- 
mische variant van de potentiële energie funktionaal, aangepast in het begrip 
"kinematic ch to e 1 aa tb ar e ve 1 den" . 

Resumerend kan gesteld worden dat uitgaande van een stationair zijn 
van de Namilton-funktionaal zoals gedefinieerd door (2.33) voor kinematisch 
toelaatbare velden d.w.z. velden welke voldoen aan: 
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1 * e = - (ui .+u. .) in V,Pl ,t,l, 

* v. 1 = u. 1 in V,Ctl ,t,l* 
ij 2 1~ J , I  

1 (en ook Geij = - 2 
en verder aan: 

- * u. = u. 
1 1 

N 

i * u = u  i 

een equivalente beschrijvingswijze is verkregen voor: 

JC bewegingsvergelij kingen: - - * .  Oij,j+ki - Pi 9 

* konstitutieve vergelijkingen: 

* dynamische randvoorwaarden: - 
f. = f. 
1 1 9 

JC dynamische beginkondities: 
NI - - Pi - Pi Y in V,[tllí. 

hiermede is het gehele probleem van de dynamika van kontinua op een 
andere wijze beschreven; een wijze die zoals later zal worden aangetoond zich 
goed leent voor het konstrueren van benaderingsoplossingen, en als zodanig 
dan ook de basis van het onderzoek genoemd mag worden. 

Tenslotte nog een enkele opmerking: 
Indien men de variaties van het verplaatsingsveld beperkt tot di6 

variaties welke bovendien voldoen aan: 
6Ui (t=tl) = 6u. I (t=t2) = o 

en voor de potentiële energie de elastische energie denkt, krijgt men -_ de 

klassieke Hamilton-funktionaal. Daarbij verdwijnen een aantal van de bij 
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dit variatieprincipe behorende natuurlijke randkondities, die daardoor als 
extra nevenkondities bij de funktionaal gezien dienen te worden. Eén en 

ander vindt men uitgebreider toegelicht in bijlage B. 
In de nu volgende paragraaf zal het variatieprincipe uitgebreid 

worden waardoor het mogelijk wordt ook eventueel in het systeem aan- 
wezige dempingsinvloeden in rekening te brengen. 

2.2.4 Het i n  r e k e n i n g  brengen van demping. 

Tot nu toe is elke vorm van energiedissipatie buiten beschouwing 
gelaten. Aangegeven zal worden op welke wijze dissipatie-invloeden in reke- 

ning gebracht kunnen worden bij de in de vorige paragrafen aan de orde ge- 
komen formulering, 

~~ ~~ 

Aan de bewegingsvergelijking ( 2 . 1 )  ~ kan 

~ 
toegevoegd ~~ door te ~ schrijven: 

~~ 

b Waarin kb 1 = ki(%,vk,t) de dempingskra 
senteert. 

de dempingsbijdrage worden 

(2.34) 

ht per volume-eenheid repre- 

Aan de funktionaal van Hu en Washizu (2.22) kan nu de potentiaal 

van deze dempingskracht n.1. 

1-k:. ui. dV (2.35) 

V 
~~ 

worden toegevoegd, evenals dit ook kan gebeuren bij de potentiële 
energie funktionaal ( 2 . 3 2 ) .  

-- I Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit rûet enige zûrg  plaats 

moet vinden en dat men goed moet bedenken dat bij het variëren deze 
dempingskracht niet in het variatieproces betrokken mag worden. 

Na het variatieproces kunnen verdere aannames voor deze dem- 
pingskracht in rekening worden gebracht, waaronder het aangeven op welke 
wijze deze dempingskracht van de plaats xk c.q. de snelheid Vk afhangt. 

Bij de analyse van dynamische problemen blijkt de aanwezige dissipatie 
vaak redelijk goed vertegenwoordigd te kunnen worden door het invoeren van de 
zogenaamde viskeuze- of vloeistofdemping; waarbij de dempingskrachten lineair 
met de snelheid samenhangende funkties zijn dus: 
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(2 .36 )  

de komponenten van de dempingstensor C, bevattende de z.g. 
Met 'ij 

dempingskonstanten. 

2.3 Alternatieve fO~USeFingen* 

Evenals dit bij variatieprincipes voor statische problemen het 
geval is zijn naast de in de vorige paragrafen opgezette formulering als 
dynamische variant van de potentiële energie funktionaal daarmee equiva- 
lente variatieformuleringen voor de dynamika van kontinua mogelijk. Deze 
zijn in elkaar over te voeren door het volgen van zekere transformatie- 
schema's welke ook weer op hun beurt sterke analogi vertonen met de in 
het statische geval gehanteerde. 

Bij de voor het konstrueren van benaderingsoplossingen voor dyna- 
mische problemen gehanteerde variatieprincipes werd tot voor enige jaren 
enkel gebruik gemaakt van formuleringen in de verplaatsingen. Dit was 
voornamelijk een gevolg van het feit dat daarbij de kinetische energie 
uitgedrukt is in de snelheden, hetgeen een direkte fysische achtergrond 
heeft , 

Verschillende onderzoekers hebben de aanzet gegeven tot het intro- 
duceren van zogenaamde komplementaire formuleringen, waarbij de primaire 
grootheid niet het verplaatsingsveld is, maar het spanningsveld. Reissner 
CI61,Ci71, heeft uit het klassieke variatieprincipe van Hamilton een 
variatieprincipe afgeleid waarin zowel de spanningen O.. als de verplaat- 
singen u. als 
daarbij nog reltgedicdct In de tijdsafgeleiden van de verplaatsingen. 

1.l 
te variëren grootheden optreden, de kinetische energie is 

1 

Toupin Cl81 was de eerste die het idee lanceerde om de kinetische 
energie te formuleren als een funktie van een impulsveld, waarvan werd 
geëist dat dit voldeed aan de bewegingsvergelijkingen. 

Ook anderen zoals Crandall ClSI, Yu Chen C201, Gladwell en 
Zimmerman C211 hebben het probleem op deze wijze benaderd. Tabarrok, 
Sakaguchi en Karnopp C22IyC231 hebben deze methode van de "impuls-variatie" 
toegepast op de analyse van het vrije trillingsgedrag van balk- en plaat- 
problemen. 

Onafhankelijk daarvan heeft Fraijs de Veubeke C241 een andere 
weg gevolgd bestaande uit het bepalen van het meest algemene spannings- 
veld dat nog voldoet aan de homogene bewegingsvergelijking. Bij de uit- 
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drukking voor de komplementaire energie superponeert hij een partikuliere 
oplossing verkregen via integratie van het versnellingsveld. Het resul- 
taat is een variatieprincipe in termen van versnellingen. Voor dynamische 
analyses van twee of drie dimensionale problemen is het principe niet 
eenvoudig toepasbaar omdat het konstrueren van zo'n homogene en partiku- 
liere oplossing nogal wat moeilijkheden met zich meebrengt. 

hierboven beschreven varianten wordt dezelfde veronderstel- 
ling gemaakt als bij het klassieke variatieprincipe van Hamilton n.1. het 
á priori eisen dat de variaties in de eindpunten van het integratieinterval 
[t t 1 nul moet zijn. Zoals hiervoor is aangetoond verdwijnen daardoor enige 
natuurlijke randkondities uit de variatie uitdrukking welke als extra neven- 
kondities genoteerd dienen te worden. 

1' 2 

Dit laatste vormt geen enkele beperking indien het variatieprincipe 
gehanteerd wordt voor het bepalen van de bewegingsvergelijkingen van het 
systeem. Indien echter het variatieprincipe dient als basis voor de kon- 
struktie van methoden voor het bepalen van benaderingsoplossingen is het 
hanteren van bovenstaande eis wél een wezenlijkebeperking. 

~ 

Hier zal een weg bewandeld worden worden die analoog is met de o.a. 
door Pian Cl41 gegeven transformatieschema's voor statische problemen. In- 
dien niet gezocht wordt naar benaderingsoplossingen zijn de alternatieve 
formuleringen volkomen equivalent omdat een stationaire waarde van de be- 
schouwde funktionaal, tesamen met de daarbij behorende kinematiSche rand- 
voorwaarden en/of - beglnkondltles en de dynamische;randvoorwaarden en/of 
-heginkondities steeds het komplete probleem beschrijft, 

- 

~~ 
~~~ 

~~~ ~ ~ ~~ 
~~~ ~~ 

~ 

Indien het principe wél dient voor de konstruktie van benaderings- 
oplossingen zullen de verschillende formuleringen in het algemeen ook ver- 
schillende resultaten leveren. 

Hierna zullen een tweetal alternatieve formuleringen afgeleid worden 
n.1. een komplementaire formulering met als mogelijk toepassingsgebied balk- 
en plaatproblemen, en een gemengde formulering waarmee het mogelijk zal blijken 
te zijn, een daarop gebaseerd,diskreet model te reduceren m.a.w. het aantal 
daarbij een rol spelende diskrete grootheden aanzienlijk in aantal te verlagen. 

Uitgangspunt is de variatie uitdrukking zonder verdere nevenkondities 
zoals weergegeven door (2.20): 

! 
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(2.37) 

Het eisen van de geldigheid van deze relatie voor willekeurige variaties 
van de 21 onafhankelijke-variabelen Gi j ,  eij, u i, p. en f. 1 beschrijft het 

totale dynamische probleem. 

Gebruikmakend van: 

6s o ij ..u i , j  dV ~ =6 ff..ui 1 dS+6 f f. 1 1  ,u. dS-6 
VI SF V 

[-6{ws(e. .)-üij .eij] SI 13 

v 

u..6pi dV = O 

t2 
(2.39) 

N N - 
(fi--fi) .u.jdSdt- 1 f 1 i íp;-p;) 6Ui+iJi. 6 p i W  

(2.40) 

voor willekeurige variaties van dezelfde 21 onafhankelijke variabelen. 
Geïntroduceerd wordt de "komplementaire energie per volume-eenheidT1 W ( O. . ) 

C 13 
en de "komplementaire kinetische energie per volume-eenheid"Tc(p l. .) als 

~- 

- ~~ 

volgt: 
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wc(o. .) := G ..e -w(e. .) IJ ij ij ij 
in v,Ctl,t21 (2.41) 

Tc(pi) := pi.vi -T(v;) in V,Ctl,t21 (2.42) 

" S tat is ch toelaatbare spanningsvelden" z ij n spanningsvelden O. ij 
welke voldoen aan: 

- fi - - fi 
N - Pi - Pi 

in v,Ctl,t21 (2.43) 

Op SF8Ctl,t21 (2 44) 

in v,Ct,l (2.45) 

Waarbij evenals bij kinematisch toelaatbare velden weer opgemerkt moet 
worden dat voor wat betreft de variaties van deze spanningsvelden enkel rela- 
tie (2.43) een beperking in de vrijheid van variëren oplegt, de relaties (2.44) 
en (2.45) gelden enkel voor de veldgrootheden zelf. 

Beperking tot enkel statisch toelaatbare variaties maakt dat voor 
(2.40) geschreven kan worden: 

waarbij verder nog gedefinieerd is: 

U. (Fl := U. op sF ; de b i j  de voorgeschreven Deiasting 'Dehorende ver= 
1 1 

plaatsingen. 
(2) := u in V,[t2]; de z.g. "eindverplaatsing". i U. 
1 

De komplementaire energie funktionaal wordt gedefinieerd als: 

- vC := f i W  (6. .))dV- 1 fi.uidS- 
C I J  

v SF 

(2.47) 

en de komplementaire Hamilton-funktionaal als: 
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t2 N 

{-Vc+Tc(pi))dt+ pi.ui pi.u:2)dV (2.48) 
5 t2 

Op eenvoudige wijze kan aangetoond worden dat het eisen van een sta- 
tionaire waarde voor deze komplementaire Hamilton-funktionaal (2.48) voor 
statisch toelaatbare velden, welke dus voldoen aan (2.43) t/m (2.451, met 

als onafhankelijk te variëren grootheden enkel de spanninskomponenten 0 ij ’ 
een alternatieve beschrijvingswijze is voor: 

* rek- verplaatsing- ~~ ~~ en snelheids- verplaatsing-r-elaties: ~~~ 

1 e = - ( u .+u. .) ij 2 i,j j,i 

v. = il. 
1 1 

* kinematisch randvoorwaarden: - 
u = u. i 1 

* kinematische beginkondities: 
N 

u. = u. 
1 1 

in V,Ctl,t21 

in ~ , C t ~ , t ~ l  

in v,Ctll 

(2.49) 

(2.50) 

(2.51) 

(2.52) 

Hiermede is een totaal komplementaire formulering van het dynamische 
probleem verkregen. 

Tenslotte zij hier ter illustratie van de toepassing van een alter- 
natief variatieprincipe ( in dit geval een z.g. gemengde formulering) nog 
een methode aangeduid om bij de konctruktie van benaderingsoplossingen het 
aantal daarbij een rol spelende parameters (vrijheidsgraden) en daarmee de 
orde van het op te lossen probleem, te reduceren. 

Uitgegaan wordt van de relatie (2.33) waarna voor de in de snelheden 
uitgedrukte kinetische energie de transformatie naar de komplementaire for- 
mulering wordt gemaakt. De resterende termen in deze formulering blijven 
hetzelfde, waardoor deels een komplementaire energie formulering, deels een 
potentiële energie formulering ontstaat. 

Hetzelfde treedt op bij het variatieprincipe van Herrman voor sta- 
tische problemen, zoals beschreven door Menken C131, 

Doordat nu verplaatsingsveld en impulsveld onafhankelijk zijn is het 
mogelijk daarvoor onafhankelijke benaderingsvelden aan te bieden. Treedt 
daarbij nu de situatie op dat het aantal parameters welke het impulsveld be- 
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palen aanzienlijk kleiner in aantal is dan het aantal parameters welke 
het verplaatsingsveld bepalen, dan zal het mogelijk blijken te zijn door 
alles in deze "impulsparametersl' te formuleren om het diskrete probleem 
te reduceren t.o.v. de situatie waarbij alles in de ttverplaatsingsparameterslt 
geformuleerd zou worden. 

Deze methode wordt nog uitgebreid toegelicht in paragraaf 3.2.2. 

2.4 Karakter van. de stationaire waarde van de HmiZton- funktionaa2. 

In het voorgaande is aangetoond dat een dynamisch probleem in ver- 
schillende variatieformuleringen met bijbehorende nevenkondities getrans- 
formeerd kan worden. Door te eisen dat de betreffende funktionaal een sta- 
tionaire waarde aan moet nemen volgen een aantal relati-es die samen met de 
nevenkondities de totale set vergelijkingen vormen die het probleem beschrijven. 

Over het karakter der stationaire waarde is echter nog niets gezegd. 
Zou namelijk blijken dat de funktionaal een extreme waarde (maximum of mini- 
mum) aanneemt voor de exakte oplossing dan kunnen daaruit misschien kriteria 
afgeleid worden welke informatie geven over de nauwkeurigheid van een via de 
betreffende formulering bepaalde benaderingsoplossing. 

Het klassieke variatieprincipe van Hamilton is volgens Lebedev C251, 
Meirovith C261 en Goldstein C271 een echt minimum principe, terwijl anderen 
zoals Smith C281 en Gelfand C291 meer kijkend vanuit de variatierekening be- 
c-1- wcLcn dat dit klassieke vuiiatieprincipe m g e l i j k  een minimurn principe is 

indien het voldoende kleine tijdsintervallen betreft. 
Hierna zal aan de hand van een eenvoudig diskreet probleem aangetoond 

worden dat in het algemeen de stationaire waarde van het klassieke Hamilton- 
principe geen maximum of minimum is. Dit zal ook blijken te gelden voor de 
in de vorige paragrafen afgeleide Hamilton-funktionaai ais dynamische ~ á ~ k î î t  

van het principe van minimale potentiële energie. 
Wel zal blijken dat indien At=t2-tl kleiner is dan een zekere grens- 

waarde T~ de stationaire waarde soms een minimum is. Tenslotte zal aangetoond 
worden dat indien we te maken hebben met een kontinu systeem, de Hamilton- 
funktionaal voor de exakte oplossing onder geen enkele konditie minimaal hoeft 
te zijn, 

Uitgangspunt is de reeds eerder gedefinieerde Hamilton-funktionaal: 
t 
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Beschouwd wordt een diskreet systeem met gegeneraliseerde verplaat- 
singen qi(t) , i=1,2,3, ... N, opgeborgen in de vektor q. 
Voor dit diskrete systeem kan de kinetische energie T en de potentiële ener- 
gie V dan geschreven worden als: 

P 

(2.53) 

(2.54) 

Hierbij is f de vektor met gegeneraliseerde krachten, M de massama- 
trix en K de stijfheidsmatrix van het beschouwde systeem. 

Indien de funktionaal een minimale waarde aanneemt voor - alle toelaatbare 
variaties 6 q  i 
toelaatbare variaties n.1. dié variaties welke voldoen aan: 

dan zal dit ook het geval zijn voor een deelverzameling van alle 

6q; = o 
6s; = o 

OP SUCtl,t21 (2.55) 

op t=t en t=t2 (2.56) 
1 

De eerste variatie van de Hamilton-funktionaal met daarin de relaties 
(2.53) en (2.54) gesubstitueerd en met inachtnam van (2.55) en (2.56) luidt: 

V i{ -6q. (M. Q+K. q-f ) }dt (2.57) V V 611H = j{-6q~K.q+sq.M~q+6q.f)dt= V 

Voor de theoretische oplossing geldt dat aan de bewegingcvergelijking: 
M.q+K.q=f is voldaan waarmee aangetoond is dat de eerste variatie 611H nul is 
indien we voor q de theoretische oplossing denken. 

Met een echt minimum principe hebben we te maken indien bovendien 
2 geldt dat de tweede variatie 6 ITH groter is dan nul. 

621fH = I{-6q.K. V 6q+6a.M. 6q)dt (2.58) 

Jtl 

Stel dat U'") (WN n ) de eigenfrequenties en q'") de eigenvektoren 
zijn van het volgende stelsel: 

(2.59) 

waarbij de volgende orthogonaliteitsrelaties gelden: 
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(2.60) 

(2.61) 

Met voor 6aa in dit geval de Kronecker-delta, en Ma de gegenerali- 
(a)  seerde massa behorende bij de trillingsvorm q ; 

De variatie van de gegeneraliseerde koördinaten 6q wordt ontwikkeld naar 
de eigenvektoren volgens; 

(2.62) 

waarbij de Ca's volgens relatie (2.56) dus moeten ~ voldoen -- aan: 

c (t=t,) = Ca(t=t2) = o 
a 

Daarmee wordt (2 58) : 

a~ N n (2.63) 

(2.64) 2 t2 2 
2 

6 RH = 

Verwisseling van sommatie en integratie en gebruik makend van p p  de 

1 {Ma.; a 2-w(a) .M a a  .C )dt 
a 

-p p -  

~~ - p~ ~ ~ - - ~  ~~ ~ p- ~ 

- -  ~~ -~ 
- - - - 

~ 

volgende ~ p ~ p  ongelijkheid: -~~~ ~- 

A t 

h(t)?dt; (zie C301 en C311) (2.65) 2 L2 

'1 
IT'. J h(t).dt 5 (t2-ti) . 

(2.66) 

leidt tot: 

r (a )  2 (t2-t+ 

2 
2 

6 Ii > 1 LMa il-u 

Indien nu voor alle mogelijke Ca moet gelden 6 EH>0, dus indien het 

Tr 

2 

H - a  

een echt minumum principe moet zijn moet blijkbaar gelden: 

L 2 Tr 

(u(") ) 
(t2-t1> 5 

màx 
(2.67) 

waarbij O 
doende voorwaarde voor een minimumprincipe is dat het tijdsinterval 
[t, ,t21 kleiner is dan de helft van de kleinste eigentrillingstijd. 

de grootste eigenfrekwentie is. Dit betekent dat een vol- max 
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Bij het konstrueren van benaderingsoplossingen op basis van de 
Hamilton-funktionaal zal blijken dat de relatie (2.67) ook daar een be- 
langrijke rol speelt in verband met konvergentie en stabiliteitskriteria 
welke daar aan de orde komen. 

Voor kontinue systemen kan aangetoond worden dat de stationaire 
waarde 
aanpakken van het kontime systeem via eigenfunkties kan een analoge re- 
latie voor de tweede variatie van de funktionaal worden afgeleid echter 
met dit verschil dat nu geen maximale eigenfrequentie bestaat. Dit betekent 
dat hoe klein het tijdsinterval ook gekozen wordt er altijd een variatie 
te vinden zal zijn die als resultaat heeft dat de tweede variatie niet 
groter dan nul moet zijn, m.a.w. de funktionaal hoeft voor de werkelijke 
oplossing geen minimum aan te nemen. 

van de funktionaal geen minimum is. Door het op dezelfde wijze 

2.5 Stationaire potent iz le  energie. 

In het voorgaande is gedemonstreerd op welke wijze het mogelijk is 
de dynamika van kontinua te formuleren in een variatieuitdrukking bestaande 
uit het zoeken van een stationaire waarde van een funktionaal onder zekere 
nevenkondities. 

Het doel daarbij was het leggen van een basis voor de konstruktie 
van methoden waarmee benaderingsoplossingen voor het probieem bepaald kun- 
nen worden. Eácrrbij züllen twee zmgelijkhederi aan de orde komen: methoden 
waarbij alleen diskretisering in de ruimtelijke koördinaten wordt toege- 
past - &it wordt in het vervolg geometrische diskretisering genoemd, u 

voerig besproken in hoofdstuk 4 - en methoden waarbij zowel in de ruim 
lijke koördinaten als  in de tijd wordt gediskretiseerd - hetgeen in het 
vervolg totale diskretisering wordt genoemd .- hetgeen aam de orde komt Ir, 
de hoofdstukken 5, 6 en 7. 

Geometrische diskretisering wordt meestal gebaseerd op het prin- 
cipe van stationaire potentiële energie, waarbij aan de potentiële 
energie funktionaal zoals bekend voor statische problemen de potentiaal 
der traagheidskrachten wordt toegevoegd om het dynamische aspekt in reke- 
ning te brengen. 

Indien men zich beperkt tot een bepaalde klasse van toelaatbare 
variaties van het verplaatsingsveld bij het eisen van een stationaire 
waarde van de eerder afgeleide Hamilton-funktionaal zal aangetoond worden 
dat het in dat geval verkregen resultaat niets anders is dan het genoemde 
principe van stationaire potentiële energie. 

~ - -_ -- __ ~ - ~ _ _  
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Uitgangspunt is de Hamilton-funktionaal zoals gedefinieerd door verge- 
lijking (2.33): 

t2 
{-Vp+T}dt+ 11 pi.ui dV- J/ pf2!ui dV 

' ~~ v tl v t2 
met als bijbehorende nevenkondities: 

* rek- verplaatsing en snelheids- verplaatsingsrelaties: 
1 e = - (U. .+U. .) ij 2 i , ~  j , i  

v. 1 = li i 

* kinematische randvoorwaarden: 
- 

u. = u. 
1 1 

* kinematische beginkondities: 
N u = u. i 1 

(2.68) 

in V,[tl] ~ 

~ 

(2.70) 

(2.71) 

(2.72) 

Het variatieprincipe luidde: Een stationaire waarde voor kinematisch 
toelaatbare variaties dus velden welke voldoen aan (2.69) t/m (2.72) is een 
alternatieve beschrijvingswijze voor bewegingcvergelijkingen, konstitutieve 
vergelijkingen, dynamische randvoorwaarden en dynamische beginkondities waar- 
mee het gehele dynamische probleem is beschreven. 

Als extra nevenkonditie noteren we één der konstitutieve vergelij' 
kingen n.1.: 

(2.73) 

waardoor rekening houdend met (2.70) geschreven kan worden: 
~~~ 

~ ~ ~~~ ~ I 

t2 
T (vi)dVdt= ypi. €Ai) (2.74) I dV - j-/ pi.6ui dVdt 

V ~ 671 tl v s V 
Een stationaire waarde voor de Hamilton-funktionaal impliceert nu: 

t2 N 

-6V P dt- -/J +;.Sui dVdt+j 1 (pi-pi) .&ui dV- 
v 

(2.75) 

mische beginkondities, waardoor ook deze bij de set nevenkondities beho- 
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ren, hetgeen leidt tot: 

Er is tot nu toe geen enkele uitspraak over het integratiei- 
Ct,,t,l gedaan zodat (2.76) moet gelden voor elke willekeurig 
[t ,t 1, waaruit volgt dat de enige oplossing van (2.76) te schrijv- 

inte- - - 1 2  

6V + Jfii.6ui dV = O 

De potentiële energie funktionaal V 

P 
v 

* 
wordt gedefinieerd als 

P 

V * := ~Ws(e..)-ki.ui+$..uildV- - J E..u. dS- Sflu!u. dS P =J 1 1 1  1 1  

SF v 
dan geldt de volgende, bekende stelling: 

Een s t a t i o n a i r e  waarde van de p o t e n t i ë l e  e n e r g i e  funk t i onaa l  

(waarin opgenomen de p o t e n t i a a l  der traagheidskrachten) voor 
a l l e  v a r i a t i e s  van h e t  v e r p l a a t s i n g s v e l d  u. 1 m e t  - a l s  ~~ nevenkor) -~ 

d i t i e s  de rek -verp laat s ings re  Zaties  (2.69) , sne lhe ids -ve rp l c  

s i n g s r e l a t i e s  (2.70) , k o n s t i t u t i e v e  v e r g e l i j k i n g  (2.73) , k 

nematische randvoornaarden (2.71) , kinematische b eg inkond i t  
(2 .72)  en  de- dynamische ~~ beg inkond i t i e s  ~ b e s c h r i j f t  weer h e t  t* 

tale  dynamische probleem. 

- 
d 

c - 
~ 

Hieruit blijkt dus dat het principe van stationaire potentië 
energie een bijzondere vorm is van het principe van de stationaire 
Hamilton-funktionaal met als enig verschil de nevenkondities waaraa- 
te variëren velden moeten voldoen. 

In het hierna volgende hoofdstuk 3 zal aangegeven worden op - 
4 wijze, uitgaande van de hier afgeleide variatieformuleringen, m e t h o c  

konstrueerd kunnen worden waarmee benaderingsoplossingen voor het ge;F-_ - 
stelde dynamische probleem kunnen worden bepaald. 
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HOOFDSTUK 3 ,  

Het bepalen van ben-aderingsoplossingen met behulp van variatieprincipes. 

3 . 2  Inleiding 

Door het introduceren van probleem-gerichte veronderstellingen 
is het mogelijk uit het algemene stelsel vergelijkingen voor de beschrij- 
ving van de dynamika van kontinua zoals weergegeven in hoofdstuk 2 een 
eenvoudiger stelsel vergelijkingen af te leiden. 

Dit vereenvoudigde model past echter niet meer exakt in het al- 
gemene model - er worden reeds benaderingen (hypothesen) geïntroduceerd - 
terwijl voor het vereenvoudigde model slechts in bepaalde situaties een 
exakte oplossing gevonden kan worden zodat men in de meeste gevallen ge- 
noegen zal moeten nemen met benaderingsoplossingen voor dit vereenvou- 
digde model. 

Zoals reeds in de algemene inleiding in hoofdstuk 1 is opgemerkt 
kan men voor het konstrueren van deze benaderingsoplossingen twee klassen 
van methoden onderscheiden namelijk die methoden welke uitgaan van het 
stelsel differentiaalvergelijkingen met bijbehorende nevenkondities en de 
methoden welke gebaseerd zijn op variatieprincipes. 

Indien men uitgaat van de differentiaalvergelijkingen met neven- 
kondities kan men gebruik maken van onder andere de methode der gewogen 
residuen of differentiemethoden terwijl uitgaande van een variatieprin- 
cipe gebruik gemaakt kan worden van de methode Galerkin, methode Ritz o f  

een bijzondere vorm daarvan de methode der eindige elementen. 
. 

De aandacht zal voornamelijk gericht zijn op benaderingsmethoden 
met als uitgangspunt een variatieprincipe. In eerste instantie zal daar- 

bij gebruik gemaakt worden van de methode Ritz waarmee op eenvoudige 
wijze de te volgen strategie kan worden geschetst, voor de praktische 
uitwerking zal overgegaan worden op de methode der eindige elementen. 

In dit proces kunnen drie stappen worden onderscheiden: 
Verkrijgen van een variatieprincipe dat een alternatieve becchkijving 
vormt voor het dynamisch probleem. 
Keuze van de oplossingsruimte, met andere woorden het aannemen van de 
vorm van de onbekende oplossing in termen van bekende funkties met 
nog nader te bepalen parameters. 
Substitutie van deze benaderingsfunkties en uitwerking van het varia- 
tieprincipe. 
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Indien gekozen wordt voor de oplossingsruimte H die bestaat uit 
alle mogelijke funkties voor de in de formulering voorkomende groot- 
heden, waarbij de funkties a priori voidoen aan de nevenkondities welke 
bij het variatieprincipe zijn gesteld, zal op deze manier de exakte op- 
lossing gevonden worden. In het algemeen zal echter als oplossings- 
ruimte een deelruimte H* van H gekozen worden welke de exakte oplossing 
helemaal niet hoeft te bevatten. 

* Wordt binnen deze deelruimte H nu dié funktie bepaald welke 
voldoet aan het variatieprincipe dan zal deze funktie in het gunstigste 
geval een goede benadering zijn van de exakte oplossing. 

Voor de vergelijking van de diverse benaderingsmethoden is het 
dientengevolge noodzakelijk een norm op te stellen waaruit waarde-oor- 
delen voor de verschillende benaderingsoplossingen kunnen worden afge- 
leid, met andere woorden waarmee de kwaliteit van de verkregen benade- 
ringsoplossing kan worden vastgelegd. 

Het zal duidelijk zijn dat de kwaliteit van de benaderingsoplos- 
sing afhangt van welk variatieprincipe men kiest als uitgangspunt, de 
oplossingsruimte H welke men hanteert en tenslotte ook van de gekozen 
norm. Hiervoor zijn geen algemene richtlijnen te geven, Ervaringen met 
het bepalen van benaderingsoplossingen voor statische problemen hebben 
aangetoond dat dit van probleem tot probleem sterk kan verschillen en 
dat het te analyseren probleem dus eigenlijk de te bewandelen weg be- 
paald. 

* 

Aan d e  hand van een eenvoudig voorbeeld zal in paragraaf 3.3 .1  

(en appendix D) aangetoond worden dat bij gelijkblijvende oplossings- 
ruimte en twee variatieprincipes welke slechts ten aanzien van de dyna- 
mische beginkonditie verschillend zijn, behoorlijke verschillen in de 
verkregen benadering s op lo s s ingen op kunnen treden. 

~ -~ ~ 

- uit heeft tot gevolg d a t  n i e t  g e s p ï û k a  kan warden s7zn “een 

beste oplossing”. In de norm waarmee men de verkregen benaderingsoplos- 
singen waardeert zullen dié aspekten van de probleemstelling aanwezig 
dienen te zijn waarin men bijzonder geinteresseerd is. Uit de probleem- 
stelling en de gekozen norm kan daarna wel een voorkeursmethode worden 
af geleid. 

Bij het bepalen van de methode Ritz wordt voor de keuze van de * 
oplossingsruimte H 
belen (plaatskoördinaten en/of tijd). 

uitgegaan van polynomen in de onafhankelijke varia- 



- 38 - 

In het hiernavolgende komen twee oplossingsstrategieën aan de 
orde namelijk: 
* Geometrische diskretisering. Hierbij worden uitspraken gedaan over de 
wijze waarop de relevante grootheden in het variatieprincipe afhangen 
van de ruimtelijke koördinaten; over de wijze waarop deze afhangen 
van de tijd wordt geen uitspraak gedaan. 

~ 

* TotaZe d-iskretisering . Hierbij worden uitspraken gedaan over de wij ze 
waarop de relevante grootheden van zowel de ruimtelijke koördinaten 
als de tijd afhangen. 

Na het schetsen van de in beide gevallen te volgen werkwijze en 
het beschouwen van een aantal daarbij optredende bijzondere aspekten, zal 
van de methode Ritz overgestapt worden op de methode der eindige elemen- 
ten. Hierbij zal onder andere aandacht besteed worden aan de verdeling 
van het totale gebied in subgebieden en de tussen deze subgebieden nood- 
zakelijke en voldoende overgangskondities. 

3.2 Geometrische d i sk re  t isering.  

In hoofdstuk 2 is aangetoond dat een stationaire waarde van de 
Hamilton-funktionaal voor willekeurige variaties van het verplaatsings- 
veld met inachtname van zekere nevenkondities een beschrijvingswijee van 
het dynamische probleem levert, Door het definiëren van een oplossings- 
ruimte H , welke de benaderingsoplossing zal bevatten, worden naast de 

bovengenoemde nevenkomdities ex t ra  beperkingen van se teelaatbare varia- 

ties ingevoerd. 

* 

Bij geometrische diskretisering wordt 2 priori vastgelegd op 

welke wijze de relevante grootheden (in dit geval het verplaatsingsveld) 
afhangen van de ruimtelijke koördinaten door het kiezen van benaderings- 
funkties voor deze afhankelijkheid, terwijl over de afhankeíij*Ï.eid van 
de tijd geen uitspraak wordt gedaan. 

Het eisen dat de Hamilton-funktionaal ook nu weer een stat2o- 
naire waarde aan moet nemen voor willekeurige variaties van het ver- 
plaatsingsveld binnen de beperkte klasse H* zal leiden tot een stelsel 
gewone differentiaalvergelijkingen met bijbehorende nevenkondities in 
plaats van het stelsel partiële differentiaalvergelijkingen met bijbe- 
horende nevenkondities waarmee het originele probleem kan worden be- 
schreven. 

Tenslotte zal nagegaan worden op welke wijze, uitgaande van een 
gemengd variatieprincipe, bij toepassing van geometrische diskretisering 
de mogelijkheid ontstaat het aantal gekoppelde gewone differentiaalver- 

~ ~- - - ~~ - ~~ - ~~ -~ ~ ~ ~ 
- ~ - ~ - ~  - 
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gelijkingen dat men krijgt te reduceren. Dit laatste enigzins vooruit- 
lopend op hoofdstuk 4 waar dieper op deze "reduktie-processen" wordt in- 
gegaan. 

Uitgangspunt is de Hamilton-funktionaal IT H' 

1 

'2 
I 

, 
I Jjd').u~.asat 1 1 + f..u.dSdt + 

1 1  

1 '1 

t v t l  t 2  

met dedaarbij behorende nevenkondities : 

* rek-verplaatsing relaties: 
1 e = -(u .+u. .) 

ij 2 i,j J , I  

* snelheids-verplaatsing relaties: 

v. = u. 
1 1 

* kinematische randvoorwaarden: 
- 

u. = u. 
1 1 

* kinematische beginkondities: 
- u. = u. 

1 1 

( 3  2) 

( 3  3 )  

( 3 . 4 )  

( 3 . 5 )  

Het variatieprincipe luidde: 

Een stationaire vaarde van de Hamilton-funktionaal voor v i l l e -  
keurige variat ies  van het verplaatsingsveld onder de genoemde nevenkon- 
d i t i e s  i s  een beschrijving van het totaZe dynamische probleem. 

Op basis van dit variatie-principe zullen benaderingen voor het 
dynamische probleem bepaald worden door bovendien voor het verplaatsing- 
veld te eisen dat iedere verplaatsing u 
kombinatie van een aantal bekende, onderling onafhankelijke funkties van 
de ruimtelijke koördinaten: 

te schrijven is als lineaire i 
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n 

1=1 
u.(x t): = c @L1 (Xj).ll1(t> 
i j' (3.6) 

Hierbij zijn @il de van de ruimtelijke koördinaten afhankelijke 
funkties, en n1 de nog onbekende, tijdsafhankelijke parameters. Voor de 
hierna te hanteren notatie schrijven wij (3.6) in vektornotatie: 

V 
Ui(Xj,t) = @i.rl. (ai E Rn, E Rn). (3.7) 

waarbij de vektor @ 

vektor met de paramaters 

de vektor is welke de funkties @il bevat en rl de i 
Er moet gelden: 1' 

hetgeen, gesubstitueerd 

rIHb = J.p - 
V 

in de funktionaal (3.1) leidt tot: 

dV dt + 

W V  v f I pi.Qi.q dv - 1 p!2).@i.~ dV - v  
fi.Qi.q dS dt + 

t2 

(3.10) 

ofwel : 

(3.11) 

waarbij gedefinieerd zijn: 
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v v  

V 
de stijfheidsmatrix Q,  E M  n,n 

Q 
Mt: = hi.p.Bi dV; de massamatrix, Mt E M n,n 

V 

n - - 
k,: = J-Li.@; dV, de interne belastingvektor, k, E R 

V 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

ft (u) : = s f 1 !u) .Oi dV, de vektor met "reaktiekrachten", ft"' E Rn 

(3. IS) 

n - 
fi,QiedV, de uitwendige belastingvektor, ft E R J -  (3.16) 

- 
f,: = 

SF 

p..@. dV, de vektor met beginimpulsen, p" t E Rn (3.17) J-- 1 1  

6-# 

pt: = 
V 

(2)  E Rn 
pt ( 2 ) :  = jp :2 ) ,a ) i  dV, de vektor met eindimpulsen ' pt 

v (3.18) 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat f (u) respektievelijk pt' voorals- 
nog onbekend zijn. 

t 

b De funktionaal nH is stationair indien: 

(3.19) 

Partiële integratie om 6q te elimineren leidt tot: 
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4 

(3.20) 

De funktionaal II 
nevenkondities (3.2) t/m (3.5) dan en slechts dan indien voldaan is aan 
de volgende vergelijkingen: 

is stationair voor willekeurige variaties 6n onder de H 

* Eulervergelij king : 

- Qt.n + Mt.t = k, + t ft [tl,t2] 

* Natuurlijke randvoorwaarden: 

t 
M . n = p  
t 

(3.21) 

( 3  22) 

(3 23) 

Hierbij dienen ook nog vermeld te worden de nog niet gebruikte kinema- 
tische randvoorwaarde en -beginkonditie waardoor het tenslotte op te los- 
sen stelsel vergelijkingen luidt: 

V 
* ai(x.).n(t*)= Gi(X.> J 

J 

(3 24) 

Er resteert nu dus het oplossen van een stelsel gekoppelde, in- 
homogene, gewone differentiaalvergelijkingen onder de nevenkondities in 
(3.24) vermeld. De kinematische randvoorwaarde en -beginkonditie ver- 
dienen daarbij nog enige extra aandacht omdat uit ui resp. 
eenduidige wijze voorgeschreven waarden voor ii kunnen worden bepaald. 

u ui niet op 
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Een mogelijkheid om in goede benadering aan de beide relaties 
te voldoen is ervoor te zorgen dat in een diskreet aantal punten op 

Su,[t t 1 ’  2 resp. in V,[tl] exakt aan de relatie wordt voldaan. 

Indien voldaan is aan de relaties ( 3 . 2 2 )  en ( 3 . 2 3 )  wordt verge- 
lijking ( 3 . 2 0 ) :  

V v v  v 
t2 V +f(u)+ft).6r)+6r). (Mt.5)}dt = O 

r)*Qt.r)) - (kt ( 3 . 2 5 )  

Hieruit is direkt het principe van stationaire potentiële energie voor 
het diskrete systeem af te leiden waarbij aan de potentiële energie- 
funktionaal de potentiaal der traagheidskrachten is toegevoegd. 

Tenslotte dient nog enige aandacht besteed te worden aan het op- 
lossingsproces van de vergelijkingen ( 3 . 2 4 ) .  Reeds bij de inleiding van 
hoofdstuk 2 is de beperking gemaakt tot di6 problemen waarbij de totale 
rand S van het beschouwde lichaam gesplitst kan worden in een deel waar 
enkel de verplaatsingen zijn voorgeschreven (SU) en een deel waar enkel 
de uitwendige belasting is voorgeschreven (SF),  dus: 

s = s  U S F  ; s  n S F = O  
U U 

Indien de komponenten 71; van q diskreze verplaatsinger, var, het 

lichaam L zijn kan deze vektor r) gepartitioneerd worden als: 

waarbij : 

: de voorgeschreven komponenten van r), behorende bij SU. 
QU 
qF: de resterende onbekende komponenten in V en op SF. 

Op identieke wijze kunnen de belastingsvektoren gepartitioneerd worden 
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Met weglating van de index "t" leidt dit tot: 

( 3 . 2 8 )  

Uit de kinematische randvoorwaarden volgen de voorge hreven kom- 
volgen uit de bekende .. ponenten in qu en nu, terwijl de komponenten van f 

belasting. Hierdoor kan (3.2'8) gesplitst worden in twee stelsels verge- 
1 ij king en name 1 ijk : 

F 

met als nevenkondities: 

- kinematische randvoorwaarde: - - 'J - u. 
1 

- kinematische beginkonditie: 

- dynamische beginkonditie: 
M O W I )  = $(ti) 

in v y  [ti] 

( 3 . 2 9 )  

(3 .31 )  

(3 ,32 )  

(3 .33 )  

Er resteert nu het oplossen van de gewone differentiaalvergelij- 
king (3 .29 )  onder de nevenkondities (3 .31 )  t/m ( 3 . 3 3 ) .  Hierna kunnen even- 
tueel de reaktiekrachten iiit (3 .30)  en de elndimpriis uit (3.23; achterai 
nog berekend worden. 

In principe kan dit stelsel differentiaalvergelijkingen met neven- 
kondities exakt opgelost worden. Het blijkt in de praktijk dat dit vaak 
toch tot onoverkomelijke moeilijkheden aanleiding geeft o f  bijzonder 
veel inspanning vergt, bijvoorbeeld indien men te maken heeft met een 
groot aantal vergelijkingen enlof de aard van het rechterlid geen een- 
voudige oplossingen toelaat. Dit is de reden waarvoor meerdere methoden 
ontwikkeld zijn om ook de tweede stap in het oplossingsproces namelijk 
het oplossen van deze gewone differentiaalvergelijkingen langs numerieke 
weg te verwezenlijken. Dit laatste aspekt zal in hoofdstuk 4 nog uitge- 
Ereider aan de orde komen, 
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Konkluderend kan gesteld worden dat via de methode van geome- 
trische diskretisering, in plaats van een stelsel partiële differentiaal- 
vergelijkingen met bijbehorende nevenkondities als beschrijvingswijze 
van het algemene dynamische probleem een stelsel gewone differentiaalver- 
gelijkingen met bijbehorende nevenkondities is verkregen. 

Indien men daarbij uitgaat van de Hamilton-funktionaal zoals ge- 
definieerd in hoofdstuk 2 blijkt dit hetzelfde resultaat op te leveren 
als men krijgt door het toepassen van het principe van stationaire poten- 
tiële energie, waarin de dynamische aspekten zijn vertegenwoordigd door 
toevoeging van de potentiaal der traagheidskrachten. 

Uitgangspunt voor de hierboven beschreven benaderingsmethode was 
de Hamilton-funktionaal, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2. Daar is ook 
aangetoond op welke wijze equivalente variatieprincipes gekonstrueerd 
kunnen worden, welke als basis voor het konstrueren van benaderingsopios- 
singen zekere voordelen kunnen bezitten ten opzichte van andere principes. 
Zoals hiervoor reeds is opgemerkt is bij bovenstaande methode het aantal 
gekoppelde differentiaalvergelijkingen dat resulteert na toepassing van 
geometrische diskretisering een maat voor de inspanning die men moet le- 
veren om een oplossing voor dit stelsel te bepalen. Dit aantal kan erg 
groot worden hetgeen bij een numeriek oplossingsproces veel rekentijd, 
geheugenruimte etc. impliceert, 

Als voorbeeld van enerzijds de methode van geometrische diskreti- 
sering en anderzijds het voordeel van een alternatief variatieprincipe 
als uitgangspunt daarvoor zal hierna in het kort een methode beschouwd 
worden waarbij de orde van het uiteindelijk op te lossen stelsel verge- 
lijkingen aanzienlijk lager kan zijn dan in bovenstaande methode. 

Doordat in beide situaties geometrische diskretisering wordt 
toegepast worden benaderingen geintroduceerd, hetgeen betekent dat men 
bij het vergelijken der beide methoden volgens een of andere norm enkel 
van een goede reduktiemethode kan spreken indien de daarbij behorende 
nauwkeurigheid niet wezenlijk beinvloed wordt, 

3.2.1 Een reduktiemethode uia een  a l t e r n a t i e f  uar ia t i ep r inc ip e .  

In deze paragraaf zal een toepassing van de methode der geome- 
trische diskretisering beschouwd worden waarbij een grotere vrijheid 
bestaat in het opstellen van de eerder genoemde massamatrix. Uitgangs- 
punt is een formulering waarin verplaatsings- en snelheidcvelden 
onafhankezijk gekozen kunnen worden door de nevenkonditie vi = ui via 
een Laplace-multiplicator in de funktionaal onder te brengen. 
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Na diskretisering resulteert weer een stelsel gewone tiifferen- 
tiaalvergelijkingen met bijbehorende nevenkondities. Indien daarbij het 
aantal parameters dat nodig is om het snelheidsveld te beschrijven kleiner 
is dan het aantal parameters nodig om het verplaatsingsveld te beschrijven, 
kan het gevonden stelsel vergelijkingen gereduceerd worden tot een (veel) 
kleiner stelsel. Toepassing van deze methode voor een aantal konkrete 
dynamische problemen blijkt goede resultaten af te leveren. 

Uitgangspunt is het variatieprincipe gebaseerd op de Hamilton- 
funktionaal met nevenkondities uit hoofdstuk' 2: 

dS dt + 
t2 - 

+ k..ui + Ts(vi)'idV dt + xH = Sf{- ws(e. IJ .) 
v 

t2 ss fi.u i dS dt + $1 pi.ui dV - f I pi2).u. 1 dV 

( 3 . 3 4 )  €1 SF t2 

Nevenkondities: 

1 e = -(u .+u. .) 
ij 2 i,j j , i  

- 
u = u. i 1 

- u = u. i 1 

in v '[tl,t2] 

in v ,[t,] 

( 3  3 5 )  

( 3  I 363 

( 3 . 3 7 )  

( 3 . 3 8 )  

De relatie ( 3 . 3 6 )  wordt via een multiplikator aan de funktionaal 
( 3 . 3 4 )  toegevoegd, de multiplikator kan daarna geidentificeerd worden als 
zijnde de impuls pi. 

1 ij king : 
Geëist wordt dat à priori voldaan is aan de konstitutieve verge- 

aTs (Vi> 
av. - - 
1 

'i 

waardoor geschreven kan worden: 

(3 . 39)  



- 47 - 

Dit leidt tenslotte tot de volgende funktionaal: 

t- 

I/; 112 = fl {Ws(eij)+Ps(vi)-p.viUi-ci.ui}dV dt - 
5 U 

( 3 . 4 0 )  

(3.411 ) 

J /  pi2).u. 1 dV ( 3  * 42)  

Het variatieprincipe luidt nu: 
Een stationaire waarde van de funktionaal II 2 voor willekeurige 

onafhankelijke variaties 6ui en 6v onder de nevenkondities: i' 

1 e = -(u .+u. .) 
ij 2 i,j j , i  

.-.. u. = u. 
1 1 

aTs (Vi) 
= 

3,. 
1 

Pi 

is een alternatieve beschrijving voor: 

- - o. lj,j + k; - Pi 

v. = u. 
- 1  1 

aWs(e. .> 
13  

aei ij 

- f; - - fi 

in v ,[tl,t2] 

in v ,[tl] 

in v y[tl ,t2] 

in v i[tl ,t2] 

( 3 . 4 3 )  

(3 .44 )  



- 48 - 

Hiermee is dus weer het totale dynamische problemen beschreven. 

Op basis van dit variatieprincipe kunnen via geometrische diskre- 
tisering weer benaderingsoplossingen gekonstrueerd worden waartoe de vol- 
gende oplossingsruimte gedefinieerd wordt: 

n 
u.(x.,t): = c Q .  (X.).$(t). 

ik J k= 1 1 3  
( 3 . 4 5 )  

( 3 . 4 6 )  

waarbij weer op vektornotatie kan worden overgegaan via de definitie van 
de volgende vektoren: 

zodat: 

n 

i. = [QilY @i2y ..... Qin] y 0 .  1 E Rn 
1 

o 

n 

v 
u.(x t) = Qi(X.).U(t) 
i js J 

V 
-1 v.(x j’ t) = $i(xj).v(t) 

( 3 . 4 7 )  

( 3 . 4 8 )  

( 3 . 4 9 )  

(3.50 > 

( 3 . 5 1 )  

( 3 . 5 2 )  

Hierbij bevatten de vektoren u(t) c.q. v(t) de tijdsafhankelijke parameters 
a 
welke het verplaatsingsveld u.(x ,t) c.q. het snelheidsveld vi(x 

c.q, 8, en de vektoren @i c,q. Jii de interpolatiefunkties Qik c.q.  $ik k 
t) be- 

i j  jy 
pal en. 

Substitutie van ( 3 . 5 1 )  en ( 3 . 5 2 )  in ( 3 . 4 2 )  leidt tot de gediskre- 
tiseerde funktionaal fl* 2 .  

V 

t2 
( 3 . 5 3 )  
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waarbij de volgende definities zijn gehanteerd: 
v v 

V 

V 

V 
A:  = qi.P.Qi dV 

V J 
- 
k: = [G..Oi 1 dV 

V 

f: = fi.@i dV J -  - 

SF 

f(u): = jf!U'.@i 1 dV 

u 

p: = dV 
1 

v 

k E Rn 

- 
f E R" 

f(')c Rn 

N 

p c R n  

( 3 . 5 4 )  

( 3 . 5 5 )  

( 3 . 5 6 )  

(3.57) 

( 3 . 5 8 )  

(3 .59 )  

(3 .60 )  

(3.612 

V 

De kinematische randvoorwaarde en -beginkonditie welke hier nog 
bij vermeld dienen te worden kunnen geschreven worden als: 

V - 
@..u = u. 

V 

1 1 

u Qi.U = u. 
1 

* 
De funktionaal R2 is stationair voor alle willekeurige onafhanke- 

lijke variaties 6u en 6v indien: 
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i’ v v *  v v 
{Gu(Q,u+A,v) + Gv(M.v-A.;) - 6g.k)dt - (v.A.6~) 

L 

( 3 . 6 4 )  

Dit leidt tot de eis dat hieraan enkel voldaan is indien de volgende verge- 
lijkingen gelden: 

*’ Eulervergelijkingen: 
M.V = A.u ( 3 . 6 5 )  

v *  
Q.u + A.v = i; + f(u)+ 7 = f. ( 3 . 6 6 )  

* Natuurlijke randvoorwaarden: 
v - 

p = A.V ( 3 . 6 7 )  

( 3 . 6 8 )  

Voor het in rekening brengen van de kinematische randvoorwaarden 
( 3 . 6 2 )  kan ook nu de vektor u gesplitst worden in een deelvektor u. be- 
vattende de tengevolge vâiì (3 .62 )  bekende k~ï i ìp~ ï~e ï ì te ï ì  en een deelvzktcr 
u bevattende onbekende komponenten. Hierdoor kan een stelsel vergelij- 
kingen uit ( 3 . 6 5 )  en ( 3 . 6 6 )  afgesplitst worden dat behoort bij de deel- 
vektor u . Hier wordt ervan uitgegaan dat dit proces reeds is uitgevoerd 
en het systeem verder geen beweging als star lichaam kan uitvoeren waar- 
door aantoonbaar is dat in dat geval de matrix Q regulier is. 

n 

O 

Uit vergelijking ( 3 . 6 6 )  kan u worden opgelost hetgeen na substi- 
stutie in (3 .65 )  dan leidt tot: 

-1 -1 M.v + A.Q .A.? = A,Q .f 

Het eindresultaat is dus een stelsel gekoppelde, 2e orde differentiaal- 
vergelijkingen waarbij het aantal op te lossen vergelijkingen bepaald 
wordt door het a,antal parameters vi dat nodig was om het snelheidsveld 
te beschrijven. 
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Essentieel in de aanpak is dat de stijfheid van het systeem nauw- 
keurig beschreven wordt door toepassing van een hogere orde interpolatie- 
funktie en de massaverdeling wat minder nauwkeurig door toepassing van 
een minder komplexe interpolatiefunktie, 

Hughes e.a. 131 hebben de mogelijkheden van de hierboven ge- 
schetste methode nagegaan voor het bepalen van een aantal van de laagste 
eigenfrekwenties en daarbij behorende eigentrillingsvormen voor een aantal 
reële problemen en vergeleken met andere methoden om datzelfde doel te be- 
reiken. Zij komen tot de konklusie dat via deze gereduceerde systemen 
goede resultaten bereikt worden hetgeen o.a. geillustreerd wordt aan de 
hand van een aantal door hen gepresenteerde rekenvoorbeelden. 

In ieder geval kan hieruit gekonkludeerd worden dat het konstrueren 
van benaderingsoplossingen via geometrische diskretisering op basis van 
een alternatief variatieprincipe zekere voordelen kan bieden, 

lijk van de aard van het te analyseren probleem. Bij toepassing van de 
methode der eindige elementen in plaats van de methode Ritz zou hierbij 
evenals bij statische problemen ook gedacht kunnen worden aan gemengde 
en/of hybride formuleringen waartoe voor dynamische analyses echter nog 

afhanke- 

veel onderzoek nodig zal zijn. 
Omdat reduktieprocessen bij de in deze paragraaf gepresenteerde 

benaderingsmethoden een zeer belangrijke rol spelen zal hierop in hoofd- 
stuk 4 nog dieper worden ingegaan. 

In de vorige paragraaf is getoond hoe via geometrische diskreti- 
sering het oorspronkelijke stelsel partiele differentiaalvergelijkingen 

in de vier onafhankelijke variabelen (x ,t) terug te brengen is tot een 
stelsel gewone differentiaalvergelijkingen, Exakt oplossen van dit stel- 
sel gewone differentiaalvergelijkingen is slechts in bijzondere gevallen 
mogelijk omdat: 
* Het aantal gekoppelde vergelijkingen zeer groot kan worden, dit is na- 

j 

melijk gelijk aan het aantal parameters nodig om het werkelijke veld 
in redelijke mate te kunnen beschrijven. 

* Het rechterlid f = f(t) tengevolge van in- en uitwendige belasting kan 
grillig verlopen als funktie van de tijd. 

Het zal daarom in het algemeen noodzakelijk zijn methoden te 
hanteren waarmee benaderingsoplossingen voor het verkregen stelsel diffe- 
rentiaalvergelijkingen kunnen worden bepaald. 
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Hier zal een geheel andere weg bewandeld worden waarbij het ver- 
plaatsingsveld niet enkel gediskretiseerd zal worden ten opzichte van de 
ruimtelijke koördinaten zoals bij geometrische diskretisering het geval 
was, maar tegelijkertijd ook ten opzichte van de tijd: de zogenaamde to- 
tale diskretisering. Dit betekent dat bij het definiëren van de oplos- 
singsruimte ook reeds uitspraken gedaan zullen worden over de wijze waar- 
op het verplaatsingsveld afhangt van de tijd, Het uiteindelijke resultaat 
is dat het systeem beschreven zal kunnen worden door een stelsel inhomo- 
gene, lineaire algebraische vergelijkingen. 

Het variatieprincipe waar vanuit gegaan wordt is hetzelfde als 
dat in de vorige paragraaf, Uitgangspunt is nu de aanname dat het ver- 
plaatsingsveld ui(x t) benaderd kan worden door: k’ 

n 
( 3 . 6 9 )  

Voor de overgang op vektornotatie wordt gedefinieerd: 

( 3 . 7 1 )  

Hierbij is O. de vektor welke de benaderingsfunkties O bevat en 5 de 
vektor bevattende de daarbij behorende parameters 5 .  . Voor de oplossings- 
ruimte H geldt dus: 

1 i’j 

* J 

v 
u. (x t) = Oi(”k’t)’T 
i k’ ( 3 . 7 2 )  

Uit de bij het variatieprincipe behorende nevenkondities volgt dat onder 
andere moet gelden: 

v v 1 e = -(O .+O. . ) , c  ij 2 i,J J , I  

V 
v. = O;.c 
1 

( 3 . 7 3 )  

( 3 . 7 4 )  

waarna substitutie van ( 3 . 7 2 )  t/m ( 3 . 7 4 )  in de Hamilton-funktionaal (3.1) 

leidt tot: 
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ofwel : 

( 3 . 7 5 )  

(3.76) 

* Ook nu wordt weer dié oplossing uit de oplossingsruimte H 
voor de funktionaal II een stationaire waarde aanneemt voor willekeurige 
variaties 6s; met inachtname van de nevenkondities. 

gezocht waar- 

H 

Aan de rek-verplaatsing relatie en snelheid-verplaatsingsrelatie 
is reeds voldaan, (3.73) c.q. ( 3 . 7 4 )  zodat als nevenkondities enkel nog 
resteren de kinematische randvoorwaarden en -beginkondities. 

De funktionaal IT: (3.76) is stationair indien: 

waarbij nog behoren: 
* kinematische randvoorwaarde: 

( 3 . 7 8 )  
V - r 1 - 

ü = u. op SU,Ltl,t2j - a.;x t1.C = ui;xj,t; i 1 i j' 

* kinematische beginkonditie: 

u. = U in V,[tl] 
1 i 

v - O.(x t$.< = Ui(X..) 
i j' J 

(3.79) 

-Het i s  ook nu weer onmogelijk uit deivergelijkingen (3.78) C . q .  (3.79) OP 

éénduidige wijze < te bepalen zodanig dat exakt aan deze relaties wordt 
voldaan. Indien echter de komponenten van < echte diskrete verplaatsingen 
zijn kan er wel voor gezorgd worden dat in een aantal punten exakt aan 
( 3 . 7 8 )  c.q. ( 3 . 7 9 )  wordt voldaan. 
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Er resteert nu dus nog het oplossen van de Eulervergelijking 
(3.77) onder de nevenkondities (3.78) en (3.79). De vektor < wordt daar- 
toe op de volgende wijze gepartioneerd: 

u u u u u  
5 =[50,Sb,5e,5n] 

waarbij : 

5 de voorgeschreven parameters volgend uit (3.78) bevat, 
g de voorgeschreven parameters volgend uit (3.79) bevat, 
5 de onbekende parameters ten tijde t=t bevat en 
5 de resterende onbekende parameters, 

O 

b 
e 2 
n 

Het op te lossen stelsel vergelijkingen (3.77) kan nu geschreven worden 
als : 

(3.80) 

waarbij de belastingvektor f op dezelfde wijze gepartitioneerd i s  in de 
deelvektoren f 
tiekrachten 
samenhangend met de onbekende eindimpuls p(2) en fn samenhangend met de 
bekende inwendige belasting k en de randbelasting f, 
Een aantal vergelijkingen van (3.80) kunnen samengevat worden in: 

waarvan de komponenten samenhangen met de onbekende reak- 
O 

fe f (u), fb samenhangend met de bekende beginimpuls 5, 

Indien de matrix in het linkerlid van deze vergelijking regulier is ( 

in hoofdstuk 6 zal nagegaan worden wanneer dat het geval is) kunnen de 
onbekende deelvektoren 5, en 5, opgelost worden, waarna eventueel de on- 

c: 11 

bekende li r eak t ieb el as t ing " en de onbekende "eindimpuls" p(2) uit 
de resterende vergelijking van (3.80) bepaald kunnen worden. In de hoofd- 
stukken 5,6 en 7 zal deze methode van totale diskretisering, maar dan ge- 
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baseerd op de methode der eindige elementen, uitgebreid aan de orde komen 
waarbij speciale aandacht geschonken zal worden aan konvergentie, nauw- 
keurigheid en stabiliteit. 

Een bijzondere situatie doet zich voor indien de benaderings- 
funktie (3.72) geschreven kan worden als: 

Q v 
u.(x t) = Q;(x.>.+(t>.C 
i j' J 

(3.82) 

waarbij dus de funktie 0;Cx 
enkel afhangt van de plaatskoordinaten x 
van de tijd t. 

t) gesplitst kan worden in een deel dat 
j '.. en een deel enkel afhankelijk 

j' 

Het proces van totale diskretisering kan nu ook gezien worden als 
zijnde opgebouwd uit twee deelprocessen namelijk eerst geometrische dis- 
kretisering (op basis van O(x.) en daarna diskretisering in de tijd (op 
basis van $ (t)). 

J 

Hiermee is dus tegelijkertijd een benaderingsmethode aangegeven 
om het na geometrische diskretisering resulterende gewone stelsel diffe- 
rentiaalvergelijkingen op te lossen namelijk via een daarop volgende dis- 
kretisering in de tijd. 

In figuur 3.1 zijn de voor dit onderzoek interessante methoden 
voor de analyse van dynamische problemen weergegeven, Hiernaast kunnen 
uiteraard nog allerlei experimentele, analoge etc. technieken gedacht wor- 
den, 

Frobleemstelling~ i 

I I r - - - -= ~ ~~ 

I 
I 
I 
1 
I 
1 
I r - - -C t -  -1 

Geometrische 
diskre t is er ing ~ _ _  ~ 

Analytisch dis kre t i s  er ing diskretisering' Analytisch 

7" Oplossing 

- -  - w 
Fig. 3.1: Overzicht der rezevante 0pZossingsmethoden. 

i 
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Tot nu toe is enkel aandacht besteed aan de door getrokken lijnen 
aangegeven methoden. In hoofdstuk 4 zal dieper ingegaan worden op een aan- 
tal aspekten die een belangrijke rol spelen bij de geometrische diskreti- 
seringsmethode waarbij tevens aandacht besteed zal worden aan benaderings- 
methoden om na deze geometrische diskretisering te komen tot de totale op- 
lossing van het dynamische probleem. 

Vervolgens zal in de hoofdstukken 5,6 en 7 uitgebreid aandacht 
besteed worden aan de methode der totale diskretisering. 

Evenals bij benaderingsmethoden op basis van geometrische diskre- 
tisering is het ook bij benaderingsmethoden op basis van totale diskreti-” 
sering belangrijk goed na te gaan welk variatieprincipe wordt gekozen als 
uitgangspunt voor de methode. In paragraaf 3 . 2 . 1  is voor geometrische dis- 
kretisering aangetoond dat door uit te gaan van een alternatief variatie- 
principe een reduktiemethode mogelijk wordt met zekere voordelen ten aan- 
zien van het oplossingsproces, 

In de hierna volgende paragraaf zal voor het geval van totale dis- 
kretisering aangetoond worden dat het kiezen van een ander variatie- 
principe als uitgangspunt een wezenlijk verschil in de daarop gebaseerde 
benaderingsmethode tot gevolg kan hebben. 

~ - -~ -~ 

3 . 3 . 1  De toepassing volgens Ba; ley. 

voorgaande hoofdst voor het konstrueren van bena- 
deringsmethoaen uitgegaan van een variatieprincipe wat bestond uit het 
eisen van een stationaire waarde van de zogenaamde Hamilton-funktionaal 
onder zekere nevenkondities te weten de rek-verplaatsing relaties, snel- 
heid-verplaatsing relaties, kinematische randvoorwaarden en kinematische 
beginkondities. Het stationair zijn van de funktionaal was daarbij een 
aiternatief voor de bewegingsvergeiigkfngen, konstitatleve vergelijkkgen, 
dynamische randvoorwaarden en -beginkondities. 

Indien op basis van dit variatieprincipe (via de methode Ritz bij- 
voorbeeld) benaderingsmethoden worden gekonstrueerd dan zal voor deze be- 
naderingen gelden dat aan de bij het variatieprincipe behorende nevenkon- 
dities exakt voldaan zal zijn, terwijl de door een stationaire waarde van 
de funktionaal beschreven relaties in het algemeen slechts benaderd zullen 
worden. Slechts indien de aangeboden oplossingsruimte de exakte oplossing 
omvat zal ook aan deze laatste relaties exakt voldaan zijn. 

Een op basis van een variatieprincipe gekonstrueerde benaderings- 
methode leidt dus tot een stelsel vergelijkingen waaraan exakt wordt vol- 
daan en een stelsel vergelijkingen welke slechts benaderd zullen worden 
zie o.a. ~~-IT---P-- - ~- - 
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diskretisering en totale diskretisering. 
In deze paragraaf zal een speciale variant van de methode Ritz 

beschouwd worden waarbij het principe der benaderingsmethoden hetzelfde 
blijft echter met veel grotere praktische toepasbaarheid namelijk de 
methode der eindige elementen. 

De overeenkomst tussen de methode Rite en de methode der eindige 
elementen (F.E.M.) ligt hierin dat bij beiden een zekere oplossingsruimte 
gedefinieerd wordt en vervolgens dié oplossing uit deze oplossingsruimte 
gezocht wordt welke aan de eisen van het variatieprincipe voldoet. Het be- 
langrijke verschil tussen de beide methoden is de wijze waarop de oplos- 
singsruimte wordt gedefinieerd. Bij de methode Ritz bestaat de oplossings- 
ruimte uit funkties welke over het gehele domein gedefinieerd zijn, ter- 
wijl in het algemeen bij de F.E.M. de oplossingsruimte wordt gevormd door 
funkties welke slechts in een zeker subdomein gedefinieerd zijn ofwel 
signifikant zijn. 

Bij de F.E.M. wordt het totale domein waarbinnen wij het gedrag 
willen bestuderen opgedeeld in een aantal subdomeinen (elementen) met re- 
latief eenvoudige konfiguratie, waarbij de relaties welke tussen de af- 
zonderlijke elementen dienen te gelden, worden verzorgd door een aantal 

bij de zogenaamde knooppunten van dat element behorende fysische groot- 
heden. Deze knooppuntsgrootheden (vaak vrijheidsgraden genoemd) zullen in 
het algemeen diskrete waarden van de relevante veldgrootheid zijn of afge- 
leiden naar de onafhankelijke variabelen daarvan. 

le ftrrilsties gedefinieerd bbnnen een element worden elementfunkties 
genoemd, de verzameling elementfunkties geassembleerd over het gehele 
domein (de oplossingsruimte) leidt in het algemeen tot een stuksgewijze 
benadering van de in het dynamische probleem een rol spelende grootheden, 

3.4.2 De uercie Zing i n  subdomeinen. 

Bij het toepassen van de F.E.M. bestaat de mogelijkheid v 
aantal bewerkingen een enkel element afzonderlijk van de rest van het 
domein te beschouwen hetgeen impliceert dat voor elk element een gescfilkt 
koördinatensysteem gekozen kan worden, het lokale koördinatensysteem waar- 
door het beschrijven van de bij dat element behorende benaderingsfunkties 
sterk aan eenvoud wint. 

Bij het assembleren der elementen kan dan via een transformatie 
van de lokale koördinatensystemen op een globaal koördinatensysteem voor 
het gehele domein worden overgegaan, 
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De keuze van de vorm van het element, het aantal knooppunten, 
aantal en aard van de diskrete knooppuntsgrootheden, plaats der knoop- 
punten in een element etc. worden bepaald door de probleemstelling, de 
keuze van de element benaderingsfunkties en de relaties waaraan moet zijn 
voldaan bij assemblage der elementen. 

Wat betreft dit laatste punt, ook wel kontinuiteitseisen over de 
elementgrenzen genoemd, dit komt naast de kontinuiteitseisen waaraan de 
benaderingsfunkties binnen een element moeten voldoen hierna nog aan de 
orde. 

Uitgangspunt is de Hamilton-funktionaal zoals in hoofdstuk 2 ge- 
def inieerd namelijk: 

dS dt+ 
- 2 t 

=H = J f 1- Ws(e..) I J  + ki.ui + Ts(vi))dV dt + i 

JLJ Tieui dS dt + 

t l  'F 

kortweg genoteerd als: 

I /  $;.ui dV - s/pi2).u. 1 dV 

t2 ( 3 . 8 3 )  

( 3 . 8 4 )  

Het totale domein {V, [ti ,t2] 
meinen {Ve, [teI,te2]) waarbij het volume V bestaat uit de vereniging van 
"nev" deelvolumes V 
de vereniging van "net" deelintervallen [tp, ,tp71. 

treft het verplaatsingsveld u (zie paragraaf 3 . 4 . 3 )  zal het eisen 
van een stationaire waarde voor de Hamilton-funktionaal ( 3 . 8 3 )  dezelfde 
relaties impliceren als het eisen van een stationaire waarde voor de vol- 
gende funktionaal: 

wordt opgedeeld in een aantal "ns" subdo- 

en het beschouwde tijdsinterval [t t ]bestaat uit e 1 ,  2 

Indien voldaan is aan zekere kontinuiteitsrelaties voor wat be- 
- -  -- 

waarbij : 
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t e2 - 
II S : = sJ{- Ws(eij) + k..u. >',l 1 + T S (vi))dV dt + 

V e 

u. dS dt + 
1 

te2 

J$ 
tel eF 

f / pi2),u. 1 dV 

pi.ui dV - 
- 
fi.ui dS dt + 

'e 

( 3 . 8 6 )  

Voor elk subdomein (element) afzonderlijk kan nu de oplossings- 
ruimte gedefinieerd worden en de bijdrage van elk 
funktionaal uitgedrukt worden in de bij de knooppunten van dat element 
behorende diskrete funktiewaarden. Hierna wordt weer een uitdrukking voor 
de Hamilton-funktionaal in een eindig aantal diskrete parameters verkregen 
evenals dit ook het geval was bij toepassing van de methode Ritz. 

element aan de totale 

Ook bij toepassing van de F.E.M. voor het definiëren van de oplos- 
singsruimte kunnen weer twee wegen bewandeld worden namelijk enkel diskre- 
tisering ten opzichte van de ruimtelijke koördinaten (geometrische diskre- 
tisering) hetgeen na assemblage der elementen leidt tot een stelsel gekop- 
pelde, gewone diffentiaalvergelijkingen met nevenkondities, en diskreti- 
sering ten opzichte van de ruimtelijke koördinaten en de tijd (totale dis- 
kretisering) leidende tot een stelsel algebraische vergelijkingen met neven- 
kondities. Belde methoden zullen uitvoerig aan de orde komen in de hoofd- 

stukken 4 c.q. 5,6 en 7. 
~ 

3.4.3 Eisen t e  s t e l l en  aan de benaderingsfunkties b i j  verdeling van het 
domein i n  cubdomeinen. 

Bij toepassing van de F.E.M. voor het konstrueren van benaderings- 
oplossingen op basis van een variatieprincipe zal de oplossingsruimte aan 
zekere kontinuiteitseisen dienen te voldoen wil de verkregen benaderings- 
oplossing bij toenemende verfijning van de verdeling in elementen konver- 
geren naar de exakte oplossing. Daarbij heeftmen bovendien te maken met 
de "geometrie der elementverdeling" hetgeen impliceert dat voor konvergen- 
tie noodzakelijk is dat het proces van elementverfijning via een regelmatig 
patroon dient te verlopen, zie hiervoor o.a. 12 I . 
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Hier zal enkel gekeken worden naar de nodige en voldoende konti- 
nuiteitseisen volgende uit de verdeling van het totale domein in een aan- 
tal subdomeinen, waardoor het mogelijk wordt een oplossingsruimte te han- 
teren welke niet over het gehele domein dezelfde kontinuiteitseisen dient 
te bezitten als bij toepassing van de methode Ritz. Over de elementgren- 
zen kan worden volstaan met de zogenaamde afgezwakte kontinuiteitseisen 
waardoor ook de hele verzameling stuksgewijs kontinue funkties taelaatbaar 
wordt. 

Voor de toepassing van de F.E.M. voor statische problemen is reeds 
veel onderzoek verricht naar de eisen waaraan de gekozen oplossingsruimte 
dient te voldoen opdat men konvergentie naar de exakte oplossing mag ver- 
wachten, natuurlijk binnen het kader van de voor het specifieke probleem 
aangenomen hypothesen en eventuele numerieke aspekten buiten beschouwing 

latend, zie o.a. ~ 2 ~ , ~ 1 0 ~ , ~ 1 1 ~  en 1121. 

Hier is de aandacht gericht op dynamische problemen waarbij even- 
tueel ook diskretisering in de tijd optreedt, zodat de voor statische 
problemen geldende eisen vertaald zullen moeten worden naar het tijdsdo- 
mein omdat het afleiden van de voor dynamische problemen te hanteren kri- 
teria slechts met heel veel moeite te verwezenlijken zal zijn. 

~ ~ 

Allereerst aal bekeken worden aan welke kontinuiteitskriteria bij 
toepassing van de F.E.M. voor statische problemen moet worden voldaan: 
1 .  De zogenaamde "kompatibiiiteitsrelaties". 

O? d e  randen der elementen (dgs  rip het: grensgebied v-n tvee aaneen- 
liggende subdomeinen) dienen de relevante variabelen en elke partiële 
afgeleide daarvan tot de orde welke één lager is dan de hoogste orde 
van de overeenkomende afgeleide in de funktionaa1,kontinu te verlopen. 

2. De partiële afgeleiden tot en met de afgeleiden voorkomend in de funk- 
tionaai moeten eiKe willekeurige Konstante waarde aan kunnen nemen, 
indien in de limiet 
men het zogenaamde "completeness kriterium". 

de elementafmetingen tot nul benaderen. Dit noemt 

Terugkerend naar de dynamika van kontinua, beschreven door de sta- 
tionaire waarde van de Hamilton-funktionaal onder de daarbij behorende 
nevenkondities, kunnen uit bovenstaande eisen de volgende kondities worden 
af geleid : 
* Kompatibiliteit: 

Het verplaatsingsveld dient kontinu te zijn over het gehele domein en 
wel in de plaatskoördinaten als in de tijd. 
u e C0(X t) in {~,[t~,t~]I Y 
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* Completeness: 
Konstant verplaatsingsveld, konstant rekveld en konstant snelheidsveld 
moeten gerepresenteerd kunnen worden binnen elk aanwezig subdomein. 

1 u E c (x j' t) in {Vel [tel Je21 1 

Het is waard om op te merken dat door te eisen dat de benaderings- 
funkties voldoen aan bovenstaande kriteria in het algemeen niet hoeft te 
gelden dat ook de rekken e.. c.q. de snelheden vi kontinu zullen verlopen 
over de elementgrenzen. In de volgende paragraaf zal aangetoond worden 
dat uit de eis dat enkel kompatibele benaderingsfunkties toelaatbaar zijn 
volgt dat een stationaire waarde van de Hamilton-funktionaal impliceert 
dat de spanningen Cr.. c.q. de impulsen p. kontinu dienen te verlopen over I J  1 
de elementgrenzen. 

I J  

3 . 4 . 3 . 1  Kontinuiteit van spanningen en impulsen over de elementgrenzen. 
+ 

Beschouwd worden twee subdomeinen (elementen) {V,, [t el 9 te,] 1 en 
{VL, [tel, te21 1 met gemeenschappelijke "rand" E r ,  [tel, te2] 1. Als bijdrage 
voor de totale funktionaal volgt nu uit (3.86) dat de genoemde subdomeinen 
onder andere leveren: 

c t 

- -  "e2 ss- fi .ui dS dt + +  f..ui dS dt + 

r 

Kmtimiteit va= het verplaatsingsveld over de rund levert: 

+ - 
i u. = u  

1 

- ôu; + = &Ui 

(3.87) 

(3.88) 

Het eisen van een stationaire waarde voor de funktionaal voor alle toelaat- 
bare variaties impliceert nu: 

- + f. + f. = o 
1 1 

(3.89) 

hetgeen kontinuiteit der randspanningen betekent. 
+ Vervolgens worden de aanliggende subdomeinen {Ve ,At } en {Te ,At-} 

beschouwd met gemeensct 
zal dan luiden: 

ppelijk volume Vr. Een specifieke term uit (3.862 

(3. SO> 
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Ook nu weer kontinuiteit eisend voor het verplaatsingsveld levert: 

+ - 
6u. = 6Ui 
1 

Eisen dat de funktionaal stationair moet zijn voor willekeurige varia- 
ties van het verplaatsingsveld leidt nu tot kontinuiteit van de impuls: 

- + 
Pi = Pi (3.91) 

Worden op basis van het genoemde variatieprincipe met als kern de 
Hamilton-funktionaal, benaderingsoplossingen bepaald voor een dynamisch 
probleem dan zullen naast het verplaatsingsveld ook de randspanningen en 
de impulsen kontinu verlopen. In het algemeen geldt dat de rekken c.q. 

de snelheden over de elementgreneen niet kontinu verlopen waaruit eens 
te meer volgt dat bij dege benaderingsoplossingen een deel der relaties 
welke het totale dynamische probleem beschrijven in het gunstigste geval 
slechts goed benaderd worden. 

In de nu volgende hoofdstukken zullen de twee eerder aangeduide 
methoden namelijk geometrische diskretisering en totale diskretisering, 
maar dan op basis van de F.E.M. verder uitgewerkt worden. 

Hoofdstuk 4 behandelt een aantal aspekten van de geometrische 
diskretisering met name methoden waarmee het uiteindelijk op te lossen 
probleem van gewone differentiaalvergelijkingen met nevenkondities, zoda- 
nig gereduceerd kan worden dat met verantwoorde inspanning redelijke be- 
naderingsoplossingen voor het gestelde probleem bepaald kunnen worden. 

In de hoofdstukken 5,6 en 7 tenslotte wordt de methode van totale 
diskretisering nader beschouwd en wel in het bijzonder aspekten als stabi- 
liteit, nauwkeurigheid en konvergentie, 
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Een reduktiemethode voor de analyse van gediskretiseerde dynamische 
systemen. 

4, I .  Inzeiding. 

In de vorige hoofdstukken is aangegeven op welke wijze benaderings- 
oplossingen gekonstrueerd kunnen worden, uitgaande van de Hamilton- 
funktionaal. De werkwijze werd geïllustreerd met de methode Ritz waarna 
bovendien werd aangegeven hoe technieken uit de methode der eindige ele- 
menten bij praktische uitwerking gehanteerd kunnen worden. Daarbij werd 
onderscheid gemaakt tussen geometrische- en totale diskretisering. 

In dit hoofdstuk zal de geometrische diskretisering centraal staan. 
In plaats van de Hamilton-funktionaal kan als uitgangspunt ook gekozen 
worden het principe van de stationaire potentiële energie waarbij traag- 
heidskrachten als verdeelde belasting in rekening worden gebracht. Voor 
nadere informatie hierover kan verwezen worden naar de vele recente litera- 
tuur op dit gebied onder andere: Huebner cl], Strang en Fix [21, 
Prezemieniecki C31 en Zienkiewicz E i l .  Toepassingen voor diverse pro- 
bleemgebieden zijn beschreven door onder andere: Yang [SI, Kirkhope e.a. 
C61, Balemans C71 en Veldpaus [SI. 

Bij geometrische diskretisering worden de relevante veldgrootheden 
benaderd met een aantal bekende funkties van de plaatskoördinaten en 
een aantal diskrete grootheden - vrijheidsgraden genaamd - die in het 
algemeen funkties zijn van de tijd. Door toepassing van het( gekozen va- 
riatieprincipe kan voor deze vrijheidsgraden een stelsel lineaire gewone 
differentiaalvergelijkingen van de orde twee met bijbehorende nevenkon- 
dities worden afgeleid. Als de vrijheidsgraden worden opgevat als de 
komponenten van de vektor x is dit stelsel van de vorm: lfG.+Q.x=f. Een 
dergelijk stelsel kan op vele manieren worden opgelost. In de veel toe- 
gepaste "modal analysis" methode worden de differentiaalvergelijkingen 
ontkoppeld door gebruik te maken van de spectraalvoorstelling van de 
matrices M en Q. Een essentiële stap in dit proces wordt gevormd door 
het oplossen van het bij het stelsel M.%+Q.x=f behorende algemene eigen- 
waarde probleem (If-X.Q).v=O. De orde van de matrices M en Q is gelijk 
aan het aantal vrijheidsgraden en kan zeer groot worden. Berekening van 
alle of enige der eigenwaarden en -vektoren vereist dan een zeer grote 
rekentijd. Deze kan men op diverse manieren trachten te reduceren door 
efficiënte oplossingsroutines te ontwikkelen en intensief gebruik te 
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maken van de eigenschappen der matrices, die (semi)positief-definiet, 
symmetrisch en ijlgevuld zijn en bovendien vaak ook nog een gepronon- 
ceerde bandstruktuur bezitten. 

In het algemeen is men slechts gehteresseerd in een relatief klein 
aantal van de grootste eigenwaarden en bijbehorende eigenvektoren omdat 
de overige eigenwaarden en -vektoren vaak niet van belang zijn voor de 
totale oplossing. Er zijn diverse methoden bekend om benaderingsoplos- - 

singen te bepalen voor een aantal van de grootste eigenwaarden en de 
bijbehorende -vektoren door de orde van het eigenwaardeprobleem te re- 
duceren. Hiervoor kan onder andere verwezen worden naar Fried [131, 
Ojalvo C141, Irons Cl51 en Ramsden C16l. 

In dit hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op de in 1965 door Guyan 
C171 aangegeven methode, de zogenaamde Guyan-reduktie. Deze methode kan 
worden opgevat als een uitbreiding naar dynamische problemen van de bij 
statische-problemen gebruikte techniek voor het reduceren van het aantal 
vrijheidsgraden. Om deze reden wordt deze methode ook wel statische 
reduktie genoemd. 

De reduktiemethode zal hier worden uitgebreid tot een iteratief pro- 
ces waarmee de exakte oplossing van het oorspronkelijke eigenwaarde pro- 
bleem willekeurig dicht benaderd kan worden mét informatie omtrent de 
nauwkeurigheid van de verkregen benaderingsoplossingen. 

Daarbij zal aandacht geschonken worden aan enige numerieke aspekten 
van d i t  proces en zuilen een aantal voorbeelden gepresenteerd worden om 
een indruk te krijgen van rekentijden, konvergentie, etc. Tenslotte zal 
in het kort worden aangegeven hoe de totale oplossing van het stelsel 
differentiaalvergelijkingen M.;+Q.x=f bepaald kan worden. Hierbij zul- 
len ook enige in grote programmasystemen, zoals ASKA C91,ClOl,Clll en 
MARC C121, voorkomende differentieschema's aan de orde komen. 

4.2. Uitgangspunten. 

In paragraaf 3.2.1 is de methode geschetst om via geometrische dis- 

kretisering benadering soplos singen te kons trueren 
variatieprincipe leidde tot de volgende set relaties: 

Uitwerking van het 

* de Euler-vergelijking: 
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* de konsfitutieve vergelijking: 

?l.X = p t d t l  ,t,l ( 4 . 2 )  

* de dynamische beginkonditie: 

N 

P'P 1 t=t ( 4  3 )  

Behalve aan bovenstaande relaties ( 4 . 1 )  t/m ( 4 . 3 )  moet de vektor x 
ook voldoen aan de kinematische beginkonditie voor t=t 1' 

N 

x = x  I t=t 

Hierbij is: 

( 4 . 4 )  

Q: stijfheidsmatrix; Q=8;vY7€Rn, x#O [$.Q.xzOl ; Q#Q(t). 
Q 

A 

If: massamatrix; M=8; v cRn, x#O [x.M.x>Ol ; PI#M(t). 
x: verplaatsingsvektor, komponenten heten vrijheidsgraden x=x(t). 
f: belastingsvektor; ?=f(t)-. 

X 

- 

p: impulsvektor; p=p(t). 

Opgemerkt wordt dat de stijfheidsmatrix Q positief-definiet veronder- 
steld is. Dit is dan en siechts dat het geval ais het beschouwde systeem 
geen beweging als star lichaam kan uitvoeren. Als wel een beweging als 
star lichaam mogelijk is dan kan die beweging geëlimineerd worden, bij- 
voorbeeld op de in [ill aangegeven wijze. Dit eliminatieproces resul- 
teert dan in een stijfheidsmatrix die wel positief-definiet is. 

Voor het ontkoppelen van het stelsel vergelijkingen ( 4 . 1 )  wordt het 
bij dit stelsel behorende algemene eigenwaardeprobleem beschouwd name- 
lijk: 

[PI - X.Q].v = O ( 4 . 5 )  

De eigenwaarden h van dit eigenwaardeprobleem han en volgens w= JV? 
samen met de eigenhoekfrequenties w van het systeem. Uit de eigenschap- 
pen voor M en Q volgt dat de oplossingen h 
niet-negatief zijn, dus .€NIz [A.ER, X >O]. De eigenwaarden worden zo- 

1 1 i- 
danig genummerd dat X >A. als i%j. De niet-triviale oplossing v van 

x~,....x, alle reëel en 1' 

i- J 
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de CM-Xi.Ql.v=O wordt aangegeven met v. en wordt de i- eigenvektor ge- 
noemd, of ook wel eigentrillingsvorm. Uit de eigenschappen van O en PI 

volgt dat de eigenvektoren alle reëel zijn. Bovendien volgt dat elk 

l 

'$ tweetal vektoren v. en v (i#j) voldoet aan v..Q.v.=O a l s  A . f l . .  In- 
dien X.=h. kan bij gegeven v. de vektor v zo gekozen worden dat ook 
nu weer voldaan wordt aan v..Q.v.=O. Er zal dus gelden: 

1 j J 1 J 1  

1 j V J 1  

J 1 

De eigenvektoren v. worden zodanig genormeerd dat: 1 

( 4 . 6 )  

(4 .7 )  

De resultaten kunnen in een andere vorm geschreven worden door een ma- 
trix van eigenwaarden A en een matrix van eigenvektoren V te introdu- ' 

ceren: 

; v = cv,,v2,v3, . . . . y  v 1 n 

Gp grond van bovenstaande zal dzn geldeïì: 

f.Q.V=I; f.M.V= A ( 4 . 8 )  

Indien de matrices A en V bepaald zijn kan het stelsel gekoppelde 
differentiaalvergelijkingen (4.1) worden overgevoerd in een stelsel 
ontkoppelde differentiaalvergelijkingen door de substitutie van: 

x(t) = V.T](t) ( 4 * 9 )  

hetgeen leidt tot: 

Tot nu toe i s  aangenomen dat er geen enkele dissipatie optreedt. 
Deze veronderstelling zal in een praktische situatie niet houdbaar zijn. 

? 
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Door de immer aanwezige - soms zeer geringe - demping zullen de hogere 
eigentrillingsvormen (behorend bij de hoogste eigenhoekfrequenties) van 
(4.10) snel uitgedempt zijn en daardoor in het algemeen geen wezenlijke 
bijdrage leveren in de totale oplossing van deze vergelijking. Dit 
heeft tot gevolg dat slechts een beperkt aantal (r) van de eigentril- 
lingsvormen - en wel die behoren bij de laagste eigenhoekfrequenties - 
in de verdere beschouwing mee genomen dienen te worden. Van de n verge- 
lijkingen in (4.10) behoeven dus slechts de eerste r opgelost te worden. 
Men noemt dit dynamische reduktie van het dynamische probleem. Voor meer 
informatie zij verwezen naar onder andere Cl0 !I en [I 1 1. 

Plet dynamische reduktie tot r eigentrillingsvormen gaat (4.10) over 
in : 

(4.11) 

Indien van deze dynamische reduktie gebruik wordt gemaakt is iedere 
manipulatie op het stelsel [M-X.Q].v=O, die leidt tot een eigenwaarde 
probleem van lagere orde geoorloofd mits de r grootste eigenwaarden en 
bijbehorende eigenvektoren van het gereduceerde probleem voldoende 
goed overeenkomen met de eigenwaarden AIyA2y.e.yXr en de eigenvektoren 

v1,v2, ..., v 
reduktiemethoden gebaseerd. 

van het oorspronkelijke stelsel. Hierop zijn de zogenaamde r 

~~~~ ~ ~~ ~~ ~ 

1 4,3.- Reduktie van het aantal vri jheidsgraden. 
- ~~ 

Bij de redukti tinodeltvoor het algemene eigenwaarde probleem 
(M-X.Q).v=O wordt niet gestreefd naar het verkrijgen van de exakte op- 
lossing maar naar het bepalen van een akseptabele benaderingsoplossing 
voor een aantal van de grootste eigenwaarden en bijbehorende eigenvek- 
toren. Deze methoden berusten op een reduktie van het aantal vrijheids- 
graden (en daarmee van de orde van de matrices M en Q )  door een aantal 
van de vrijheidsgraden (de zogenaamde afhankelijke of lokale vrijheids- 
graden) te schrijven als een lineaire kombinatie van de overige vrij- 
heidsgraden (de zogenaamde onafhankelijke of externe vrijheidsgraden). 
Het aantal afhankelijke, respektievelijk onafhankelijke vrijheidsgra- 
den wordt aangegeven met R, respektievelijk e. 

Uiteraard geldt e+R=n. De onafhankelijke en de afhankelijke vrijheids- 
graden worden opgeborgen in de vektor x ER , respektievelijk X ~ E R  . e R 

e 
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R respectievelijk x ER . Aangezien elk der afhankelijke vrijheids- R 
graden geschreven wordt als een lineaire kombinatie van de on- 
afhankelijke vrijheidsgraden geldt: 

x = T  .x T EM 
R e e :  e R,e ( 4 . 1 2 )  

Indien x en x opgevat worden als deelvektaren van een vektor 
x, die gegeven wordt door: 

R e - 

dan kan in plaats van ( 4 . 1 2 )  ook geschreven worden: 

- 
x=T.x e ( 4 . 1 3 )  

waarbij T een rechthoekige matrix is: 

( 4 .  1 4 )  

Omdat de komponenten van x en x (en dus de komponenten van x) 
ook komponent zijn van x geldt: 

e R 

- 
x=P f x ( 4 . 1 5 )  

waarbij P een permutatiematrix is die een hernummering van de 
komponenten van x teweeg brengt. Aangenomen wordt dat met deze 
hernummering reeds rekening is gehouden bij de rangschikking 
der vrijheicisgraden in be vektor x en de daarmee samenhangende 
matrices M en Q en de vektoren f,p,p, en x. 
Dan mag geschreven worden: 

'L 2, 

x=T.x e met T volgens ( 4 . 1 4 )  ( 4 .  1 6 )  e' 

De relaties ( 4 . 1 )  t/m ( 4 . 4 )  zijn in hoofdstuk 3 uit de Hamilton- 
funktionaal afgeleid onder de veronderstelling dat alle komponen- 
ten van x onafhankelijk gevarieerd mogen worden. Als gebruik 
wordt gemaakt van ( 4 . 1 6 )  is dat niet meer het geval omdat alleen 
de komponenten van x onafhankelijk gevarieerd mogen worden. Dit 
kan in rekening worden gebracht door eerst x=T.x in de Hamilton- 

e 
e 
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funktionaal te substitueren en vervolgens de komponenten van 
x te variëren. Substitutie van ( 4 . 1 6 )  in ( 3 . 1 1 )  resulteert e 
in: 

V V 
x +f . x  + i . %  .M .A 1 dt t2 v 

II =I { - - j L . X  e*Qe* e e e e e e  H 
tl 

n 

waarbij : 

V 
Qe= T. Q . T ; Qe EM 

eye 

V 
Me=T.M.T;M EM 

e e,e 

( 4 . 1 7 )  

( 4 .  1 8 )  

- v -  - 
f =T.f ;fe€Re e 

De matrices M en Q en de vektoren i en p kunnen worden 
gepartitioneerd in overeenstemming met de partitionering van 
de vektor x. Met ( 4 . 1 4 )  en 

- 
f e n P :  e’Me, e e Volgt dan v o o r  Q 

Me=Mee+Te. Miie+Miie .Te+Te.MRR.Te 
v 

e ne 
- 
f =$ .iii+Se 

( 4 . 1 9 )  

( 4 . 2 0 )  

Uitwerking van het variatieprincipe levert dat de vektor x waar- 
voor de funktionaal ( 4 . 1 7 )  een stationaire waarde aanneemt moet 
voldoen aan: 

e 



- 7 3  - 

* Euler-vergelijking: 
.. 

M .xe+Qe.xe-f t€ Ctl,t21 e e 

* Konstitutieve vergelijking: 

Me.xe= pe t€ c t 1 ,  t2 1 

* Dynamische beginkonditie: 
fb Pe'B, r=t1 

( 4 . 2 1 )  

( 4 . 2 2 )  

( 4 . 2 3 )  

Hierbij dient ook weer de kinematische beginkonditie vermeld 
te worden welke resulteert in x =x (t=ti). 

fb 

e e  

4 . 4  G u y a n  of s t a t i s c h e  reduktie. 

4 . 4 ,  l. i n  1 e i d i n g  

De essentiële problemen bij reduktiemethoden van dit type zijn 
gelegen in de selektie van de afhankelijke vrijheidsgraden (de 
keuze van de komponenten van x uit de totale verzameling vrij- 
heidsgraden) en in het opsporen van het verband tussen de afhanke- 

R 

lijke vrijheidsgraden enerzijds en onafhankelijke vrijheidsgraden 
van de komponenten van de matrix T A ) .  Door Guyan is een fysische ge- 

QnderzddS I het L e p d e n  

e. 

tinte systematische werkwijze aanie 
T . Deze werkwijze wordt in paragraaf 4 , 4 , 2  aader beschouwd. Daar- 
bij zal duidelijk worden dat bij gegeven geometrische diskreti- 
sering de nauwkeurigheid geheel bepaald wordt door het aantal en 
de selektie der afhankelijke vrijheidsgraden. Vervolgens zal in 
4 . 4 . 3  worden nagegaan onder welke voorwaarden de methode volgens 
Guyan kan leiden tot voldoende nauwkeurige benaderingen. Dit 
zal resulteren in enige regels voor de keuze der afhankelijke 
vrijheidsgraden. 

en voor het vullen van de matrix 

e 

4 . 4 . 2  Bepaling reduktiematrix volgens Guyan. 

- 
Door de matrices Q en M en de vektoren x en f op de hiervoor 
aangegeven wijze te partitioneren kan het homogene deel van het 
oorspronkelijke stelsel M.%+Q.x=f, waardoor het niet-gereduceerde 
eigenwaarde probleem (M-XQ).v=o bepaald wordt, geschreven worden 
als: 



- 74 - 

Q R R ' ~ L + Q R e . ~ e + M R R . X R + M R e . X e P O  .. .. 

.. V V 
QRe XR+Qee Xe+MRe ee e .XR+M . x  = O  

( 4 . 2 4 )  

( 4 . 2 5 )  

Indien in het eerste stelsel vergelijkingen ( 4 . 2 4 )  de traagheids- 
.x verwaarloosbaar klein is ten opzichte van elk term MRR.xR+MRe e 

der stijfheidstermen QRR.xR en QRe.xe kan het stelsel differen- 
tiaalvergelijkingen ( 4 . 2 4 )  benaderd worden door een stelsel li- 
neaire algebralsche vergelijkingen: 

.. .. - 

In de inleiding i s  reeds opgemerkt dat zonder beperking aange- 
nomen kan worden dat de stijfheidsmatrix Q (en dus ook QRR) p o -  

sitief definiet zijn. Wenst men niet 5 priori de beweging als 
star lichaam te elimineren dan kan er te allen tijde voor ge- 
zorgd worden dat de matrix Q positief definiet is door een 
juiste keuze voor de afhankelijke vrijheidsgraden. Fysisch be- 
tekent dit dat bij aanwezigheid van een beweging als star lichaam 
de komponenten van x zodanig gekozen moeten worden dat, indien 
alle komponenten van de vektor xe een voorgeschreven waarde (bij- 
voorbeeld nul) wordt opgedrongen, deze beweging als star lichaam 
onderdrukt wordt. 
Indien Q positief definiet is kan x uit ( 4 . 2 6 )  worden opgelost: 

R R  

R 

R R  R 

( 4 . 2 7 )  

De komponenten van x zijn de onafhankelijke vrijheidsgraden zo- 
dat door ( 4 . 2 7 )  de komponenten van x , de afhankelijke vrijheids- 
graden, bepaald zijn als een lineaire kombinatie van de komponen- 

-1 
ten van x . De matrix - 
reduktiematrix T in de zin van paragraaf 4 . 3  dus: 

e 

R 

kan dus beschouwd worden als een 
QRR QRe e 

e 

- 1  
T =-Q 
e RRwQRe 

( 4 . 2 8 )  

De bij deze keuze voor de reduktiematrix behorende gereduceerde 
massamatrix en stijfheidsmatrix kunnen door substitutie van ( 4 . 2 8 )  

in ( 4 . 2 0 )  nog worden overgevoerd in: 
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V - 1  
( 4 . 2 9 )  

met symmetrische (semi)-positief definiete massamatrix M en 
symmetrische stijfheidsmatrix Q . Indien de eventuele beweging e 
talc Star lichaam reeds geëlimineerd was is Q positief-definiet 

e 

e 
zoniet dan kan deze beweging als star lichaam alsnog geëlimineerd 
worden. 
Het met het gereduceerde systeem ( 4 . 2 1 )  samenhangende eigenwaarde 
probleem van orde e: 

(Me-y o Qe) . w=O ( 4  e 3 0 )  

kan op verschillende manieren numeriek worden opgelost, bijvoorbeeld 
via de standaardroutine "General eigenvalue problem" ( 1 8 )  of via 
één der methoden uit ( 1 9 ) .  De totale oplossing van ( 4 . 3 0 )  bestaat 
uit de reële, niet-negatieve eigenwaarden ylry2, ...ye met bijbe - 
horende reële eigenvektoren wl, w~,...w . De eigenwaarden worden 
gerangschikt naar grootte en opgeborgen in de matrix van eigen- 
waarden l?, terwijl de eigenvektoren worden opgeborgen in de matrix 

e 

van eigenvektoren W: 

Zonder enige Yeperking mag geelct worder; d z t  de eigenvektoren 
voldoen aan: 

V 
W. Qe. W=I 

V 
en dus W.M .W=r e ( 4 . 3 1 )  

De eigenwaarden yl,y2,..ye van het gereduceerde stelsel(M -y.Qe)w=O 
worden. opgevat als benaderingen voor e van de eigenwaarden " 1 . .  
van het oorspronkelijke stelsel (M-~.Q) V = ~ .  In het algemeen zal 
slechts een beperkt aantal van de eigenwaarden yl,y2,..y een ac- 

e 
"n 

e 
ceptabele benadering zijn voor eigenwaarden uit {x 1 , ~ 2  , . . An}. 
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Bij de eigenvektoren w~,w~,...w van het gereduceerde stelsel 
kunnen met xg=T.w. de vektoren xf,xf..xg worden bepaald, die 
opgevat kunnen worden als benadering voor e eigenvektoren van 
het oorspronkelijke stelsel: 

e 
1 1 e 

[xT,x5,x$, . .xzl =T.W. ( 4 . 3 2 )  

De basis van de methode berust op het selekterenvan de vektor 
x uit de vektor x. De nauwkeurigheid van de verkregen benade- 
ringen wordt dus bepaald door het aantal komponenten van x en 
de selektie van R komponenten van x als komponent van x 

na zullen een aantal richtlijnen afgeleid worden voor de keuze 
van dit aantal afhankelijke vrijheidsgraden en de selektie daar- 
van uit de totale set vrijheidsgraden. 

R 
R 
Hier- 2 - '  

Door de matrices M en Q en de vektor x op de aangegeven wijze 
te partitioneren (gebaseerd op de deelvektoren x en x a )  kan 
het oorspronkelijke algemene eigenwaardeprobleem (M-X.Q).x=O 
geschreven worden als: 

e 

( 4 . 3 3 )  

( 4 . 3 4 )  

Aangezien Q regulier z&il zijn kan ( 4 . 3 3 )  eenvoudig worden o- 

vergevoerd in: 
R R  

waarbij T de reeds in ( 4 . 2 8 )  geïntroduceerde reduktiematrix 
volgens Guyan is, terwijl de matrix D E M  is gedefinieerd als: 

e 

R, e 

D:=M -M - 1  =MRe+MRR. T ( 4 . 3 6 )  Re RR*QRR*QRe e 

Indien (h.Q,,-M,,) regulier is kan x 
als funktie van A en x : 

uit ( 4 . 3 5 )  worden opgelost R 

e 
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x =T .x  +(X.Q,R-M,R)-l.D.x e ( 4 . 3 7 )  
! L e e  

waarna x uit ( 4 . 3 4 )  kan worden geëlimineerd. Na enige bewerkin-. 
gen volgt: 

R 

( 4 . 3 8 )  - 1  V 
Me-h. Q +D. (h. Q,,-M,,) .Dj xe=O e 

Hierin zijn Q en M de gereduceerde stijfheids- en massamatrix 
volgens ( 4 . 2 9 ) .  

De relaties ( 4 . 3 7 )  en ( 4 . 3 8 )  zijn exakt. Zij gaan over in de 
relaties x =T .x 
de term (hQ,Q-Ff,,)-l.D.~ en in ( 4 . 3 8 )  term D. (hQ,,-M,,) .D.x 
wordt verwaarloosd. 
Alvorens te onderzoekenwanneer deze verwaarlozingen geoorloofd 
zijn zal nagegaan worden onder welke voorwaarden de matrix 

(X.QLR-MR,) regulier is. Deze matrix is regulier indien X ver- 
schilt van elk der eigenwaarden ?li van het stelsel 
Deze eigenwaarden zijn alle reëel en niet negatief omdat QRR posi- 
tief definiet en MER semipositief definiet is. De eigenwaarden 

e e 

en (XcQe-Me).xe=O volgens euyan als in ( 4 . 3 7 )  

e e 
- 1  R e e  

(~I.Q,,-.~~,).Z=O. 

worden genummerd zodanig dat n.Si7 

behorende eigenvektor wordt 2. genoemd. Met: 
als i>j. De bij ni (ie{1,2 ... L I )  

i j  
1 

mag weer geëist worden: 

V Q 
Z .  Q,, .%=I; Z .  MR , . Z=H ( 4 . 3 9 )  

Omdat Z zeker regulier is kan voor (X.Q,,-MR,) geschreven worden: 

v- 1 - 1  (X.Q,,-M,,)=Z . (X.1-H) . 2  ( 4 . 4 0 )  

De inverse van deze matrix bestaat dan en slechts dan als 
dic{i,2$. . . ! L>cXBr i .  1. Hierna wordt aangenomen dat aan deze eis 
voldaan is. De relaties ( 4 . 3 7 )  en ( 4 . 3 8 )  voor X, en x kunnen 
dan worden overgevoerd in: 

1 

e 
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Hierin is A een matrix die gedefinieerd is als: 

A:=QRR.M - 1  
R R  

1 

(4.41) 

(4.42) 

(4.43) 

1 - 1  
x Voor de inverse matrix (I--.A) uit (4.41) en (4.42) geldt nu: 

1 - 1  V 
( 1-7. 1 A) - =Z.(I-X.H). 2.QR, (4.44) 

Indien de grootste eigenwaarde q l  van het stelsel ( q . Q  -M ) . Z = O  

kleiner is dan x kan (I--.A) in een reeks ontwikkeld worden, 
name 1 ijk: 

R R  R R  1 - 1  
x 

(4.45) 

Voor de beantwoording van de vraag wanneer de eigenwaarden en- 
vektoren volgens Guyan goede benaderingen zullen zijn voor de 
bigenwaarden en -vektoren van het niet gereduceerde stelsel 
worden de exakte relaties (4.41) en 4.42) vergeleken met de re- 
laties (4.28) en (4.30) volgens Guyan. 
De bij deze reduktiemethode gehanteerde relatie tussen afhanke- 
lijk en onafhankelijk gekozen vrijheidsgraden is een goede be- 
nadering voor het "exakte" verband tussen deze groepen van vrij- 
heidsgraden - en daarvan afgeleid de via de reduktiemethode be- 
paalde benaderingen v o o r  de exakte eigenwaarden zijn goede bena- 
deringen - indien voor deze bij de grootste eigenwaarden beho- 
rende eigenvektoren geldt: 

(4.46) 

Aangetoond kan worden dat hieraan voldaan is onder de volgende 
twee kondities: 

q l  
of andersgezegd: - < < l .  x 
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1 - 1  De term (I-7.A) 
snel konvergerende reeks, waardoor in goede benadering ( 4 . 4 1 )  

geschreven kan worden als: 

kan in dat geval ontwikkeld worden in een 

- 1  1 - 1  - 1  
x,=[-Q,, . Q,~+T. Q ,  , 1 M, .-M, , . Q , ,  *QRe3lxe ( 4 . 4 7 )  

Tevens impliceert bovengenoemde eis dat de traagheidctermen 
M,,.Z, uit het afhankelijke stelsel ( 4 . 4 0 )  een orde kleiner 
zijn dan de overeenkomstige stijfheidstermenX,Q ,,.ZR. Met na- 
me voor de lagere eigentrillingsvormen kan het afhankelijk deel 

i hiervan uitgedrukt worden in de bij de grootste eigenwaarden rl 

behorende eigenvektoren Zi van het stelsel {ni.Q,,-M,,}%=O waar- 
uit gekonkludeerd kan worden dat ook de traagheidstermen MI1,.x, 

een orde kleiner zijn dan de daarmee overeenkomende stijfheids- 
termen X.Q,, EX,. 

Indien nu bovendien geldt dat de traagheidskrachten M,,.x, van 
dezelfde orde zijn als de traagheidskrachten M, .x e e  
de meeste systemen een aannemelijke veronderstelling is, zeker 
indien men te maken heeft met een verdeelde massa - en deze or- 
de is klein ten opzichte van de elastische krachten X.Q,,.x, 
(hetgeen het geval is), kan afgeleid worden dat: 

- wat bij 

( 4 . 4 8 )  

Konklusie: omdat 1 [+.Ai [ < < 1  zal het verband tussen afhankelijke 
er. ^ r . a f h a n k e l i j k e  vrijheidsgraden zoals dat bij de reduktiemetho- 
de wordt gehanteerd een goede benadering zijn voor het werkelijke 
verband. 

Fysisch kan bovenstaande eis als volgt worden geformuleerd: 
Indien een zeker aantal vrijheidsgraden afhankelijk gekozen 
zal worden is een goede keuze die, welke bij onderdrukking 
in de onafhankelijke vrijheidsgraden de konstruktie zo 
stijf mogelijk maakt, met andere woorden een zo groot moge- 
lijke, laagste eigenfrekwentie van dit in de onafhankelijke 
vrijheidsgraden onderdrukte systeem tot gevolg heeft. 



- 80 - 

I1,Het is mogelijk dat geldt: 

1 2 priori voldaan is aan I I-.All<<i. x 

Dit is met name het geval als de som van de traagheidskrachten 
M .x +M .x klein is ten opzichte van elk der termen afzonder- 
lijk. De traagheidskrachten maken in dat geval nagenoeg evenwicht 
Indien namelijk aangenomen wordt: 

- 
R R  R Re e 

geldt in goede benadering: 

In dat geval kan geschreven worden: 

( 4 . 4 9 )  

( 4 . 5 0 )  

.x +M .x ) moet verwaar- 1 
~ ( ~ a a  Re e Dus de som der traagheidskrachten 

loosbaar klein zijn ten opzichte van de stijfheidsterm Q .x . Re e 

Uit het voorgaande kunnen enige globale richtlijnen worden afge- 
leid voor de keuze van de onafhankelijke vrijheidsgraden bij het 
toepassen van Guyan-reduktie, zodanig dat de verkregen benade- 
ringsoplossingen z o  goed mogelijk aan het gestelde doel beant- 
woordeil. Er dient echter met nadruk gewezem te worden op het Íeit 
dat niet gepoogd is om een aantal regels op te stellen waarmee 
strakke, kwalitatieve uitspraken gedaan kunnen worden over de met 
Guyan-reduktie te verkrijgen resultaten, maar meer het opstellen 
van een aantal globale richtlijnen voor de gebruiker van het re- 
duktieproces, om zodoende te komen tot een meer verantwoorde toe- 
passing van deze vaak onontbeerlijke methoden. 

Bij het splitsen van de totale set vrijheidsgraden in e onafhanke- 
lijke vrijheidsgraden en R afhankelijke vrijheidsgraden dient men 
zo goed mogelijk de volgende regels in acht te nemen: 
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1 .  Als de matrix Q slechts semi-positief definiet is moet de 
keuze der afhankelijke vrijheidsgraden leiden to& een po- 
sitief definiete matrix Q R R .  

2. Bij vastgelegd aantal onafhankelijke vrijheidsgraden moet 
de keuze van deze vrijheidsgraden uit de totale set vrij- 
heidsgraden zodanig zijn dat de konstruktie bij onderdruk- 
king van die vrijheidsgraden een zo groot mogelijke laagste 
eigenfrekwentie heeft, met andere woorden zo stijf mogelijk 
wordt. Dit impliceert bijvoorbeeld dat bij min of meer homo- 
gene massa- en stijfheidsverdeling de te elimineren vrijheids- 
graden ook gelijkmatig over de konstruktie verspreid moeten 
worden en dat bij homogene stijfheidsverdeling delen met re- 
latief veel massa ook relatief veel onafhankelijke vrijheids- 
graden dienen te bezitten. Om dezelfde reden kunnen bij ho- 
mogene massa verdeling, in relatief stijve delen ook minder 
onafhankelijke vrijheidsgraden gekozen worden. 

3 .  Uit de praktische toepassing van de reduktiemethode volgt dat 
als vuistregel gehanteerd kan worden dat bij de berekening 
van P eigenwaarden en -vektoren minimaal3 x pvan de vrijheids- 
graden als onafhankelijke vrijheidsgraden gekozen dienen te 
worden. 

Door reduktie van het oorspronkélljke systeem vân crde T, n a ~ r  

een gereduceerd systeem van orde e kunnen slechts benaderingen 
bepaald worden voor e eigenwaarden en -vektoren (eigenfunkties) 
van het kontinue systeem. Van belang is dat van de eigenwaarden 
en -vektoren van het oorspronkelijke systeem (en zeker die van 
het gereduceerde systeem) alleen de grootste eigenwaarden en b i j -  

behorende vektoren goede benaderingen kunnen zijn voor eigen- 
waarden en eigenfunkties van het kontinue systeem. De lagere 
eigenwaarden (en zeker de bijbehorende eigenvektoren) zijn fy- 
sisch gezien dan ook niet interessant. Dit behoeft niet ernstig 
te zijn omdat, zoals reeds eerder is opgemerkt, deze lagere eigen- 
waarden en bijbehorende eigenvektoren voor de totale oplossing 
van het probleem in het algemeen geen rol van betekenis zullen 
spelen. 

In het voorgaande zijn enkele richtlijnen bepaald om bij toepas- 
sing van Guyan-reduktie er zorg voor te kunnen dragen dat de via 
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deze reduktie methode bepaalde benaderingen voor een aan- 
tal van de grootste eigenwaarden en bijbehorende-vektoren 
zo goed mogelijk aan het gestelde doel beantwoorden. Over 
de in een bepaalde situatie feitelijk bereikte nauwkeurig- 
heid in deze eigenwaarden is tot nu toe geen uitspraak ge- 
daan. Eén van de methoden om hieraan tegemoet te komen zou 
het kiezen van een groot aantal onafhankelijke vrijheids- 
graden kunnen zijn, hetgeen dan echter min of meer in te- 
genstelling met de doelstellingen van de reduktiemethode 
is. In de volgende paragraaf zal een logische uitbreiding 
van de hiervoor geschetste reduktiemehode aan de orde ko- 
men waarmee de verkregen benaderingsoplossingen tot een 
door de gebruiker vast te stellen nauwkeurigheid kunnen 
worden verbeterd, 

4.5 Uitbreiding Guyan-reduktie, 

4 . 5 . 2  Inleiding 

In deze paragraaf zal een methode geschetst worden om de 
resultaten van het Guyan-reduktie proces zodanig te ver- 
beteren dat voldoend nauwkeurige benaderingen voor een 
aantai van de grootste eigenwaarden SC  - vek torer_  van het 
niet gereduceerde probleem verkregen worden. Essentieel 
hierbij is dat de kern vam deze methode ook nu weer gevormd 
wordt door de splitsing van het totale aantal vrijheidsgra- 
den in afhankelijke en onafhankelijke vrijheidsgraden, en 
dus stoelt op dezelfde fysische overwegingen welke OOK aan 

de Guyan-reduktieten grondslag liggen. 

Uitgangspunt zijn de resultaten van het via Guyan-reduktie 
bepaalde gereduceerde stelsel waarbij de volgende afspraken 
worden gehanteerd: 

~ 
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guy an-redukt ie : 

* X.Qe.x = M .x e e e  

+ eigenwaarden X ( 0 ) .  

( 0 ) .  
e '  * eigenvektoren x 

+ '  voor de afhankelijkheid tussen afhankelijke en on- 
afhankelijke vrijheidsgraden geldt: 

omdat in het proces steeds één enkele eigenwaarde en bij- 
behorende eigenvektor een r o l  speelt is geen index toege- 
voegd om de verschillende eigenwaarden c.q. -vektoren van 
elkaar te onderscheiden. Een benadering uit de reeks van 
benaderingen voor deze specifieke eigenwaarde c.q. eigen- 
vektor wordt aangegeven door de index rechtsboven welke dus 
eigenlijk aangeeft in welke fase van het proces men zich 
bevindt, 

Als beste benadering voor de eigenwaarde X en de overeenkom-- - 

ndlen en-x scige eigenvektor - -  v geiden - op dit moment -~ h ~ 

d e  nauwkeurigheid van-~ee~f;enar!e~.ingen~niet %li jk t  te vol- 
doen aan de gestelde eisen kan voor het verkrijgen van be- 
tere benaderingen één van de hierna volgende methoden gehan- 
teerd worden: 

( o )  0 ( 0 )  

I. Uitgaande van de benaderingen via de reduktiemethode be- 
paald, wordt via een andere methode gepoogd deze benade- 
ringen zodanig te verbeteren dat aan degeeiste nauwkeurig- 
heid wordt voldaan, Hierbij worden de resultaten volgens 
Guyan gehanteerd als "beginschattingen" voor de te bepalen 
eigenwaarde en eigenvektor. Eén van de mogelijkheden daar- 
bij is toepassing van de zogenaamde "Power-iteratie" waar- 
bij een nieuwe benadering x (') wordt bepaald uit de bekende 
benadering x via: (i-I) 
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(i-I). = M.x 

e 

en zal bij goede begin- 
Het proces konvergeett bij bepaling van de p eigenvektor 

met konvergentiesnelheid 1 p+I’Xp 
schattingen de gevraagde eigenwaarden en -vektoren met de 
gewenste nauwkeurigheid afleveren. 

1I.Probeer een redukticprocesals dat van Guyan uit te breiden 
waarbij de afhankelijkheldstelatie tussen afhankelijke en 
onafhankelijke vrijheidsgraden op basis van de verkregen 
benaderingen zodanig bijgestuurd wordt dat deze steeds be- 
ter de exakte relatie weergeeft. Dit proces zal in het hier- 
na volgende uitvoerig aan de orde komen, en zal de kern vor- 
men van een iteratief proces waarmee de eigenwaarden en -vek- 
toren willekeurig goed benaderd zullen kunnen worden. 

4 . 5 . 2  Korrektie van de afhankeZijkheidsreZatie. 

Bij toepassing van Guyan-reduktie worden de vrijheidsgraden 
verdeeld in onafhankelijke en afhnakelijke vrijheidsgraden zo- 
danig dat het verband tussen deze onafhankelijke en afhankelijke 
vrijheidsgraden benaderd wordt door: 

( 4 . 5 1 )  

De exakte relatie tussen deze groepen van vrijheidgraden kan 
geschreven worden als: 

- 1  .x + g(X,xe)* 
x = - Q R a e Q R e  e R 

( 4 . 5 2 )  

De reduktie methode levert goede benaderingsoplocsingen indien 

Indien nu voor de korrektievektor g een benadering bekend is 
kan voor de relatie tussen de komplete set van vrijheidsgraden 
en de onafhankelijke vrijheidsgraden geschreven worden: 
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( 4 . 5 3 )  

Door het aannemen van deze relatie wordt van n onafhankelijk 
te variëren grootheden (komponenten vanJx2 overgegaan op e 
onafhankelijk te variëren grootheden (komponenten van xe). 

Substitutie van relatie ( 4 . 5 3 )  in de uitdrukking voor de Ha- 
milton-funktionaal en uitwerking van het variatieprincipe le- 
vert als Euler-vergelijking: 

Q 
Qe.x + Me.%, + D.g = O e 

hetgeen leidt tot het volgende stelsel vergelijkingen: 

( 4 . 5 4 )  

( 4 . 5 5 )  

waarbij x en g de amplituden zijn van de overeenkomstige har- 
monisch veranderende grootheden. Vergelijking ( 4 . 5 5 )  beschrijft 
een stelsel van e, in het algemeen gekoppeldevergelijkingen 
met e + I onbekende grootheden, namelijk de e komponenten van 
de vektor xe en de onbekende eigenwaarde 1' met andere woorden 
er bestaan oneindig veel oplossingen. 

e 

Indien voor een eigenvektor een redelijk goede benadering bepaald 
is (hetgeen na toepassing van Guyan-reduktie aannemelijk is) 
kan aangetoond w o r d e n  d a t  het b i j  d e z e  b e n a d e r i n g  behorende 
Rayleigh-quotiënt de betreffende eigenwaarde een orde beter 
benadert dan de benadexingsvektor de overeenkomstige eigen- 
vektor benadert. Met andere woorden het rayleighquotiënt bevat 
globaal gesproken tweemaal zoveel goede cijfers als de bena- 
deringsvektor, Dit is de reden waarom in vergelijking ( 4 . 5 5 )  

voor de onbekende een bekende benadering gesubstitueerd wordt, 
waardoor een één-éénduidige oplossing van ( 4 . 5 5 )  mogelijk wordt. 

Een tweede moeilijkheid welke een oplossing van ( 4 . 5 5 )  in de 
weg kan staan is de situatie waarbij gelijk of bijna gelijk 
is aan één der eigenwaarden van het gereduceerde stelsel 

(v.Qe - Me).w = O .  Dit betekent echter dat één van deze eigen- 
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waarden van het gereduceerde stelsel gelijk is aan één 
der exakte eigenwaarden hetgeen impliceert dat het pro- 
ces dan toch beëindigd kan worden. 

Gegeven een benadering voor de korrektievektor g en voor 
de eigenwaarde X kan uit vergelijking ( 4 . 5 5 )  een betere be- 
nadering x bepaald worden voor het onafhankelijke deel van 
de eigenvektor. Voor het bepalen van een betere benadering 
x VQOL' het afhankelijke deel van deze eigenvektor wordt 
uitgegaan van de niet-gereduceerde vergelijkingen: 

e 

R 

QRR*xR + XQRe*Xe = MRR.xR + M .X Re e ( 4 . 5 6 )  

Evenals bij Guyan-reduktie wordt er ook nu vanuitgegaan dat 
de verdeling van de oorspronkelijke vrijheidsgraden in af- 
hankelijke en onafhankelijke vrijheidsgraden zo is uitgevoerd 
dat in vergelijking ( 4 . 5 6 )  de traagheidstermen een minder be- 
langrijke rol spelen dan elk der stijfheidstermen. Substitutie 
van de benaderingsrelatie ( 4 . 5 3 )  in het rechterlid van de ver- 
gelijkingen ( 4 . 5 6 )  levert nu: 

( 4 . 5 7 )  

v v v  Uit de op deze wijze bepaalde vektor x =[xl, xe] kan via het 
rayleigh-quotiënt eem betere bemaderimg voor de bijbehorende 
eigenwaarde bepaald worden. Opgemerkt moet worden dat ook in 
vergelijking ( 4 . 5 7 )  in plaats van A de bekende benadering hier- 
voor wordt ingevuld, hetgeen gebaseerd is op de overweging dat 
de(1correktie)term waarin deze A voorkomt niet overheersend is 
en  toch reeds een orde beter is dan de daarbij behorende be- 
nadering voor de eigenvektor. 

Bij de op deze wijze bepaalde verbeterde benadering voor de 
eigenvektor en eigenwaarde behoort een nieuwe korrektievektor 
g, zodat het proces opnieuw doorlopen kan worden totdat de ge- 
wenste nauwkeurigheid in eigenvektor en/of eigenwaarde is ver- 
kregen. 

Resumerend komt het hiervoor geschetste proces dus op het 
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volgende neer: 

Uitgangspunt vormen de benaderingen 1 (i) en x ('1 TToOr 

r e s p e e t i e v e i - i j k  d e  e i g e n w a a r d e  A en eigenvektor x, waar- 
bij x 
karrektievektor geldt: 

=[%~i),$(i)l. V o o r  de benadering g (i) van de 
e 

( 4 . 5 8 )  

In de hierop volgende iteratieslag worden achtereenvolgens be- 
paald: 

( 4 . 5 9 )  

(;+i) (i+]) 
=T .x + g  e e  

(i+]) 
> =  g (i+'] (i+i) 

(i+]) p+') M, . .x 
.Q.x 

x (x 

( 4 . 6 0 )  

( 4 . 6 1 )  

Over de konvergentie van bovengenoemd schema zijn tot nu toe 
geen uitspraken gedaan, Via enige bewerkingen zijn de relaties 
( 4 . 5 9 )  en ( 4 . 6 0 )  echter om te vormen tot de volgende relatie: 

( 4 . 6 2 )  

De term D.xe wordt bij de methode Guyan verwaarloosd ten op- 
zichte van de stijfheidstermen Q .X en QRe.xe. Als xe 
een redelijke benadering is voor het onafhankelijke deel van 
de gezochte eigenvektor zal zeker de term D.(xe 
verwaarlozen zijn als het iteratieproces tenminste konvergeert. 
Na een beperkt aantal iteratieslagen kan in plaats van ( 4 . 6 2 )  

dan ook wel geschreven worden: 

(i> 
B R  R 

(i+]>- x'i>, te 
e 

I 1  power-iteratie" ( 4 . 6 3 )  

Tests met het iteratieschema hebben aangetoond dat het proces na- 
genoeg lineaire konvergentie bezit, hetgeen na bovenstaande be- 
schouwing verklaarbaar lijkt. In feite betekent dit dat via het 
iteratieproces op basis van het gereduceerde stelsel op den duur 
power-iteratie wordt uitgevoerd via het niet-gereduceerde stelsel. 
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Om na te kunnen gaan wanneer het iteratieproces gestopt kan 
worden, met andere woorden wanneer de benaderingen voor eigen- 
waarde c . q .  eigenvektor voldoende nauwkeurig zijn dient een 
schatting voor de na een iteratieslag bereikte nauwkeurigheid 
bepaald te worden. Dit kan onder andere op één der volgende 
manieren: 

I. Door de konvergentie van een reeks van benaderingen te 
beschouwen. Uit het feit dat het proces lineair konver- 
geert volgt dat in iedere slag een schatting voor de kon- 
vergentiefaktor en de relatieve fout in eigenwaarde en/of 
-vektor bepaald kan worden. Door deze te vergelijken met 
de maximaal toegestane relatieve afwijking kan bepaald 
worden wanneer het proces gestoptkan worden. (Zie ook C 2 1 1  
en C 2 2 1  ) ,  

11. Door in iedere iteratieslag uit de verkregen benaderingen 
een onder- en bovengrens voor de betreffende eigenwaarde te 
bepalen via bijvoorbeeld het grensalgorithme van Krylov en 
Bogoliubov, eventueel gevolgd door dat van Kato en Temple, 
Deze greansalgorithmen zijn nader toegelicht in appendix E .  

Over de toepassing van voornoemde kriteria dient het volgende 
opgemerkt te worden: 
- Beide methoden kunnen uiteraard ook toegepast worden indien 

na de reduktiemethode een geheel ander proces gehanteerd wordt 
om de verkregen benaderingen te verbeteren. 

- Een voordeel van de eerstgenoemde methode is dat het bepalen 
van deze relatieve afwijking in een bepaalde fase van het ite- 
ratieproces vrijwel geen rekentijk vergt, alhoewel goede inte- 
gratie van de genoemde grenskriteria in het totale oplossings- 
proces heeft aangetoond dat ook de hiervoor benodigde rekentijd 
te verwaarlozen is ten opzichte van de voor het totale proces 
benodigde rekentijd. 

- Bij toepassing van de grensalgorithmen heeft men direkt de 
beschikking over een schatting voor de nauwkeurigheid terwijl 
het konvergentiekriterium enkel goede schattingen aflevert 
nadat enige iteratieslagen zijn gedaan. 
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In het rekenprogramma dat opgezet is om het iteratie- 
proces aan de hand van een aantal praktische voorbeelden 
te toetsen is gekozen voor de gransalgortihmen als stop- 
kriterium. De reden hiervoor is dat indien niet extreem 
grote nauwkeurigheden worden geëist vaak reeds na enkele 
iteratieslagen gestopt kan worden, terwijl in dat geval het 
konvergentiekriterium nog geen betrouwbare informatie aflevert. 

Voor verdere details en nadere uitwerkingen van dit rekenpro- 
gramma wordt verwezen naar[ 2 3 3 .  

4 . 5 . 3  Het verbeterd Rayleigh quotiënt. 

Een bijzonder eenvoudige en goedkope methode om de via-Gúyan- 
reduktie verkregen benaderingen voor de eigenwaarden en bij- 
behorende eigenvektoren vaak aanzienlijk te verbeteren is het 
door onder andere Banens [ Z O ]  beschreven verbe,t,erd Rayle,igh 
quotiënt. Hier zal aangetoond worden dat deze methode iden- 
tiek is met het uitvoeren van de eerste stap in het hiervoor 
beschreven iteratieproces. Bovendien zal blijken dat door de 
bijzondere vorm van de via Guyan-reduktie verkregen resultaten 
dit eveneens exakt gelijk is aan het uitvoeren van één Power- 
iteïatizs?ag vr h e t  . . , A t  , , I , ,  geïedüzeerde stelsel. 

Het uitgangspunt bij Guyan-reduktie is dat het verband tussen 
onafhankelijke- (x ) en afhankelijke vrijheidsgraden (x,) ge- 
schreven kan worden als: 

e 

X, = T .x e e  

zodat voor de eerste benadering g (O) van de korrektievektor g 
geldt: 

( 4  6 4 )  

Het iteratie-schema uit de vorige paragraaf zal voor deze 
eerste iteratieslag dus luiden: 
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( 4 . 6 5 )  

( 4 . 6 6 )  

( 4 , 6 7 1  

waarbij X (O) .x(O)en e x R (O) de via Guyan-reduktie verkregen re- 
sutaten zijn, Beschouwing van de eerste relatie ( 4 . 6 5 )  leert 
dat voor xe (‘I blijkbaar geldt: 

( 4 . 6 8 )  

Dit heeft tot gevolg dat de in de eerste iteratieslag uitgevoer- 
de operaties hetzelfde resultaat opleveren als verkregen wordt 
door toepassing van het verbeterd Rayleigh quotient (V.R.Q.). 

Beschouwing van relatie ( 4 . 6 2 )  leert dat, aangezien x e e ’  
bovendien dit uitvoeren van de eerste iteratieslag overeenkomt 
met het toepassen van één Power-iteratieslag op het niet-gere- 
duceerde stelsel, immers er geldt: 

( O =  x(o) 

T e n s l n t t e  zullen in de volgende paragraaf een aantal aspecten 
van de hiervoor geschetste methoden nader toegelicht worden 
aan de hand van enige praktische problemen. 

4 . 6  T o e t s i n g  d e r  m e t h o d e  a a n  de  hand v a n  e n i g e  p r o b l e m e n .  

Een aantal aspecten van de gepresenteerde reduktiemethode en 
de uitbreiding daarvan tot een iteratief proces zijn in het 
voorgaande slechts summier belicht of helemaal niet in de 
bescthouwing meegenomen, Hierbij valt met name te denken aan 
konvergentie, benodigde rekentijd in vergelijking met andere 
methoden. nauwkeurigheid etc. Om een indruk te krijgen van 
genoemde aspecten zijn een aantal voorbeelden uitgewerkt en 

met een op deze reduktiemethode gebaseerd rekenprogramma door- 
gerekend. Voor gedetailleerde informatie over dit rekenprogram- 
ma en over enige numerieke achtergronden daarvan zij verwezen 
naar C231. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van d i t  programma 
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was dat slechts een gering aantal van de hoogste eigenwaarden 
(laagste eigenhoekfrekwenties) met bijbehorende eigenvektoren 
(eigentrillingsvormen) van wezenlijk belang zijn. Voor de on- 
derlinge vergelijking van rekentijden etc. bij de verschillen- 
de problemen is de volgende informatie van belang: 

JC n, het totale aantal vrijheidsgraden na geometrische 
diskretisering, 

JC b, de bandbreedte van stijfheids- en massamatrix, 
JC n het aantal onafhankelijk gekozen vrijheidsgraden, 
JC de keuze van de onafhankelijke vrijheidsgraden uit de 

e' 

totale set vrijheidsgraden, 
JC E ,  de gewenste nauwkeurigheid in de eigenwaarden, 

Geanalyseerd werden de volgende vier problemen: 

A Een in zijn vlak trillende (vlakke) plaat, verdeeld in vier- 
hoekige elementen met: 
- 10 elementen in x-richting en 9 elementen in y-richting. 

zie fig. 4 . 1 .  

Dit resulteert in een probleem met 200 vrijheidsgraden en 
bandbreedte 23,dus n = 200 en b = 2 3 .  

Y 

"4 

- "1 - "2 

Het gebruikte element 

-X 
1 

Figuur 4 , l - D e  i n i z i j n  v l a k  t r i l l e n d e  p l a a t  e n  d e  
e Zementverde Zing. 

B Identiek aan probleem A maar nu met 1 5  e%ementen in x-rich- 
ting en 20 elementen in y-richting. Dan volgt n = 630 en b = 4 5 .  
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C Identiek aan probleem A maarnu met 4 elementen in 
x-richting en 19 elementen in y-richting. Dit leidt 

tot n = 200 en b = 43. 

D Een lange as (fig. 4.2) verdeeld in 269 balkelementen 
die uitsluitend buiging (geen wringing en geen axiale 
verlenging) kunnen beschrijven, In dit geval geldt 
N = 536 en b = 3. 

'12 
HET GEBRUIKTE ELEMENT 

F i g u u r  4 . 2 .  D e  v e r d e l i n g  van de as i n  e l e m e n t e n .  - 

Om de eigenwaarden volgens de reduktiemethode te kunnen ver- 
gelijken met de "exakte" resultaten werden deze eigenwaarden 
ook bepaald met het algorithme "Sparsebandeigenvalue" C241. 
Met dit algorithme kunnen eigenwaarden en -vektoren van het 
algemene eigenwaarde probleem bepaald worden, gebruikmakend 
van de bandstruktuur en de ijle vulling van de band bij de 
matrices M en Q .  

~ û v r ï i d i e n  d i e n t  o p g é r n e ï k t  t e  worden dat de rekenprogramma's 
verwerkt werden op de Burroughs -B6700 rekenmachine van het 
rekencentrum, Technische Hogeschool Eindhoven. 

Allereerst wordt probleem A beschouwd waarbij : 

- aantal gewenste eigenwaarden en -vektoren, p = 8. 

- aantal onafhankelijke vrijheidsgraden, e = 1 4 .  
- gewenste nauwkeurigheid in de eigenwaarden,& = 10 -2 , 

In tabel 4 . 1  zijn de benaderingen voor de eigenwaarden weer- 
gegeven welke achtereenvolgens verkregen zijn door enkel 
Guyan-reduktie, Guyan-reduktie gevolgd door 1 iteratieslag 
( V . R , Q ) ,  Guyan-reduktie gevolgd door aantal iteratieslagen 
en t ens 1 o t t e vi a , s p a r s eb and e i g env a 1 u e . 
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Reken- 2 0 . 0  sec.32.6 sec. 9 4 . 4  sec. 2 2 8 . 0  sec. 
tijd 

i 

Beschouwing van dein tabel 4 . 1  gegeven resultaten leert dat 
bij dit relatief geringe aantal onafhankelijke vrijheidsgra- 
den (e = 14 ,  n = 200)  toepassing van Guyan-reduktie in een 
zeer geringe rekentijd slechts matige resultaten levert voor 

. de grootste eigenwaarden. Toepassing van het verbeterd Rayleigh. 
quotiënt verbetert de met Guyan-reduktie verkregen benaderingen 
in sterke mate, Mede gezien de betrekkelijk geringe toename 
van de rekentijd wordt dan ook aangeraden om na Guyan-reduktie 
in ieder geval altijd dit verbeterd rayleigh quotiënt te be- 
palen voor alle gewenste eigenwaarden, Toepassing van het be- 
schreven na-iteratieproces levert eigenwaarden met een maximale 
relatieve f o u t  VZL. (ir, d i t  geval)- ! % ,  Ue ~ bLencd&gde rekentij6 Is 
minder dan de helft van de rekentijd waarin het referentiealgo- 
rithme de eigenwaarden met deze nauwkeurigheid kon bepalen. 

- - ~~- 
~ --- 

Om meer informatie te verkrijgen over de benodigde rekentijden 
bij de diverse oplossingsmethoden zijn de genoemde problemen 
A,B,C en D met diverse keuzes voor de onafhankelijke vrijheids- 
graden en gewenste nauwkeurigheid in de oplossing doorgerekend. 
Daarbij werden steeds slechts de 8 hoogste eigenwaarden gevraagd. 
De benodigde rekentijden zijn gegeven in tabel 4 . 2 .  
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Probleem i n  de e x t e r n e  

20 1 o-2 

I 40 
I 

1 1 4  

10-4 I 1 4  

10-3 I 20 

redukt  i e V. R.Q. 

58 32 

76 25 

94 32 

72 32 

I95 47 

231 

299 

479 

61 3 

800 

I35 39 

200 

Y O  or 

In de tabel 4 . 2  zijn op de eerste plaats de rekentijden 
gegeven waarin een aantal (8) van de hoogste eigenwaarden 
bepaald kunnen worden via Guyan-reduktie gevolgd door na- 
iteratie en via het referentiealgorithme, uitgaande van 
een zekere geëiste nauwkeurigheid. Uit de resultaten blijkt 
dat door toepassing van het gepresenteerde iteratieproces 
de rekentijd met c a .  een faktor 3 gereduceerd kan worden 
om het gestelde doel te verwezenlijken. Daarbij dient het 
aantal onafhankelijk gekozen vrijheidsgraden globaal twee 
maal zo groot te zijn als het aantal gewenste eigenwaarden. 
Indien de geë:cte nauwkeurigheid in de eigenwaarden opgevoerd 
wordt blijkt het verschil in benodigde rekentijd ~001: beide 
processen kleiner te worden. Gekonkludeerd kan worden dat 
indien benaderingen voor een aantal van de hoogste eigenwaar- 
den gevraagd worden met een nauwkeurigheid welke van dezelfde 
orde is als de nauwkeurigheid van het totale oplossingsproces 
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het in dit rapport gepresenteerde reduktieproces hier- 
voor goede mogelijkheden biedt. 

Tenslotte zijn in tabel 4.2 ook de benodigde rekentijden 
gegeven waarin voor de verschillende problemen benaderingen 
voor de eigenwaarden bepaald kunnen worden via enkel Guyan- 
reduktie + V . R . Q .  Hierbij wordt weliswaar niet voor alle ge- 
wenste eigenwaarden de vereiste nauwkeurigheid behaald maar 
er blijkt dat hiermee in zeer geringe rekentijden toch, voor 
een aantal technische toepassingen voldoende nauwkeurige be- 
naderingen kunnen worden bepaald. 

In plaats van de in het voorgaande centraal staande "modal 
analysis" methode kan ook voor de zogenaamde dbzekte nume- 
rieke tijdintegratie gekozen worden om het stelsel differen- 
tiaalvergelijkingen op te lossen, hetgeen hierna beknopt ge- 
presenteerd zal worden. In de hoofdstukken 5 , 6  en 7 zal aan- 
getoond worden dat dit in principe een bijzondere vorm is 
van de op die plaats beschreven methode van totale diskre- 
tisereing. 

4.7 Direkte numerieke tijdintegratie. 

Het gekoppelde stelsel, 2e orde, inhomogene gewone differen- 
tiaalvergelijkingen ( 4 . 1 )  kan op meerdere manieren langs di- 
rekte numerieke weg worden opgelost door gebruik te maken van 
differentiemethoden. Deze kunnen in twee hoofdgroepen verdeeld 
worden en wel de impliciete- en de expliciete methoden. - 

Globaal kan gesteld worden dat bij de expliciete methoden 
de versnellingen bepaald worden uit de bewegingsvergelijking 
(4.1) waarna door integratie een relatie voor de verplaatsingen 
volgt, Bij de impliciete methoden worden de bewegingsvergelijy 
kingen gekombineerd met de tijd-integratie operator waarna 
weer een relatie voor de verplaatsingen volgt. 

Inpliciete methoden staan in het algemeen grotere tijdstap- 
pen toe maar vereisen in elke tijdstap het oplossen van een 

i 
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(vaak zeer groot) stelsel vergelijkingen. Expliciete methoden 
vergen dit niet maar zijn beperkt in de grootte van de tijd- 
stap door mogelijke numerieke instabiliteit. Beide methoden 
leveren een differentieschema dat een relatie legt tussen ver- 
snellingen, snelheden en verplaatsingen. 

Op deze plaats zal volstaan worden met het presenteren van 
twee differentieschema's die veelvuldig toegepast worden in 
programmasystemen die gebaseerd zijn op de methode der eindige 
elementen. Het belangrijkste schema is wel het Newmark- 6 
differentieschema dat als volgt kan worden weergegeven (zie 
ook C 2 5 1  en ~ 2 6 1 :  

1 Met 6 = korrespondeert het schema met de aanname van een 
konstante versnelling tussen t en t + ~ t ,  die gelijk is aan 
het gemiddelde van de versnellingen in de eindpunten van dat 
interval. De daarmee samenhangende snelheid is stuksgewijs 
lineair en het schema wordt ook wel de trapezium regel ge- 
n o e z d ,  Als 6 = - is d e  vërsneiiing in eik interval. (t,t + ~ t j  
lineair, terwijl 6 = O overeenkomt met versnellingspulsen in 
intervallen at. Tenslotte-kan aangetoond worden dat het New- 
mark-6 schema met 6 = O equivalent is met de "central-difference" 
formules onder de extra aanname: 

l .  
6 

A t  A t  6(t +-> 2 = A(t) + +i(t) 

Een tweede, veel gehanteerd schema is bekend als het Houbolt 
differentieschema C271, gebaseerd op stuksgewijs kubische in- 
terpolatie van de verplaatsingen, 

~ 

Indien gehanteerd in een impliciete methode geldt voor lineaire 
problemen dat Houbolt en Newmark-6 met B > -  een stabiel differen- 
tieschema leveren voor elke grootte van de tijdstap, De tijdstap 
wordt dan bepaald door de konvergentie. Het is nog erg moeilijk 
aan te geven welke methode voor een bepaalde klasse van proble- 

1 
-4 
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men de voorkeur verdient. Belytschko [ 2 5 ]  heeft een 
aantal van de voor- en nadelen der diverse methoden 
naast elkaar gezet en met de verschillende schema's 
in praktische situaties verkregen resultaten met el- 
kaar vergeleken. 

4 . 8  Nabeschouwing, 

Een aantal aspecten van de in dit hoofdstuk centraal 
staande modal analysis methode V O Q ~  de bepaling van 
de totale oplossing van een dynamisch probleem zijn 
in het voorgaande niet of niet voldoende aan de orde 
gekomen. Verder onderzoek is noodzakelijk om de konse- 
kwenties van de gemaakte veronderstellingen beter te 
kunnen overzien. Volstaan wordt met het opsommen van 
enige braakliggende prokleemgebieden met suggesties 
voor eventueel verder onderzoek op dit gebied. 

Bij het oplossingsproces spelen twee reduktieprocessen 
een belangrijke rol, namelijk de statische- of Guyan- 
reduktie en dynamische reduktie, Waarschijnlijk kunnen 
deze processen niet los van elkaar beschouwd worden, 
terwiji daarnaast o o k  het uitgangspunt - de geometrische 
diskretisering van het kontinue probleem - hierbij een 
belangrijke rol speelt. Zeker is dat zowel statische als 
dynamische reduktie nader onderzoek vereisen. Enige as- 
pecten, die daarbij aan de orde zouden moeten komen, zijn: 

- De invloed van de belasting bij dynamische reduktie, 
~~ 

~ 

met name de strategie bij schokproblemen. 
- Het op optimale wijze in rekening brengen van de be- 

ginkondities bij dynamische reduktie. 
- Strategie bij in het systeem aanwezige (signifikante) 

demping. 
- Voorgeschreven verplaatsingen. Balemans [ 7 ]  is hiermee 

op diverse moeilijkheden gestuit, zowel ten aanzien 
van statische als dynamische reduktie. 

- Het bepalen van afgeleide grootheden uit benaderings- 
oplossingen voor dynamische problemen, zoals bijvoor- 

beeld spanningen. 
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- Toepassing van de geschetste methoden met als u i t -  

gangspunt alternatieve formuleringen, dus gemengde 

en/of hybride variatieformuleringen, eventueel met het 

oog op de analyse van niet-lineaire dynamische problemen. 
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HOOFDSTUK 5 .  

To tale diskretiserinn. van de Hamil ton-funktionaal. voor b,alkprob,l.emen. 

5 , l  Inleiding., 

In hoofdstuk 3 is aangegeven op welke wijze benaderingsoplossingen 
gekonstrueerd kunnen worden met als uitgangspunt een varatieformu- 
lering en gebruikmakend van de methode der eindige elementen. Eén 
van deze methoden namelijk via geometrische deskretisering is uit- 
breid aan de orde gekomen in hoofdstuk 4 hetgeen in eerste instantie 
leidde tot een stelsel gekoppelde 2e orde differentiaalvergelij ~ kingen 

welke het dynamisch gedrag van het diskrete systeem beschrijven. Bo- 

vendien is aangegeven op welke wijze deze fifferentiaalvergelijkingen 
- al dan niet exakt - opgelost kunnen worden met inachtname van de 
nodige beginkondities'om een totale oplossing voor het dynamisch pro- 
bleem te verkrijgen. 

Een tweede methode voor het bepalenvan een benaderingsoplossing was 
de zogenaamde totalediskretisering welke in dit hoofdstuk verder uit- 
gewerkt zal worden, Het uitgangspunt is ook nu weer de Hamilton-funk- 
tionaal terwij i bij de diskretisering vas tgeiegd wordt op welke wij ze 
de relevante veldgrootheden (het verplaatsingsveld) afhangen van zowel 
de ruimtelijke koördinaten als de tijd. 

De aandacht zal gericht zijn op een bijzondere klasse van problemen 
namelijk konstrukties behorende tpt de zqgenaagide balkproblemen. Om 
te komen tot het totaiestelsei aigebrabche vergeiijkingen waarmee het 
dynamische probleem tenslotte kan worden beschreven zullen daartoe eerst 
de voor het enkelvoudige element geldende relaties worden bepaald, welke 
daarna via assemblage van deze elementen het totale stelsel leveren. 

In de inleiding van hoofdstuk 2 is reeds opgemerkt dat enkel echte 
beginwaarde problemen beschouwd zullen worden. Indien aan de diskre- 
tisering bepaalde eisen gesteld worden zal het voor deze klasse van 
problemen mogelijk zijn in plaats van oplossing van het totale stelsel 
vergelijkingen te kiezen voor een stapsgewijs oplossingsproces hetgeen 
aanzienlijke numerieke en inzichtelijke voordelen met zich meebrengt. 
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Een aantal aspekten van de methode zoals stabiliteit en konvergentie 
zal uitgebreid in hoofdstuk 6 aan de orde komen waarbij ook een rela- 
tie gelegd zal worden met andere benaderingsmethoden. 

5.2 D e  Hamilton-funkt&a,naaZ voor baZkprobZemen, 

In deze paragraaf zal de methode van totale diskretisering via de metho- 
de der eindige elementen uitgewerkt worden voor een bepaalde klasse van 
problemen namelijk balkproblemen. De reden om enkel deze balk problemen 
nader te beschouwen is enerzijds dat aan de hand van deze problemende 
meeste- relevante aspecten welke aan de methode van totale diskretisering 
verbonden zijn, beschouwd kunnen worden en anderzijds het feit dat uit- 
werkingen van de methode voor deze relatief eenvoudige problemen over- 
zich tel ijk blij ven. 

~ ~~ 

Als uitgangspunt wordt de in fig. 5.1 geschetste figuur beschouwd: 

Dwarsdoorsnede A(x) . 
Elasticiteitsmodulus E. 
Massatraagheidsmoment I (x) . 
Soort. massa p .  

~ 

Figuur 5.1. D e  baZk m e t  de uitwendige beZast ing.  
~ 

De balk met lengte 
opgelegd. De belasting bestaat uit de kontinu verdeelde belasting Fx(x,t) 
in x-richting en F (x,t) in y richting, terwijl ter plaatse van de op-. 
legging een normaalkracht i (t) en een buigend moment k (t) werkzaam 
zijn. De in het systeem aanwezige viskeuze demping wordt in rekening 

gebracht door de dempingskrachten b (x,t) en b (x, t) . 

is aan één zijde ingeklemd en aan de andere zijde 

Y 
R R 

X Y 
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De verplaatsing in x-richting wordt aangegeven met u (x,t), in 
y-richting u (x,t) en op dezelfde wijze ook de impuls per lengte- 
eenheid px(x,t)c.q. p (x,t). 

X 

Y 
Y 

~~ 

Van belang is het dynamisch gedrag gedurende het-kïntërvzf--- 

O<t<T, - -  terwijl als beginkondities aangenomen worden: 
~~~ ~ ~ 

O O Ux(X,O> = ux(x>; Uy(X,O) = u (XI. Y 

Tenslotte gelden de volgende hypothesen: 

JC Balkvergelijking uit Bernouilli-Euler onder de aannames dat de 
theorie der kleine verplaatsingen, wet van Hooke, hypothese van 
Navier en het principe van Saint-Venant geldig zijn. 

* Afschuiving wordt verwaarloosd. 
* Geen rotatie-traagheid. 

De Hamilton-funktionaal II voor dit probleem luidt nu: H 

T T T - 
= / { -W + Uk}dt - /  UFdt -/ U dt + II 

IIH t=c t=0 t=o u P 

waarbij : 

Elastische energie: 

W = I{ ~.A.E.(U')~ + -.E.I.(u") 1 2 }dx 
x=o X 2 Y 

Kinetische energie: 

( 5 . 3 )  
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Potentiaal der voorgeschreven belasting: 

- - - - R - 
UF = I { - Fx.ux - b .u - F .U - b .U }dx - N *U (g)  - fi .u'(R> 

x x  Y Y  Y Y  R X  R Y  
(5*5) 

x=o 

Potentiaal der "reaktiekrachten": 

"Potentiaal der impuls": 

In hoofdstuk 2 is aangetoond dat een stationaire waarde van de Hamilton- 
funktionaal hH voor kinematisch toelaatbare velden een alternatieve be- 
schrijving vormt voor het dynamisch probleem. 

Op basis van dit variatieprincipe zal nu via de methode der eindige ele- 
menten een strategie ontwikkeld worden waarmee benaderingsoplossingen 
voor het probleem bepaald kunnen worden. 

Het totale domein {O<x~g~ O<t<T} - -  wordt daartoe opgedeeld in een aantal 
subdomeinen {ge <xige2,te -+te2}, waarbij voor deze eenvoudige recht- 
hoekige "elementen" is gekozen met het oog op de eenvoud van de beschrij- 
ving en op de in hoofdstuk 6 aan de orde komende relatie met bestaande 
differentiemethoden. 

1- 1- 

Het is echter evengoed mogelijk willekeurige verdelingen te hanteren 
(bijvoorbeeld driehoekige subdomeinen) hetgeen in hoofdstuk 7 gedemon- 
streerd zal worden, waarbij ook de voordelen van deze "vrijheid" voor 
bepaalde problemen aan de orde zal komen; 

Binnen elk subdomein worden benaderingsfunkties aangenomen welke door 
assemblage van de subdomeinen de oplossingsruimte bepalen waarbinnen 
een benaderingsoplossing gezocht zal worden, De gekozen benaderingsfunk- 
ties zullen daarbij aan zekere 
om konvergentie van de benaderingsoplossing naar de exakte oplossing bij 
toenemende verfijning van de verdeling te garanderen. 

kontinuiteitseisen dienen te voldoen 
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5.2.1 K o n t i n u i t e i t s e i s e n  b i j  v e r d e l i n g  van h e t  totale &mein in 
subdomeinen. 

In hoofdstuk 3.4.3 zijn deze kontinuiteitseisen voor het algemene 
3-dimensionale elasto-dynamische probleem geformuleerd. Voor het 
in dit hoofdstuk centraal staande balkprobleem kunnen daaruit de 
volgende kontinuiteitseisen afgeleid worden: 

* Compatibiliteitsrelaties: (geldend op de elementranden) 

u €Co over een elementgrens in de x-richting 
u C C  over een elementgrens in de x-richting x 1  

O Y 
EC over een elementgrens in de t-richting x+y U 

(5 8) 

Dit betekent dat u over het gehele domein kontinu dienen te 
verlopen, terwijl bovendien u over de balklengte kontinu dient te 
zijn. 

en u 
y 1  X 

Y 

* Completeness relaties: (in een element) 

C1 in x-richting en t-richting. xsUy U 

in x-richting. 2 u E C  
Y 

(5 9 )  

met andere woorden: konstante rekken, krommingen en snelheden moeten 
gerepresenteerd kunnen worden, 

~ 

5 . 3  D e  diskrete Hamilton-funktionaal. 

Het totale domein {OzxzR, OitzTlwordt opgedeeld in ns vierhoekige sub- 
domeinen { Rel(x<Re 
in nex deelintervallen CRel<x~!&e21 en het interval [O<t<Tl - -  te verdelen 
in net deelintervallen [te <t<te21, hetgeen toegelicht is in de volgende 
figuur . 

tel't<te21 door het interval CO<x<RI - -  te verdelen - 2' 

1- 
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t 
d 

P 

Indien de benaderingsfunkties behorende bij de subdomeinen voldoen 

aan de kontinuïteitseisen (5.8) en (5.9) zoals ook aangegeven in fig. 5.2 
kan de funktionaal voor het gehele domein vervangen worden door de bij- 
dragen voor de afzonderlijke cubdomeinen: 

(5.10) nH = I n H  
ns s 

waarbij voor de bijdrage per subdomein UH geschreven kan worden: 

2 te 

te 
F .u + F .u + bx.ux + b .U Idxdt + {N.ux + M.u' 

Y 
1 x x  Y Y  Y Y  

2 Re2 

1 x= le2 

te 
*D.u ).dt f f {N,u f M.u' f D,u I , dt + I {px,ux f py.uy}.dx 

1 Re 1 t=te 
X Y Y te Y 

x= 9 2  1 

- I {PX.UX + py.uy}dx 
Re 1 t=te 2 

(5.1 i )  
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Op basis van deze formulering voor de bijdrage per subdomein is het 
nu mogelijk voor elk subdomein afzonderlijk benaderingsfunkties te 
poneren met als parameters een aantal bij de ”knooppunten” van het be- 
tref fende subdomein behorende diskrete grootheden. Deze laatste dienen 
daarbij zodanig gekozen te worden dat aan de kontinuiteitseisen over 
de elementradden kan worden voldaan, terwijl de funkties in een ele- 
ment dienen te voldoen aan het “completeness kriterium”. 

De benaderingsfunkties kunnen geschreven worden als: 

ux(x,t) = 8x(x,t).ue 

u (x,t) = 8 (x,t).ue 
Y Y 

(5.12) 

(5.13) 

Hierbij bevatten Ox c.q. O 

voor dit subdomein gekozen diskrete grootheden, Een voorbeeld van het 
meest eenvoudige element is weergegeven in fig. 5 . 3 .  

de gekozen benaderingsfunkties en ue de 
Y 

Figuur 5.3. Het enkelvoudig element. 

e Het element berust op een 3 

een lineair veld in de t-richting, voor u 
in de x-richting zowel als in de t-richting, 

graadsveld voor u in de x-richting en 
Y 

is dit een lineair veld 
X 
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Eenvoudig kan nagegaan worden dat daarmee aan de completeness relaties 
is voldaan terwijl door koppeling van de overeenkomstige diskrete 
grootheden van twee aanliggende elementen tevens aan de vereiste kon- 
tinuitseisen over de randen der elementen is voldaan. 

Substitutie van de banderingsfunkties (5.12) en (5.13) in de bijdrage 
van een subdomein (5.11) levert: 

= -u 1v [M - Q,], U + U v .[fe i + fz + pe +fel b 
'H 2 e* e e e S 

waarbij de volgende definities zijn gehanteerd: 

V V 
te2 Re2 

M : = I I{ p . A . 6  .o + .A.h .O }dx.dt. 
e tel Rel x x  Y Y  

te Re 
V 0 2 2  

tel Rel 
: = I Qe I{ A.E.O'.O' + E,Ic~".~")dx.dt. 

Y Y  x x  

te Re 
i 
e Y Y  tel Re 

2 2  
f : = I I ",.Ox + F .O )dx,dt. 

l 

(5.14) 

(5.15) 

(5.16) 

(5.17) 

2 te 
f': = I { N.Ox + M.0' + D.O } +{ N . 0  + @.O' + D . 0  )dt (5.18) 
e Y Y X Y Y 

2 x= Re 1 tei x= Re 

Re2 
* =  p . O  + p . O  1 - {p,.Ox + p . O  1 dx 

Re 1 t=te 1 t=te2 
'e* x x  Y Y  Y Y  

te, Re, 
L L -  

fb: = I I{ bx.Ox + b ,O 1dx.dt 
e tel Rel Y Y  

(5.19) 

(5.20) 

Rekening houdend met de nodige kontinuiteitseisen waaraan de benaderings- 
funkties dienen te voldoen over de randen van de subdomeinen, hetgeen 
vertaald kan worden in relaties tussen de diskrete grootheden van twee 
aanliggende subgebieden, kunnen de verplaatsingsparametersu 
schillende subgebieden gekoppeld worden aan de vektor u 
diskrete verplaatsingsparameters van het gehele domein. 

voor de ver- 
bevattende alle 
e 

t' 
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Op basis van de bijdrage per subdomein (5.14) kan dan voor de totale 
diskrete Hamilton-funktionaal geschreven worden: 

en fb kunnen op de i fr 
t t' t' t'Pt t De totale matrices M en Q en de vektoren f 

in de elementenmethode gebruikelijke wijze worden samengesteld uit de 
overeenkomstige grootheden in de bijdrage per subgebied. Zonder enige 
beperking van de algemeenheid mogen de matrices M 

genomen worden, bovendien zijn beide niet-negatief definiet. De belas- 
tingvektor f hangt af van de verdeelde belasting op de balk, de vek- 
tor fr van de belasting in de eindpunten (rand&) en de belasting be- 
horende bij de voorgeschreven kinematische randvoorwaarden ten gevolge 
van de ondersteuning van de balk. De voorgeschreven beginimpuls en de 
onbekende eindimpuls tenslotte zijn vertegenwoordigd door de komponen- 

en Qt symmetrisch 

i 
t 

~ ~-~ t -  ~- 

ten van de vektor p 
representeert 

terwijl de vektor fb de diskrete dempingskrachten t t 

5 3.1  De oergelijkingen voor een subdomein en h et totale domein, 

Indien voldaan is aan de nodige kontinuïteitsrelaties kon de totale 
funktionaal geschreven worden als de som van de bijdragen per subdomein: 

ITH = c rIH 
ns s 

waaruit volgt: 

(5 e 22) 

Gezocht wordt naar een stationaire waarde voor deze diskrete Hamilton- 
funktionaal met betrekking tot willekeurige variaties gu [i] van de on- 
afhankelijke komponenten van de vektor u 

t' 
variaties van de komponenten van de bij één enkel subdomein behorende 
verplaatsingsparameters ongelijk aan nul genomen worden - leidt tot de 

t 
hetgeen - indien enkel de 

zogenaamde elementvergelijking: 

[M - Q,].U + fe i + f', + pe + fe b = o. 
e e (5 .23 )  
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een - in het algemeen -stelsel gekoppelde, inhomogene algebraïsche 
vergelij kingen. 

Intermezzo: 

Vaak zal het mogelijk zijn de in een systeem aanwezige dissipatie 
te benaderen door zogenaamde viskeuze demping: dus met de snelheid 
evenredige dempingskrachten, waardoor in dat geval geschreven kan 
word en : 

- - 
b : = - b .Úx ; by: = -b ,Ú 
X X Y Y  

(5.24) 

waarbij b 
worden. 

c.q. b de dempingsdonstanten in x c.q. y-richting genoemd 
X Y 

b 
e Beschouwing van de elementdempingsvektor f levert nu: 

te2 Re2 te2Re2 V V 

fb = J’ I { b’ .o + b .o }dx.dt =[I I { -bx.ox.ix - b .o .i } 
e tel Rel x x  Y Y  teIRel Y Y Y  

dx.dt I, .u 

waarvoor geschreven kan worden: 

f b = - B  .u e e e  

G i t  gesubstitueerd in de elementvergelijking (5 .23j  ievert: 

[ M e - Q e - B ] . u  + f  i + f r + p e = O  
t t e  e e 

(5.25) 

(5.26) 

(5.27) 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de matrix B 
tot de matrices M 

in tegenstelling 
in het algemeen niet symmetrisch zal zijn. 

e 
en Q e e 

Indien alle toelaatbare variaties van de totale vektor u beschouwd t 
worden levert een stationaire waarde van de funktionaal (5.21) de ver- 

gelijkingen voor het gehele domein, namelijk: 
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(5.28) i r 
t t t CMt - Qt - B l.ut + f + f + p, = 0 

Deze laatste vergelijking kan ook verkregen wroden door het onder 
de juiste kontinuiteitsrelaties assembleren van de vergelijkingen 
voor de afzonderlijke subdomeinen, hetgeen de in de methode der 
eindige elementen gebruikelijke strategie is. Naast de vergelijking 
(5.28) moeten voor een één-éénduidige oplossing ook nog de kine- 
matische randvoorwaarden en de kinematische beginkondities genoemd 

worden. In het algemeen resulteert dit in een aantal voorgeschre- 
ven komponenten van de totale verplaatsingsvektor u 
stelsel (5.28) oplosbaar wordt. 

waardoor het t’ 

5.2.3. Schets van het oplossingsproces. 

1nhoofdst~k3 werd een benaderingsmethode gekonstrueerd waarbij voor 

het diskretiseren van de relevante veldgrootheden gebruik werd gemaakt 
van de methode Ritz. Toepassing van de methode der eindige elementen 
als diskretiseringsmechanisme leidt uiteraard tot een analoog resul- 
taat namelijk het stelsel gekoppelde inhomogene algebraïsche verge- 
lijkingen (5.281, welke het dynamisch gedrag van het diskrete systeem 

~ 

bes chr ij ven. 

Globaal loopt het oplossingsproces hiervan dan ook op de in paragraaf 
3.3 geschetste wijze. De bekende voorgeschreven komponenten van u 

behorende bij de kinematische randvoorwaarden worden opgeborgen in de 
deelvektor u die welke behoren bij de kinematische beginkondities In 
de deelvkktor ub, en de komponenten behorende bij de eindverplaatsing 
in de deelvektor u . De resterende komponenten vormen de deelvektor u . 

t 

O ’  

e n 

Na eventuele hernummering kan dan geschreven worden: 

V v v v v  
u t = [U0,Ub,Ue,Un’ (5.29) 

i r  
t’ t De vektoren f 

wel zodanig dat: 
f en pt worden op analoge wijze gepartitioneesd en 

V V V V V 
u f = u . f  + u . f  + u . f  + u . f  
t‘ t 0 0  b b  e e  n n  (5.30) 

De volgende deelvektoren bevatten nu bekende komponenten: 
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: kinematische randvoorwaarden, 
: kinematische beginkondities, 

U 
O 

"b 
i i i  i 
o b' e n f ,f f en f : de voorgeschreven vmdeelde belasting. 

fr,fryfr 
b e n  

Po 9 Pb 9Pn 

: de voorgeschreven randbelasting. 

: de dynamische beginkondities en kontinuiteit van 

de impuls. 

zodat de volgende onbekende deelvektoren resteren: 

u : de eindverplaatsing, 
u : de "inwendige" verplaatsingen, 
e 
n 
': de bij de ondersteuningen behorende reaktiekrachten, 

fO 

Pe * de eindimpuls. 

Via partitionering van het stelsel vergelijkingen (5.28) kunnen deze 
onbekende deelvektoren bepaald worden waarmee een benaderingsoplossing 
voor het gestelde balkprobleem is verkregen. Hiertoe is het wel nood- 
zakelijk dat het systeem geen beweging als star lichaam bezit hetgeen 
hierna in hoofdstuk 6 nog nader toegelicht zal worden. 

Zijn aiië komponenteîï van de vekto ï  .. bekerzd da:: %ail Ue berzaderinoc- f3- 

oplossing voor het gehele domein bepaald worden door gebruik te maken 
van de elementbenaderingsftkt ies ,  terwijl op basis hiervan tevens in- 
teressante afgeleide grootheden zoals spanningen, snelheden etc. be- 
paald kunnen worden. 

Ut 

5,4 Stapsgewijs op Zossingsproces e 

In de inleiding van hoofdstuk 2 is gesteld dat enkel echte beginwaarde 
problemen beschouwd zullen worden, hetgeen weliswaar voor de algeldene 
beschouwingen in de voorgaande hoofdstukken geen enkele beperking van 
de algemeenheid met zich meebrengt maar voor de uiteindelijke implemen- 
tatie toch bepaalde voordelen kan hebben. 

Beschouwing van de struktuur van het hiervoor geschetsteproces leert 

dat toepassing van substrukturering aantrekkelijke voordelen met zich 
meebrengt voor het oplossingsproces van het uiteindelijke stelsel al- 
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gebrabche vergelijkingen. Dit betekent dat uit de element vergelijkingen 
een stelsel vergelijkingen bepaald kan worden waarmee het gedrag van het 
totale systeem gedurende een bepaalde tijdstap vastgelegd wordt. Uit de 
bekende parameters behorende bij het begin van deze tijdstap kunnen de 

parameters aan het eind van deze tijd stap bepaald worden waarna het proces 

Opnieuw kan s tart en. 
In feite betekent dit enkel een strukturering van het oplossingsproces 
waarbij dezelfde kontinuiteits relaties over de randen van een subdomein 
gehanteerd moeten worden namelijk: 

~ 

- kontinuiteit van de verplaatsing in de tijd, 
- kontinuiteit van de impuls in de tijd. 

De op deze wijze verkregen oplossing zal dus - afgezien van eventuele 
numerieke verschillen tengevolge van de verschillende oplossingsproces- 
sen - identiek zijn aan de oplossing welke direkt uit het totale stel- 
sel (5.28) bepaald kan worden, Het stapsgewijs oplossingsproces heeft 
echter aanzienlijke voordelen voor wat betreft geheugen gebruik en in- 
zicht in het oplossingsproces. 

Di6 problemen welke niet tot de klasse der beginwaardeproblemen behoren 
en sok de later aan de orde komende elementverdelingen die niet tot een 
beschrijving van het gehele systeem gedurende één bepaalde tijdstap zijn 
terug te voeren, kunnen (indien het althans lineaire problemen betreft) 
ook teruggebracht worden tot een stapsgewijs oplossingsproces door het 
toepassen van substrukturering. Ook in dat geval is het dus niet nood- 
zakelijk direkt'het totale stelsel vergelijkingen op te lossen, maar kan 
door i s e s e h ~ ~ i ~ f ~ g  V ~ R  de ~truktuur van deze vergelijkingen een voordeiiger 
proces gekonstrueerd worden. 

Wat dit impliceert voor het geval de benaderingsmethode gehanteerd zou 
worden voor niet-lineaire problemen blijft hier buiten beschouwing. - 

~ ~~- ~ 

9 . 5  Berekening van de be Zangsrijkste groot heden voor het dynamisch 
~ 

bazke Zement. 

Voor de eenvoud wordt enkel zuivere buiging beschouwd, zodat de in het 
voorgaande genoemde axiale komponenten geen rol meer spelen. In figuur 
5.4 is het voor deze situatie gehanteerde element weergegeven. 
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L 

~ 

FigUuP 5.4 Het en& Zvoudig e Zement voor z uivere  buiging,“ 

De bij dit element behorende verplaatsingsvektor u is gedefinieerd als: e 

(5.31) e = [VI ,o1 ‘v2,02’v3y~3,v4y04’ 

Verder wordt nog gedefinieerd: 

1 te: = te - te 2 

en de dimensieloze onafhankelijke variabelen: 

T: = (x - Rel)/Re 

n: = (t - tel)/te 

Gehanteerd wordt de vektor met interpolatiefunkties r : 

V 2 2  3 3  r: = C  I , T ’ ~ , T . ~ ’ T  ,T . n y ~  ,T .n 1 

(5 32) 

(5.33) 

(5.34) 

(5 * 35) 

(5.36) 

! 
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waaruit blijkt dat de benaderingsfunktie bestaat uit een lineair 

verloop in t (of r,)-richting en een kubisch verloop in x (of T I -  
richting. 

Het verplaatsingsveld in een element kan nu geschreven worden als: 

waarbij de matrix R gelijk is aan: 

R =  

Er geldt nu: 

1 

O 

- 1  

O 

- 3  

3 

2 

-2 

( 5 . 3 7 )  

(5 .38)  

(5 .39 )  

(5 .40 )  

Vervolgens zullen nu een aantal van de belangrijkste in de Hamilton- 
funktlonaal voorkomende grootheden apart uitgewerkt worden. 

J: De kinetische energie term. 

Hiervoor was te schrijven: 

te2 Re2 
1v -U .M .U = -U [R, Z e  e e 2 e  

tel Re, 

V P 

e 1v I I p.A,?.f',dx.dt.R),u (5 .41 )  

Indien aangenomen wordt dat soortelijke massa P en dwarsdoorsnede A 

geen funktie zijn van plaats en tijd volgt hieruit voor de "dynamische 
mass ama tr ix" ; 
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M, -M 

e teIM, M 

1 M = -  (5 .42 )  

met voor M de in de standaardelementenmethode bij dit element behorende 
massamatrix. 

De elastischeenergie term. * 

Hiervoor was gedefinieerd: 

(5 .43 )  

Indien ook nu aangenomen wordt dat elasticiteitsmodulus E en massatraag- 
heidsmoment I geen funktie zijn van plaats en tijd volgt voor de "dyna- 
mis che s tij f heidsmat rix" : 

( 5  I 4 4 )  

met voor Q de gebruikelijke, bij dit element behorende stijfheidsmatrix. 

* De dempingsterm. 

De dempingsmatrix B werd gedefinieerd door: e 
te Re Q 

te 1 Re1 
Be = R. J 2  b.r.i>dxdt.R ( 5 . 4 5 )  

hetgeen indien de dempingsfaktor b constant verondersteld wordt, 
leidt tot: 

Be ( 5  e 4 6 )  

met voor B weer de op de "statische wijze" te konstrueren dempingsmatrix 
voor deze situatie. 
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Resumé. 

Voor de stijfheidsterm, massaterm en dempingsterm van dit "dynamisch 
element" worden relatief zeer eenvoudige uitdrukkingen gevonden waar- 
in enkel de stijheidsmatrix, massamatrix en dempingsmatrix van het 
balkelement zoals deze bekend zijn uit de standaard elementenmethode, 
een rol spelen. 

De verklaring hiervoor is erg simpel. Immers als benaderingsfunktie 
is gekozen voor een kompleet polynoom hetgeen impliceert dat deze be- 
naderingsfunktie gesplitst kan worden in een deel dat enkel van de 
x-koördinaat afhangt en een deel dat enkel afhankelijk is van de tijd. 
Tesamen met de eenvoudige rechthoekige elementvorm leidt dit tot het 
gegeven resultaat. Door eerst te integreren over de x-koördinaat ont- 
staan de bekende matrices Q,M e3 B. Het lineaire verloop van het ver- 
plaatsingsveld in de tijd leidt daarna via integratie over de tijd tot 
de matrices Q M en Be. e' e 

In hoofdstuk 6 zal aangetoond worden dat deze aanpak het mogelijk maakt 
deze benaderingsmethode - totale diskretisering van de Hamilton-funktio- 
naal - op eenvoudige wijze te evalueren en te relateren aan andere, be- 
staande methoden. 
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HOOFDSTUK 6. 

Stab i1 i teit en konvergent i e  bij, .o tal e d,iskre.$i sarinec 

6 .2  InZeiding, 

Toepassing van totale diskretisering met a l s  uitgangspunt een varia- 
tieprincipe resulteert in een stelsel algebrahche vergelijkingen 
welke het dynamisch gedrag gedurende het beschouwde domein beschrij- 
ven zoals in het vorige hoofstuk is uitgewerkt, Hier zal dieper in- 
gegaan worden op de numerieke stabiliteit en konvergentie van deze 
methode. 

Uitgangspunt is het stapsgewijs oplössingsproces omdat dit zoals reeds 
eerder is opgemerkt grote inzichtelijke voordelen met zich meebrengt. 

Bij het analyseren van deze stabiliteit zal gebruik gemaakt worden 
van het feit dat de in dit rapport beschreven methode bij speciale 
keuze van de variatieformulering en de diskretisering daarvan - lineaire 
interpolatie van het verplaatsingsveld in de tijd - identiek is met een 
uit de numerieke wiskunde bekende differentiemethode namelijk het New- 
mark - B differentieschema met = 1/6. Voor dit laatste kan onder an- 
dere verwezen worden naar Belytschko C11, C71 en Krieg e.a. C61., 

Tenslotte zal de invloed van de aanwezigheid van demping en de toepas- 
sing van komplexere interpoiatiefunkties op de stabiliteit en konvergen- 
tie van de methode worden beschouwd. 

~ 

~ 

6.2 StabiZi te i t  van de methode aan de hand van het baZkprobZeem. 

- 
~ 

6.2.1 Stapsgewi js op Zossingsproces. 

In hoofdstuk 5 is de benaderingsmethode uitgewerkt voor de analyse van 
balkproblemen, Hierbij werd gebruik gemaakt van een element met kubische 
interpolatiefunktie in de ruimtelijke koördinaat x en lineaire interpo- 
latiefunktie in de tijd t. 

Enkel zuivere buiging wordt beschouwd en de invloed van demping wordt 

verwaarloosd. 
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De relaties welke het dynamisch gedrag tijdens een tijdstap A t  be- 
schrijven kunnen nu genoteerd worden als: 

L Lob L, L 
O 0  oe on 

Ip Leb Lee ie.I 
no Lnb ne nn 

Lbo Lbb Lbe Lbn ' 

- 
waarbij de van voorziene deelvektoren de voorgeschreven komponenten 
bevat ten. 

In fig. 6.1 is bovenstaande relatie toegelicht voor het geval de balk 
met lengte J?, in 3 gelijke delen verdeeld wordt, 

& 

~ ~~ 

1 Figuur 6.1 .  Een swbstructure  gedurende de t i j d s t a p  at. 

Voor de in fig. 6.1 geschetste situatie geldt: 

,us] =c O,O,O,C~l. u = CUl,U4,Ur: 
V 
-0 

i = ieeg, En = ieeg. n 

Voor de oplossing van het stelsel vergelijkingen (6.1) is het volgende 
deelsysteem van wezenlijk belang: 
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Lbb Lbe 
L eb L ee 

- - - 
U b = - fb + ‘b 
U e f e - P e  

Uitgaande van een diskrete gegeven begintoestand kunnen de grootheden 
welke de toestand na een tijdstap A t  definiëren, bepaald worden waar- 
na door gebruik te maken van de juiste overgangskondities de begintoe- 
stand voor een volgende tijdstap bepaald kan worden. 

6.2.2, Nmmieke ctabi2itei-L aart de methode, 

- 
en kunnen de diskrete b’”b Uitgaande van een gegeven begintoestand f 

verplaatsingsparameters aan het eind van de tijdstap -u - bepaald worden 
uit: 

e 

u =  e 

Later zal 
inderdaad 

- -1 - - 1  - 
be b L {f f pb) - Lbe’Lbb’Y, ( 6 . 3 )  

nog dieper worden ingegaan op de vraag wanneer de matrix L 
inverteerbaar is, op dit moment wordt er van uitgegaan dat 

be 

deze operatie toelaatbaar is. 

Na bepaling van u volgens ( 6 . 3 )  kan p uit (6.2) bepaald worden waarna 
nieuwe beginkondities gegevea zijn. 

e e 

Voor de stabiliteit van dit oplossingsproces wordt het volgende alge- 
mene eigenwaarde probleem beschouwd: 

‘Lbb - h.L be ).x = o ( 6 . 4 )  

waaruit voor de eigenwaarde h en bijbehorende eigenvektor x. volgt: 
j J 

-1  Lbe.Lbb.Xj = h..x. 
J J  

( 6 . 5 )  

Aangenomen wordt nu dat de beginverplaatsingsvektor Y, ontwikkeld kan 
worden naar de eigenvektoren x. van het algemene eigenwaardeprobleem 
( 6 . 4 )  volgens : 

J 
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n 

j=l 
a X.. 
J J  "b = c 

waarmee voor ( 6 , 3 )  ook geschreven kan worden: 

11 - -1 - u = LbeAfb 4- pb I -  c x ..a. i x .  
e j=1 J J J  

Indien een aantal malen achtereen dit proces wordt uitgevoerd zal 
bij k stappen de verkregen eindverplaatsingsvektar ue onder andere 
de volgende bijdrage bevatten: 

Dit impliceert dat indien I A .  1.1 de bijdrage ( 6 , 8 )  bij toenemend aantal 
tijdstappen een onbegrensd grote waarde kan aannemen waardoor de oplos- 
sing op den duur enkel zal bestaan uit de bij IXjlmax behorende eigen- 
vektwr x 
het fysische probleem. 

J 

en niets meer zal betekenen voor de werkelijke oplossing van 
j' 

Het proces heet dan numeriek instabiel. Belangrijk is nu de vraag wat 
deze stabiliteitseis I A. I 1 betekent en onder welke kondities het proces 
numeriek stabiel is en dus inderdaad de juiste gewenste benaderingsop- 
lossingen aflevert. 

J -  

In figuur 6 . 2  is het verloop van de 
geven bij een verdeling van de balk 
van het aantal (nek) gelijke delen At 
(0,T) wordt verdeeld. 

eigenwaarden X van (6 .4)  weerge- 
in twee gelijke delen, a l s  funktie 
waarin een zeker tijdsinterval 

j 

Hieruit blijkt dat indien net 2 net* (of  met andere woorden At 2 T) 
inderdaad geldt dat I A .  1.1, Dit betekent dat de te hanteren stapgrootte 
in de tijd At kleiner moet zijn dan een zekere grenswaarde T ,  samenhangend 
met het beschouwde probleem en de wijze van diskreticeren, 

3 -  

In de hierna volgende paragraaf zal via het leggen van een relatie tussen 
de gepresenteerde methode en een "klassieke differentiemethode" dieper op 
deze stabiliteitsaspecten ingegaan worden, 
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Figuur 6.2 Verzoop van eigenuaarden X a l s  funkt ie  van ne t ,  
j ~ 

6.3 Aanpak vanuit de analogie met een differentiemethode. ' 
~ 

16.3.2.  De diskrete Hamilton-funktkonaal bij Zineaire in t emola t i e  i n  
~ ~- 

de tin'd. ~ , 

In paragraaf 5.5 is bij de afleiding van de voor de methode van totale 
diskretisering relevante grcotheden uitgegaan van een kompleet polynoom 
in x en t. Hierbij werd het verplaatsingsveld als funktie van de ruimte- 
lijke koördinaat (x) benaderd door een kubisch.e interpolatiefunktie en 
het verplaatsingsveld als funktie van de tijd (t) door een 1in-i-e in- 
terpolatiefunktie. 

Eierdoor kan deze benadoringsfunktie m k  geschreven worder, a l s :  

v v  
u(x, t) = X(x) .R(t) .uc 

met u 
bij het subdomein. 

de vektor bevattende de diskrete verplaatsingsparameters behorende 
S 

Bij de keuze van deze diskrete verplaatsingsparameters is er van uit- 
gegaan dat enkel diskrete grootheden aan het begin van een tijdstap en 
aan het eind daarvan als verplaatsingsparameters gehanteerd zullen worden. 
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V v %  u(x,t) = X(x).R(t). 

Dit impliceert dan de vektor u 
lingvan de deelvektor % bevattende de parameters aan het begin van de 
tijdstap en u bevattende de parameters aan het eind van deze tijdstap 
dus : 

geschreven kan worden als de samenstel- 
S 

e 

u 
e 

v At.u 
s 1  

( 6 .  lo) 

-f + - f  
. ’ 3  b 6 e 
-f + - f  6 b  3 e 

1 

Gebruikmakend van de dimensieloze parameter ‘1 = t/At kan afgeleid worden 
dat voor de interpolatiematrix R nu geschreven mag worden: 

(6.11) 

De interpolatiematrix X(x) bevat de voor dit balkelement uit de stand- 
aardelementenmethode bekende interpolatiefunkties, 

Door bij het uitwerken van het variatieprincipe eerst de integratie 
over de ruimtelijke koördinaat x uit te voeren en daarna pas de inte- 
gratie over de tijd ontstaan de in hoofdstuk 5 reeds afgeleide matrices 
voor het subdomein, opgebouwd uit de standaard massa- en stijfheidsmatrix. 

Vost  

name 

f (t> 

het bepalen van de dbskrete óelastlngvektor wordt eec extra aange- 

geïntroduceerd namelijk dat de oorspronkelijke komtime belasting 
geschreven kam wsrdem als: 

vlfbl 
f(t) = R 

Dit betekent dat ook de belastingvektor 
tussen de diskrete belastingkomponenten 
en de diskrete komponenten aan het eind 

(6.12) 

f (t) lineair gelnterpoleerd wordt 
aan het begin van de tijdstap fb 
daarvan f . De in de Hamilton e 

funktionaal voorkomende uitdrukking behorende bij de potentiaal der be- 
lasting leidt na diskreticatie dan tot de volgende bijdrage aan de diskrete 
funktionaal: 

( 6 . 1 3 )  
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Het eisen van een stationaire waarde voor de diskrete Hamilton-funk- 
tionaal bij willekeurige variaties van de diskrete verplaatsingspara- 
meters - opgeborgen in de vektor u -- leidt nu t o t  het volgende stel- 
se1 algebraiïsche vergelijkingen: 

S 

2 
A t  

2 
M - 3 ,  Q; - M - 6. 

J 
Voor de aan het begin van dit hoofdstuk gehtroduceerde matrices 

Lbb ' Lbe 'Leb 'Lee geldt dus : 

2 
At 

Lbb = L = M - 3.Q 

At2 

ee 

=-M--. Q. Leb = Lbe 6 

(6.15) 

(6.16) 

Hieruit kan direkt ingezien worden wanneer de eerder gestelde aanname, 
namelijk dat de matrix Lbe inverteesbaar moet zijn, juist is, Dit is 
namelijk het geval indien de massamatrix M en/o€ de stijheidsmatrix 
Q positief-definiet z i j n ,  hetgeen ten allen tijde verwezenlijkt kan 
worden. 

~- 

6.3.2 De Nemurk-6 differentiemethode. 

Uitgangspunt hierbij is het via geometrische diskretisering verkregen 
model vaer de analyse van het dynamisch gedrag van een konstruktie be- 
staande uit een stelsel gekoppelde gewone differentiaalvergelijkingen 
in de vorm: 

M.Ü f Q.u = f (6,171 

met de bekende massamatrix M, stijfheidsmatrix Q en belastingvektor f, 
De vektor u bevat de diskrete verplaatsingsparameters van de konstruktie 
op tijdstip t. 

Het Newmark-B differentieschema luidt: 
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fi = fi + A t  - (ub + üe) (6.18) e b 2  

Hierbij bevat de vektor u 
begin van de tijdstap A t  (% = u(t= O ) )  en u 

aan het eind van deze tijdstap (u 
Kombinatie van de relaties (6 .17) ,  (6.18) en 6.19) leidt tot: 

de diskrete verplaatsingsparameters aan het b 
de verplaatsingsparameters 

e 
= u(t = At)). e 

e 

1 -  1 t .Meib 

(6.20) 

Vergelijking van de via diskretisering van de Hamilton-funktionaal ver- 
kregen relatie (6.14) en bovenstaande relatie (6.20) leert dat deze vol- 
komen identiek zijn indien: 

% B = 1/6 

(6.21) 

Y M.fib = p en M.6 - b e - 'e 

Het gevolg van deze overeenkomst is dat de gegevens met betrekking tot 
stabiliteit en konvergentie zoals bekend voor de Newmark-6 methode zonder 
meer te hanteren zijn voor het analyseren van genoemde aspecten bij de 
Hamilton-diskretiseringsmethode met lineaire interpolatie in de tijd. 
Het lijkt eveneens aannemelijk dat uit deze overeenkomst ook informatie 
te betrekken is voor di6 benaderingsmethoden welke niet of niet eenvoudig 
tot een klassieke differentie methode te herleiden zijn. 

~ 

Door de overeenkomst tussen de geschetste diskretiserkgs-methode en het 
Newmark-6 differentieschema wordt tevens één van de in de algemene in- 
leiding genoemde voordelen van variatieprincipes als basis voor een be- 
naderingsmethdoe onderstreept, Het blijkt namelijk dat toepassing van 
het variatie principe met lineaire interpolatie van het verplaatisings- 

1 veld in de tijd hetzelfde resultaat levert als de Newmark- differentie- - ~ ~ 6 
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methode gebaseerd op een l.i,peaii versnellingsveld zoals in hoofd- 
stuk 4 reeds is aangegeven, 

Tenslotte wordt in appendix F nog aangetoond dat ook het Newmark-B 
differentie schema met f3 = 1 /4  terug te voeren is tot een benade- 
ringsmethode gebaseerd op totale diskretisering van een alterna- 
tieve variatieformulering, 

6 . 3 . 3  Fy s i s che  - i n t e r p r e t & & ?  uan h e t  s t a b i z i t e i  ~~ t s k r i t e r i m .  

In paragraaf 6.2.2 is gesteld dat de voor de analyse van balkpro- 
blemen ontwikkelde benaderingsmethode numeriek instabiel wordt in- 
dien de tijdstap A t  groter wordt dan een kritische waarde T. Aange- 
toond zal worden dat deze kritische waarde.r nauw samenhangd met de 
kleinste trillingstijd van het na geometrische diskretisering ver- 
kregen diskrete systeem, 

Uit vergelijking (6.20) welke resulteert na toepassing van het Newmark-8 
differentieschema op het diskrete systeem kan afgeleid worden dat de 
methode numeriek stabiel genoemd mag worden als voor de eigenwaarden 

~ 

van het algemeneeigenwaarde ~ probleem: 

(0.22) 

geldt I WI 1 e 

Allereerst wordt het speciale geval = 1 beschouwd. Vergelijking (6.22) 

kan dan geschreven worden ais: 

(6.23) 

Indien de stijfheidsmatrix Q positief definiet is en als bovendien 
At # O voldoet enkel de oplossing z = O, Dit betekent dat de bij w = 1 

behorende eigenvektor z geen bijdrage levert aan de te bepalen benade- 
ringsoplossing. 

Indien nu wordt aangenomen [ w l # l  kan (6.22) ook geschreven worden als: 
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n 

(6.24) 

Deze vergelijking kan gekoppeld worden aan het algemene eigenwaarde 
probleem voor het fysische systeem 

{M - X.Q).x = O door te stellen: 

2 -  x (6.25) 

(6.26) 

of na enige omwerkingen: 

(6.27) 1 
x 

At 

w = 1 - ' _ - .  ' '' 

2 ( 7  + 6) 

De eigenwaarden X zijn hierbij gekoppeld aan de fysische eigenhaek- 
1 
2 frekwenties van het diskrete systeem we via X = -. De stabiliteits- 

eis I W l < l  - kan nu vertaald worden in het vol- 
gende kriterium: 

*e 

(6.28) 

Aangezien aan B enkel positieve marden zülleïì worden tiiegekend is aan 

het linker deel van deze relatie ten allen tijden voldaan en resteert 
dus enkel: 

X 1 
- >  -6. 
A t  2 - r ;  (6 29) 

1 Indien 62 7 is voor elke grootte van de tijdstap At aan deze eis vol- 
daan zodat de methode zonder restrikties stabiel genoemd mag worden. 

1 Voor het geval $<r; wordt de tijdstap At begrensd door: 

(6.30) 

Voor het diskrete systeem gelden een diskreet aantal eigenwaarden A, 
en aangezien (6.30) moet gelden voor elke eigenwaarde resulteert dit 
in de eis: 
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(6.31) 

of uitgedrukt in de kleinste trillingstijd T 

systeem: 
van het diskrete min 

hetgeen in het speciale geval 6 = 1 / 6  leidt tot 

min At5 0.55 T 

(6.32) 

(6.32) 

De geschetste benaderingsmethode met lineaire interpolatie van het ver- 
plaatsingsveld in de tijd resulteert dus in een numeriek stabiele methode 
indien de tijdstap At kleiner is dan ca. de helft van de kleinste eigen- 
trillingstijd van het diskrete systeem. 

Voor de in hoofdstuk 5 gepresenteerde benaderingsmethode voor balkpro- 
blemen kan door de overeenkomst met een klassiek differentieschema op 
eenvoudige wijze informatie verkregen worden ten aanzien van de stabili- 
teit en de konvergentie, In de volgende paragraaf zal nagegaan worden 
wat de konsekwenties voor genoemde aspecten zijn indien benaderingsmethoden 
gehanteerd worden weike niet tot een klassiek dlffeieïitleschema zij2 terug 
te voeren. In hoofdstuk 7 tenslotte zal aan een voorbeeld geïllustreerd 
worden dat bovenstaande stabiliteitsbeschouwingen ook geëxtrapoleerd kunnen 
worden naar di6 benaderingsmethoden waarbij de benaderlngsfunkties in plaats 
en tijd op geen enkele wijze enigszins kunnen worden ontkoppeld. 

6.4. Uitbreiding s t a b i l i t e i t s k r i t e r i m  

-~ 

6.4.1 inleiding.  

In deze paragraaf zal een aanzet gegeven worden tot de generalisatie 
van de in het voorgaande voor een specifiek geval gepresenteerde sta- 
biliteitsbeschouwingen. Uitgangspunt hierbij is het gegeven dat de te 
beschouwen benaderingmethodenietoferglmoeilijkterug te voeren is tot 
een differentie methode doordat de bij de totale diskretisering te han- 
teren interpolatiefunktie niet zodanig gesplitst kan worden in een 
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plaatsafhankelijk en een tijdsafhankelijk deel dat geometrische dis- 
kretisering en diskretisering in de rijd onafhankelijk van elkaar 
uitgevoerd kunnen worden.In de eerste plaats zal. daarbij de invloed 
van komplexere interpolatiefunkties op de stabiliteitsgxens ter sprake 
komen gevolgd door een analyse van de invloed van demping. 

In het voorgaande werd uitgegaan van een benaderingsfunktie welke ge- 
splitst kon worden in een deel dat enkel afhing van de ruimtelijke koör- 
dinaten volgens een kubisch interpolatiepolynoom en een deel enkel af- 
hankelijk van de tijd volgens een lineaire interpolatie. 

Nu wordt uitgegaan van een benaderingsfunktie welke in de x-richting 
een kubische interpolatie impliceert en in de t-richting een kwadrati- 
sche interpolatie. Een mogelijke keuze voor de diskrete verplaatsings- 
parameters is weergegeven in figuur 6.3. 

Ook nu kan het resulterend stelsel algebraïsche vergelijkingen weer 
geschreven worden in de vorm: 

F $guur 6.-3. EZement met kwadratisch verpZaatsingsveZd in de tijd. 



- 132 - 

fndien de balk ook nu weer in twee elementen verdeeld wordt kunnen 
de eigenwaarden. Ivan{ Lbb -?, .LbJx = O bepaald worden welke de 
stabiliteit van de methode bepalen, 

In figuur 6.4 is het verloop van deze eigenwaarden als funktie van 
het aantal tijdstappen net waarin een zeker tijdsinterval wordt ver- 
deeld, door getrokken lijnen weergegeven, Tevens is in deze figuur 
nogmaals vermeld hoe de eigenwaarden afhangen van net, ingeval van de 
lineaire inerpolatiefunktie in de tijd zodat een vergelijking mogelijk 
wordt. 

@ @ @ @ : eigenwaarden kwadratisch veld 

@@ : lXfmax en fXlmin lineair veld 

F$CJXUY 6. o Eigenaaarden a l s  funktie van de ti jdstapgrootte,,  

Uit de resultaten blijkt dat ook deze benaderingsmethode enkel numeriek 
stabiel is indien de tijdstap A t  kleiner is dan een zekere grenswaardeT'*. 
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de toelaatbare tijdstap At bij 
het icwaciracische interpoiatiepolynoom een factor 2 groter genomen mag 
worden dan bij het lineaire interpolatiepolynoom.Later zal eveneens aan- 
getoond worden dat bij gelijke grootte van de tijdstap de hier beschouwde 
benaderingsmethode aanzienlijk nauwkeuriger resultaten aflevert dan de 
eerder beschouwde, op lineaire tijdsinterpolatie gebaseerde methode. Even- 
als bij destandaardelementenmethode kan hieruit niet zonder meer gekon- 
kludeerd worden dat beter grotere tijdstappen met "komplexere" elementen 
gehanteerd kunnen worden dan kleinere tijdstappen met relatief eenvoupigere 
elementen. 

Verder onderzoek ten aanzien van de numerieke gevolgen van deze aspecten, 

konvergentie etc. is hiertoe noodzakelijk, op deze plaats wordt volstaan 

met het aanduiden van tendenzen. 
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6.4 .3  Inulaed van demping op de s t a b i l i t e i t .  

Tot nu toe is enkel aandacht besteed aan benaderingmethoden waarbij 
de in een systeem aanwezige demping niet in rekening werd gebracht. 
Via de aanname dat enkel snelheidsevenredige demping bekeken zal wor- 
den zoals behandeld in hoofdstuk 5, wordt nagegaan wat de invloed van 
een zekere mate van demping is op met name de stabiliteitsgrens. Ook 
dit geschiedt aan de hand van het eerder geschetste balkprobleem. 

* 
Voor het ongedempte systeem is At 
numerieke stabiliteit naar numerieke instabiliteit plaats vind. 

de tijdstap waarbij de omslag van 

In figuur 6.5 is aangageven hoe bij een tijdstap At* C E c.q. At* - E 

met E << At dein absolutewaarde grootste eigenwaarde afhangt van in 
het systeem aanwezige demping. 

* 

Als maat voor de demping wordt gebruikt gemaakt van de dimensieloze 
derripingsfáctor 6 ,  gedefinieerd als: 

(6.35) b w 
B = -  

met voor w 

pingshoekfrekwentie. 

de laagste eigenhoekfrekwentie en W b de zogenaamde dem- 
(1  1 

Figuur 6 . 5  i n v l o e d  van demping OP de s k a b i l i t e i t .  
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Uit de in bovenstaande liguur weergegeven resultaten kan gekonkludeerd 
worden dat de in het systeem aanwezige demping relatief geringe, doch 
vrijwel lineaire invloed heeft op de eigenwaarden die de stabiliteits- 
grens bepalen. Voor het bepalen van de stabiliteitsgrens van de methode 
kan dan ook zonder meer uitgegaan wo'rden van het ongedempte systeem, 
eventuele aanwezige demping heeft enkel een geringe en posikieve invloed 
op deze stabiliteitsgrens, 

6 . 5  Konvergentie van de benaderingsmethode. 

Op een indruk te kunnen krijgen van de konvergentie en nauwkeurigheid 
der diverse benaderingsmethoden zal het eenvoudige probleem van het vrij- 
trillend massaveersysteem beschouwd worden.Deze keuze is enerzijds ge- 
maakt omdat voor dit eenvoudige probleem ook exakte oplossingen bekend 
zijn en dus absolute schattingen voor de fout in een benaderingsmethode 
te bepalen zijn en anderzijds omdat de voor deze klasse van problemen 
geldende tendensen eenvoudig te vertalen zijn naar komplexere probleem- 
gebieden. 

Het in figuur 6.6 weergegeven model wordt geanalyseerd, terwijl tevens 
is aangegeven op welke wijze het totale domein (0 ,T)  in een aantal sub- 
domeinen t verdeeld wordt. 

7 

U 

i 

eigenhoekfrekwentie w = E  
2TT 

eigentrillingstijd T= - w 

At=t i+,, -ti 
voor a l l e  i. 

Figuur 6.6 Het massaveersysteem en  een  sub domein A t .  
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Het dynamisch gedrag van het systeem tijdens een tijdstap At kan 
beschreven worden door het stelsel vergelijkingen: 

( 6 . 3 6 )  

de impuls aan begin c.q. bSPe waarbij % en u de verplaatsing en p 
eind van de tijdstap At representeren, 

e 

In het hiernavolgende worden 3 groepen van methoden beschouwd, 
namelijk: 

Diskretisering van de Hamilton-funktionaal met achtereenvolgens 
lineaire, kwadratische en kubische interpolatie-funktie. 

x Toepassing Newmark-6 differentieschema met 6 = O en 6 = 1 / 4 .  

(6 = 1/6 is zoals reeds hiervoor is aangetoond in de bovenge- 
noemde klasse vervat). 

x De bekende theoretische oplossing voor dit probleemi 

ûm een i n d j ~ ~ k  te kunnen kr i jgen van de kmvergentie siì nauwkewigheid 
der diverse methoden kan o.a. gekeken worden naar de fout in de eind- 
oplossing indien bij gegevem beginkondities eemmaal de bewerkingen be- 
horende bij een tijdstap At zoals beschreven door ( 6 . 3 6 )  uitgevoerd 
worden. 

Dit impliceert dat als kriterium ook de fout in de matrixelementen van 
Lbb,Lbe etc. ten opzichte van de theoretische waarden gehanteerd kan 
worden. 

Immers theoretische geldt: 

L.u = p ( 6 . 3 7 )  

en voor het resultaat van een benaderingsoplossing kan geschreven worden: 
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6.6 Samenvatting 

Uit de beschouwingen ten aanzien van stabiliteit en konvergentie volgt 
dat de hiervoor centzaal staande benaderingsmethode slechts dan nume- 
riek stabiel is indien de tijdstap At een zekere kritische waarde niet 
overschrijdt. Daarnaast wordt deze maximale tijdstap ook bepaald door 
de vereiste nauwkeurigheid In de te bepalen benaderingsoplossing, 

Komplexere benaderingsfunkties leveren bij een bepaalde tijdstap niet 
enkel nauwkeuriger resultaten maar ook een ruimere stabiliteitsgrens. 

Bij analyse van kontinue systemen waarbij gebruik gemaakt wordt van 
totale diskretisering speelt de kleinste eigentrillingstijd 
dbskrete systeem hierbij een belangrijke rol. 

van het 

Via de analyse van de in dit hoofdstuk genoemde eenvoudige problemen 
is enige informatie gekregen over de kriteria welke in acht genomen 
moeten worden bij het op basis van een variatieformulering konstrueren 
van benaderingsoplossingen via totale diskretisering. 

~ 

Een aantal van deaan de orde gekomen problemen zal nog nader uitgediept 
maden1 in het volgende hoofdstuk waar e en aantal praktische problemen via de 
ontwikkelde benaderingsmethaden geanalyseerd ziilleii worderl. 

~ 
~~ 

~ 
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In figuur 6.7 (a) tenslotte is de relatieve fout in de matrix elemen- 
ten voor de diverse benaderingsmethoden als funktie van de stapgrootte 
A t  weergegeven terwijl in figuur 6 . 7  (b) de relatieve fout in de eind- 
oplossing is weergegeven indien bij gegeven beginkondities de eindkon- 
dities na één tijdstap bepaald worden. 

rel.fout x 
100%. 

io2 

1 

1ö2 

10" 

1 2  

lo8 

rel.fout x 
1OOX. 

Iktrix elementen. Eindoplossing. t 

0.1 0.3 0.5 

I : Hamilton-lineair 
2: Hamiltorkwadratisch 
3: Hamilton-kubisch 

4 : Newmark- f3 , B=O 
1 5: Newmark-B,B=T 

** 
t 0.1 0.3 0.5 0.7 

~ 
~~ ~ ~~ _ _  ~ 

Figuur 6.7 ReZat<eUe fouten a l s  f u n k t i e  Uan de s tapg roo t t e .  

Analyse van de resultaten leert dat een komplexere benaderingsfunktie bij 
een bepaalde stapgrootte sterke verbetering van de nauwkeurigheid met 
zich meebrengt, terwijl de Newmark-e differentie methode met 6 = O en 
6 = 1 /4  toch wel sterk achterblijft in nauwkeurigheid vergeleken met de 
in dit proefschrift ontwikkelde benaderingsmethoden. 



- 140 - 

[lo] Argyric, J.H., Chan, A.S.L.: Applications of finite elements 
in space and time. 

Ing. Archiv, 41, 235-257, 1972. 

[ l i l )  Stavrinidis,C.: A finite element method for the direct solution 
of ordinary differential equations. 

Finite element congress, Baden-Baden, november 1975. 

[i21 Biffle, J.H., Becker, E.B.: Finite element stress formulations 

for dynamic elastic-plastic analysis, 

Comp. methods in appl. mech. and eng., 6, 101-119, 1975. 



- 141 - 

HOOFDSTUK 7 

Toetsing der benaderingsmethode aan de hand van enkele eenvoudige 

problemen, 

7.1 inleiding. 

Voor het ondersteunen van de in de voorgaande hoofdstukken gepresen- 
teerde theoriën en beschouwingen en om1 de toepasbaarheid van de ont- 
wikkelde benaderingsmethoden te illustreren zijn een aantal eenvou- 
dige problemen geanalyseerd, Hierbij werd gebruik gemaakt van een 2 

aantal, speciaal voor de afzonderlijke problemen gekonstrueerde ad- 
hoc rekenprogramma's. Voor het evalueren van de verkregen resultaten 
worden deze vergeleken met op andere wijze bepaalde oplossingen, het- 
zij theoretische, experimentele dan wel via andere benaderingsmethoden. 

De geanalyseerde problemen kunnen in vier hoofdgroepen worden onder- 
verdeeld namelijk: 

Gedempte massaveersystemen. ( 7 . 2 . ) .  Hierbij heeft men enkel te maken 
met de diskretisering In de tijd, Speckle aandacht wordt besteed 
aan de ui twendige  EeluotiEg en ai?% verschillende komhlnaties v m  me- 

gelijke nevenkondities. 
Diskrete systemen met tijdsafhankelijke parameters, ( 7 . 3 ) .  Centraal 
hierbij staan de torsietrillingssystemen met variabel traagheidsmo- 
ment zoals beschreven door Reinhoudt ~ cl], 
Baiáprobíemen met tijdsafhankeigjke belasting zowei ten aanzien van 
grootte als aangrijpingspunt ( 7 . 4 ) .  

Longitudinale balktrillingen (7.5). Hierbij zal gebruik gemaakt wor- 
den van een speciale methode voor het verdelen van het totale domein 
in subdomeinen, uitmondend in driehoekige "elementvorm." 

In 7.6 tenslotte worden de konklusies, die volgen uit de vergelijking 
van de langs verschillende wegen bereikte resultaten, gegeneraliseerd. 

7.2 Gedempt massaveersysteem, 

Centraal hierbij staat het in fig. 7 . 1  geschetste probleem, Optredende 
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grootheden hierbij zijn de massa m, veerstijfheid k, dempingskonstante 
b, verplaatsing u = u(t), belasing F = P(t) en tenslotte de impuls van 
de massa m, p = p(t). Het dynamisch gedrag wordt geanalyseerd in het 
tijdsinterval tl(t.(t2. 

Figuur 7.1 Het gedempte massaueersysteem. 

Indien de invloed van de demper insrekening wordt gebracht door een 
dempingskracht F (t) = b.a(t) luidt de Hamilton funktianaal voor dit b 
probleem: 

= !{--mu2- t2*. i k.u 2 + F(t).u - Fb.u}dt +   p.^) - (p 
t l  nH 2 2 

( 7  

Eenvoudig is na te gaan dat op tijdstip t 
stoten S zonder meer in rekening gebracht kunnen worden door als bij- 

t op de massa uitgeoefende 
P 

drage V Q O ~  de uitwendige belasting: 

t2 
I-F(t).u(t).dt = (Sedt = 

P 
(7.2) 

in rekening te brengen. 

Het te analyseren tijdsinterval (tl,t2) wordt verdeeld in ,.net*' gelijke 
deelintervallen, terwijl per deelinterval e is gekozen V O Q ~  een derde- 

graads benaderingsfunktie voo1: de verplaatsing in het deelinterval. Dit 
leidt tot het in figuur 7.2 weergegeven "element." 
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3 3 

Figuur 7.2 Het gehanteerde element. - 
? 

~~ ~ 

In tegenstelling tot de eerder ingevoerde beperking geldt nu niet 
dat enkel echte beginwaarde ptoblemen worden beschouwd, Elke kombi- 
natie van twee nevenkondities uit de vier mogelijke nevenkandities 
beginverplaatsing % 9  eindvetplaatsing u beginimpuls pb en eind- 
impuls p kunnen gekozen worden. 

e' 
e 

I b  Als maat voor de demping geldt de dempingsfaktor 5 = -- 2'k' n 
de eigenhoekfzekvertie van het systeem: LJ =E 'n n m  

met voor 

~ 

Voor alle geanályseerde prableaien wordt uitgegaan van m = 0.5 (kg)- en' 
k = 2 (N/m) , dus an = 2 rad/sec, 
De gevarieerde kondities n . 1 , :  
- type beginkoïìdities en groo t te  daarvan: 
- belasting 

~~ 

- dempingsfaktor 
- elementgrootte 

z i j n  in de hierna gepresenteerde figuren opgenomen. Op de tijdas is 
bovendien de verdeling van het totale interval [tl,t21 in tijdstappen 
A t  aangegeven. Bij het aangeven van de belasting wordt gebruik gemaakt 

de eenheidsim- 
i(t> van u (t) de eenheidsstapfunktie op tijdstip t en u 

puls op tijdstip t. 
S 

Naast de door een gestippelde kromme weergegeven benaderingsoplossingen 
is in de figuren 7 . 3  t/m 7 .8  ook de exakte oplossing getekend, weergege- 
ven door de getrokken krommes. 
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ïn de figuren 7 .3 ,  7 . 4  en 7.5 is achtereenvolgens weergegeven het on- 
belaste-uitdempende systeem, het met een konstante kracht belaste sys- 
teem en het met een harmonisch veranderende kracht belaste systeem, Uit 

I de weergegeven resultaten blijkt dat bij een tijdstapgrootte van 7 
periode de benaderingsoplossingen goed met de exakte oplossingen over- 
een komen, hetgeen ook te verwachten was na de konvergentiebeschouwingen 
in hoofdstuk 6 .  Het zelfde geldt ook voor fig, 7.6 waar een blokvormige 
belasting gehanteerd is. Bijzondere aandacht verdienen de figuren 7.7 

en 7.8 waar op een zeker tijdstip t = t een stoot S = A.ui(t ) op de 
massa wordt uitgeoefend. Dit impliceert voor de exakte oplossing een 
diskontinu veranderen van de impuls op t = t . Aangezien het tijdstip 
t = t 

wachten dat de kontinue benaderingsfunktie binnen dit element deze dis- 
kontinuiteit in de afgeleide niet kan weergeven. Afgezien van dit lokale 
fenomeen rond het tijdstip van uitoefenen van de stoot blijkt de benade- 
ringsoplossing weer zeer goed overeen te komen met de theoretisch be- 
paalde oplossing. 

P P 

P 
steeds zo gekozen is dat dit binnen een element valt is te ver- 

P 

r 
7.3 TorsistriZZingssystaem ~ met n i e t  konstante ~ ~~ 

Reinhoudt [ I l l  beschrijft de analyse van torsietrillingen in zuiger- 
machines waarbij hij onder andere tot de korikliisie 
ir. u l l e  s i t i lat les  zonder meer toelaatbaar is de traagheidsmomenten der 
schijven van het geïdealiseerde systeem konstant te nemen, In bepaalde 
gevallen zal het noodzakelijk zijn de verandering van het eraagheids- 
moment van één zo'n schijf bij verandering van de krukhoek in de analyse 
te betrekken. Na opsplitsing van de beweging in afzonderlijke trilvormen 
kan bovenstaand fenomeen besehreveri vordzn daar de velgende differentiaal 
vergelij king : 

kon& dat h e t  niet 
- 2  

~ 

( 7 . 3 )  

Hierin is tevens de invloed van de met de krukhoek a veranderende demping 
verwerkt. Kortweg kan ( 7 . 3 )  geschreven worden als: 
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Het impulsmoment wordt genoteerd met D waardoor de Hamilton-funktionaal 
voor dit probleem geschreven kanworden als: 

Het te analyseren interval {01,a-2) wordt verdeeld in een aantal deel- 
intervallen, cEk identiek aan het in 7.2 gehanteerde "element". 

Verder wordt uitgegaan van de beginkondities @ ( O )  = O; D ( 0 )  = O terwijl 
het interval O<acIOO(rad) - -  beschouwd wordt, De nog nader te bepalen para- 
meters B ,v, p ,uk,k,& 
schillende figuren vermeld. In de figuren (7.9) t/m (7.11) zijn bena- 
deringsoplossingen voor een drietal problemen. opgetekend en vergeleken 
met de door Reinhoudt tll,voor deze problmen met de analoge rekenmachine 
bepaalde oplossingen. Op de as van de onafhankelijke variabele is de ver- 

a en het aantal intervallen ne zijn bij de ver- 
S k 

deling van het interval O<azIOO _. in groepjes van 2 elementen aangegeven. 
Ook hierbij is als uitgangspunt gekozen voor een stap grootte A" welke 

T voldoet aan A a s  - waarbij T gezien moet worden als de trillingstijd 2' ~ 

V~II het ''nomlngieii systeem, uit 
~ 

drukr in 6e dimensisloze par2~eter . 
Gekonkludeerd kan worden dat ook voor deze klasse van problemen net n i e t  

konstante parameters de in dit proefschrift gepresenteerde methode met 
als basis de Hamilton-funktionaal of een variant daarvan, goede benade- 
ringsoplossingen aflevert, 

De in de voorgaande twee paragrafen gepresenteerde problemen betroffen 
relatief eenvoudige diskrete problemen met één graad van vrijheid, waar- 
bij de aandacht voornamelijk gericht was op de diskretisering in de tijd, 
uitgaande van de Hamilton-funktionaal. Nu zal een probleem beschouwd 
worden waarbij naast diskretisering in de tijd ook diskretisering in 
de ruimtelijke koördinaten toegepast moet worden, dus totale diskreti- 
sering. 
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De werktuigkundige achtergrond van het in fig, 7.12 weergegeven 
model wordt gevormd door spoorweg- en autobaanbruggen voor grote 
overspanningen zoals uitvoerig beschreven door Frfba (2), welk 
werk ook dient als referentie voor de hier gepresenteerde benaderings- 
methode. 

Figuur 7 . 1 3  Het geanalyseerde model. - ~ 

De brug wordt geschematiseerd tot een opgelegd-opgelegde balk met 
lengte 8 ,  dwarsdoorsnede A, massatraagheidsmoment I en soortelijke 
massa p . ( A , I  en p zijn geen funktie van x en.t). De belasting wordt 
gevormd door een met de konstante snelheid c over de balk bewegende 
massa m en de extra belasting F(x,t). De zakking van de balk wordt 
genoteerd als w = w(x,t). Voor de uitwerking van de benaderingsmethode 
wordt gebruik gemaakt van het in hoofdstuk 5 ontwikkelde element voor 
balkproblemen. 

Het volgende k~nlcre te  probleem werd geanalyseerd: 

IJzeren spoomegbrug n a g t  lengte 
laagste eigenfrekwentie f(1) = 4.2 (Hz), dwarsdoorsnede A = 0.483(m ) 

en traagheidsmoment I = 1,0607 (m ). De elasticiteitsmodulus E = 2.10" 
(N.m 

aanwezige demping is gekarakteriseerd door het logarithmisch decrement 
O = 0.05 (zie ook C3J). 
De belasting bestaat uit een stoomlokomotief type 524.1 met gewicht 
P = 0.97 (MN) en wielstraal r = 0.63(m). 
De extra belasting wordt gegeven door D = 36N (kN) met voor N het aan- 
tal omw/sec. van de drijvende wielen. 

= 56.56(m), gewicht G = 1.64 (MN) , 
2 

4 
- -2 3 

j en tie soortelijke massa p = 6.i~ (kg.m 3j. De in het s y s t e m  

2 

De enige nog niet bepaalde parameter is nu de bewegingssnelheid 
c(km/h) waarbij het model geanalyseerd wordt gedurende de tijd dat 
de trein zich op de brug bevindt (O't'c). R 
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Voor de diskretisering van het zakkingsveld w = w(x,t> wordt de balk 
in twee gelijke delen verdeeld en de verdeling van het totale inter- 
val (o,-) in net tijdstappen met gelijke grootte Te wordt bepaald door 

Hier- het in hoofdstuk 6 bepaalde stabiliteitskriterium n.1. T <-T 
bij is Tmin de kleinste trillingstijd van het afzonderlijke balkdeel, 

R 
1 C 

e-2 min. 

In de figuren ( 7 . 1 3 ) ,  (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 w als de belasting zich bevindt in x = R / 2 ,  en wel 
voor de snelheden 34.7 km/h, 40.6 km/h en 46.5 km/h. Vergelijking van 

O 

deze resultaten met de berekeningen van Frfba [2]toont aant dat van 
een zeer goede overeenkomst gesproken kan worden. 

7.5  LongitudinaZe baZktri Z Zingen. 

Tenslotte zal een probleem beschouwd worden waarbij het wezenlijke 
kenmerk van de in dit proefschrift gepresenteerde benaderingsmethode 
aan de orde zal komen namelijk de diskretiseringsmethode om te komen 
tot een diskreet model van het dynamisch systeem. 

De analyse richt zich op de in figuur (7 .16 )  weergegeven balk met lengte 
E, dwarsdoorsnede A, elasticiteitsmodulus E en soortelijke massa P ,  waar- 
bij A.E en P geen funktie zijn van piaats en tijd. 

~ 
~~ ~ 

Figuur 7.16 De ZongitudinaaZ tri Z Zende balk. 

De balk wordt belast met een verdeelde belasting {(x,t) en ter plaatse 
van x = E met een normaalkracht NE(t). waarbij de balk enkel in axiale 
richting kan bewegen. 

Het totale domein {OfxzE, O't<tJdwaarbinnen een benaderingsoplossing voor 
het verplaatisingsveld u(x,t) bepaald dient te worden, wordt opgedeeld 
in een aantal driehoekige subdomeinen (elementen) met binnen elk sub- 
domein een lineaire benaderingsfunktie in de plaatskoördinaat x als in de 
tijd t, zoals weergegeven in figuur 7.17. 



f i g .  7 . 1 3  

c= 1..277[m.33 -'t 
C.t 

O. 5 

1.- 

f i g .  7.14 

G = 12.916 [m.S'] 

-I I 

f i g .  7.15 

f 5 g .  7.13-7.15 Zakking van de batk bij verschiltende snelheden. 
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O 

- 
X x 

I, 

F. tguu~ 7.1 7 Verdeling i n  subdomei 

Voor het verplaatsingsveld in een element wordt aangenomen: 

en hetlenki?Zuoudig ~~ ~ ~~ 

~ 

~~ 
~ 

1 u(x,t) = - A [A+ (t2 -t 3 ).x +(x3 - x2).t; t 3 ,X - x3.t;-t2@x + x2.tl 

waarbij A = oppervlak der driehoek = I x2. t3 - x3. t2 I 

Voor de verdeling van het totale domein {OlxLR ,O~t<t), in elementen wordt 
uitgegaan van substructures welke het dynamische gedrag gedurende een 
tijdstap A t beschrijven. 
De s~bgtr~c-ures zijn verdeeld in enkelvoudige elementen op de in 
figuur (7.18) aangegeven wij ze. 

0.4L 0.3L 0.15L 0.15L -- 
-I- 
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Voor het geanalyseerde probleem gelden verder de volgende karakteris- 
t ieken : - - 

A = q, E = 2 ,  p = 0.5, q = 6 ,  F = O. 
t = 2 ,  en het aantal tijdstappen At: net = 40 .  

Als beginkondities wordt uitgegaan van: 

- 

u(x,O) = o; p(x,O) = o. 

In figuur 7.19 is de verplaatsing u als funktie van x en t weergegeven 
met in het bijzonder u(!L,t>, u(x,0.5), u(x,i) en u(x,1.5). 

De resultaten werden vergeleken met de via de elementenmethode verkregen 
resulfaten bij toepassing van het Newmark-@ (6 =1/6) differentieschema. 

Gekonkludeerd kan worden dat zowel ten aanzien van de stabiliteitseis 
als ten aanzien van de nauwkeurigheid in de oplossing beide methoden 
veel gemeen hebben, Dit betekent dat enkel de "grootte" van de gekozen 
subdomeinen een wezenlijke rol speelt en niet de werkelijke vorm daar- 
van. Uiteraard dienen bij beide methoden de gekozen interpolatiefunkties 
daarbij van dezelfde orde te zijn. In ieder geval is aangetoond dat de 
in dit proefschrift gevolgde weg alle mogelijkheden biedt voor het kiezen 
van een aan de probleemstelling aangepaste elementverdeling hetkeen im- 
pliceert dat daar waal: men bijzonder gehteresseerd is in het lokale 
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dynamische gedrag een fijnere verdelipg-.in subdomeinen gekozen kan 
worden. 

7.6 Konklusies. 

Uit de toepassingen in 7.2 en 7 . 3  betreffende diskrete systemen volgt 
dat het bepalen van benaderingsoplassingen door uit te gaan van een 
var ia t ief o rmul er ing ,gê  1 gd door d iskre t i s er ing van de re levant e vel d- 
grootheden in de tijd goede mogelijkheden biedt, In dit proefschrift 
is slechts één methode aan de orde gekomen namelijk uitgaande van de 
potentiële energie variant. Dit leidde tot een schema dat numeriek 
stabiel is indien de tijdstap een bepaalde waarde niet overschrijdt, 
samenhangende met de kleinste trillingstijd van dit diskrete systeem. 
Zowel voor verschillende beginkondities, diversebelastingtypen en ook 
ingeval van tijdsafhankelijke parameters blijkt deze methode de moge- 
lijkheid te bieden op konsistente wijze benaderingsoplossingen voor 
het dynamisch probleem te konstrueren. 

De analyse van de problemen in 7 . 4  en 7 . 5  leert dat bovenstaande ook 
geldt voor kontinue problemen, waarbij naast diskretisering in de tijd 
ook diskretisering in de ruimtelijke koördinaten plaats vindt, de zoge- 
naamde totale diskretisering. Met name in 7 . 5  wordt aangetoond dat door 
ais diskretiseringsmechanisme de methode der eindige elementerr te hân- 

teren een zeer grote vrijheid ontstaat bij het kiezen van een op het 
specifieke probleem gerichte diskretisering. 
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Samenvatting en konklusiec. 

In dit rapport worden enige methoden gepresenteerd voor het be- 
palen van benaderingsoplossingen voor komplexe dynamische problemen. 
De beschouwingen hebben betrekking op lineaire beginwaarde problemen, 
al dan niet konservatief, al dan niet stationair. Een uitbreiding naar 
niet-lineaire problemen is echter zonder meer mogelijk, In navolging 
van de voor statische problemen in vele publikaties gepresenteerde 
strategie bij toepassing van de methode der eindige elementen is uit- 
drukkelijk gekozen voor een variatieprincipe of stelsel van variatie- 
principes als uitgangspunt. 

volgende kernthema's kunnen worden onderscheiden: 

Het afleiden van een stelsel van variatieprincipes waarmee het dy- 
namische probleem kan worden geformuleerd en het konstrueren van 
benaderingsmethoden op basis van zo'n variatieprincipe. 
Toepassing van geometrische diskretisering voor de overgang van 
een kontinu naar een diskreet systeem, met name het bepalen van 
een aantal van de grootste eigenwaarden en bijbeh0rende;vektoren 
via een reduktiemethode. 
Het direkt bepalen van benaderingsoplossingen voor de totale dyna- 
mische respons van kontinue systemen vlá totale diskretisering. 

, 

~ 

hoofdstuk 2 wordt een variatieprincipe zonder nevenkondities afge- 
leid dat als een uitbreiding kan worden gezien van het variatieprincipe 
van Hu en Washizu naar het dynamische domein. Hieruit wordt een varia- 
tieprincipe in de verplaatsingen afgeleid dat het middelpunt van alle 
verdere beschouwingen zal vormen. ~aarnaast,zulleïì de cnogelijkhsden va3 
een formulering in de spanningen en een gemengde formulering gepresen- 
teerd worden. In hoofdstuk 3 wordt de formele strategie geschetst die 
gevolgd wordt bij het konstrueren van benaderingsoplossingen op basis 
van zo'n variatieprincipe en wel aan de hand van de methode Ritz. Voor 
praktische toepassingen wordt daarna overgegaan op de methode der ein- 
dige elementen, Bij dit diskretiseringsproces wordt onderscheid gemaakt 
tussen geometrische diskretisering als eerste fase in het oplossings- 
proces en totale diskretisering waarbij de totale dynamische respons 
centraal staat. 
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Bij toepassing van geometrische diskretisering, gevolgd door de vaak 
gehanteerde "modal analysis" methode, is een belangrijke stap in het 
oplossingsproces de ontkoppeling van het resulterend stelsel vergelij- 
kingen in eigentrillingsvormen, In hoofdstuk 4 is aangegeven worden 
op welkewijzehierbij gebruik gemaakt kan worden van de statische- of 
Guyanreduktie. Gepresenteerd worden een aantal gebruiksregels en nauw- 
keurigheidsbeschouwingen die bij toepassing van deze methode een belang- 
rijke rol spelen. . 

In hoofdstuk 5 wordt de aanzet gegeven tot het ~ toepassen ~ van totale 
diskretisering voor de bepaling van de totale oplossing,Om ~ 

~ 

inzichte- ~ 

lijke redenen 
stabiliteits- en konvergentiebeschouwingen is hierbij in eerste instan- 
tie gekozen voor een zeel: eenvoudige verdeling van het totale domein in 
subdomeinen. Hierdoor wordt tevens de vergelijking met andere methoden 
(met name differentie methoden) vereenvoudigd. 

~ 

en met het oog op de in hoofdstuk 6 aan de orde komende 

Tenslotte worden in hoofdstuk 7 een aantal praktische problemen gepre- 
senteerd die met op bovenstaande theoriën gebaseerde rekenprograma's 
werden geanalyseerd. Uit de konfrontatie van de berekende resultaten 
met theoretische, experimentele of langs andere weg bepaalde referen- 
tie oplossingen blijkt dat de methode goede perspectieven biedt. Tevens 
is h ie rdoor  e m  begin gerïrsaakt met het ontwikkelen van het inzicht wâaï- 
mee op konsistente ~~ wijze een op het specifieke probleem gerichte kon- 
struktie van benaderingssplossingen voor dynamische problemen mogelijk wordt. 

Ten aanzien van de variatieprincipes als grondslag voor de beschouwingen 
kunnen de volgende konklusies getrokken worden: 
a.1 Door de systematisch& aanpak wordt inzicht verkregen in de aspecten 

welke bij het bepalen van benaderingsoplossingen voor dynamische 
problemen een belangrijke rol spelen, 

a.2 Het toepassen van alternatieve formuleringen kan voor bepaalde pro- 
bleemgebieden aantrekkelijke voordelen bieden. Hierbij kan evenals bij 
de voor statische analyses ontwikkelde methoden ook gedacht worden aan 
gemengde en/of hybride formuleringen. 

a.3 De gevolgde methodiek maakt het mogelirjk ten volle gebruik te maken 
van de voordelen der elementenmethode als diskretiseringsmechanisme. 
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Voor de toepassing van Guyan-reduktie bij geometrische diskretisering 
zijn de konklusies : 

b.1 Toepassing van de reduktiemethode met inachtname van de gepresen- 
teerde gebruiksregels levert benaderingen voor eigenwaarden en 
-vektoren -ten behoeve van de ontkoppeling in eigentrillingsvormen- 
met in een aantal gevallen voldoende nauwkeurigheid in relatief 
weinig rekentijd, dus economische verantwoord. 

b.2 Indien hogere eisen aan bovenvermelde nauwkeurigheid gesteld worden 
is de uitbreiding van deze reduktie methode een uitstekend gereedschap. 
Met een van het totale oplossingsproces afgeleide nauwkeurigheid kan 
deze belangrijke fase in het oplossingsproces verwezenlijkt worden in 
aanzienlijk minder rekentijd dan andere-. bestaande methoden hiervoor 
benodigden. 

Met betrekking tot het bepalen van de totale oplossing kunnen tenslotte 
de volgende konklusies getrokken werden: 

c.1 De gepresenteerde benaderingsmethode, gebaseerd op een formulering 
in de verplaatsingen, werdgetoetst aan een aantal eenvoudige proble- 
men. In eerste instantie richtte de aandacht zich hierbij op dis- 
krete systemen met al dan niet Iconstante parameters. De methode levert 
p e d s  r e s d t a t e n ,  met duidet, iJke vierdelen ten opzichte  van vaak ye- 
hanfeerde differentiemethoden. 

c.2 Voor de analyse var, kontinue dynamische problemen is grote vrijheid 
gekreeerd in de verdeling in "elementen". Met name voor bijvoorbeeld 

c . 3  

golfvoortplanting biedt deze aanpak goede mogelijkheden. 
Enerzijds kunnen bestaande methoden met de gevolgde aanpak in een 
breder kader worden geplaatst, anderzijds kunnen nieuwe konsbstente 
methoden worden ontwikkeld met het oog op een bepaalde klasse van 
problemen. 

Evenals dit bij het wat verder ontwikkelde gebied van de statische pro- 
blemen het geval is, resteren nog een groot aantal vragen die verder on- 
derzoek gewenst maken. Voor verbetering en uitbreiding van de gepresenteerde 
aanpak kunnen tenslotte de volgende aanbevelingen gedaan worden: 
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I )  Het analyseren van een aantal relatief eenvoudige problemen. Hier- 
door wordt (nog) meer inzicht verkregen in stabiliteits- en konver- 
gentieaspekten en het hanteren van alternatieve formuleringen voor 
speciale probleemgebieden. Te denken valt hierbij aan balk- en plaat- 
problemen en de uitbreiding naar niet-lineaire problemen. 

2) Het konstrueren van numeriek gereedschap, gebaseerd op de gepresen- 
teerde methode. Via het toepassen hiervan op praktische, werkelijk 
komplexe problemen kan meer inzicht verkregen worden in de wisselwer- 
king tussen de fysische achtergronden van de probleemstelling en de 
eigenschappen van de benaderingsmethode. Op deze wijze kunnen richt- 
lijnen ontwikkeld worden om te komen tot een zo verantwoord mogelijke 
keuze van de oplossingsstrategie. 
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APPENDIX A, 

-1dentifikatie de,r lagrange multiplikato,ren bij de algemene dynamische 
variatie-formulering,. 

De relatie waarin de vergelijkingen welke het dynamisch probleem 
beschrijven en de daarbij behorende Laplace-multiplikatoren zijn onder- 
gebracht luidt: 

t t 
1 - ] j {-ai . *ai, +ki . 6ai+pi. 6;;  ZdYd t+ [[{eij- - 2 (u. 1 r J  .+u. J , l  .)}J'..dYdt 1 3  

v 

v' tl 
Uitgangspunt is het identificeren van de bij de bewegingsver- 

gelijking behorende multiplikator met het werkelijke verplaatsingsveld 
u. dus: 
1 

a = U.. i 1 

Vervolgens worden een aantal delen van bovenstaande relatie af- 
zonderlijk beschouwd: 

aw (e. .) 
8 1: . Glbij-0.. .6'. . IdVCit t2 

* jF-oij .6ui, j+eij G B ~ ~ - U .  . . 6 ~ .  .+ aeij 
1 r J  I J  IJ  I J  

TI 

1 
=6 f f{-Ws(eij)+'O,..(eij- T (u. .+u. .))}dVdt 

1J 1 , J  J > 1  

mits : 

'ij = symmetrisch 9 

= symmetrisch E -e 
'ij 

'ij i j  
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a Ts (vi) 
{pi.GIii+vi*6yi-u. .6y .+ ' -.68 1 1  .-p. ' 6 8  1 .}dVdt = 

1 I avi 

mits : 

* fs{ (ui-;i)6Ei+fi.6uildSdt = 

t2 

-1 

6 J J  f. 1 (ui-ii)dSdt 

mits : 

E .  f. 

t, 
1 1 

* tl{ (fi-fi)6<i+fi.6ui)dSdt = 
~ 

t l  F 

- 
6 J'f f.,u. dSdt 

1 1  

t l  'F 
mits: 

N [ { (ui-ui> 6p. 1 dV+6 
V' t, 

mits : 
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De geïntroduceerde lagrange multiplikatoren blijken dus als volgt 

geïdentificeerd te zijn: 

a. = U.. . . , . . . .in V,Ctl,t21 

B~~ = oij , , . . , . . .in V,Ctl,t21 

'ij ij 

'i 

1 1 

= -e , (i , , I . .in V,Ctl't21 

= -  pi , , . . , , . . .in V,Ctl,t23 

e .  = V., , , . , . . . .in V,Ctl,t21 
1 1 

E .  = f.. , . . * .op Su,Ctl,t*l 

= -u. , ' , , . . * .op SF>Ctl,t21 'i 1 

,in v,Ctll "i = -u. l e ' * ' ' ' * *  

lli - - Pi' , , . , .in v,Ctll 

1 1 
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Ëulerv-e.rgelijkjngen en n,atu.ugiijke. rapdkondi,ties, b.ij, de extreme 
waarde van e,en f unkt,i-onaal, 

In hoofdstuk 2.2.3 is opgemerkt dat indien men zich beperkt tot 
variaties van het verplaatsingsveld welke nul zijn in de eindpunten van 
het integratie interval [tl,t2], bij het zoeken van een stationaire waarde 
voor de Hamilton-funktionaal de zogenaamde natuurlijke randvoorwaarden uit 
de variatieformulering verdwijnen. 

Een tweede aspekt dat aan de orde gekomen is betrof het gerecht- 
vaardigd zijn van het omwisselen van integratie en variatie. 

Het is echter mogelijk dat zich de situatie voordoet dat men te 
maken heeft net integratiegrenzen welke afhankelijk ~~ zijn ~ van in het varia-' - ~~~ 

tieproces een rol spelende parameters, waardoor zoals aangetoond zal worden 
variatie en integratie niet meer komutatief zijn 1)  , 

Beschouwd wordt een funktionaal: 
t tf 

W(Y> = G(t, Y> I + -I' F(t,Y ,v)dt 
t. 
1 1 

waar in : 
~ 

v y, = (Xi ,x2,x3y. 0 .x n > 
V . .  
v = (X,,x2,x3 .... X ) n 

x1x2, ... x zijn de toestandvariabelen van het systeem waarbij n 
I 

x = Xj(t> 
j 

(B.4) 

Het probleem is nu het vinden van di6 funkties yl(t)(en v(t>)waar- 
voor de funktionaal (B.1) een stationaire waarde aanneemt. 

Daartoe wordt deze "theoretische oplossing" y (t) vergeleken met 
~~ 

~~ ~ 

naburige oplossingen y+ay,, waarvoor niet 5 priori geëist wordt dat deze 
op t=ti en t=t 

enkel geldt: l a y \ < <  / y /  maar ook 1 ö ' y l  << I Y / ,  

-~ ~ 

-~ 
~ ~ ~ ~ _ -  ~~ 

samenvallen met y(t). f ~ 

We beperken ons tot zogenaamde "zwakke variaties" y waarvoor niet 
- I 
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Fig. B. 1 : Variatie van de funkt ie  y. 
~~~ ~ 

-~ 

De e i s  da t  de funkt ionaa lW(y )  een s t a t i o n a i r e  waarde aan moet 

nemen l e i d t  t o t :  

Met v e r g e l i j k i n g  (B. 1 ) ' l e i d t  d i t  voor  ZWL- ke variaties t o t :  

t f + 6 t  

P ( t ,Y  +6Y ,v+5v), dt- s f  
t i + 6 t i  t .  1 

F(t ,  y,v).dt = O 
Jt i 

Gedef in ieerd  wordt:  

t i + 6 t i  

t I f  = [%cl,+ a t  -.dy aG ay ]i ~ (B.7) 

t . + b t  

F a a r b i j  (dy  )i en (dt); z i j n  g e d e f i n i e e r d  a ls :  
i i  i t .  1 i 

(B. 8) 

(dt) ;  := 6 t i  

en op analoge w i j z e  n a t u u r l i j k  (dy  ) f en ( d t ) f ,  
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In de relatie (B.7)zijn daarbij alle tweede en hogere orde termen 
verwaarloosd. 

Er geldt nu: 

F(t,y +&y- ,v+gv)dt= F(t+ôt,y +6y ,v+ôv)dt= 

ti+6ti 1 

f{F(t,y ,v)+ -.&t+ aF -.Q+ aF 1 -.&)dt aF = 
tf 

ti 
at ay av 

(B. I O )  

Uitgaande-van de betekenis van v volgt: 

Waarmee voor(B.10) geschreven kan worden: 

L .  
I 

Er geldt echter 

immers volgens (B.8) is: 

(B. 13) 

-Hiermee kan (B.12)herschreven worden en na substitutie hiervan in 
(B.6)komen we tenslotte tot: 
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Uit het feit dat(B.14)moet gelden voor elke willekeurige variatie 6y vol- 
gen de hlernagenoemde stelsels vergelijkingen, welke de nodige en voldoende 
voorwaarden zijn voor het stationair gedrag vanw(y). 

* Euler vergelijkingen: 

n k e  N 

* Natuurlijke randvoorwaarden: 

f 

r, a% i 
e )dt+ V. aF d%] = O, k E Nn 

Aan relatie (B.17)kan nu op twee manieren worden voldaan n.1.: 

(B. 15) 

(B. 16)  

(B. 17) 
~ 

i )  %(ti) = %(tf) = voorgeschreven, m.a.w. d%(ti) = d%(tf) = O, 
waarbij min of meer triviaal aan de gestelde eis is voldaan, 

2)  %(ti) er, %(tf) willekeurig te variken, 
De enige oplossing is nu dat voldaan wordt aan: 

f op t=ti én t=t (B. 18) 

Het klassieke variatieprincipe van Hamilton maakt gebruik van de eerste 

nethode wazxdoor een aantal relaties n.l. de relaties (B. 18) niet meer behoren 
tot dié set relaties, die door een stationaire waarde van de funktionaal wor- 
den vervangen. 

Vervolgens wordt het bijzondere geval beschouwd waarbij de integratie- 
niet meegevarieerd worden, dus vast worden gehouden tijdens grenzen t. c.q, t 

het variatieproces, 
1 f 

In dat geval geldt: 

d% = 6% (B. 19) 
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En daarmee in plaats van (B. 14)  : 

(B.20) 

L 

voor willekeurige variaties 6 xk' 

Dit leidt tot de eisen dat y moet voldoen aan de Euler-vergelijking 
(B.15), en aan de volgende van (B.16)afwijkende natuurlijke randvoorwaarden. 

Blijkbaar geldt bij vaste integratiegrenzen dus: 
L 

1 

hetgeen omgewerkt kan worden tot: 

6W= 6G(t,y) 1 + 1 6F(t,y,v)dt 
tl t, 

(B.21) 

(B.22) 
~ 

(B.23) 
~~ 

I I 

Hieruit kan gekonkludeerd worden dat variatie en integratie slechts 
dan kommutatief behandeld mogen worden indien de integratiegrenzen niet bij 
het varlatieproces betrokken zijn, zo niet dan dienen we de extra term: 

f aF [(F-x,. a' ) 6 t  1; 
"k 

mee te nemen. 

Boerrigter, A. : Principe van Hamilton als benaderings- 
methode voor de an 

Hogeschool Eindhoven, bijlage 2, 1975. 

van het dynamisch gedrag van 
Afstudeerrapport, Technische 
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APPENDIX C 

~ ïZ_Zustratie van de togpas s ing  van de HamZZton-funktionaaZ voor 
~ een eenvoud.ig baZkprobZeem. 

Beschouwd wordt een op buiging belaste, eenzijdig ingeklemde balk 
met lengte 1. Op de balk werkt een verdeelde belasting i per lengte-eenheid 
terwijl ter plaatse van x=l nog een voorgeschreven dwarskracht 6 
voorgeschreven moment werkzaam zijn. (zie onderstaande figuur) 

en een 1 
1 

) M p  

w(x,t) 
- -~ - 

Fig.  C.1:De o uig ing  belaste balk. 

De balk kan enkel in het vlak van tekening bewegen, terwijl de 
zakking van de balk aangegeven wordt met w = w(x,t>. Karakteristieken van 
de balk zijn: elasticiteitsmodulus E, traagheidsmoment I en dwarsdoor- 
snede A, Deze grootheden zijn onafhankelijk van x. 
Verder gelden de volgende veronderstellingen: 

Bij de vervorming is afschuiving verwaarloosd. 
Geen retatietraagkeid. 
Bewegingcvergelijkingen uit Bernoulli-Euler, onder de aannames dat 
theorie der kleine verplaatsingen, wet van Hooke, hypothese vam 
Navier en het principe van Saint-Venant geldig zijn. 

~~~ ~ 

De massa van de balk per lengte-eenheid noemen we m, de impuls van 
de balk per lengte-eenheid in y-richting p=p(x,t) en de snelheid van een 
balkdeeltje in y-richting heet v=v(x,t). 

Verdere definities: 

- helling van de balk tpv x : @ = w'. 
- we wensen het dynamisch gedrag te analyseren gedurende het tijds- 

i 

interval CO,tel. 
l 

, 
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De kinematische randvoorwaarden volgen uit de probleemstelling en luiden: 

w(0 ,t) =o ; w' (O,t)=O 
evenals dit ook het geval is voor de dynamische randvoorwaarden. 

- 
D(1,t) -M'(l,t) = D1. 

M(1,t) = M1. 
- 

Als beginkondities voor het probleem zijn gegeven: 
- kinematische beginkonditie ~ : - 

W(X,O) = wo(x) 

p(x,O) = p,(x), 
- dynamische beg-inkonditie : 

~ 

Voor dit balkprobleem gelden de vo-gende rek-verplaatsing en sne 
verplaatsing relatie: 

~ 

&x,t) = w"(x,t) 

v(x,t) = X(x,t) 

De potentiële energie funktionaal luidt: 
1 

Vp= f { 7 I EI(w")2-q,w)dx-Dl.w(l,t)-~l.wf (l,t)+D(O,t) ,w(O,t) 

x= o 
+ M(O,t).w'(O,t). 

en de kinetische energie: 
1 

T =  f - i m.w * 2  dx 

Hierbij is voor de elastische energie tJs(e..> en de kinetische 
energie Ts(vi> zoals gedefinieerd in de 3-dimensionale formulering reeds 
gebruik gemaakt van de relaties (C .6)  en (C.7)  

De Hamilton-funktionaal zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2 wordt, 

=J 

met gebruikmaking van ((2.8) en (C.9)  nu: 
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t 1  
2 -  1 2 II = J j -  i EI(w") +q.w+ m(W) 1 dxdt+ 

H 

1 ig.w(x,O)dx- p(x,te> .w(x,te)dx 
x=o x=o 

(c. 1 0 )  

In hoofdstuk 2 is tevens aangetoond dat een stationaire waarde 

eisen voor de Hamilton-funktionaal voor kinematkche toelaatbare velden 
(velden welke voldoen aan (C,l), (C.4) ,  (C.6) en (C.7) een alternatieve 
beschrijving moet zijn voor de bewegingsvergelijking, konstitutieve ver- 
gelijkingen, dynamische randvoorwaarde en dynamische beginkonditie. 

Het eisen van een stationaire waarde betekent: 
t 1  

ön =O= j - E I  .wtr. 6w"+q. öw+m.6. öW}dxdt+ H 
t=O x=o 

t 
- 

{?Il. 6w' (1, t)+E,. öw(1, t)-M(0, t) .6w' (O, t)-D(0, t) .öw(O, t) )dt+ 
t=O 2 
1 
9 0  e e 
x=o ~ 

/- i; .öw(x,G)-p(x,t ) , ö . c . r (Y9t  ) )dx (c. 1 1 )  

Partiële integratie om de termen öwtr en 66 te elimineren leidt tot: 

t 1  t e 
{-EI.w IV +q-mw}öw - dxdt+ ~[{%l-EI.w"(l) 16w' (i)+ 

t=O x=o t=0 

+ J [ {~o-m6(x,0)}6w(x,0)-{p(x,te)-m~(x,te))6w(x,t ) dx=O (C, 1 2 )  
.e 1 

x=o 

Aan vergelijking (C.12)  moet voldaan zijn voor elke willekeurige 
variatie &w(x,t) waaruit door toepassing van de hoofdstelling van de 
variatierekening volgt dat in dat geval voldaan moet zijn aan de volgende 
vergelij kingen: 
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* konstitutieve vergelijkingen: 

M = E1.w" 

p = m.8 

* bewegingsvergelij king : 

* dynamische randvoorwaarden: 

M(1,t) = Ï$(t) 

D(1,t) = Dl(t) 

* dynamische beginkonditie: 

Voor dit eenvoudige 

van de Hamilton-funktionaal 

(c. 13) 

(C. 14) 

bal?<probleem blijkt dat een Stationaire waarde 

voor kinematisch toelaatbare velden, een alter- 

natieve beschrijvingmijze inhoudt V Q Q ~  bewegingsvergelijkingen, dynamische 
randvoorwaarden, konstitutieve vergelijkingen en dynamische beginkondities 

van het dynamische probleem. 
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Vergelijking van een tweetal variatieprincipes als basis voor de 
~ 

benaderingsmethode. 

Op de eerste plaats wordt uitgegaan van de Hamilton-funktio- 
naal met bijbehorende nevenkondities zoals deze in hoofdstuk 2 is ge- 
def inieerd : 

L 

Aangetoond is dat een stationaire waarde eisers voor de funktfo- 
~ 

naal ( D e l ) $  met inachtname van de genoemde nevenkondities onder andere 
een alternatief is voor de volgende vergelijkingen: 

* konstitutieve vergelijking: 

~ 

* dynamische beginkonditie: 

.., 
Pi = Pi ( D . 7 )  

Bij het eisen van een stationaire waarde voor de funktionaal 

( D . l )  kan nu naast de nevenkondities (D.2)  t/m ( D . 5 )  bovendien geëist 
worden dat à priori aan de relaties (D .6)  en ( D . 7 )  moet zijn voldaan 
waarmee een tweede variatieformulering verkregen wordt namelijk: 



aTs (Vi) 
( avi ).ui dV 
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met als nevenkondities: 

1 e = - (u. .+U. .) ij 2 i , ~  J , L  

. 
v. = u. 
1 1 

u. 1 = ui 

- u. = u. 
1 1 

5 - Pi - Pi 

0 . 9 )  

( D .  1 I )  

Een stationaire waarde van de funktionaal voor willekeurige G 
variaties van het verplaatsingsveld u. onder de nevenkondities (D.9) t/m 
(D.14) is nu een alternatief voor: 

1 

* bewegingsvergelijking: 

* konstitutieve vergelijking: 

8Ws(e. .) 
I J  o =  
ij ij ae 

* dynamische randvoorwaarde: 

fi - - fi 

(D. 15) 

(D.16)  

(D.17) 

Bailey 14 I , I 5  1 bepaalt benaderingsoplossingen voor een dynamische 
systeem op basis van de 2e variatieformulering (11), welke hierna vergele- 
ken zullen worden met de op analoge wijze gekonstrueerde benaderingsoplos- 

singen, maar dan uitgaande van de in hoofdstuk 2 opgezette formulering (Ir. 
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De aandacht wordt gericht op een vrijtrillend massaveersysteem 
met gegeneraliseerde koördinaat q, massa M en veerstijfheid K, met kon- 
stante M en K. Voor de funktionalen IT (D.l) en II (D.8) kan nu geschreven 
worden: 

* 
H H 

(D. 18) 2 1  + T.M.;2>dt + (5.4) 
t2 

(2) 
.., 

ni = f L { -  i.K.q 2 + 7.M.q 1 02 }dt + (M.q.q)tl - (M.4 .q)t2 
J 

(D. 19) 

Op basis van de methode Ritz wordt de onbekende verplaatsing 
q(t) benaderd door de volgende funkties: 

voor de eerste methode(1) en 

voor de tweede methode ( ï ï j  waarbij: 

-r: = t/5 

O < t < 5 (wij beschrijven het interval [O,:]) 

(D.21) 

(ID. 22) 

(D.23) 

Opgemerkt dient te worden dat de funktie (D.20) voldoet aan de 
kinematische beginkonditie (D.5), met verder de nog onbekende parameters 
A 

(D.12) én de dynamische beginkonditie (11.14) met de nog nader te bepalen 
parameters A . .  

van verwezen worden naar Boerrigter ’), de uitwerking van de tweede 
methode loopt als volgt: 

terwijl de tweede funktie voldoet aan de kinematische beginkonditie 
j’ 

J 
Voor wat betreft de eerste methode kan voor de uitwerking daar- 
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Substitutie van (D.21) in (D.19) en het eisen van een statio- 
naire waarde voor deze funktionaal voor willekeurige variaties van de 
nog nader te bepalen parameters A levert: 

j 

L.A = F 

waarbij : 

(i,j = 2,3 ,..... W )  i. j j--.- K. t2 1 
M i+j+l L.. = - - 

ij i+j-l 

.., 

F. = - 
1 

(i = 2,3, ..... M )  

(D.24) 

(D. 26) 

Hieruit kunnen de koëfficiënten A. bepaald worden waarmee een benaderings- 
oplossing voor het dynamisch gedrag van het massaveersysteem in het tijds- 
interval [O,f ]  is verkregen. 

J 

Gm de hierna aan de orde komende, verschillende oplossingen te 
kunnen vergelijken worden deze op de volgende wijze genoteerd: 

I 

(D. 27) 

Aangenomen wordt: 
- uitwerking vindt plaats voor 3e-graads polynomen, (N=3) 

Achtereenvolgens worden de resultaten vermeld welke verkregen 
zijn met methode I, methode I1 (Bailey) en tenslotte de eenvoudig af te 
leiden exakte relatie: 

Methode I: 

met: 
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1 -  1 2 -  6 + 23/21 (ufp +a(ut)’!; 

1 -  7 - 17315 (u;)6 -a(uf)8 - -((LEI4- 15120 

-]?(ut) 2+ 45(Wf) 4- -(ut) 945 4725 
T’= [ 

360 -1- -(ut) 6 

Methode 11: 

met: 

(D. 29) 

Theoretische relatie: 

met: 

TTH [ -1 - 1 -  -7 - 4- -=-(Ut) 6-a(uf) 6 --(ut) 360 15120 

(D. 30) 

Vergelijking van de benaderingsresultaten (D.28) en (D.29) met de 
theoretische relatie (D.30) leert op de eerste plaats dat enkel goede be- 
naderingsoplossingen te verwachten zijn indien de grootte van de . .  tijd- , 

stap niet groter is dan een zekere grenswaarde welkeuolgt uPt de eb; 



- 1 7 7  - 

(ui)2 << 1. Indien daaraan i s  voldaan kan nagegaan worden welke van de 
beide benaderingsmethoden bij gelijke grootte van de tijdstap nu de 
beste resultaten zal leveren. Als kriterium hiervoor zou men kunnen han- 
teren de fout in de oplossing q ten tijde f welke men verkrijgt door bij 
gegeven beginverplaatsing q(o) en beginsnelheid 4(0) (c.q. beginimpuls 
p(o) via de relaties (D.Z8), (D.29) en (D.30) de daarbij behorende be- 
naderingsoplossingen c.q. exakte oplossing te bepalen. 

Deze fout in de oplossing is uit te drukken in de afwijking 
tussen de matrixelementen bij de benaderde relaties en de overeenkom- 
stige matrixelementen bij de exakte relatie. 

Om een indruk te krijgen van de nauwkeurigheid der benaderings- 
methoden kan dus ook gekeken worden naar de fout in de elementen van T 
c.q. TB, indien deze vergeleken worden met d e  elementen van Tth, waarbij 
blijkt dat de op basis van de Hamilton-funktionaal verkregen relatie 
aanzienlijk nauwkeuriger is dan de relatie gehanteerd door Bailey. In 
het eerste geval is de fout in de matrixelementen van de orde (ut)*, 
terwijl in het tweede geval deze fout van de orde 

* 

is. 
Vooral indien men een groot aantal tijdstappen na elkaar uit- 

voert kan dit tot grote afwijkingen tussen benaderingsoplossing en theo- 
retische oplossing aanleiding geven. 

Uit de verkregen resultaten kan dus gekonkludeerd worden dat, 
alhoewel beide variatieformuleringen in principe equivalent zijn, de 
daarop gebaseerde benaderingsmethoden duidelijke verschillen vertonen. 

i 

1 )  
Boemigter,  A.: Principe van Hamilton als benaderingsmethode 
voor de analyse van het dynamisch gedrag van niet-lineaire 
systemen. Afstudeerrapport vakgroep Technische Mechanica, 
Technische Hogeschool,Eindhoven,1975. 
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Grensalgorithmen voof een schatting van de nauwkeurigheid van eigen- 

waarden en -vektoren, 

Aan de orde komen twee algorithemen waarmee het mogelijk is om een 
onder- en bovengrens te bepalen voor de eigenwaarden van het algemene 
eigenwaardeprobleem uitgaande van een benadering voor de bij de be- 
treffende eigenwaarde behorende eigenvektor, zie ook Wright and Miles , i >  

I Grensalgorithme van Krylov. en BogoliUbov. 

De eigenwaarden en -vektoren van een symmetrische, semipositief definiete 
(mn) matrix A worden X >x,>...>x 1- 2- - n 
Zij v#O een vektor in R- en w de eerste geïtereerde van v: w = A.v, n 
dan geldt voor iedere 

respectievelijk u1,u2,...u n genoemd. 

waarin : 

V V 
W.W v.A.A:v 

V V 
V.V V.V 

u 2  =I= 

en : 

V Y.A. Y P = =- (= het Rayleigh-quotiënt vanv) 
$ J.V 

1 Indien nu gekozen wordt: Q! = - dan wordt (E2) : 
. P)  

E 
U- -1>O (E51 7 -  

Aangenomen wordt dat de vektor V een benadering vormt voor een eigen- 

vektor u waarbij v te ontwikkelen is naar de eigen vektoren U.: i' J 
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n 
v = 1 Bj'Uj 

j = l  

waardoor : 

n 
w = A.v = c ~..h..u 

J=1 J J ~  

Hieruit kan afgeleid worden: 

1 -.w - v = i (2 - i).B..u. en 
P J = 1  J J  

v v l .  n x j  2 2 v  1 (- - 1 )  . B  '(u..~ = 8jm) (E8) 
1 (-.w - v).(-.w - v) 
P P J = 1  j '  J m 

= 

Verondersteld wordt nu dat v een zo goede benadering van u. is dat 
1 

n X  2 2  u$ - 1 )  . B j  
hi j = l  

>(- - 1 )  
- p  

n 2  CB j 
j = i  

xi 2 2 

2 
o 

P 
- -  1 > (-- I )  >o - P - 

2>0 en dus - 

Deze ongelijkheid geeft als grenzen voor hi: 

2 
P -  f K z h . < p  1- + 

(E9 I 

11, Grensalgorithme van Kat0 en Temple. 

Evenals bij het voorgaande grensalgorithme wordt gewerkt met A,Xi,ui,v 
en w. Indiena en 01 zodanige getallen zijn dat er geen eigenwaarden 1 2 . .  

1 1  van A in het interval (r,-) liggen dan is: 
1 a2 

(El 1 )  V V (w - a l  .VI. (w - Ol2.V)>O - 

n.1. uit de ontwikkeling van v en w naar de eigenvektoren u volgt: 
j 

2 n 
l(Aj - a l ) . ( h j  -ci ) . B . > O  omdat alle termen - >O. 

j = i  2 J- 
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Y Delen van ( E l l )  door V.V. levert: - 
(J 2 - (a1 + a2) .p + a l  .a2; o. 

waarin a 2  en P volgens (E3) en (E41 a 

Verondersteld wordt dat LI een ondergrens is van 
grens van X * i+l 

en v een boven- 

en dat p een zodanig goede benadering i s  van dat i 
voldaan is aan: V<P<LI, dan levert de keus { a 1  = v ,  a 2  = A  .} een boven- 
grens en de keus { a  = X i, a = 1 een ondergrens: 

c V<A<IJ<X 
i - i '  

A 
i+ 1 1 

1 

1 

De bruikbaarheid van het algorithme van Kat0 en Temple staat of valt 

met het beschikbaar zijn van waarden voor .u en v . Zijn met het grens- 
algorithme van Krylov en Bogoliùbov boven- en ondergrenzen berekend 
voor vers chi1 1 ende eigenwaarden, dan kunnen met het Kato-Temple al- 
gorithme betere grenzen voor A. berekend worden als de bovengrens voor 

1 
- A kleiner is dan de ondergrens voor Ai- l  en de ondergrens van i gro- i 
ter is dan de bovengrens van X i + l ,  m.a.w. als het interval waarin 
~ i g t ,  niet overlapt w û r d t  door de naactliggendz intervallen. 

i 
'i. 

Het Rayleigh-quotient , behoremd bij de b&t&défi~gsvektsr v is steeds 

kleiner dan de overeenkomstige eigenwaarde zodat eigenlijk enkel de 
bovengrenzen voor de eigenwaarden van belang zijn. 

-1 -1  -1 Door devsubstitutie van x = L .U en A = (L) .M.L , 
waarin L.L. = Q gaat: 

(A - A.I).u = O over in 

(M - X .Q) .x = O .  (het algemene eigenwaarde probleem). 

a2 (E3) en p(E4) wordendan berekend als: 

v V - 1  

x . Q . x  

x . M . x  en P = 2 - x.M.Q .M.x . V x.Q.x. v- o -  
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1) Wright, G.C. Miles, G.A.:  An economical method for determining 
the smallest eigenvalues of large linear systems. 

Int. Jnl. for num. methods in Eng, vol, 3, 25-33, 1971. 
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APPENDIX F. 

1 Overeenkomst tussen Newmark- 4 differentie methode en een benaderings- 
methode op basis van een variatieformulering, 

I 

Uitgangspunt hierbij is de aanname dat bij totale diskretisering de 
daarbij te hanteren benaderingsfunktie gesplitst kan worden in een 
funktie welke enkel afhankelijk is van de ruimtelijke koördinaten en 
een funktie enkel afhankelijk van de tijd, zodat integratie over het 
volume van het beschouwde lichaam (geometrische diskretisering) en in- 

tegratie over de tijd na elkaar uitgevoerd kunnen worden. 

Bij de Hamilton-funktionaal welke gehanteerd werd voor het konstrueren 
4 

van benaderingsoplossingen luidde één der nevenkondities e.. = !(u 
welke ook genoteerd kan worden als een stelsel van twee nevenkondities 

+ u. .) 
IJ 2 i,j J +  

1 ) en yi = U.* namelijk e.. = $ Y ~ , ~  + Yj ,i 
1 I J  

Na geometrische diskretisering kan de diskrete Hamilton-funktionaal nu 
geschreven worden als: 

1v 1v V B 
(F* TIH = I{ - yy.K,y + -v,M,v. + f.ti)dt + (@.u) 

t2 2 

met de bijbehorende nevenkondities: 

y = u  
v = ù  
u = u  

~ 

De nevenkonditie (F2) wordt nu met de lagrangemultiplicator A aan de 
funktionaal (F1) toegevoegd waarna de multiplicator h geïndcntificeerd 
kan worden als: 

X = - M . G + f  

Substitutie van (F ) met de nevenkonditie van (F ) in de funktionaal (F ) 

levert de alternatieve funktionaal UH: 
5 * 2 1 
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IV V V 
4 -v.M.v. - G.M. (y  - u) J- f . y )  J- 2 

met de nevenkondities: 

v = u  
- u = u  

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het fictieve verplaatsingsveld 
y en het werkelijke verplaatsingsveld u onafhankelijk van elkaar geva- 
rieerd mogen worden. 

Als benaderingsfunkties in de tijd worden nu gekozen: 

y = 1 +ue)* 

u = ( I  - T , T )  [ u ~ ~  met -c =ApO<r<I t 

hieruit volgt v = Ù = (ub - u )/At en Y = 0, 
e 

Uitwerking van het variatieprincipe leidt tot een stelsel algebraïsche 
vergelijkingen dat volkomen identiek is met hat stelsel vergelijkingen 
dat resulteert na toepassing van het Newmark-B differentieschema met 
6 =I/4 op het na geometrische diskretisering verkregen diskrete stelsel. 

Dit betekent dat de op basis van (F6) gekonstrueerde benaderingsmethode 
met als benaderingsfunkties (F7) en (F8) in dit geval voor elke grootte 
van de tijdstap A t  een stabiel algorithme tot gevolg heeft, 
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U i twerking en vo o,r vr ij tri 11 e,@, mas save er s y s~ t e,eF e 

Uitgaande van het stapsgewijs oplossingsproces kan voor de beschrijving 
van het gedrag gedurende een tijdstap At = t2 - t geschreven worden: 1 

waarbij % c.q. u 
stap voorstellen 

de verplaatsing aan begin ceq. eind van deze tijd- e 
’ ’b c.q. pe de impuls aan begin c.q, eind van de tijdstap. 

Boerrigter[g991 heeft de methode van diskretisering van de Hamilton funktio- 

naal uitgewerkt voor het geval van een le, 2e en 3e graads benaderings- 
functie in de tijd met als resultaat: 

lineair veld: 

waarbij p gedefinieerd is als: 
n 

uitgedrukt in de veerstijfheid k, diskrete massa m en eigenhoekfrekwentie U, 

kwadratisch veld: 

1 0 4 ~  + 3p2;  - 240 - 16P - 1” 2 

- 16p - p2; 240 - 1041” + 31-i 2 
][Ill= 24(10 -1” ] m 

AF 

of wel: 

m 
At 
- 

. 1  1 2  1 1 2  1 -31-i- -l-i Cl +--JA+ -u + * @ . I ;  K 48 10 10.0 
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kubisch veld: 

Toepassing van het Newmark-differentiescheng voor dit probleem 

tot: 

Leidt 

Tenslotte kunnen we ook de  theoretische^ r-e,la,t.ie bepalen welke Luidt: 

m 
AF 

sin (4.1) 
-T- I -::I 

of via reeksontwikkeling: 


