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Samenvatting .

Samenvatting

cell-mapping

In dit verslag wordt als eerste iets over de cell mapping methode verteld. Twee cell mapping
methodes worden besproken, namelijk de Simple Cell Mapping (SCM) methode en de Generalized
Cell Mapping methode (GCM). Met deze methoden kunnen de (in)stabiele oplossingen van
een niet lineair systeem worden bepaald en tevens kunnen van deze (in)stabiele oplossingen
de attraetiegebieden worden bepaald. Er kuooen stationaire, periodieke en chaotische oplossingen
worden gevonden.
Ret systeem dat wordt ondeIZocht is al met een andere ondeIZoekmethode ondeIZOcht. De resultaten
van dat ondeIZOek worden vergeleken met de resultaten die worden verkregen met de cell mapping
methode. Uit deze vergelijking blijkt dat de cell mapping methode meer oplossingen vindt dan
er tot nog toe waren gevonden.
Uit het onderzoek blijkt dat de SCM methode telkens oplossingen levert die de juiste oplossing
benaderen, maar dus niet de juiste oplossing zijn. De oorzaak hiervan wordt toegeschreven
aan de lage demping van het te onderzoeken systeem. De juiste oplossing wordt weI gevonden
als er vanuit de aangegeven oplossing wordt geintegreerd totdat er convergentie is opgetreden.
De bepaling van de attractiegebieden is weI juist.
Met de GCM methode worden grote gebieden van oplossingen gevonden die worden onderverdeeld
naar kansen dat zij door het systeem worden bezocht. Deze groepen zijn bij het onderzochte
systeem zodanig groot dat het nader bekijken van deze groepen aan de hand van de kansverdeling
weinig nieuwe informatie oplevert. Ret algoritme dat voor deze kansbepaling wordt gebruikt
vergt verder ook nog een grote rekentijd.
Concluderend kan er worden aangenomen dat de cell mapping methode een goede methode
is voor de bepaling van de oplossingen en attractiegebieden van een bepaald systeem. Maar
als de demping van het systeem laag is dan treden er verschillende problemen op die het onderzoek
complexer maken.
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Inleiding

Hoofdstuk 1
1. Inleiding

cell-mapping

Deze stage komt voort uit het onderzoek dat Jeroen van der Spek doet naar de bruikbaarheid
van de cell mapping methode bij het analyseren van niet-lineaire dynamische systemen. Het
doel van deze stage was om met behulp van deze methode een bepaald niet-lineair systeem
te onderzoeken en om de verkregen resultaten te vergelijken met die van een andere
onderzoekmethode.

In niet-lineaire dynamische systemen kunnen verschillende oplossingen naast elkaar aanwezig
zijn. Deze oplossingen kunnen dan stabiel of instabiel zijn. Zo'n stabiele oplossing wordt ook
weI een attractor genoemd. Naar welke attractor een systeem zalleiden is athankelijk van de
begincondities van het systeem. De verzameling van beginvoorwaarden die tot een bepaalde
attractor leiden vormt het attractiegebied van die attractor.
Bij deze stage is gebruik gemaakt van de cell mapping methode; deze methode heeft de
mogelijkheid om vrij eenvoudig aIle attractoren (stationair, periodiek en chaotisch) en hun
attractiegebieden in de beschouwde toestandsruimte te localiseren. Bij de cell mapping methode
worden drie verschillende strategieen onderscheiden, namelijk Simple Cell Mapping (SCM),
Generalized Cell Mapping (GCM) en Interpolated Cell Mapping (ICM). Bij dit onderzoekwordt
er aIleen aandacht geschonken aan de eerste twee. De manier waarop beide methodes in de
software zijn opgenomen wordt in dit verslag niet behandeld.
Verder dient nog opgemerkt te worden dat er aIleen maar sprake is van een 2-dimensionale
toestandsruimte, zodat alles in een plat vlak kan worden beschouwd.

In hoofdstuk 2 wordt het principe van de Cell Mapping methode uitgelegd. Verder worden
in dat hoofdstuk de SCM en de GCM methode behandeld en wordt er ingegaan op de invloed
van de integratietijd op de oplossingen.
In hoofdstuk 3 wordt het te onderzoeken systeem besproken en worden de verkregen resultaten
gepresenteerd.
Als laatste worden in hoofdstuk 4 de conclusies samengevat.
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De Cell Mapping methode

Hoofdstuk 2
2. De Cell Mapping methode

cell-mapping

Voor ieder punt van de toestandsruimte wordt de toestandsvector op het tijdstip t geschreven
als ~(t)=(Xl(t),X2(t)). De beschouwde toestan~rui~te wordt begrensd door een minimale en
een maximale waarde van de toestandsvector, (x:un,x;) en (x;uax,x;ax). Door deze twee toestands
vectoren wordt een rechthoekig gebied uit de toestandsruimte genomen. Dit gebied wordt in
de 1-richting opgedeeld in M1 en in de 2-richting in M2 deelgebieden. Door deze opdeling wordt
de toestandsruimte opgedeeld in M (=M1*M~ rechthoekige cellen. Elke cel wordt aangeduid
door middel van een index j. Dat deel van de toestandsruimte dat niet tot het beschouwde gebied
behoort wordt de sink-cell genoemd. Deze cel heeft de index O. AIs het systeem zich in deze
cel bevindt, dan blijft het daar. In figuur 1 is de discretisatie van het fasevlak weergegeven.

max >f.~c..L....o<....L;f--L-f-L--(

X2

Figuur 1: Discretisatie van het fasevlak.

Bij de cell mapping methode wordt het verloop in de tijd van deze cellen bekeken. De toestand
van het systeem wordt niet meer weergegeven door de toestandsvector ~(t), maar door de index
~(t). Er geldt:

~(t) = j - d(t) E cell j (1)

Dit duidt erop dat de toestand van het systeem op het tijdstip t ligt in de verzameling van
toestanden waaruit cel j bestaat. AIle toestanden binnen een cel worden aangegeven door een
en dezelfde index. Een cel wordt dus beschouwd als een ondeelbare eenheid van de toestand
van het systeem.
Zoals gezegd wordt bij de cell mapping methode het verloop van iederecel in de tijd gevolgd.
Daarbij wordt er aIleen gekeken naar discrete tijdstippen t = nT (n=1,2,3,...), waarbij T de
periodetijd van het systeem (Le. de periodetijd van de excitatie) is. Er ontstaat op die manier
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De Cell Mapping methode eeIl-mapping

een stroboseopisehe opname ofwel een Poineare-sectie(1) van de toestandsruimte. De Poincare
sectie van een bepaalde oplossing geeft dus aIleen de oplossing weer op discrete tijdstippen
die een veelvoud zijn van de systeemperiode.

Voorbeeld 1:
Een oplossing die harmonisch is met de excitatie van het systeem heeft als periodetijd de
periodetijd van het systeem. Als er aUeen wordt gekeken naar de oplossing op discrete tijdstippen
(die een veelvoudzijn van de periode van de excitatie), dan levert de oplossing maar een stabie1
punt. Want telkens als er weer naar de oplossing wordt gekeken is het systeem in dezelfde toestand.

Voorbeeld 2:
Een l/2-subharmonische oplossing heeft een twee keer zo lange periodetijd als de excitatie.
De oplossing levert in dit geval op de discrete tijdstippen twee oplossingen. De oplossing in
de Poincare-sectie heeft in dit geval twee punten.

2.1. Simple Cell Mapping

De SCM methode is erop gebaseerd dat iedere cel wordt afgebeeld op een beeldcel. De eel
atbeelding ("mapping") C:N--N wordt gedefinieerd. Een map over een periode wordt als voIgt
weergegeven:

~(n+1) = C(~(n» (2)

Hierin is ~(n) de toestand van het systeem op het discrete tijdstip n, met n een veelvoud van
de periodetijd T van het systeem.
De eel afbeeIding is bij SCM als voIgt opgebouwd. De systeemvergelijkingen worden geintegreerd
met het middelpunt van een startcel als beginwaarde. Na integratie over een of meerdere(2)
periodes is er een beeldpunt ~* bepaald. De cel i waartoe dit beeldpunt behoort is de beeldcel
van startcel j. Bij benadering wordt dan aangenomen dat iedere willekeurige beginwaarde van
de starteel j wordt afgebeeld op de beeldcel ivan deze startcel. Dit gebeurt voor aIle M cellen
van de beschouwde toestandsruimte zodat er M beeldeellen ontstaan. Er wordt aIleen op de
discrete tijdstippen nT (n=1,2,3,...) naar het systeem gekeken. De evolutie van het periodieke
systeem is daardoor op ieder beschouwd tijdstip hetzelfde. Dat wi! zeggen dat de eel atbeelding
C geen funetie van n is. Vanuit een bepaalde beginwaarde kan de oplossing worden gevolgd
door telkens naar de beeldcel te gaan van de cel waarin het systeem zich bevindt.

Voorbeeld 3:
Het middelpunt van cell in figuur 2 dient als beginwaarde. Als vanuit deze beginwaarde de
oplossing wordt gevolgd, dan gaat deze van cell naar cel2, 7, 12, 15 en blijft dan in cellS.
CellS wordt een evenwichts cel genoemd.

(1) Deze methode kan aileen worden gebrnikt bij heteronome systemen, omdat bierin de tijd expliciet voorkomt. Bij autonome systemen wordt een

andere methode gebmik~ deze wordt bier met bebandeld. Zie bieIVoor eventueel in Jager (1991,15-17).

(2) De invloed van het aantal periodes waarover wordt geintegreerd wordt in paragraaf 3.2 besproken.
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De Cell Mapping methode cell-mapping

Figuur 2: Het doorlopen van de oplossing vanuit een startcel naar een
evenwichtscel. Een pijl stelt een numerieke integratie voor vanuit het middelpunt
van een cel, dus een eelmap.

In voorbeeld 3 wordt gesproken van een evenwichts eel, de eellen kunnen worden onderverdeeld
in drie soorten cellen.
• evenwiehts eel: Een eel is een evenwiehts eel als voor deze eel geldt

~ = C(~)

De sink-cell is per definitie een evenwichts eel.
• periodieke eel: Een eel is een periodieke eel als voor deze eel geldt

~ = CIII(~), mEN

(3)

(4)

Waarbij em staat voor het m keer uitvoeren van de eel atbeelding. De eel ~

bezit in dat geval een periode m, wat overeenkomt met een periodetijd mT (als
T de integratietijd is). De eel wordt een P-m eel genoemd. Als cel ~ een P-m
eel is, dan zijn de eellen C(~),...,cm-l(~) ook P-m cellen. Zo'n groep van P-m
eellen heet een periodieke groep van m eellen. Een evenwiehts cel is dus een
P-l eel.

• transiente eel: Een eel die niet periodiek is wordt transient genoemd.

Als er vanuit een eel ~ wordt gestart dan kan het systeem zieh op drie manieren ontwikkelen:
o eel ~ is een periodieke eel, de toestand van het systeem blijft binnen eel ~.

o eel ~ wordt na een eindig aantal stappen in de sink-cell "gemapped". AIs gevoIg van de
definitie van de sink-cell blijft het systeem dan in deze eel.

o eel ~ wordt na een eindig aantal stappen in een periodieke groep "gemapped". Het systeem
besehrijft dan een periodieke beweging.

Een ehaotisehe attractor wordt weergegeven door een (of meer) periodieke groepen met lange
periode.
Over de stabiliteit van een periodieke groep zijn een paar dingen te zeggen. Als een periodieke
groep wordt omgeven door een attraetiegebied, dan is er sprake van een stabiele groep. Heeft
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De Cell Mapping methode cell-mapping

een periodieke groep geen attractiegebied, of slechts enkele cellen, dan is er sprake van een
instabiele oplossing. Liggen er rond een periodieke groep een attraetiegebied en transiente eellen
die niet tot die periodieke groep leiden, dan is er waarschijnlijk sprake van een zadeloplossing.

2.2. Generalized Cell Mapping

Bij de SCM methode werd er van uitgegaan dat iedere toestand uit een startcel zal leiden tot
een toestand in de beeldeel van de starteel. Eehter kan het best zo zijn dat twee toestanden
uit een cel leiden tot twee toestanden in een verschillende eel. Bij de GeM methode wordt
er vanuit gegaan dat een eel meerdere beeldcellen kan hebben. Deze beeldeellen hebben elk
een bepaalde kans om een beeldeel van de startcel te zijn. De som van de kansen van aIle
beeldeellen van een bepaalde cel is natuurlijk gelijk aan een. De toestand van het systeem op
tijdstip t=n wordt niet meer door de index ~(n), maar door de kansvector l2.(n)=[pl(n)"",PM(n)]T
(M is het totaal aantal eellen) weergegeven. De elementen van de kansveetor l2.(n) zijn als voIgt
gedefinieerd:

pj(n) = kans[~(n) = 11, i = 1,...,M (5)

Pi(n) duidt de kans aan dat het systeem zieh op tijdstip n in eel i bevindt. Ook wordt de
transitiematrix P ingevoerd, deze is als voIgt opgebouwd:

P(iJ) =Pij = kans[~(n+l) = il~(n) =J1, ij = 1,...,M (6)

Hier is Pij de kans dat het systeem vanuit eel j op t=n naar eel i op t=n+1 gaat. Bij heteronome
systemen wordt de tijdstap tussen n en n+1 gelijk aan een veelvoud van de periode van het
systeem gekozen zodat P en Pij onathankelijk van n zijn.
De kansvector op eenvolgend tijdstip kan met behulp van deze transitiematrix worden bepaald:

p(n+l) = Pp(n) (7)

Als de ontwikkeling van het systeem in de tijd vanuit een bepaalde begineonditie wordt bekeken
dan wordt eerst de kansveetor op tijdstip nul bepaald. Dit gebeurt als voIgt:

.(0) ={I als eel i de begintoestand van het systeem bevat
P, 0 anders

De ontwikkeling van het systeem in de tijd wordt dan als voIgt besehreven:

pen) = pitp(O)

(8)

(9)

Om deze ontwikkeling van het systeem te kunnen bepalen moet de transitiematrix natuurlijk
bekend zijn. Een analytisehe bepaling van deze matrix is normaal gesproken niet mogelijk
(Spek,1992,14). De methode die hier wordt gebruikt is vrij eenvoudig toe te passen en heet
de "sampling" methode. In een eel j worden N punten als begintoestand gekozen. Van deze
N punten worden de beeldpunten bepaald. Deze N beeldpunten bevinden zich in een aantal
beeldcellen (minimaal een, maximaal N). Aangenomen wordt dat er n beeldeellen zijn, [1""'["

en dat N1"",N" het aantal beeldpunten per eel zijn. De transitie matrix wordt als voIgt bepaald:
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De Cell Mapping methode cell-mapping

_ {NlN i = 11'...,ln (10)
PiJ - 0 anders

Als deze vergelijking voor iedere eel j wordt toegepast, dan ontstaat de transitiematrix P.
Vergelijking (7) voldoet aan de theorie van een "Markov chain". Met deze theorie kunnen
periodieke en ehaotisehe oplossingen worden bepaald. Hoe deze theorie leidt tot het vinden
van oplossingen wordt in dit verslag niet behandeld, maar is in het rapport van van der Spek
(1992,12-14) uitgebreid behandeld. Vit de Markov theorie komen een aantal definities voor
die hier weI worden besehreven.
Er wordt bij de GCM methode gesproken overpersistente en transiifnte cellen. Een eel is persistent
als de kans om ooit in de eel terug te keren gelijk is aan een. Een eel is transient als hij niet
persistent is. De persistente eellen kunnen zieh weer onderverdelen inpersistente groepen (PG 'n).
Bevindt het systeem zich in een persistente groep, dan zal deze groep niet meer worden verlaten.
De kans dat het systeem in een transiente eel terugkeert is kleiner dan een, er is dus ook een
kans dat het systeem vanuit een transiente eel naar een persistente eel gaat. Vit het voorgaande
kan worden geeoncludeerd dat het systeem altijd tot een PG zalleiden. De cellen van een PG
kunnen ook nog onderverdeeld worden naar kansen. Bepaalde cellen hebben een grotere kans
om door het systeem bezocht te worden dan andere. Deze laatste indeling is vooral van belang
voor grotere PG, deze treden meestal op rond een chaotisehe attraetor. Er wordt dan duidelijk
gemaakt in welk deel van de chaotische attractor het systeem zich veel en welk deel weinig
bevindt. Rond een stabiele P-m oplossing wordt meestal een PG gevonden.
Als een eel verschillende beeldcellen heeft, dan kan de oplossing naar verschillende attractoren
leiden. Als een eel maar naar een attractor leidt, dan wordt die eel een single-domicile eel (SD
eel) genoemd. Kan een eel tot meerdere attractoren leiden, dan wordt deze een multiple-domicile
eel (MD eel) genoemd. MD cellen liggen altijd op de rand waar twee attraetiegebieden elkaar
raken. Deze MD cellen kunnen nog worden onderverdeeld in groepen die een bepaalde kans
hebben dat ze naar een van de attractoren leiden.

2.3. De invloed van de integratietijd

Een Poincare-seetie van een oplossing van een heteronoom systeem komt tot stand door een
stroboseopische opname te nemen met een periodetijd gelijk aan de systeemperiode. De
stroboscopisehe opname wordt bij de cell mapping methode op de volgende manier gemaakt.
Er is gegeven dat er een P-3 oplossing bestaat, zie figuur3. De tijd tussen oplossing A en B,
Ben C en C en D is de periodetijd T van het systeem. Wordt er vanuit oplossing A met een
integratietijd T geintegreerd, dan worden achtereenvolgens oplossing B, C, A, B etc. gevonden.
Met een integratietijd 2T, worden achtereenvolgens de oplossingen C, B, A etc gevonden. Met
een integratietijd 3T, worden achtereenvolgens de oplossingen A, A etc gevonden. Hieruit blijkt
dat de integratietijd een grote invloed heeft op het vinden van een bepaalde oplossing.
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De Cell Mapping methode cell-mapping

Figuur 3: Drie oplossingen A, B en C. Een pijl stelt een numerieke integratie
voor over een periode T.

Met het voorgaande in gedachten is de keuze voor de integratietijd op te delen in drie gevallen.
o grote integratietijd: De integratietijd kan worden verhoogd met veelvouden van de periodetijd

van het systeem. Bij de keuze van een grotere integratietijd wordt erop gedoeld
om een nauwkeuriger resultaat uit de cell mapping methode te verkrijgen.
Naar mijn oordeel dient de integratietijd niet grater te worden gekozen dan 5
keer de systeemperiode. Wordt deze toch groter gekozen, dan wordt de cell
mapping methode verdoezeld. De cell mapping methode is er juist op gebaseerd
dat integratie over een relatief kort tijdsinterval met een gebied uit de
toestandsruimte als beginvoorwaarden ertoe leidt dat alle oplossingen en
attractiegebieden binnen dat gebied worden bepaald. Wordt de integratietijd toch
groot gekozen dan is de methode niet meer snel, want de rekentijd is evenredig
met de grate van de integratietijd. N.B. De methode blijft natuurlijk weI veel
sneller dan bij "nonnale" integratie.

• integratietijd=systeemperiodetijd: Wordt er voor deze waarde van de integratietijd gekozen,
dan levert de cell mapping methode snel een oplossing. Een nadeel is dat de
attractiegebieden van de twee oplossingspunten van een subharmonische oplossing
samen worden genomen.

• integratietijd-subharmonische oplossing: Dat wil zeggen, dat als er sprake is van een P-3
oplossing, dat de integratietijd dan gelijk wordt gekozen aan drie keer de
systeemperiode. Op deze manier worden de drie attractiegebieden van de drie
oplossingspunten van de P-3 oplossing van elkaar onderscheiden.

- 10 -



Systeemonderzoek

Hoofdstuk 3
3. Systeemonderzoek

cell-mapping

Het systeem dat in de volgende paragraaf wordt besproken dient onderzocht te worden met
behulp van de cell mapping methode. Zoals in de inleiding van dit verslag al is verteld is het
de bedoeling om de resultaten die met dit onderzoek worden verkregen te vergelijken met een
andere onderzoekmethode. Het betreft een onderzoekvan Fey (1992). Op de methode die hierbij
is gebruikt zal niet nader worden ingegaan, er zullen enkel resultaten van dit onderzoek worden
getoond.

3.1. Het systeem

Het systeem dat onderzocht dient te worden is een eenvoudige weergave van een uitlaat. Het
model bestaat uit een balk die aan twee zijden is opgelegd. In het midden grijpen een demper
en een eenzijdige veer aan. Deze veer zorgt voor een niet-lineair effect in het systeem. De balk
wordt in het middelpunt harmonisch belast. Het model heeft een graad van vrijheid, namelijk
de verticale richting.

F

Figuur 4: Het model van de uitlaat.

Het model van figuur 4 wordt door de volgende vergelijking beschreven.

2x+233.22~i+39386(!.+H(x»x = 39.386cos(21tft)
6

met: H(x) = {1 x~O
o x<O

f = frequentie (Hz)
t = tijd (s)
. = een differentiatie naar de tijd
S=dimensieloze dempingsconstante

- 11 -
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Systeemonderzoek cell-mapping

Deze vergelijking wordt omgeschreven naar een dimensieloze tijd. De dimensieloze tijd wordt
gedefinieerd als:

t" =It
Hieruit voIgt voor het systeem:

2.f.i+233.22f~x+39386(.!.+H(x))x = 39.386cos(21tt")
6

met: H(x) = {1 x~O
ox<O

. = een differentiatie naar de dimensieloze tijd

(12)

(13)

(14)

Verder wordt de tweede orde vergelijking nog omgeschreven naar twee eerste orde vergelijkingen.

xl =x2

X2 = - ;f233.22~x -[39386(~+H(x)) -39.386cos(21t'r) ]/(2.f)

met: H(x) = {I x~O

ox<O

De vergelijking die op deze manier is ontstaan kan in het cell mapping programma worden
ingevoerd. Het onderzoek van het systeem richt zich op de toestand van het systeem, dat is
de verplaatsing en de snelheid van het middelpunt van de balk. Deze beide toestandsgrootheden
kunnen in een vlak worden uitgezet, op die manier ontstaat dan het fasevlak van het systeem.

Het onderzoek dient zich qua demping en frequentie te beperken tot de volgende waarden.

f E [0,50] Hz
~ = 0.01, 0.05, 0.1

Voor de demping wordt in het verdere onderzoek een waarde van 0.01 aangenomen, tenzij
expliciet anders wordt aangegeven.
Binnen het hiervoor gegeven frequentiedomein heeft Fey (1992) het amplitude-frequentie diagram
bepaald. Dit diagram is in figuur 5 te zien.

3.2. Vergelijkend onderzoek

Vit het onderzoek van Fey is een resultaat beschikbaar van een Poincare-sectie van het systeem
bij een frequentie van 22 Hz en een demping 0.01. Dit resultaat is in figuur 6 weergegeven.
In figuur 6 is een P-2 oplossing te zien waarvan de attractiegebieden van de beide oplossingen
duidelijk zijn te onderscheiden. Deze oplossing heeft een periodetijd die twee keer de periodetijd
van het systeem is. Er is getracht om met behulp van de cell mapping methode zo'n zelfde
resultaat te krijgen. Om dan ook zo'n zelfde onderscheid van de attractiegebieden te krijgen
wordt er geintegreerd met een periodetijd die vier keer de systeemperiode is (dit levert dezelfde
oplossing als twee keer de systeemperiode, aIleen nauwkeuriger). Het resultaat van de berekening
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Figuur 5: Het amplitude-frequentie diagram van het systeem uit vergelijking
(11) voor ;=0.01 en 0.1 (Fey,1992,9).

met de SCM methode is in figuur 7 te zien.
De figuren 6 en 7 kunnen met elkaar worden vergeleken. Voor zover een vergelijking goed
mogelijk is komen de twee attractiegebieden van de P-2 oplossing uit beide figuren goed overeen.
De schalen op de verticale as komen niet met elkaar overeen. Dit is het gevolg van het
dimensieloos maken van de vergelijking, zoals dat bij dit onderzoek is toegepast. Als tweede
blijkt dat er met de cell mapping methode een P-5 oplossing wordt gevonden die in figuur
6 niet gevonden is. Later onderzoek door Fey wees ook op het bestaan van deze P-5 oplossing.

3.2.1. Onderzoek naar de P-5 oplossing

Voor de extra gevonden P-5 oplossing wordt er nader bekeken in welk frequentiegebied deze
oplossing bestaat. Vit onderzoek met de SCM methode is voortgekomen dat het bifurcatiepunt
waar de P-5 oplossing ontstaat ligt tussen 20.75 en 20.76 Hz. Hij verdwijnt weer tussen 22.1
en 22.2 Hz. In figuur 8 is de ontwikkeling van de P-5 oplossing met zijn attractiegebied te
zien in het frequentiegebied van 20.80 tot 22.00 Hz.
Uit deze figuren is te zien dat de grootte van het attractiegebied tot 21.40 Hz toeneemt en daama
weer afneemt. Bij de lagere frequenties is het gebied zeer fractaal, maar dit wordt bij toenemende
frequentie steeds meer geordend. Vanaf 21.70 Hz is er sprake van een goed geordend
attractiegebied.
Aan het eind van paragraaf 2.1 is er iets verteld over de stabiliteit van een oplossing. Hieruit
blijkt dat als de oplossing aan de rand van het attractiegebied ligt dat deze dan minder stabiel
is dan als de oplossing wordt omgeven door cellen van het attractiegebied. In figuur 8 is te
zien dat bij 20.80 en 22.00 Hz de oplossing op de rand van het attractiegebied ligt, dit duidt
dus op een minder stabiele oplossing dan bij bijvoorbeeld 21.10 Hz. Dit is ook enigszins logisch,
omdat deze frequenties dicht in de buurt van de bifurcatiepunten liggen. Als laatste valt nog
op te merken dat de SCM methode soms een grote groep van cellen aangeeft als een periodieke
oplossing, bijvoorbeeld bij 21.40 Hz, terwijl er slechts sprake is van een P-5 oplossing, zodat
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. ~.O.Ol,r•• 22Hz
y jmls]

cell-mapping

Figuur 6: De Poincare-sectie bij £=22 Hz en ~=0.01 (FeY,1992,9).

)(10-3 o-gr .-ctgr rood-gr2 groen-grJ blcuw-gr4

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 o

displacement

Figuur 7: De oplossing voor £=22 Hz en 15=0.01 verkregen met behulp van de
SCM methode. De celgrootte is: ,(OO75סס.OO3,0סס.0) het aantal cellen is (401,401),
de integratietijd is 4T. In deze tiguur is niet hel gehele gebied weergegeven.
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f;20.80Hz f; 21.10 Hz

cell-mapping
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Figuur 8: De P-5 oplossing met zijn attractiegebied voor 5 verschillende frequenties
in het domein [20.80,22.00] Hz.
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er maar 5 cellen periodiek zijn. Dit is te wijten aan de relatief (ten opzichte van de stijtheid)
lage demping van het systeem. De convergentie naar de juiste oplossing is daardoor zeer traag.
Dit zou enigszins kunnen worden verholpen door de integratietijd te verlengen.
Er is ook nog gekeken naar de invloed van de demping op het bestaan van deze P-5 oplossing.
Er is hierbij gekeken in het frequentiegebied van 20.5 tot 22.0 Hz. Hieruit is gebleken dat het
verhogen van de demping naar 0.05 en 0.1 ertoe leidt dat de P-5 oplossing verdwijnt.

3.2.2. Het bifurcatiepunt van de P-2 oplossing

Uit onderzoek blijkt dat het bifurcatiepunt waar de P-2 oplossing ontstaat, tussen 20.9 en 21.0
Hz ligt (N.B. de P-5 oplossing ontstaat a1 voor 20.9 Hz). Ook in dit gevallevert de SCM methode
een grote periodieke groep van cellen die in dit geval de P-l of P-2 oplossing voorstellen. Dit
is ook hier een gevolg van de relatief lage demping in het systeem. De juiste oplossing wordt
daarom exact bepaald, dat wi! zeggen met behulp van numerieke integratie vanuit de gevonden
groepen totdat er convergentie optreedt.

0

0 x~+

0 x

°
x\

°
0 .

x + . 0 + x 0

P- P-l P-2

. 0

+

it

• P-
+ x

,... .-
°b

De P-2 en P-5 oplossingenxlO-3

6

4

2

-2

-6
-8 -7 -6 -5 -4 -3

verplaalSing

-2 -1 o 2

xlO-3

Figuur 9: De exacte P-2 en P-5 oplossingen bepaald door middel van numerieke
integratie. 0=20.80 Hz, *=21.10 Hz, +=21.40 Hz, x=21.70 Hz, 0=22.00 Hz.

In figuur 9 is het ontstaan van de P-2 oplossing weergegeven. In het midden van deze figuur
is de P-l oplossing weergegeven voor 20.90 Hz. Als daarna de frequentie stijgt dan ontstaat
de P-2 oplossing. Een punt ligt links en een punt ligt rechts van de P-l oplossing. De grootte
van de snelheid verandert nauwelijks. In figuur 9 is ook de exacte oplossing van de P-5 oplossing
weergegeven voor dezelfde frequentiewaarden als in figuur 8. De oplossing van de laagste
frequentie (Le. 20.80 Hz) ligt bij a en die van de hoogste frequentiewaarde (Le. 22.00 Hz) ligt
bij b.
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Als laatste een opmerking over het gebruik van de cell mapping methode bij dit onderzoek.
De cell mapping methode is bij dit onderzoek aIleen gebruikt om te zien welke oplossingen
er bestaan. Als gevolg van de lage demping ontstaan er meestal enkele groepen die verband
houden met de werkelijke oplossing; deze worden restgroepen genoemd. En als er een groep
ontstaat die de juiste oplossing bezit, dan blijkt meestal dat deze uit een groep cellen bestaat,
zoals in figuur 8 bij 21.40 Hz. Er dient dus achterafvrijwel altijd met exacte numerieke integratie
na te worden gegaan waar de werkelijke oplossing is gelocaliseerd. Voor het bepalen van de
attractiegebieden van de oplossingen leent de cell mapping methode zich bij lage demping
uitstekend.

3.3. De Feigenbaum-route naar chaos

Fey schrijft in zijn artikel dat er voor het systeem een flFeigenbaum-route naar chaos" (Le.
een oneindige opeenvolging van periodeverdubbelingen) aanwezig is. Er blijkt bij de frequenties
8.196, 8.193, 8.1905, 8.189, 8.185 Hz respectievelijk een 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 subharmonische
attractor en een chaotische attractor op te treden. Ook wordt erbij vermeld dat de gewenste
nauwkeurigheid bij integreren gelijk is aan 10 significante cijfers. Onderzoek met behulp van
de cell mapping methode laat voor elk van deze frequenties een chaotische attractor als oplossing
zien.
Omdat de periodeverdubbeling bij afnemende frequentie een chaotische attractor levert is het
dus mogelijk dat de periodeverdubbeling al voor de aangegeven frequenties heeft plaatsgevonden.
Na enig onderzoek blijkt dat ook het geval te zijn. De reeks van periodeverdubbelingen van
1I4-subharmonische attractor tot de chaotische attractor blijkt plaats te vinden in het
frequentiegebied van ongeveer 8.50 tot 8.20 Hz. Ook is er naast deze reeks van
periodeverdubbelingen nog een andere reeks van periodeverdubbelingen aanwezig. Deze reeks
begint (voor zover is onderzocht) bij 8.55 Hz met een P-6 oplossing en gaat waarschijnlijk
op in dezelfde chaotische attractor als de andere reeks. Uit onderzoek blijkt dat bij een demping
S=0.05 de eerste reeks van periodeverdubbeling ook optreedt, maar de tweede niet meer. Bij
een demping S=O.l treedt er geen periodeverdubbeling meer op, de stabiele P-l oplossing blijft
dan in het gehele frequentiegebied bestaan. Deze resultaten zijn in figuur 10 samengevat.
In deze figuur is van boven naar beneden een afnemende frequentie als verticale as gebruikt.
In de eerste twee kolommen is voor de demping S=O.Ol bij iedere frequentie de gevonden
oplossing weergegeven, tussen haakjes staan eventueel extra gevonden oplossingen die een
zeer klein attractiegebied hebben. In de derde en vierde kolom is dit voor een demping S=0.05
en S=O.l gedaan. In deze figuur duidt bijvoorbeeld P-4 op een periodieke oplossing bestaande
uit 4 oplossingen en ch-4 op een chaotische oplossing die bestaat uit 4 takken die periodiek
zijn, dat wi! zeggen dat ze om beurten worden doorlopen.
Bij de bepaling van deze oplossingen levert de SCM methode telkens een grote groep periodieke
cellen. Na numerieke integratie blijkt telkens dat deze groep niet de juiste oplossing is, maar
weer slechts een indicatie over de ligging van de exacte oplossing geeft. Ook de GCM methode
levert geen bruikbaar resultaat. Dit komt, omdat er bij dit systeem grote PG'n ontstaan als gevolg
van de lage demping van het systeem. Deze PG'n worden dan weI weer onderverdeeld in groepen
met bepaalde kansen om tot een oplossing te leiden, maar door de grote PG'n leidde dit tot
rekentijden in de oIde van enkele dagen.
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8.50 P-4 ch-6

8.45 P-4 P-6

cell-mapping

a .40 P-4 P-6 P-2 P-l

8.35 P-4

8.34 ch-4 (P-8)

8.33 ch-4 P-2 P-1
8.32 P-12
8.32 P-24

8.31 P-8 (ch-2)
8.30 P-8
8.30 P-16

8.29 ch-2 P-4 P-1

8.28 ch-2

8.25 ch-2 P-4

8.20 ch-2

8.15 ch_l

8.13

P-8

ch-4

Figuur 10: Voordrie dempingswaardenzijn
aile oplossingen die met de SCM methode
in het frequentiegebied van 8.0 tot 10.0 Hz
zijn gevonden tegen de frequentie uitgezet.
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Omdat de SCM en de GCM methode bij de lage demping van dit systeem beiden slechts het
gebied aanduiden waar de oplossingen zich bevinden, zijn aIle oplossingen bepaald door middel
van numerieke integratie. In figuur 11 zijn de oplossingen van een "Feigenbaum-route naar
chaos" weergegeven. Voor de frequenties 8.55, 8.45, 8.31 en 8.30 Hz zijn respectievelijk de
P-2, P-4, P-8 en de P-16 oplossing weergegeven.

In figuur 12 is getracht om het proces van de periodeverdubbelingen weer te geven. In deze
figuur is aIleen het linkerdeel van figuur 11 te zien. Van a naar b zijn er drie P-2 oplossingen
te zien ("+") (N.B. een punt representeert een P-2 oplossing, omdat slechts de helft van figuur
11 wordt weergegeven). In punt b ontstaat de P-4 oplossing. Van b naar c zijn er vier P-4
oplossingen te zien ("*"). In punt c ontstaat dan de P-8 oplossing, etc.

Verder zijn in figuur 13 de chaotische attractoren te zien die naast de periodeverdubbelingen
voorkomen en die emit voortkomen. De ch-4 en ch-2 attractoren zijn 4 respectievelijk 2 chaotische
attractoren die periodiek zijn, die dus om beurten door de oplossing worden doorlopen. Bij
de ch-1 attractor is deze periodiciteit geheel verdwenen.

Als laatste zijn voor de frequentie 8.34 Hz de ch-4 en de P-8 oplossing in een figuur (figuur
14) weergegeven. Vit deze figuur lijkt het alsof de P-8 oplossing een paar punten van de chaotische
oplossing is, maar het zijn twee los van elkaar staande oplossingen. Omdat het zeer onwaarschijlijk
is dat er een stabiele oplossing binnen de chaotische attractor ligt, is er waarschijIijk sprake
van een zadeloplossing. Zo'n zelfde oplossing treedt er ook op bij een frequentie van 8.31 Hz.
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Figuur 11: De exacte oplossingen van een IiFeigenbaum-route to chaos" zijn
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Figuur 12: Het linkerdeel vande "Feigenbaum-route naar chaos" uit figuur 11
wordt weergegeven. (N.B. een P-2 oplossing wordt weergegeven door een punt,
omdat slechts de helft van figuur 11 te zien is).
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Figuur 13: Voor de frequenties 8.34,8.33, 8.29, 8.25, 8.20 en 8.15 Hz zijn
respectievelijk een ch-4, ch-4, ch-2, ch-2, ch-2 en ch-1 oplossing te zien.
De ch-4 en ch-2 attractor zijn periodiek, zoals de naam aanduidt.
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Figuur 14: De ch-4 en de P-8 oplossing bij een frequentie f=8.34 Hz. De resultaten
zijn verkregen door middel van numerieke integratie.

3.4. Extra gevonden oplossingen
In vergelijking met het onderzoek van Fey zijn er in dit onderzoek verschillende extra oplossingen
geconstateerd. Omdat het in het tijdsbestek van deze stage teveel tijd zou vergen om alle
oplossingen uitgebreid te onderzoeken wordt er volstaan met het vermelden van de nog niet
behandelde extra oplossingen.

- Voor £=23 Hz en ~=0.01worden naast de P-2 oplossing ook nog een P-6 en een P-8 oplossing
gevonden.

- Voor een demping van ~=0.01worden in het gebied £= 7.50-8.00 Hz de volgende oplossingen
gevondenr.=======;======;'1

f =8.00 Hz
7.90
7.80
7.70
7.60
7.50

P-2
P-2
chaos
chaos
P-3
P-1
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3.5. Onjuiste massa
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Tegen het einde van deze stage bleek dat er een fout in het systeem zat. De massaterm die
in vergelijking (11) voor de versnellingsterm staat moet in plaats van 2 gelijk zijn aan 2*1.0358.
Omdat er al teveel resultaten waren verkregen en omdat er te weinig tijd over was om alles
weer opnieuw door te rekenen, is er besloten om te bekijken wat de invloed van deze verkeerde
massaterm op de resultaten zou kunnen zijn.
Er wordt aangenomen dat geldt

(15)

met: Ca>o = eigenfrequentie (Hz)
k = stijfheid (N/m)
m = massa (kg)

Hieruit voIgt dat als de massa groter wordt, de eigenfrequentie daalt. Vit theoretische overwegingen
wordt er dus verwacht dat door de toename van de massa de resultaten naar een lagere frequentie
zuHen verschuiven.
Vit onderzoek is de volgende tabel voortgekomen

f [Hz] oplossing oplossing
m=2.0716 m=2

22 P-2,P-8 P-2,P-5
21.5 P-2,P-5 P-2,P-5
21 P-2,P-5 P-2,P-5
20.5 P-1,P-5 P-1

Vit deze tabel blijkt dat de P-5 oplossing bij de nieuwe massaterm blijft bestaan, maar dat hij
naar een lager frequentiegebied verschuift.
Er is ook onderzoek gedaan naar de invloed van deze massaterm op de periodeverdubbelingen
die optreden. Vit dit onderzoek is figuur 15 voortgekomen. In deze figuur is te zien dat de
periodeverdubbelingen goed overeenkomen en dat ze slechts over een bepaald frequentiegebied
ten opzichte van elkaar zijn verschoven.
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8.45 P-4 P-6
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8.33 ch-4
8.32 P-12
8.32 P-24

8.31 P-8 P-4 ?p-12?
8.30 P-8
8.30 P-16 P-4 P-6

8.29 ch-2

8.28 ch-2 P-4 P-6

8.25 ch-2

8.20 ch-1

8.18 p-12

8.16 P-8

8.15 ch-2

8.13
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Figuur 15: Voor de onjuiste massaterm en
voor de juiste massaterm zijn de periode
verdubbeling weergegeven. De vraagtekens
bij de P-12 oplossing duiden aan dat deze
oplossing bij m=2 niet is gevonden.
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Hoofdstuk 4
4. Conclusie
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Als eerste blijkt dat de relatief lage demping van het systeem voor een trage convergentie van
het integratieproces zorgt. Deze trage convergentie geeft in het algemeen geen problemen, aIleen
moet er over een wat langere periode worden gelntegreerd. De cell mapping methode maakt
echter gebruik van een beperkte integratietijd, zodat de rekentijd wordt beperkt. Het gevolg
van de trage convergentie is dan dat de resultaten met zo goed zijn als gewenst. De SCM methode
vindt de exacte oplossingen niet, deze worden slechts benaderd. De GCM methode levert als
gevolg van de trage convergentie grote persistente groepen die door hun grootte weinig extra
informatie over het systeem geven.
De cell mapping methode vindt vrijwel alle mogelijke oplossingen in de onderzochte
toestandsruimte.
Veer de bepaling van een bifurcatiepunt is de cell mapping methode niet zo geschikt, omdat
ieder probleem voor een frequentie wordt doorgerekend. Als het bifurcatiepunt toch gevonden
dient te worden, dan komt het aan op een trial and error methode waarbij de frequentie als
varierende parameter wordt genomen.
Als het bifurcatiepunt bekend is, dan is een onderzoek naar de ontwikkeling van de oplossingen
rond dit bifurcatiepunt weI goed mogelijk, omdat de frequentie dan stapsgewijs kan worden
veranderd.
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