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Symbolenlijst

[a] = gediagonaliseerde matrix [A]
[b] = gediagonaliseerde matrix [B]

c = dempingsconstante N.s.m-1

Co -1 -1
= constante N.s.rad .m

[c] gediagonaliseerde dempingsmatrix -1= N.s.m

f eigenfrequentie -1= s

g(t) = funktie

k veerstijfheid N.m
-1

=
k modale stijfheid N.m

-1
s -1

[k] gediagonaliseerde stijfheidsmatrix N.m

m massa kg

ms = modale inertia kg

Em] = gediagonaliseerde massamatrix kg

Laplace rad.s
-1

p = parameter

t = tijd 5

Uh - verplaatsing homogene oplossing m

massa- of dempingsconstante of kg of N.s.m -1v

veerstijfheid N.m -1

x = verplaatsing m

i, j, k, 1, m, n, p, q, r, s, t, VI W, x, y zijn indices

[ = matrix

( = vector

== vector

== vector of matrix

* == geconjugeerde

T == getransponeerde
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Samenvatting

Dit is deel I van het verslag behorende bij het afstudeerwerk van Ruud

Bouwman, verricht in het kader van zijn studie tot werktuigkundig ingenieur

aan de Technische Hogeschool te Eindhoven tussen 1 augustus 1982 en 1 april

1983. Onderzocht is de mogelijkheid tot introductie van de

"gevoeligheidsanalyse" bij de modale analyse van werktuigen. Met behulp van

de gevoeligheidsanalyse worden de gevoeligheden van eigenhoekfrequenties,

dempingsfactoren en eigentrillingsvormen voor een verandering van massa,

demping of stijfheid berekend. Ret eerste hoofdstuk behandelt verschillende

manieren waarmee men de modale parameters, eigenhoekfrequenties,

dempingsfactoren en trillingsvormen, kan berekenen. In hoofdstuk 2 worden met

behulp van de theorie der toegevoegde structuren formules afgeleid voor het

berekenen van de afgeleide van de soepelheidsmatrix naar een

structuurverandering. Door invullen van de soepelheidsmatrix van een

massaveersysteem ontstaan vergelijkingen waarmee men de "gevoeligheid" dus de

afgeleide van polen, eigenhoekfrequenties, dempingsfactoren en

eigentrillingsvormen naar een parameterverandering kan bepalen. Ret

hoofdprogramma en de programma's, waarmee de "gevoeligheden" vastgelegd

worden, worden in hoofdstuk 3 besproken. In hoofdstuk 4 wordt een overzicht

gegeven van de w~Jze waarop men een modale analyse toepast. De uit een meting

verkregen modale parameters, polen en eigentrillingsvormen en de verwerking

daarvan in de beschreven programma's worden in het hoofdstuk "praktische

toepassingen" beschreven.Het laatste hoofdstuk behandelt de nauwkeurigheid

waarmee gewerkt wordt. De "gevoeligheidsanalyse" geeft een goede indicatie

waar in een machine zwakke plekken voorkomen. De meer exacte verandering van

de modale parameters na een wijziging van massa, demping of stijfheid moeten

met behulp van systeemsynthese bepaald worden. Verder wil ik prof. A.C.H.

van der Wolf, mijn coach ir. J.A.W. Hijink en ir. J.G.A.M. van Heck danken

voor hun steun tijdens mijn afstuderen.



Inleiding

Dit is deel I van het verslag behorende bij het afstudeerwerk van Ruud

Bouwman, verricht in het kader van zijn studie tot werktuigkundig ingenieur

aan de Technische Hogeschool te Eindhoven tussen 1 augustus 1982 en 1 april

1983. Onderzocht is de mogelijkheid tot introductie van de

"gevoeligheidsanalyse" bij de modale analyse van werktuigen. Met behulp van

de gevoeligheidsanalyse worden de gevoeligheden van eigenhoekfrequenties,

dempingsfactoren en eigentrillingsvormen voor een verandering van massa,

demping of stijfheid berekend. Uitgegaan diende te worden van de in de

afdeling der werktuigbouw beschikbare analysers. Deze analysers werden met de

afdelingsrekenmachine gekoppeld. De gegevens uit de analyser kunnen met

behulp van de in de PRIME beschikbare programmatuur verwerkt worden tot

"gevoeligheden".

De opdracht luidde:



12 opdracht R.M.J. Bouwman.

De resultaten van de modale analyse van een werktuig kunnen gebruikt

worden om aan te geven welke parameters (massa's, stijfheden en dempers)

het meest geschikt zijn om bepaalde eigenschappen van de constructie

te wijzigen. De principes van deze "gevoeligheidsanalyse" staan beschre

ven in twee dissertaties van de Katholieke Universiteit Leuven (Van Loon,

Vanhonacker) .

Ga de mogelijkheid na tot introduktie van deze analysetechniek bij modale

analyse van werktuigen, waarbij uitgegaan dient te worden van de in de

afdeling beschikbare analyzers (HP 5420!5423A!51C). Een eventuele koppe

ling van de analyzers met de afdelingsrekenmachine PRIME kan tot de mo

gelijkheden behoren. Tevens dient nagegaan te worden in hoeverre het

software pakket SYSTAN (SDRe) hierbij van nut kan zijn.

Het uittesten van de genoemde analysetechniek dient in eerste instantie

te geschieden op een zeer eenvoudig - en dus ook analytisch goed contro

leerbaar - massaveersysteem.

Prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf.

30 juni 1982.
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1. BEREKENING VAN MASSAVEERSYSTEMEN 

1.1 MASSAVEERSYSTEEM MET 1 GRAAD VAN VRIJHEID 

De bewegingsvergelijking: 

Beschouw een massaveersysteem met 1 graad van vrijheid. 

m 

fig. 1.1 

Het bestaat uit een Massa m, een veer met veerstijfheid k en een demper met 

dempingsconstante c. Op dit systeem wordt een kracht f(t) uitgeoefend hetgeen 

resulteert in een verplaatsing x(t). Indien het systeem zich lineair gedraagt 

kan deze verplaatsing beschreven worden met een lineaire tweede orde 

differentiaal-vergelijking. Deze vergelijking, de bewegingsvergelijking, 

voIgt uit het krachtenevenwicht. 

m.x' '(t)+c.x'(t)+k.x{t)=f(t) 

m = Massa 

c = dempingsconstante 

k = veerstijfheid 

x(t) = verplaatsing 

f(t) = kracht 

Om de oplossing van deze 

(begin)condities nedig. 

tijdstip t=O. 

x(O) = L1 

x'{O) = L2 

vergelijking eenduidig vast te leggen zijn nog twee 

Een v~~r de verplaatsing en een voer de snelheid op 
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be homogene en particuliere oplossing:

Omdat de bewegingsvergelijking lineair is, kan de totale oplossing geschreven

worden als som van de homogene en de particuliere oplossing.

-De homogene oplossing.

De homogene oplossing is de algemene oplossing van de homogene

differentiaal-vergelijking.

m.x' I (t)tc.x' (t)+k.x(t)=O

De homogene oplossing is gelijk aan de totale oplossing van het vrije systeem,

dat wil zeggen het systeem zonder exciterende belasting.

Vul voor x(t) In:

dan verkrijgt men

x ( t) =X 1\ • e (w • t+a) ~----.-------------------
:\~,

X I (t) =w . X1\ • e (\II. tta) (' v'v;h" h/L \,

X I I (t) =w 2 .X 1\ • e (w. t +a )

Voor de wortels van deze vierkants-vergelijking vindt men

c f(c 2-4.m.k)

A1=-2.m + 2.m
c f(c 2-4.m.k)

A2=-2.m - 2.m

Men onderscheidt nu drie gevallen:

I Bovenkritische demping. c2t4.m.k>O

De wortels A1 en A2 zijn reeel, negatief en verschillend. Voor
de homogene oplossing uh volgt

met nag te bepalen integratie-constanten A en B. u
h

oscilleert niet.

De homogene oplossing dempt uit. (figuur 1.2)



x

A

I

3

x ( t ) =Re At +Ee At

fig. 1.2

II Kritische demping. c2+4 .m.k=O

-) t

De wortels A1 en A2 Z~Jn reeel, negatief en gelijk aan elkaar.

Voor de homogene oplossing uh volgt

met nog te bepalen integratie-constanten A en B. uh dempt uit

zonder oscillaties. (figuur 1.3)

III Onderkritische demping. 2c +4.m.k<O

De wortels A1 en A2 zijn complex met negatief reeel deel.

A1 en A2 noemt men polen. Het reeele deel van een pool A=U+n'geeft

een waarde voor de demping, u, het positieve imaginaire deel van

een pool noemt men gedempte eigenhoekfrequentie, n·

c
u=- 2.m n=

2I(c -4.m.kl

2.m

Voor de homogene oplossing uh voIgt
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x ( t ) = (R+ Bt ) e )..t

x
A

I

o~-~~===========~-~)~t==-
fig. 1. 3

uh=(A,5in(~,t)+B.COS(~.t».eu.t

set nog te bepalen integratie-constanten A en B. In dit geval dempt

uh oscillerend uit (figuur 1.4),

x
A

I

-> t'

fig. 1.4
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Opmerking: De meeste constructies zijn onderkritisch gedempt.

De homogene oplossing dempt snel uit. (inschakel-verschijnsel) De

particuliere oplossing heeft na verloop van tijd de meeste invloed.

-De particuliere oplossing.

De bewegingsvergelijking van een massaveersysteem met 1 graad van vrijheid

luidt

m.x" (t)+c.x' (tHk.x(t)=f(t)

Werk deze vergelijking verder uit en veronderstel dat f(t) een periodiek

veranderende kracht vQorstelt dan verkrijgt men met

x(t)=X".e(UI.t+o.)

f(t)=F".e Ul
• t

oftewel

1 F"
2m.W +c.UI+k
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1.2 MASSAVEERSYSTEEM MET MEERDERE GRADEN VAN VRIJHEID

1.2.1 Karakteristieke grootheden.

Trillende lineaire systemen met meer dan een graad van vrijheid z~Jn in het

algemeen te beschrijven met een stelsel polen en de daarbij behorende

eigentrillingsvormen. De polen en eigentrillingsvormen zijn complexe

getallen. Het reele deel van een pool geeft een waarde voor de demping. Het

imaginaire deel noemt men de gedempte eigenhoekfrequentie. De hoekfrequentie

waarin het systeem trilt als de krachtvector gelijk is aan nul heet

eigenhoekfrequentie. De eigentrillingsvorm geeft de amplitudo- en

faseverdraaiings- verhouding aan tussen trillende punten in een constructie

bij een krachtvector gelijk aan nul. De eigenhoekfrequenties, de

eigentrillingsvormen en de dempingsfactoren bepalen een dynamisch systeem.

Deze waarden noemt men modale parameters.

1.2.2 Beschrijving van een dynamisch model.

Een dynamisch model kan men op meerdere manieren beschrijven. Ten eerste, de

klassieke beschrijving met behulp van het eigenwaarde probleem, ten tweede de

beschrijving van het model in het Laplace-domein en ten derde de beschrijving

van het model in het frequentie-domein. Deze drie modellen zullen in dit

hoofdstuk behandeld worden.

1.2.2.1 Het klassieke model.

-Ongedempte systemen:

Beschouw een ongedempt systeem met de bewegingsvergelijking

[M] .K I
I (t)+[K] .K(t)=I(t)

( 1. 1)

[M] = massamatrix

[K] = stijfheidsmatrix

K(t) = verplaatsingsvector

£(t) = krachtvector
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m2

m1

k1

/777h77
fig. 1.5

De massamatrix stelt men als voIgt samen:

De diagon<.lCll term m. . . 11 d '
II is gelijk aan massa i in punt 1. A e an ere Clement~n

zijn geIijk aan nul.

De stijfhcidsmatrix stelt men als voIgt s~men:

De diagonaaltcrm k .. is gclijk aan de sam van de stijfheden van d~ veron
11

verbonden met punt i. Element k .. en k .. zijn gelijk aan de nCfjaticlJc
1) )1

stijfheid van de veer, die punt i en punt j verbindt.

Deze ordening voIgt uit de relaties voar de bepaling van de

kinetische en potentiele energie van het systeem. De massa- en

stijfheidsmatrix zijn symmctrisch.

Oplossen van het homogene deel levert de polen en eigentrillingsvormen.

[M] .K" (t)+[K] ·K(t)=Q

Vul veor X(t) in:

dan verkrijgt men

~(t)"'~" .e(UI.t+a)

v· (t)~, X" ~(UI.t+a)
n. W.~.L- -
X " (t)= 2 X" (W.t+C1)
~ • \J). .e

( 1. 2)
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Door voorvermenigvuldigen met [K]-1
en delen door w2 ontstaat een

eigenwaarde probleem.

De eigenwaarden bepaalt men door de determinant van de overgebleven matrix

gelijk aan nul te stellen.

det([K]-1.[M]t1/A2 .[I])=0

Deze relatie heet karakteristieke vergelijking. De eigenwaarden Ak zijn

zuiver imaginaire polen, want de demping is identiek O. De eigenvectoren ~k

zijn reeel en gelijk aan de eigentrillingsvormen. De eigentrillingsvormen

volgen uit

-1 2 a
([K] ,[M]+1/A .[I]).~.e =0

AIle eigentrillingsvormen bergt men in een matrix op.

Substitueer de eigenwaarden A en A en eigenvectoren ~ en ~ inr s r s
vergelijking (1.2),

en

2A .[M].~ +(K].~ =0r 2 r r
A .(M].~ +(K].~ =0s s s

Voorvermenigvuldigen met respectievelijk ~ T en ~ T geeft
s r

en

2 T TA .~ .(M].,II t,lI .[K).~ =0r -s :l:.r :l:.s -r
2 T T

AS'~ .[M].$ +$ .[K].,II =0r -s -r :l:.s
( 1. 3)

Transponeer de eerste vergelijking.

2 T T
Ar'~ .[M].~ +$ .(K].,h =0r -s -r :l:.s

( 1. 4)
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Trek (1.3) en (1.4) van elkaar af.

(A
52_ A 2).1\1 T. [M] .,11 =0

r -r x.5

T
Vaar A niet gelijk aan A worden de getallen ~r .[M]·~s en

T 5 r
~r .[K]·~5 gelijk aan nul. Geldt As gelijk aan Ar dan zijn de

T Tgetallen I\l .[M].$ en ~ .[K].1\l grater dan nul.-r -5 r -5

T1\J .[M] .•h =m-s x.s 5
T$ . [K] . ,II =k-s X.s 5

m noemt men de modale inertia en k noemt men de modale stijfheid.
5 s

Beschouw nu elke vervormingsvector K(t) als lineaire combinatie van de

eigentrillingsvormen. Dit levert de volgend~ transformatie

X{t)=[1\J].Q(t)

invullen en voorvermenigvuldigen met [$]T in relatie (1.1) levert

uit de vaargaande be5chouwing voIgt nu dat

en

T
[$] . [M]. [$]=[m]

[$]T. [K]. [I\l]=[k]

em] en [k] zijn diaganaalmatrices.

De bewegingsvergelijking met n graden van vrijheid kan men nu ontkoppelen in n

bewegingsvergelijkingen met 1 graad van vrijheid.

De bewegingsvergelijkingen:

em] .Q." (t)+(k] ..Q.(t)=[$]T .I(t)

( 1. 5)

Vaar mode k geldt
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Werk vergelijking (1.5) verder uit, en veronderstel ddt I(t) cen periodiek

vcr,cnderC:lde krachtvector voorste 1t. Ddn verkri j<Jt ladl ilk L

X(t)=[I\JJ .Q( t)

; ( t) =Q II • eTIJJ • t +<:1)

I (t) =I" .eW • t

" a r,,2 ~ J [ J,-1 [. JT "!.e =L4JJ.(W ·unt k J .4J .r.

ofle:wel

XII a_~{(." ,T)F")1(2~+k'. e - L \ l'.,.' ,!" .' I W • LUk · ,)k-=-1 A. ,·~z. - ' A

;::, ,:,nderkritisch gcdempte :3'1stem, n:

m2

k12

m1

c12

fig. 1.6

De beweging~v~rgelijking van cen gcdcmpt systeem is 0c1ijk

[MJ .~ I , ( t) +[ c} .R' (t) t [K J .~ (t) -, E( t )
f·l ,-,
, ,. .' I
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[M] = massamatrix

[e] = dempingsmatrix

[K] = stijfheidsmatrix

ACt) = verplaatsingsvector

ECt) = krachtvector

De dempingsmatrix stelt men op dezelfde manier samen als de stijfheidsmatrix.

Oplossen van het homogene deel levert de eigenwaarden en eigenvectoren.

[M] . :K' I Ct )+[ C] .AI Ct) +[K] .ACt) =Q

Vul vaor ~Ct) in:

dan verkrijgt men

!Ct)=!".e CUJ . t +a )

x· (t)=UJ.x".e(w.t+a)

~ I I Ct )=UJ2'.~" .e CUJ . t+a)

Het bepalen van de aplassing van dit eigenwaarde probleem is veel moeilijker

dan van het eerder besproken eigenwaarde probleem vaor ongedempte systemen.

2 a
C[M].UJ +[K]) .!". e =0

Allerlei fraaie eigenschappen, van eigenwaarden en eigenvectaren van het

eigenwaarde probleem voor ongedempte systemen, gelden niet voor gedempte

systemen. In het speciale geval, dat de dempingsmatrix met behulp van de

eigenvectoren van het ongedempte systeem te diagonaliseren valt spreekt men

van proportionele demping. De bewegingsvergelijking is dan te ontkoppelen.

Beschouw ACt) als lineaire combinatie van de eigentrillingsvormen.

lCt)=[Ijl] .2,(t)

Invullen en voorvermenigvuldigen met [1jl]T in relatie (1.6) levert
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met

[l\l]T.[M].[tlJ]=[m]

[l\l]T.[C].[l\l]=[e]

[1\l]T.[K].[IiJ]=[k]

[m] I [e] en [k] zijn

k/I M>\. It) A 1Ar, L.t 1-; ~., I

voor mode k geldt

diagonaalmatrices.
. VvI.. 'N, /AM, [hi~· ",,'~

£v,.. II'''' Iv0. IIv {;o"'/' r"'v., ~I 1 .

[m] .Q" (t)+[c] .Q' (t)+[k] .Q(t)=[I\l]T .F(t)- - - -

Werk deze vergelijking verder.uit en veronderstel dat I(t) een periodiek

veranderende krachtvector voorstelt. Dan verkrijgt men met

X(t)=[l\l].Q(t)
Q(t)=Q" .e(w.t+a.)

l(t)=!" .ew
.
t

!" .eC1=[I\l]. (w2 . [m]+w. [c]+[k]) -1 . [l\l] T .E'

oftewel

In alle andere gevallen zal men met behulp van ingenieuze methoden de

bewegingsvergelijking moeten oplossen. , Duncan heeft een speciale methode

ontwikkeld. Hij stelde voor om de vergelijking

[M] .K' (t)-[M] .K' (t)=Q

bij de bewegingsvergelijking
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[M] .K" (t)+[C] .X' (t)+[K] ·K(t)=f(t)

op te tellen. Hierdoor ontstaat de volgende relatie

met

(CJ

[MJ
(MJ I{X' (t) 1+
(OJ X" (t)J

(KJ

[OJ

[AJ =

[BJ =

I(t) =

verkrijgt men

[C] [MJ

[M] (OJ

[KJ [OJ

[0] -(M]

tX(t) ~ en ~(t) =
\ ~(t)]x' (t)

(AJ.I' (t)+[B].I(t)=~(t)

( 1. 7)

Oplossen van de homogene vergelijking levert de eigenwaarden en eigenvectoren.

[AJ.I'(t)+(B].I(t)=Q

Vul voor !(t) in: !(t)=.!".e(W.t+C1)

!'(t)=w.Y".e(W.t+C1)

([AJ .w+[B]) .1". eC1=O

Door voorvermenigvuldigen met [B)-1 en delen door w ontstaat een

eigenwaarde probleem.

([B] -1. [AJ+1 /w. [I]) .1". eC1=O
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De eigenwaarden bepaalt men door de determinant van de overgebleven matrix

gelijk aan nul te stellcn.

det([B]-1.[A]+1/A.[I])=0

Deze relatie heet karakteristieke vergelijking. De eigenwaarden zijn complexe

polen. Van een pool is het reele deel een maat voor de demping, het positieve

imaginaire dee1 noemt men gedempte eigenhoekfrequentie. De eigenvectoren zijn

imaginair en gelijk aan ~
-k' De eigenvectoren volgen uit

-1 a
( [B) . [A] +1/A. [ I]) . ~. e :::0

Aile eigenvectoren bergt men in een matrix op.

Op dezelfde manier als bij het ongedempte systeem kan men bewijzen dat [a] en

[b] diagonaalmatrices zijn.

T
[~] . [A]. [tlJ]=[a]

[tlJ]T. [B). [~]=[b]

Beschouw nu elke vervormingsvector X(t) als lineaire combinatie van de

eigenvectoren. Dit levert de volgende transformatie

Y(t)=[tlJ].R(t)- -
Invullen en voorvermenigvuldigen met [~]T in relatie (1.7) levert

De bewegingsvergelijking met n graden van vrijheid kan men nu ontkoppelen in n

bewegingsvergelijkingen met 1 graad van vrijheid.

[a] .R' (t)+[b] .R(t)=[tlJ]T .P(t)- - -
( 1. 8)
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voor mode k geldt

Werk vergelijking (1.8) verder uit en veronderstel dat £(t) een periodiek

veranderende krachtvector voorstelt. Dan verkrijgt men met

l(t)=[ljJ] .!(t)

!.(t) =!t" .e (w. Hel)

! (t) =,E." .ew . t

oftewel

Vul een matrix [1J met de eigenwaarden op de diagonaal. De volgende relaties

kunnen nu afgeleid worden.

-1
[1J=-[a] . [bJ

[Ijl] = [~J

[~]·["d

*[ ~J
* *[(3] . [1J

Elke kolom van [~J stelt een eigentrillingsvorm veer. met

'l.."

krijgt men

= f K" } enl w.!,'

t" =

n
1:

k=1
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1.2.2.2 Het model beschreven in het Laplace-domein.

Ga uit van een bewegingsvergelijking voor een viskeus gedempt systeem met

meerdere graden van vrijheid.

[M] .K" (t)+[C] .K' (t)+[K] .K(t)=E(t)

De matrices [M], [c] en [K] z~Jn symmetrisch. Bepaal de Laplace

getransformeerde met behulp van de Laplace integraal.

G(p)=I e-p.t.g(t).dt

Deze transformatie is een lineaire afbeelding en geldt alleen voor lineaire

systemen. De bewegingsvergelijking transformeert men van een tweede orde

differentiaal-vergelijking naar een kwadratische algebraische vergelijking.

De respons kan men nu schrijven als functie van een systeem-afhankelijke term

en een van een ingangssignaal-afhankelijke term.

( [M] . p2+[C] . p+ [K] ) .!" (p) =F" (p)

( 1. 9)

[M] = massamatrix

[C] = dempingsmatrix

[K] = stijfheidsmatrix

K"(p) = Laplace-getransformeerde verplaatsingsvector

E"(p) = Laplace-getransformeerde krachtvector
p :;:: Laplace parameter

Bij deze transformatie veronderstelt men dat de verplaatsing en de snelheid

van het systeem op tijdstip t=O gelijk is aan O.

K' (O)=K(O)=O

Opmerking:

Deze afleiding geldt ook voor het ongedempte en het proportioneel gedempte

systeem.
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Men kan schrijven

met

Verder uitgewerkt

[BCp)].X"(p)=["Cp)

[B(P)]=C P2.[M]+P.[C]+[K])

!"(P)=[B(P)]-1.!"Cp)

E' Cp) == [H Cp) ] .!,t Cp)

De inverse van [BCp)], [BCp)]-1, noemt men transfer-functie-matrix of

overdrachtsmatrix. [B{p)] en [H(p)] zijn systeem-afhankelijke matrices in het

Laplace-domein. [HCp)] kan men met behulp van de regel van Cramer bepalen.

I

;, i~" . t
(,', '.' ,~\ OJ >L t """'[H{p) ]=[B(p) ]-1=[D(P) ]/det[B(p)]

[D(p)] is een matrix, welke ontstaat door voor elke term van [BCp)] de

onderdeterminant te berekenen, de termen, waarbij de sam van de indices oneven

is, te vermenigvuldigen met -1 en te transponeren. De waarden voor p,

waarvaor de noemer gelijk is aan nul, noemt men polen (Ak ).

det[B(p)]==O

Deze vergelijking heet karakteristieke vergelijking. Veronderstel een

onderkritisch gedempt systeem. De polen stellen dan complexe getallen voor.

Van een pool is het positieve imaginaire dee1 de gedempte eigenhoekfrequentie,

het reele deel een maat voor de demping. Deze polen komen voor in

geconjugeerde paren. Vaor [H(p)] kan men schrijven

Co = constante

Ak == pool
*Ak = geconjugeerde pool

Na partieel breuksplitsen krijgt men
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h

[H(p)]= fi * *
k=1((R]k/(cO·(p-Ak»+[R]k /(CO·(p-Ak »)

(1.10)

[R]k is de residumatrix bij mode k. De eigentrillingsvormen voor mode k

bepaalt men uit de residumatrix [R]k' Elke rij of kolom stelt de

eigentrillingsvorm van mode k voor. nit kan men als voIgt bewijzen.

-1[H(p)]=[B(p)] =(D(p)]/det[B(p)]

Vermenigvuldigen met de determinant van [B(p)] en voorvermenigvuldigen met

matrix [B(p)] geeft

-1
det[B(p)]. [B(p)]. [B(p)] =[B(p)]. [D(p)]

Hieruit voIgt

det[B(p)].[I]=[B(p)].(D(p)]

In elke pool geldt det[B(Ak)]=O. Men kan nu schrijven

Elke kolom van [D(Ak)] is dU5 een oplossing van het homogene deel van het

stelsel

[B(p)].X"(p)=E"(p)

en is afgezien van een constante factor, gelijk aan de eigentrillingsvorm ~k

behorende bij pool Ak . Vanwege de symmetrie in [M], [C] en [K] geldt dit

ook voor elke rij van [D(Ak)]. De transfer-functie-matrix [H(Ak )] en de

residumatrix [R]k zijn op enkele constante factoren na gelijk aan [D(Ak )]·

Elke rij of kolom van de transfer-functie-matrix of elke rij en kolom van de

residumatrices bepaalt en bepalen de eigentrillingsvormen van het systeem.

Relatie (1.10) herschreven levert

!" (p)=
n
[

k=1

(1.11)
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1.2.2.3 Het model beschreven in het Frequentie-domein.

Ga uit van een bewegingsvergelijking voor een viskeus gedempt systeem met

meerdere graden van vrijheid.

[M] .K' I (t)+[C] .K' (t)+[K] .K(t)=[(t)

Transformeer de bewegingsvergelijking naar het Frequentie-domein met behulp

van de Fourier integraal

G(w)=! e-i
w.t.g(t).dt

Deze transformatie is een lineaire afbeelding en geldt alleen voor lineaire

systemen. De getransformeerde bewegingsvergelijking wordt gelijk aan

(_w
2

. [M]+iw. [C]+[K]) .!" (w)=£" (Ul)

[M] = massamatrix

[C] = dempingsmatrix

[K] = stijfheidsmatrix

K"(w) = Fourier-getransformeerde verplaatsingsvector

["(w) = Fourier-getransformeerde krachtvector

Ul = hoekfrequentie

Analoog aan de afleiding bij de beschrijving van het model in het

Laplace-domein kan men afleiden

Hieruit blijkt dat als de beschrijving in het Laplace-domein bekend is, de

beschrijving in het Frequentie-domein verkregen kan wor~en door p=iw in

vergelijking (1.11) te substitueren.
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1.3 Algemene formules

Pool Ak is een complex getal.

=
=

een maat voor de demping van de k-de mode

de gedempte eigenhoekfrequentie van de k-de mode

'!'

De ongedempte eigenhoekfrequentie wOk 15 gelijk aan de '~~t€ van pool ~k'

De eigenfrequentie is gelijk aan de eigenhoekfrequentie gedeeld door de factor

2.n.

f=w/2.n

De dempingsverhouding ~k is gelijk aan het reele deel van pool Ak gedeeld

door de ongedempte eigenhoekfrequentie.
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2. BEREKENING VAN GEVOELIGHEDEN VAN DYNAMISCHE SYSTEMEN

2.1 DE THEORIE DER TOEGEVOEGDE STRUKTUREN

De theorie der toegevoegde strukturen levert een zeer gemakkelijke en

efficiente methode voor het gevoeligheidsonderzoek van lineaire en niet

lineaire strukturen. Na analyse van de gegeven en toegevoegde strukturen kan

men de gevoeligheden met eenvoudige formules bepalen. Bij lineaire

strukturen, welke hier behandeld worden, volstaat de analyse van de gegeven

struktuur.

De theorie der toegevoegde strukturen berust op enkele energiestelllngen.

Deze stellingen zullen eerst afgeleid worden. Formules voor het berekenen van

de gevoeligheden van de saepelheidsmatrix, met behulp van de theorie der

toegevoegde strukturen, worden in de daaropvolgende paragraaf uitgewerkt. Als

laatste berekent men uit de afgeleide formules de gevoeligheden van

eigenhoekfrequenties, dempingsfactoren en eigentrillingsvormen voor een

verandering van massa, demping of stijfheid.

2.1.1 Energiestellingen.

2.1.1.1 De energiestellingen.

De uitgebreide energiestellingen zijn gegroeid ult de stelling van Tellegen en

de stellingen der virtuele en komplementaire arbeid.

(

,---------- -- --1
I • I

I
I
I
I
I
1
IL J

JP.2. I IPI-I
I

1011 I
I

l

I" ' , i ' ' , I 'I',-__L..:..'__:' ,
I I

I
I
I
I
I
I
IL ..J N

IP'1 I - 1P1- -
I

.
I I IQI

I
I
I --

{Q'

fig. 2.1 a en b

Veronderstel een gegeven en een toegevoegde struktuur, bestaande uit een

deelstruktuuI waarop een transformatie uitgevoerd werd. In deze figuur

stellen \PI en IQI de karakteristieke grootheden van de gegeven deelstruktuur,

Ipl I en IQ'I de karakteristieke grootheden van de gegeven deelstruktuur,
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waarop een transformatie uitgevaerd werd, \Q 1 en IP
I de karakteristieke

~ ~

grootheden van de toegevoegde struktuur en IQ'I en IP'I de karakteristieke

grootheden van de toegevoegde struktuur, waarop een transformatie uitgevoerd

werd, vaor. In mechanische systemen stelt IPI een krachtvector en IQI een

verplaatsingsvectar vaar.

De transformaties berekent men met de matrices IAI en IBI

IQ\=IAI.IQ'1

IPI=1 B1.1 P' I

!)

Vaar de energie van de gegeven struktuur kan men schrijven

T \
=\PI .IQI "* t

I

Na transfarmatie verandert dus de in de gegeven struktuur aanwezige energie

niet.

Voor een gegeven struktuur met meerdere deelstrukturen geldt

TnT
IPI .IQI= 1: (IPl k .IQl k )

k=1

Na transformatie

IP'IT.\Q'I= ~ (IPI T. 1Q1 )
k=1 k k

Oftewel de totale energie van de gegeven struktuur is gelijk aan de sam van de

energieen van de deelstrukturen binnen het systeem.

2.1.1.2 De uitgebreide energiestellingen.

Beschouw nu de toegevoegde struktuur. Hiervoor gelden de volgende

transformaties
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\QI-I" ~
- fi I . IQ' I

~ ~

lPI=lBI.IP~1

Indien er een identieke operatie op een gegeven en een toegevoegde struktuur

uitgevoerd wordt, zijn de transformatie matrices van beide strukturen aan

elkaar gelijk.

IAI=IAI en IBI=IBI

Men kan nu afleiden dat

Voor een toegevoegde en een gegeven struktuur met meerdere deelstrukturen

geldt

T ~ n T ~

IPI .IQI= [ (IPl k .IQl k )
k=1

Na transformatie

Met behulp van deze afleiding kan men ook aantonen dat

2.1.1.3 De uitgebreide energiestellingen van een verstoorde struktuur.

De theorie der toegevoegde strukturen st~unt op de uitgebreide

energiestellingen voor een verstoorde struktuur. Een verstoorde struktuur is

een struktuur, waarin minstens een der parameters gewijzigd werd. Beschouw de

struktuur N (figuur 2.2a). Wordt minstens een parameter R. in R.+dR.
~ ~ ~

omgezet dan verkrijgt men de verstoorde struktuur N+dN (figuur 2.2b). Naast

deze struktuur wordt een toegevoegde struktuur beschouwd. De toegevoegde

struktuur N is op dezelfde wijze opgebouwd als de strukturen N en N+dN en
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.
N
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r----------..,
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IPI , IPI- -r
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r-----------..,
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I
.

Dan verkrijgt men

fig. 2.2 a, b en c

bezit overeenstemmende transformatiematrices.

energiestelling toe op N en A en N+dN en N

Pas de uitgebreide

(2. 1)

(2. 2)

(2. 3)

en

(2. 4)

Trek relaties (2.1) en (2.3) en (2.2) en (2.4) van elkaar af. Hieruit voIgt

(2. 5)

(2. 6)

of
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In het algemeen geldt

\P'IT. d1Q 'I= ¥ (IPlkT.d\QI )
k=1 k

2.1.2 De gevoeligheden.

2.1.2.1 De doelfunktie.

De doelfunktie is een maat voor de afwijking tussen het werkelijk en het

gewenst gedrag van een struktuur. Om de meest geschikte waarden voor de

parameters op te sporen kan men een herhaalde analyse toepassen. De meest

doeltreffende itteratiestappen kunnen dan met 'behulp van de

gevoeligheidsanalyse bepaald worden. Veronderstel de struktuur volgens

onderstaande figuur.

. -'PI

IQI

r------ -------1
I I

I
I
I
I
I,
I
I
I

I ''- J

1.0;1

fig. 2.3

De ingangsveranderlijken worden met bronnen aangeduid. Als

ingangsveranderlijken heeft men

\P'l x de aangelegde doorheen grootheden

IQ'l x : de opgelegde overheen grootheden

De uitgangsveranderlijken zijn

IP'l y de geleverde doorheen grootheden
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de optredende overheen grootheden

Een doelfunktie is een scalaire funktie, die groter dan of gelijk aan nul is

en een absoluut minimum bereikt als aan het gestelde doel voldaan wordt.

Noemt men

\P'I de gewenste doorheen grootheidy

10' Iy de gevraagde overheen grootheid

IWl q de diagonaalmatrix van de gewichtsfactoren der overheen

grootheden

IWl p de diagonaalmatrix van de gewichtsfactoren der doorheen

grootheden

dan kan de doelfunktie gedefinieerd worden als

1
. I

i

to.5 . (l P I I -I P' I ]T* . IWI. [I p I \ -115 ' I ]
y y p y y

(2. 7)

De gewichtsfactoren zlJn reele getallen, die het be lang van elk van de

uitgangsvariabelen aangeven. Hun eenheden worden zodanig gekozen dat de

doelfunktie de dimensie energie krijgt. De uitgangsveranderlijken van een

struktuur zijn een funktie van de ingangsveranderlijken en een aantal

parameters. Deze parameters, struktuurparameters genoemd, kunnen in een een

kolom matrix IRI samengebracht worden. Uit relatie (2.7) voIgt onmiddellijk,

dat de doelfunktie eveneens van de ingangsveranderlijken en

struktuurparameters afhankelijk is. Men mag dus schrijven dat

2.1.2.2 De gevoeligheid van de doelfunktie.

Om de gevoeligheden te berekenen wordt een toegevoegde struktuur ingevoerd.

De toegevoegde struktuur zal de gevoeligheidsanalyse eenvoudig maken.

Veronderstel dat figuur (2.4a) de gegeven en figuur (2.4b) de toegevoegde
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r----------- -,
IPXI :

1P1

I
IL.. ~ N

fig. 2.4 a en b

,---------- ---,

~:

I

I
L ..J tV

struktuur voorstelt. Beide strukturen bezitten overeenstemmende

transformatiematrices. De gevoeligheid van de doelfunktie

/ tlillJ '11/,4 ' ~. l,d r u).1' IiV--'-A Irk. 1

d-r:(Riq[ IQ' I T1:
\~j Y-I ~ I \ y] . IWIq' d IQ' Iy)

+RE([\P ' \ -IP' I ]T* .IW\ dlP'1 )y y p' y

en geschreven als funktie van Ip l Ix' IQ' Ix en IRI

(2. 8)

IGl r , IGl p en lGl q stellen gevoeligheidsmatrices voor.

Gelijk stellen levert

RE ( [ Ip I I - I~ I I ]T1: . 1WId IP I I )::
y y p' y

(2. 9)

Past men de uitgebreide energiestelling voor een verstoorde struktuur toe op

de gegeven en toegevoegde struktuur, dan vindt men met behulp van relatie

(2.5) en (2.6)
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Trekt men deze van elkaar af en neemt men het reele deel dan voigt

(2.10)

Veronderstel dat de ingangsveranderlijken van de toegevoegde struktuur voldoen

aan

- *Ipl I =!WI .[IQ ' I -IQ'I ]x q y y
(2.11)

- *IQ I I =-1 wI. [ Ip I 1 -I p' 1 ]x p y y
(2.12)

en dat de overdrachtsmatrix gelijk is aan

IS!=3IQI/3IPI of IKI=3IPI/3\QI
(2 . 13 en 2. 14 )

waarbij

ISI ::: IQIII PI en IKI::: IPIII QI

Beschrijf de bouwelementen vaor de gegeven struktuur met de funktie

en met de funktie
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IP!=fk ( IQI r IRI)

Voor dlQI en dlPI kan men nu schrijven

d\QI=(3IQI/3\PI)T.d\PI+(3IQI/3IRI)T.dIRI

Met deze gegevens kan men formule (2.10) herschrijven.

RE([IQ'I -10'\ JT**IWI *dlQ'1 )+Y y q Y

RE ( [I P' I - IP' I ] T** IWI *diP' I )=y y p y

en

RE([IQ' \ -\0 ' 1 JT**IWI *dIQ'1 )+y y q y

RE ([ IP I I - IP' I ]T** IWI *diP' I )=y y p y

(2.15)

Met behulp van vergelijking (2.9) kan men de gevoeligheden van IGI r IGI enr q
IGI berekenen.p

~

IGI =\Q'Ip y
(2.16)

IGI =-1 pi Iq y
(2.17)
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en

(2.18)

en

(2.19)

Met behulp van de theorie der toegevoegde structuren kan men de gevoeligheden

nu als volgt bepalen:

1) Bereken de gegeven struktuur.

2) Voer een toegevoegde struktuur in. Deze

toegevoegde struktuur is als de gegeven struktuur opgebouwd en bezit

overeenstemmende transformatiematrices. Haar lineaire bouwelementen moe ten

echter aan vergelijking (2.13) en (2.14) voldoen. V
3) Aan de ingangsveranderlijken van de toegevoegde

struktuur worden de waarden gegeven in formule (2.11) en (2.12) toegekend. Vv
4) Analyseer de toegevoegde struktuur.

5) Bepaal de gevoeligheden met behulp van de ver

gelijkingen voor IGl r • IGl q en IGl p '

2.1.2.3 De gevoeligheden van de soepelheidsmatrix.

Indien de bouwelementen van de beschouwde struktuur lineair zijn, kan men het

gevoeligheidsonderzoek nag aanzienlijk vereenvoudigen. Een analyse volstaat

am de wiskundige modellen van de gegeven en toegevoegde struktuur te bepalen.

Veronderstel we~r een gegeven en een toegevoegde struktuur beide bestaande uit

een deelstruktuur, waarop een transformatie uitgevoerd werd. Als

ingangsveranderlijken neemt men de doorheen grootheden IP' I en IP' I en dex x
overheen grootheden IQ'I en IQ'I . De gevoelighei~ van dey y
soepelheidsmatrix bepaalt men met behulp van het afgeleide schema.

1) Voor de gegeven struktuur geldt

I P I = 1K I . IQI en lQI =1 s 1.1 P I
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I
I

IQj

IQ

fig. 2.5 a en b

IKI stijfheidsmatrix

\SI soepelheidsmatrix

Voor de getransforrneerde variabelen kan men schrijven

IP'I x IP' I, I
IP'] 2

(2.20)

en neem aan

IQ'I y
:= IQ I I, I==

IQ'I 2

IQ I I I
IQI

(2.21)

en

\

IQ' I, \
lQ'1 2

IS' 112

IS'I22 liP' 11 I
IP'I2

(2.22)

2) De lineaire bouwelementen van de toegevoegde struktuur

voldoen aan de vergelijkingen

IK1==3\PI/3IQI

Isl=3IQ!/oIPI
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met

IPI=IKI.IQi

voIgt

Men kan ook bewijzen dat

lQ I=I51. IPI

(2.23)

3) De ingangs'reranderIijken van de toegevoegde struktuur

stelt men gelijk aan

- *IQ'I =-\WI [lP'1 -IP'I ]x p y y

4) De toegevoegde st~uktuur kan men beschrijven met de

volgende formules

IPI=IKI.IQI

Voor de getransformeerde variabelen kan men schrijven

(2.24)

(2.25)

1P' 1x

Neem aan dat

IQ'I y

=

:::

IP'I
~ 1

IP'I 2

IQ'I
~ 1

IQ'I 2

= \Q'I
IQI

(2.26)
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(2.27)

IQ, \
1

~

IQ' \ 2

= Ipl I
~ 1

1p '1 2
(2.28)

dan is met formule (2.23)

IQ'I
~ 1

IQ'I 2

= 15' I T
11

15' I T
12

15 ' \ T
21

\ S' I T
22

\P'I
~ 1

Ipl I
2

vt

5) Verdere aannam~.

jW\ =101p IWI =111q IQ'I =101y

6) Toepassen van formule (2.8)

o"'(loR =REIGI Tm r

levert met

~

IGI r =- (aIPIIa\RI ) . IQI

en

IP\=IKI·IQI

dat

(2.29)

Na het invullen van de formules (2.20) tot en met (2.28) in (2.29) verkrijgt

men

~ = RE - IQ' \1 il'* [1 5 ' 112 011< I

aRm IQ'I 2 15 '1 22 oRm
IS' I ~T21
Is 'I 2

IP' I 1
IP'I 2

(2.30)
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Naast de gevoeligheden van de doelfunktie kan men nu eveneens de gevoeligheden

van de elementen van de stijfheidsmatrix of soepelheidsmatrix bepalen. Men

gaat uit van de doelfunktie

"'(=0.5 . [ IQI I I *
y- ~'l ]T .IWI .[IQ'I -IO'l

y
]

y q y

+0.5. [ 1p' 1 -I P' I ]T* . 1WI. [l P' I _I PI I ]
y y p y y

Na het vereenvoudigen van de formule en na partiele differentiatie naar R
m

voIgt

IQ ' I ['*
= RE - 1

IQ'I 2

a
aRm

IQ'I 1
IQ'I 2

(2.31)

Gelijkstelling van vergelijking (2.29) en (2.30) levert

a .11Q' 1 1

aR~IQ' 1 2

= I P' 1 1
1pi 1

2
(2.32)

Breng vergelijking (2.22) in het linkerlid

~ IIS'I 11 1
5

'1 12
aRm IS I 121 15' 122

= 15' I 12 ~ II 5 ' 1211T
15 '1 22 aRm IS' \22

Deze uitdrukking geldt voor elke willekeurige deelmatrix 151 . Heeftvw
parameter Rm aileen invloed op de deelmatrix IKl ll van IKI dan wordt de

relatie vereenvoudigd tot

Opmerking

vw: v aantal rijen, w aantal kolommen

(2.33)



35

Relatie (2.33) kan men ook rechtstreeks uit de energievergelijking afleiden.
\II.

Met de gegeven aanname~ is vergelijking (2.15) te vereenvoudigen tot

A B

Deel A komt overeen met formule (2.31). Deel B komt overeen met formule

(2.29). Gelijkstelling van deel A aan deel B komt overeen met gelijkstelling

van vergelijking (2.30) en (2.31).
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2.2 De gevoeligheden van eigenhoekfrequenties, dempingsfactoren

en eigentrillingsvormen.

De formules voor de berekening van de gevoeligheden van de soepelheidsmatrix

voor lineaire strukturen kan men gebruiken bij het berekenen van de

gevoeligheden van eigenhoekfrequenties r dempingsfactoren en

eigentrillingsvormen van trillende constructies. De uiteindelijke relaties

voor de gevoeligheden van eigenhoekfrequenties, dempingsfactoren en

eigentrillingsvormen zijn in een zodanige vorm gegoten dat zij als invoer

informatie nodig hebben over het dynamische gedrag van een systeem. Deze

informatie krijgt men met behulp van "modale" analyse apparatuur of met behulp

van een narekenbaar massaveersysteem. De invoer bestaat uit de

eigenhoekfrequentie in radialen per seconder de bijbehorende dempingsfactor in

radialen per seconde en de eigentrillingsvormen opgeslagen in een

residumatrix. Bet punt van een constructie, doorgemeten met behulp van

"modale" analyse apparatuur, met de maximale gevoeligheid is de plaats in de

trillende constructie, waar een verandering van massa, demping of stijfheid

het meeste effect heeft op zijn modale parameters.

2.2.1 Afleiding formules.

De bewegingsvergelijking in het frequentie-domein van een willekeurige

constructie is gelijk aan

(-w2. [M]tiw. [C]t[K]) ..!" (w)::F" (w)

(2.34)

[M] :: massamatrix

[e] :: dempingsmatrix

[K] :: stijfheidsmatrix

]f." (w) :: Fourier-getransformeerde verplaatsingsvector

I" (w) :: Fourier-getransformeerde krachtvector

De verplaatsingsvector kan oak geschreven worden als funktie van een

systeem-afhankelijke term en de krachtvectar.
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eigentrillingsvorm van de k-de mode

pool

uk+iflk
gedempte eigenhoekfrequentie

dempingsfactor

constante

IS'I

Deze relatie tranformeert men naar

(2.35)

De constante Co valt weg (cO=1). 1"k is de ongenormaliseerde

eigentrillingsvorm van de k-de mode. De soepelheidsmatrix is gelijk aan het

quotient van de overheen grootheid en de doorheen grootheid. De

stijfheidsmatrix is gelijk aan het quotient van de doorheen grootheid en de

overheen grootheid. In mechanische strukturen stelt de verplaatsing de

overheen en de kracht de doorheen grootheid voer. Voor de soepelheidsmatrix

voigt uit formule (2.35).

n * *= k;,(!S'lk/(iw-Ak)+IS'l k /(iW-Ak )

met IS'I = $" 1\1" Tk - k'- k

IS' 'k de residu matrix van de k-de mode. Voor de stijfheidsmatrix volgt uit

formule (2.34)

IKI=-w 2.[M]tiw.[C]t[K]

Voor de, bij de toepassing van de formule voor de gevoeligheid van de

soepelheidsmatrix, benodigde deelmatrices ISl vw en IKl ll vindt men

15 ' 1vw = n * *[ (\S'l k !(iw-Ak)+ls'l k !(iW-Ak ))
k=' vw vw
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met IS' Ikvw =
~" ,I," T

vk'~ wk

,h" = de eigentrillingsvorm van v punten van de k~de mode.Y vk

De deelmatrices [M]ll' [el ll en [K]ll bestaan alleen uit elementen welke

door R beinvloed worden.
m

Partiele differentiatie van de deelmatrix naar parameter R
m

levert

n n
01 S' I = r: '~kvw +

[ IS'lkvw'~_vw k=1 k=1oR (iw-,\) oR (iW-A
k

) oRm m m

n 'I: n 'I:

+ r: .0 IS' Ik + [ IS' IJJ1W .~k=1 '1:__ vw k=1
(iW-Ak ) oR (iW-Ak

) oR
m m

Met behulp van de formule voor de gevoeligheid van de soepelheidsmatrix

ontstaat een tweede vergelijking

015 ' I_vw
aRm

Na enkele bewerkingen (zie bijlage I) volgt:

-De gevoeligheden van eigenhoekfrequenties, dempingsfactoren en

eigentrillingsvormen opgeslagen in residumatrices als parameter R alleen
m

massamatrix [M]ll beinvloedt.

~.[I]

oR
m

i} IS' Ik_ vw
ORm

=

(IS' Ikv1·oCM]ll' IS' Im1w
oR

m
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+1 S' I
mv1. 0[M] 11 . IS' I )

-- kIw
oR

m

(2.36)

-De gevoeligheden van eigenhoekfrequenties, dempingsfactoren en

eigentrillingsvormen opgesiagen in residumatrices als parameter Rm aIleen de

dempingsmatrix [C]ll beinvloedt.

~kvw =
oR

m

*( IS'lkvl·o[C]ll·IS'lmlw
oR

m

(2.37)

-De gevoeligheden van eigenhoekfrequenties, dempingsfactQren en

eigentrillingsvormen opgeslagen in residumatrices als parameter Rm aIleen de

stijfheidsmatrix [K]ll beinvloedt.
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-IS' I -1 , ,
kvw . Is Ikv1·o[K]11' \S Ik1w

oR
m

n
o~kVW = - m~l __

aRm m~k Ak-Am

( ,s' 1k v1 . a[K] 11 . IS' 1mlw

ClR
m

(2.38)
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2.2.2 de uitgewerkte formules.

Met behulp van een computerprogramma kan men indien de juiste invoer

aangeboden wordt de gevoeligheden van eigenhoekfrequenties r dempingsfactoren

en eigentrillingsvormen berekenen. De voorgaande formules moeten VOGr het

gebruik in een computerprogramma geschikt gemaakt worden. In deze paragraaf

bepaalt men eerst de eigentrillingsvormen uit de residumatrix. Ten tweede

werkt men de relaties voor het berekenen van de verschillende gevoeligheden

verder uit. De soepelheidsmatrix wordt gegeven door

Elke submatrix van 15'1 wordt gegeven door

\5' I =vw
n * *[ (IS' Ik /(iw-'Ak)+IS' I

k
!(iw-t..k ))

k=1 vw vw

metiS I I = ~" .$ " Tkvw vk - wk

Voor de eigentrillingsvormen kan men schrijven

\jl" 1k
1jJ" =- vk

en

,I. " T_[.1. " .1. " ]
~ wk - • 1k' "'f 'f ·f. wk

De residumartrix krijgt de volgende vorm

IS' I =kvw
$" $"vk' wk

De inverse van IS' Ikvw kan aileen bepaald worden als IS' lkvw niet

singulier is, Elke kolom en rij van de residumatrix IS' Ikvw bepaalt de
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eigentrillingsvormen van het systeem. IS'I
kvw is dus aileen regulier als

\5' Ikvw een 1 bij 1 matrix voorstelt. De inverse van IS' Ikvw waarbij v

en w gelijk zijn aan 1

IS' Ik11 en 15'Ik11 stellen een rij en kolom matrix voor.

I5 , I -[,I... ,I." ,I." .1." ]k11- '+' 1k . '+' 1k r • , • , • r • I'+' 1k . '+' lk

en

De pool Ak is gelijk aan

De gevoeligheden van eigenhoekfrequenties en dempingsfactoren als parameter

Rm aIleen de massamatrix [M]ll beinvloedt.

~.[I]

dRm
(2.39)

De massamatrix is een diagonaalmatrix

[M] 11 =

o

o

o

o

o
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De parameter R
m kan o.a. massa 1 tot en met massa 1, de dichtheid van massa

1 tot en met massa 1 of het volume van massa

computerprogramma neemt men aan dat R
m massa

tot en met 1 zijn. In het

tot en met massa 1 voorstelt.

O[M]ll/oRm wordt dan een matrix waarbij aIle elementcn nul zijn, behalve

dieelementen die een funktie zijn van Rm. o[M]ll/oRm wordt dan geIijk

aan 1. Invullen van alle gegevens in formule (2.39) lev~rt

dus

~ =~+i~
oR oR oRm m m

= ( +. )2 .I," ,I. "- uk lnk .0/ mk'o/ mk

De gevoeligheden van eigentrillingsvormen als parameter Rm alleen de

massamatrix (M]ll beinvloedt.

~kvw =
oR

m

(IS'lkvl·o[M]U·IS'lmlw
oR

m

(2.40)

Invullen van aIle gegevens in formule (2.40) levert
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oRm
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2 ( +. ) .1," .1." .1." ,I."- . Uk lllk .'\' 1k''\' hk''l' hk''l' 1k

Voor de afgeleide van de eigentrillingsvorm l\J"hk naar oRm voIgt

De gevoeligheden van eigenhoekfrequenties, dempingsfactoren en

eigentrillingsvormen als parameter Rm de dempings en stijfheidsmatrix [C]ll

en [K]ll beinvloedt, berekent men met de relaties (3.37) en (3.38). Zoals

bij de massamatrix kan men ook deze relaties verder uitwerken door de polen en

residumatrices erin in te vullen. Hier wordt volstaan met het geven van de

afgeleide van de demping~en stijfheidsmatrix naar een parameter Rm, De

dempingsmatrix is een symmetrische matrix.

p
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t -c1ln=1 c1n -c12 -cn

1
-c21 I: c

n=1 2n

[C]n=

1
I: c -c l - 1ln=1 1-1n

1
-c11 -cll - 1

[ c
n=1 In

c .. = een waarde vaor de demping van de demper, die
~J

punt i met punt j verbindt.

cii = een waarde vaor de demping van de demper, die

punt i verbindt met de vaste wereld. De stijfheidsmatrix is op dezelfde

manier opgebauwd

1
[ k

n=1 1n

[K]n=

I
[ k

n=1 1-1n

k.. = een waarde vaar de stijfheid van de veer, die
~J

punt i met punt j verbindt.

kii = een waarde voar de stijfheid van de veer, die

punt i verbindt met de vaste wereld. In het computerprogramma neemt men aan

dat Rm de dempingscanstante van de dempers of de veerstijfheid van de veren

voorstelt. oCC]ll/oRm en o[K]ll/oRm worden dan symmetrische

matrices, waarbij aIle elementen nul zijn, behalve twee elementen op de

diagonaal en twee elementen waarvan de rij of kolom de rij van een der

diagonaal elementen en de kolom of rij de kalom van het andere diagonaal

element vaorstelt. De elementen op de diagonaal zijn gelijk aan 1 de twee

andere gelijk aan -1. In het geval dat R de dempingscanstante van de
m
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dempers of de veerstijfheid van de veer welke verbonden zijn met de vaste

wereld voorstelt bestaat er aIleen een element ongelijk nul op de diagonaal.

Men onderscheidt nu twee gevallen:

Geval 1

o

o[C]u
---
a Rm

o
o

1
waarbij o( [c· lIaR =1 en

n=1 1.n m

o

o[K] 11
a-R=

m
o
o

1
waarbij o( [ k. l/oR =1

n=1 1.n m

Geval 2

o

o

o

-1

o
o

o

o
o

o

o
o

o
o

-1

o

1 1
waarbij o( [c. lIaR =1, a{ 1: c. )/aR =1 en o{c .. )/aR =-1 en

n=1 1.n m n=1 In m 1.J m
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3 [K] 11
-:
3 Rm

0 -1

0

47

o
-1 0

o

1 1
waarbij 3( [ c' )/3R =1, 3( [ c

J
' )/3R =1 en o(k, ,)/3R =-1

n=1 1n m n=1 n m 1J m
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3. DE PROGRAMMA'S

In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden van het hoofdprogramma toegelicht en

de routinebeschrijvingen en de flowcharts van de routines, welke de

gevoeligheden van polen en eigentrillingsvormen berekenen voor een verandering

van massa, demping en stijfheid, gegeven. Deze routines vormen een onderdeel

van het hoofdprogramma. De invoer voor deze deelprogramma's wordt in het

hoofdprogramma gegenereerd. Het hoofdprogramma stelt de invoer samen aan de

hand van de door de analyzer berekende waarden en de door de gebruiker

opgegeven waarden of aan de hand van de door de gebruiker opgegeven waarden.

In het laatste geval berekent het programma zelf de modale parameters van een

massaveersysteem met maximaal vier vrijheidsgraden.

3.1 HET HOOFDPROGRAMMA

Het hoofdprogramma kan niet aIleen de gevoeligheden van polen en

eigentrillingsvormen voor een parameter verandering van een doorgemeten

systeem berekenen, maar ook van een door de computer berekent massaveersysteem

met maximaal vier vrijheidsgraden. Het totaal aantal mogelijkheden, welke het

programma biedt is gelijk aan veertien. Deze zullen in deze paragraaf kort

behandeld worden.

- 1) Inlezen en sorteren (reeel).

De meetgegevens komende van een analyzer worden via een HP terminal

overgezonden naar de PRIME computer .. De gegevens bestaan uit polen en

imaqinaire residuen. De residuen verwerkt men zodanig, dat men een matrix met

eigentrillingsvormen overhoudt. De polen slaat men op in een tweede matrix.

Deze twee matrices dienen onder andere als invaer vaor de programma's! welke

de gevoeligheden van de modale parameters voor een verandering van massa,

demping of stijfheid berekenen.

- 2) Inlezen en sorteren (complex).

Deze mogelijkheid is nog niet operationeel.

- 3) Inlezen en sorteren (progjos).

De gegevens komende van het curve-fit programma van Jos van Heck bestaan uit

polen en complexe residuen. De residuen verwerkt men zodanig, dat men een

v
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~.>(;vt", VVI
~ r--ri ~-Cw\

?
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matrix met eigentrillingsvormen overhoudt. De polen slaat men op in een

tweede matrix. Deze twee matrices dienen .onder andere als invoer voor de

programma's, welke de gevoeligheden van de modale parameters voor een

verandering van massa, demping of stijfheid berekenen.

- 4) Massa_gevoeligheden.

De gevoeligheden van polen en eigentrillingsvormen voor een verandering van

massa worden berekend, volgens de theorie uit hoofdstuk 2. Als invoer dienen

o.a. twee matrices komende van "Inlezen en sorteren".

- 5) Qemper_gevoeligheden.

De gevoeligheden van polen en eigentrillingsvormen voor een verandering van

demping worden berekend, volgens de theorie uit hoofdstuk 2. Als invoer

dienen o.a. twee matrices komende van "Inlezen en sorteren".

- 6) yeer_gevoeligheden.

De gevoeligheden van polen en eigentrillingsvormen voor een verandering van

stijfheid worden berekend, volgens de theorie uit hoofdstuk 2. Als invoer

dienen o.a. twee matrices komende van "Inlezen en sorteren".

- 7) Modale parameters ongenormeerd.

Het programma berekent de modale paramaters, de polen en eigentrillingsvormen,

van een massaveersysteem met maximaal vier vrijheidsgraden en slaat deze op in

twee matrices. De eigentrillingsvormen zijn ongenormeerd.

- 8) Modale parameters genormeerd.

Het programma berekent de modale parameters, de polen en eigentrillingsvormen,

van een massaveersysteem met maximaal vier vrijheidsgraden en slaat deze op in

twee matrices. De eigentrillingsvormen zijn genormeerd.

- 9) Massa_gevoeligheidstheorie.

De gevoeligheden van polen en eigentrillingsvarmen voar een verandering van

massa worden, volgens de theorie uit hoofdstuk 2, berekend vaor een

massaveersysteem met maximaal vier vrijheidsgraden. Als invoer dienen o.a.

twee matrices komende van "Eigenfrequenties angenarmeerd".

-10) Qemper_gevaeligheidstheorie.

De gevaeligheden van polen en eigentrillingsvormen vaar een verandering van
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demping worden, volgens de theorie uit hoofdstuk 2, berekend voor een

massaveersysteem met maximaal vier vrijheidsgraden. Als invoer dienen twee

matrices komende van "Eigenfrequenties ongenormeerd".

-11) YeeI_gevoeligheidstheorie.

De gevoeligheden van polen en eigentrillingsvormen voor een verandering van

stijfheid worden, volgens de theorie uit hoofdstuk 2, berekend voor een

massaveersysteem met maximaal vier vrijheidsgraden. Als invoer dienen twee

matrices komende van "Eigenfrequenties ongenormeerd".

-12) Massa_exacte_waarden.

De gevoeligheden van polen en eigentrillingsvormen voor een verandering van

massa, van een massaveersysteem met maximaal vier vrijheidsgraden, worden

berekend met behulp van formule

GEV =MP(mtdm)-MP(m)

dm

GEV = gevoeligheid

MP = modale parameters

m = massa

dm = massaverandering

Principe:

Bepaal de modale parameters van het massaveersysteem. Breng hierna een

massaverandering dm aan en bereken van het gewijzigde systeem de modale

parameters. Trek de modale parameters en de modale parameters van het

gewijzigde systeem van elkaar af en deel de uitkomst door de massaverandering.

Zou men in bovenstaande formule de limiet van dm gaat naar nul bepalen i dan

berekent men de differentiaal dMP/dm.

-13) ~emper_exacte_waarden.

De gevoeligheden van polen en eigentrillingsvormen voor een verandering van

demping, van een massaveersysteem met maximaal vier vrijheidsgraden, worden

berekend met behulp van formule

GEV = MP(c+dc)-MP(c)

dc
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GEV = gevoeligheid

MP = modale parameters

c = dempingseonstante

de = dempingsconstante-verandering

Principe:

Bepaal de modale parameters van het massaveersysteem. Breng hierna een

dempingsconstante-verandering aan en bereken van het gewijzigde systeem de

modale parameters. Trek de modale parameters en de modale parameters van het

gewijzigde systeem van elkaar af en deel de uitkomst door de

dempingseonstante-verandering. Zou men in bovenstaande £ormule de limiet van

dc gaat naar nul bepalen, dan berekent men de differentiaal dMP/dc.

-14) ~eer_exacte_waarden.

De gevoeligheden van polen en eigentrillingsvormen voor een verandering van

stijfheid, van een massaveersysteem met maximaal vier vrijheidsgraden, worden

berekend met behulp van formule

GEV = MP(k+dk)-MP(k)

dk

GEV = gevoeligheid

MP = modale parameters

k = veerstijfheid

dk = veerstijfheids-verandering

Principe:

Bepaal de modale parameters van het massaveersysteem. Breng hierna een

veerstijfheids-verandering aan en bereken van het gewijzigde systeem de modale

parameters. Trek de modale parameters en de modale parameters van het

gewijzigde systeem van elkaar af en deel de uitkomst door de

veerstijfheids-verandering. Zou men in bovenstaande formule de limiet van dk

gaat naar nul bepalen, dan berekent men de diferentiaal dMP/dk.

Schema 1 verduidelijkt de opbouw van het programma.
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3.2 ROUTINES VOOR HET BEPALEN VAN GEVOELIGHEDEN

3.2.1 Routines voor het bepalen van de "massa"gevoeligheden.

Deze routines berekenen de gevoeligheden van polen en eigentrillingsvormen

voor een verandering van massa. Hierbij gebruikt men de in het voorgaande

hoofdstuk afgeleide formules. De programma's zoeken, naar wens, de MAXW

maximale waarden. De routinebeschrijvingen en de flowcharts van deze

programma's vindt men verderop in dit hoofdstuk.

3.2.2 Routines voor het bepalen van de "demper"gevoeligheden.

Deze routines berekenen de gevoeligheden van polen en eigentrillingsvormen

voor een verandering van demping. Hierbij gebruikt men de in het vQorgaande

hoofdstuk afgeleide formules. De programma's zoeken, naar wens, de MAXW

maximale waarden. De routinebeschrijvingen en de flowcharts van deze

programma's vindt men verderop in dit hoofdstuk.

3.2.3 Routines voor het bepalen van de "veer"gevoeligheden.

Deze routines berekenen de gevoeligheden van polen en eigentrillingsvormen

voor een verandering van stijfheid. Hierbi) gebruikt men de in het voorgaande

hoofdstuk afgeleide formules. De programma's zoeken, naar wens, de MAXW

maximale waarden. De routinebeschrijvingen en de flowcharts van deze

programma's vindt men verderop in dit hoofdstuk.
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ROUTINE-BESCHRIJVINGEN

MASSF

Gebruiksaanwijzingen:

CALL MASSF(MAXW,R/MS1/MS2/M1,M2,MPI,MM,F)

Variabelen

Invaer

MAXW element van het type integer. MAXW geeft het aantal

gewenste maximale gevaeligheden van palen of van

eigentrillingsvarmen voor een parameterverandering.

R element van het type integer. R geeft de richting waarin

een verandering wordt aangebracht.

MS1 en MS2 elementen van het type integer. MS1 en MS2 stellen grenzen vaar

waartussen men aile massa's vindt,'waarin men geinteresseerd is.

M1 en M2 elementen van het type integer. M1 en M2 stellen grenzen vaar

waartussen men alle polen vind~, waarin men geinteresseerd is.

MPI[*] matrix bestaande uit elementen van het type integer.

De waarden opgeslagen in MPI geven aan welke en hoeveel

metingen er verricht zijn.

Het element MPI[1] is gelijk aan het aantal metingen.

Het element MPI[2] is gelijk aan het aantal eigen-

F[*]

frequenties.

Het element MPI[3] is gelijk aan het aantal knoappunten.

Het element MPI(4*I+1] is gelijk aan het "gemeten"

knooppuntnummer vaar meting I.

Het element MPI[4*I+2] is gelijk aan de "gemeten" richting

behorende bij MPI[4*I+1].

Het element MPI(4*I+3] is gelijk aan het "geexciteerde"

knooppuntnummer vaor meting I.

Bet element MPI[4*I+4] is gelijk aan de "geexciteerde"

richting behorende bij MPI[4*I+3].

matrix bestaande uit elementen van het type complex.

De elementen in F zijn gelijk aan de complexe polen.

Bet imaginaire dee1 van een pool is gelijk aan de gedempte

eigenhaekfrequentie. Het reeele deel van een pool is gelijk

aan de dempingsfactor.
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matrix bestaande uit elementen van het type complex.

Een rij van MM[J,M] wordt opgebouwd uit drie opeenvolgende

complexe eigentrillingsvormen behorende bij de pool M.

Voor elke richting een eigentrillingsvorm.

Werking: MASSF berekent de gevoeligheden van polen voor een

verandering van massa. Hierbij gebruikt men de formules die

zijn afgeleid met behulp van de theorie der toegevoegde

structuren. MASSF zoekt, naar wens, de MAXW-maximale waarden.

De uitvoer verschijnt op een beeldscherm en in een file.
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MASSM

Gebruiksaanwijzinq:

CALL MASSM(MAXW,R,RR,MS1,MS2,MV1,MV2,M1,M2,MPI,MM,F)

Variabelen

Invoer

MAXW element van het type integer. MAXW geeft het aantal

gewenste maximale gevoeligheden van palen af van

eigentrillingsvormen vaor een parameterverandering.

R element van het type integer. R geeft de richting waarin

een verandering wordt aangebracht.

RR element van het type integer. RR geeft de richting waarin

de gevaeligheden van de eigentrillingsvorm vaor een

verandering berekend wordt.

MS1 en MS2 elementen van het type integer. MS1 en MS2 stellen grenzen vaar

waartussen men alle massa's vindt, waarin men geinteresseerd lS.

MV1 en MV2 elementen van het type integer. MV1 en MV2 stellen grenzen

vaar waartussen men alle elementen van een eigentrillingsvorm

vindt, waarin men geinteresseerd is.

elementen van het type integer. M1 en M2 stellen grenzen voor

waartussen men alle polen vindt, waarin men geinteresseerd lS.

matrix bestaande uit elementen van het type integer.

De waarden apgeslagen in MPI geven aan welke en hoeveel

metingen er verricht zijn.

Het element MPI[1] lS gelijk aan het aantal metingen.

Het element MPI[2] .lS gelijk aan het aantal eigen-

frequenties.

Het element MPI[3] is gelijk aan het aantal knooppunten.

Het element MPI[ 4*1+1] is gelijk aan het "gemeten"

F[*]

knoappuntnummer vaar meting T.

Het element MPI[4*I+2] is gelijk aan de "gemeten" richting

behorende bij MPI[4*I+1].

Ret element MPI[4*I+3] is gelijk aan het "geexciteerde"

knoappuntnummer vaor meting I.

Ret element MPI[4*I+4] is gelijk aan de "geexciteerde"

richting behorende bij MPI[4*I+3].

matrix bestaande uit elementen van het type complex.
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De elementen in F zijn gelijk aan de complexe polen.

Ret imaginaire deel van een pool is gelijk aan de gedempte

eigenhoekfrequentie. Ret reeele deel van een pool is gelijk

aan de dempingsfactor.

matrix bestaande uit elementen van het type complex.

Een rij van MM[J,M] wordt opgebouwd uit drie opeenvolgende

complexe eigentrillingsvormen behorende bij de pool M.

Voor elke richting een eigentrillingsvorm.

Werking: MASSM berekent de gevoeligheden van eigentrillingsvormen

voor een verandering van Massa. Hierbij gebruikt men de formules

die zijn afgeleid met behulp van de theorie der toegevoegde

structuren. MASSM zoekt, naar wens, de MAXW-maximale waarden.

De uitvoer verschijnt op een beeldscherm en in een file.
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DEMPF

Gebruiksaanwijzing:

CALL DEMPF(MAXW,R,PP1,PP2,PP3,M1,M2,MPI,MM,F)

Variabelen

Invoer

MAXW element van het type integer. MAXW geeft het aantal

gewenste maximale gevoeligheden van polen of van

eigentrillingsvarmen vaor een parameterverandering.

R element van het type integer. R geeft de riehting waarin

een verandering wardt aangebraeht.

RR element van het type integer. RR geeft de riehting waarin

de gevoeligheden van de eigentrillingsvorm vaar een

verandering berekend wardt.

PP1, PP2 en PP3

elementen van het type integer. Als PP3 gelijk is aan 1
,

dan stellen PP1 en PP2 grenzen vaar waartussen men aIle

mogelijke eambinaties van verbindingspunten van een veer af een

demper berekend wil hebben. Als PP3 gelijk is aan PP2-PP1 dan

stellen PP1 en PP2 verbindingspunten vaar.

elementen van het type integer. M1 en M2 stellen grenzen vaar

MPI[*J

waartussen men aIle polen vindt, waarin men geinteresseerd is.

matrix bestaande ult elementen van het type integer.

De waarden opgeslagen in MPI geven aan welke en hoeveel

metingen er verrieht zijn.

Het element MPI[1] is gelijk aan het aantal metingen.

Het element MPI[2] is gelijk aan het aantal eigen-

frequenties.

Het element MPI[3] is gelijk aan het aantal knaappunten.

Het element MPI [4 *I+1 J is gelijk aan het "gemeten"

knaoppuntnummer vaar meting I.

Het element MPI[4*I+2] is gelljk aan de "gemeten" riehting

beharende bij MPI[4*I+1].

Het element MPI[4*I+3] is gelijk aan het "geexeiteerde"

knaappuntnummer vaar meting I.

Het element MPI[4*I+4] is gelijk aan de "geexciteerde"

riehting beharende bij MPI[4*I+3].
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MM[*,*J matrix bestaande uit elementen van het type complex.

Een rij van MM[J,M] wordt opgebouwd uit drie opeenvolgende

complexe eigentrillingsvormen behorende bij de pool M.

Voor elke richting een eigentrillingsvorm.

F[*] matrix bestaande uit elementen van·het type complex.

De elementen in F zijn gelijk aan de complexe polen.

Het imaginaire deel van een pool is gelijk aan de gedempte

eigenhoekfrequentie. Het reeele deel van een pool is gelijk

aan de dempingsfactor.

Werking: DEMPF berekent de gevoeligheden van polen voor

een verandering van demping. Hierbij gebruikt men de formules

die zijn afgeleid met behulp van de theorie der toegevoegde

structuren. DEMPF zoekt, naar wens, de MAXW-maximale waarden.

De uitvoer verschijnt op een beeldscherm en in een file.
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DEMPM

Geruiksaanwijzingen:

CALL DEMPM(MAXW,R,RR,PP1,PP2,PP3,M1,M2,MV1,MV2,MPI,MM,F)

Varibelen

Invoer

MAXW element van het type integer. MAXW geeft het aantal

gewenste maximale gevoeligheden van polen of van

eigentrillingsvormen voor een parameterverandering.

R element van het type integer. R geeft de richting waarin

een verandering wordt aangebracht.

RR element van het type integer. RR geeft de richting waarin

de gevoeligheden van de eigentrillingsvorm voor een

verandering berekend wordt.

PP1, PP2 en PP3

elementen van het type integer. Als PP3 gelijk is aan 1

dan stellen PP1 en PP2 grenzen voor waartussen men aIle

mogelijke combinaties van verbindingspunten van een veer of een

demper berekend wil hebben. Als PP3 gelijk is aan PP2-PP1 dan

stellen PP1 en PP2 verbindingspunten voor.

elementen van het type integer. M1 en M2 stellen grenzen voor

waartussen men aIle polen vindt, waarin men geinteresseerd is.

matrix bestaande uit elementen van het type integer.

De waarden opgeslagen in MPI geven aan welke en hoeveel

metingen er verricht zijn.

Ret element MPI[1] is geIijk aan het aantal metingen.

Het element MPI(2] is gelijk aan het aantal eigen-

frequenties.

Ret element MPI[3] is gelijk aan het aantal knooppunten.

Het element MPI[4*I+1] is gelijk aan het "gemeten"

knooppuntnummer voor meting I.

Ret element MPI[4*It2] is geIijk aan de "gemeten" richting

behorende bij MPI[4*I+1].

Het element MPI(4*I+3] is gelijk aan het "geexciteerde"

knooppuntnummer voor meting I.

Het element MPI[4*I+4] is gelijk aan de "geexciteerde"

richting behorende bij MPI[4*I+3].
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MV1 en MV2 elementen van het type integer. MV1 en MV2 stellen grenzen

voor waartussen men aIle elementen van een eigentrillingsvorm

vindt, waarin men geinteresseerd is.

MM[*,*J matrix bestaande uit elementen van het type complex.

Een rij van MM[J,M} wordt opgebouwd uit drie opeenvolgende

complexe eigentrillingsvormen behorende bij de pool M.

Veor elke richting een eigentrillingsvorm.

F[*J matrix bestaande uit elementen van het type complex.

De elementen in F zijn gelijk aan de complexe polen.

Het imaginaire dee1 van een pool is gelijk aan de gedempte

eigenhoekfrequentie. Het reeele deel van een pool is gelijk

aan de dempingsfactor.

Werking: DEMPM berekent de gevoeligheden van eigentrillingsvormen

voor een verandering van demping. Hierbij gebruikt men de

formules die zijn afgeleid met behulp van de theorie der

toegevoegde structuren. DEMPM zoekt, naar wens, de

MAXW-maximale waarden. De uitvoer verschijnt op een beeldscherm

en in een file.
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STIJFF

Gebruiksaanwijing:

CALL STIJFF(MAXW,R,PP1,PP2,PP3,M1,M2,MPI,MM,Fl

Variabelen

Invoer

MAXW element van het type integer. MAXW geeft het aantal

gewenste maximale gevoeligheden van polen of van

eigentrillingsvormen voer een parameterverandering.

R element van het type integer. R geeft de richting waarin

een verandering werdt aangebracht.

PP1, PP2 en PP3

elementen van het type integer. Als PP3 gelijk is aan 1

dan stellen PP1 en PP2 grenzen voor waartussen men alle

M1 en M2

MPI[*]

MM[*,*]

megelijke combinaties van verbindingspunten van een veer of een

demper berekend wil hebben. Als PP3 gelijk is aan PP2-PP1 dan

stellen PP1 en PP2 verbindingspunten voer.

elementen van het type integer. M1 en M2 stellen grenzen voor

waartussen men aile polen vindt, waarin men geinteresseerd is.

matrix bestaande uit elementen van het type integer.

De waarden opgeslagen in MPI geven aan welke en hoeveel

metingen er verricht zijn.

Het element MPI[1] is gelijk aan het aantal metingen.

Ret element MPI[2] is gelijk aan het aantal eigen-

frequenties.

Het element MPI[3] is gelijk aan het aantal knooppunten.

Het element MPI[4*r+1] is gelijk aan het "gemeten"

knooppuntnummer voor meting I.

Het element MPI[4*I+2] is gelijk aan de "gemeten" richting

behorende bij MPI[4*I+1].

Het element MPI[4*I+3] is gelijk aan het "geexciteerde"

knooppuntnummer voor meting I.

Het element MPI[4*I+4] is gelijk aan de "geexciteerde"

richting behorende bij MPI[4*I+3].

matrix bestaande uit elementen van het type complex.

Een rij van MM[J,M] wordt opgebouwd uit drie opeenvolgende

complexe eigentrillingsvormen behorende bij de pool M.
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Voor elke richting een eigentrillingsvorm.

matrix bestaande uit elementen van het type complex.

De elementen in F zijn gelijk aan de complexe polen.

Het imaginaire deel van een pool is gelijk aan de gedempte

eigenhoekfrequentie. Het reeele deel van een pool is gelijk

aan de dempingsfactor.

Werking: STIJFF berekent de gevoeligheden van polen voor

een verandering van stijfheid. Hierbij gebruikt men de formules

die zijn afgeleid met behulp van de theorie der togevoegde

structuren. STIJFF zoekt, naar wens, de MAXW-maximale waarden.

De uitvoer verschijnt op een beeldscherm en in een file.
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STIJFM

Gebruiksaanwijzing:

CALL STIJFM(MAXW,R,RR,PP1,PP2,PP3,M1,M2,MV1,MV2,MPI,MM,F)

Variabelen

Invoer

MAXW element van het type integer. MAXW geeft het aantal

gewenste maximale gevoeligheden van polen of van

eigentrillingsvormen voor een parameterverandering.

R element van het type integer. R geeft de richting waarin

een verandering wordt aangebracht.

RR element van het type integer. RR geeft de richting waarin

de gevoeligheden van de eigentrillingsvorm voor een

verandering berekend wordt.

PP1, PP2 en PP3

elementen van het type integer. Als PP3 gelijk is aan 1

dan stellen PP1 en PP2 grenzen voor waartussen men aIle

mogelijke combinaties van verbindingspunten van een veer of een

demper berekend wil hebben. Als PP3 gelijk is aan PP2-PP1 dan

stellen PP1 en PP2 verbindingspunten voor.

elementen van het type integer. M1 en M2 stellen grenzen voor

MPI[*]

waartussen men aile polen vindt, waarin men geinteresseerd is.

matrix bestaande uit elementen van het type integer.

De waarden opgeslagen in MPI geven aan welke en hoeveel

metingen er verricht zijn.

Het element MPI[1] is gelijk aan het aantal metingen.

Bet element MPI[2] is gelijk aan het aantal eigen-

frequenties.

Het element MPI[3] is gelijk aan het aantal knooppunten.

Het element MPI[4*I+1] is gelijk aan het "gemeten"

knooppuntnummer voor meting I.

Bet element MPI[4*I+2] is gelijk aan de "gemeten" richting

behorende bij MPI[4*I+1].

Het element MPI[4*I+3] is gelijk aan het "geexciteerde"

knooppuntnummer voor meting I.

Bet element MPI[4*I+4] is gelijk aan de "geexciteerde"

richting behorende bij MPI[4*I+3].
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MV1 en MV2 elementen van het type integer. MV1 en MV2 stellen grenzen

voor waartussen men aile elementen van een eigentrillingsvorm

vindt, waarin men geinteresseerd is.

MM[*,*] matrix bestaande uit elementen van het type complex.

Een rij van MM[J,M] wordt opgebouwd uit drie opeenvolgende

complexe eigentrillingsvormen behorende bij de pool M.

Voor elke richting een eigentrillingsvorm.

F[*J matrix bestaande uit elementen van het type complex.

De elementen in F zijn gelijk aan de complexe polen.

Het imaginaire deel van een pool is gelijk aan de gedempte

eigenhoekfrequentie. Het reeele deel van een pool is gelijk

aan de dempingsfactor.

Werking: STIJFM berekent de gevoeligheden van eigentrillingsvormen

voor een verandering van stijfheid. Hierbij gebruikt men de

formules die zijn afgeleid met behulp van de theorie der toegevoegde

structuren. STIJFM zoekt, naar wens, de MAXW-maximale waarden.

De uitvoer verschijnt op een beeldscherm en in een file.
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4. DE MODALE ANALYSE

De "modale" analyse techniek is een gereedschap, waarmee de wetenschapper

informatie over het dynamisch gedrag van een constructie verkrijgt.

Letterlijk betekent MODAL modaal. Het woord modaliteit, dat "wijze van

voorstelling met betrekking tot de werkelijkheid" betekent, is hier beter op

zijn plaats. Met behulp van een modale analyse probeert men de modale

parameters, hieronder verstaat men de gedempte eigenfrequenties, de

dempingsfactoren en de eigentrillingsvormen van een constructie, op te sporen.

Dezeanalyse gebeurt de laatste tijd met digitale analyzers en komputers.

4.1 DE MODALE PARAMETERS

De modale parameters karakteriseren het dynamisch gedrag van een systeem.

Deze grootheden geven voldoende informatie over de wijze waarop het systeem

trilt. De gedempte eigenfrequentie of gedempte eigenhoekfrequentie en

dempingsfactor zijn karakteristieke grootheden van een trillende constructie.

Deze grootheden kunnen op elke willekeurige plaats van een constructie bepaald

worden. De frequentie is het aantal trillingen per tijdseenheid. De

hoekfrequentie is gelijk aan 2 U maal de frequentie. Een trilling is een

periodieke beweging om de evenwichtsstand. De frequentie drukt men uit in

Hertz de hoekfrequentie in radial en per seconde. Ontbreekt een exciterende

kracht bij een trillend systeem, dan trilt dit systeem met zijn gedempte

eigenfrequenties of gedempte eigenhoekfrequenties. De demping bepaalt de

snelheid, waarmee een trillend systeem dat niet door een kracht geexciteerd

wordt, tot rust komt. De demping drukt men uit in radial en per seconde of in

procenten al naar gelang de gebruikte definitie. De specifieke manier van

trillen bij een eigenfrequentie wordt mode genoemd. De vorm waarin de

constructie trilt bij een specifieke frequentie noemt men MODE SHAPE. De

trillingsvorm van een systeem bij een gedempte eigenfrequentie of gedempte

eigenhoekfrequentie heet eigentrillingsvorm. De eigentrillingsvormen geven de

amplitudo- en de faseverdraaiings verhoudingen aan tussen trillende punten in

een constructie, als de exciterende kracht ontbreekt. De eigentrillingsvorm

heeft geen dimensie.



81

4.2 DE MEETPROCEDURE

De meetprocedure bestaat uit v~er stappen. Men begint met het vaststellen van

de meet- c.q. exitatie-punten op de constructie en het instellen van de

analyzer. Daarna meet men het systeem door en wei zodanig, dat de

verplaatsingen van alle punten t.o.v. elkaar bekend zijn. Hierna verwerkt de

analyzer de gegevens en biedt deze in elke gewenste vorm aan. Het raampje

gegeven in figuur (4.1) zal bij de behandeling van de verschillende stappen

als voorbeeld dienen.

10 11 14

.. 6

I- ..."",

I
re::::::::. ~

~~L:2 I

fig. 4.1

16

z

x-J
a Vaststellen van meet- en excitatie-punten.

Op het raampje legt men 20 punten. Deze punten kunnen als meet- en

excitatie-punten dienen.De constructie kan op verschillende manieren

geexciteerd worden. De meest gebruikte excitatie-signalen zijn: random ruis,

pseudo random ruis, periodieke ruis, sinus excitatie en sehok exeitatie.

-Random ruis.

Random ruis heeft een Gausche verdeling en een vlak frequentie- spectrum.
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Voordeel: Indien men middelt over een groot aantal metingen is het

effekt van niet lineariteit, extra ruis en vervorming gereduceerd tot nul.

Nadeel: Het signaal valt niet periodiek in het bemonsteringsvenster,

waardoor lek optreedt.

-Pseudo random ruis.

Pseudo random ruis ondervangt signaal lek van niet periodiek in het

bemonsteringsvenster vallende signalen.

Voordeel: Pseudo random ruis is een ruisvormig signaal en valt periodiek

in het bemonsteringsvenster.

Nadeel : Het signaal herhaalt zich zodat vervormingen niet uitgemiddeld

kunnen worden.

-Periodiek random ruis.

Periodiek random ruis is een ruisvormig signaal, dat zich niet herhaalt, zodat

vervormingen uitgemiddeld kunnen worden, en periodiek in het

bemonsteringsvenster valt.

Voordeel: De vervormingen worden uitgemiddeld en het signaal valt

periodiek In het bemonsteringsvenster.

Nadeel De meettijd van deze methode is over het algemeen lang.

-Sinusvormige excitatie.

Bij de sinusvormige excitatie techniek is het "ingangs " signaal sinusvormig en

het "uitgangs" signaal veronderstelt men sinusvormig.

Voordeel: De hoeveelheid energie, waarmee men exciteert, kan veeI

hoger zijn dan bij een andere excitatievorm.

Nadeel : Niet-lineaire verschijnselen en vervormingen leiden tot

foutieve uitkomsten. De totale meettijd van deze methode is over het algemeen

lang.

-Schokvorm excitatie.

Hierbij wordt de struktuur geexciteerd door middel van een impulsvormige

Kracht. De impulsvormige Kracht is een benadering voor een delta funktie, die

aIle frequenties in gelijke hoeveelheid bevat. In werkelijkheid komt een

delta funktie als "ingangs" signaal nooit voor. Hoe meer het "ingangs "

signaal de delta functie benadert, hoe meer frequenties het "ingangs" signaal

bevat.

Voordeel: De meting is zeer snel.

Nadeel Door het hoge piekvermogen worden eerder niet-lineare

verschijnselen in de meting betrokken.
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Veer het meten van versnellingen en krachten maakt men gebruik van een

versnellingsopnemer en krachtopnemer. In het voorbeeld veronderstelt men

versnellingsopnemer in punt 10 en de punten exciteert men schokvormig in 2

richtingen. Voor de instelling van de analyzer gebruikt men de bijbehorende

handleiding.

b Het meten.

Het signaal komende van de krachtopnemer gemonteerd in een hamer en het

signaal komende van de versnellingsopnemer geplaatst in de buurt van punt 10

worden toegevoerd aan een ladingsversterker. De versterker zend de versterkte

signalen verder naar de analyzer. Deze verwerkt de gegevens (figuur (4.2) en

(4.3» en berekent de overdrachtsfunktie in het frequentiedomein (figuur

(4.7». De overdrachtsfunktie geeft de verhouding weer tussen het "ingangs·

en "uitgangs" signaal. Oftewel de verhouding tussen de signalen komende van J
de twee versnellingsopnemers. De overdrachtsfunktie bestaat uit een reeel en

' .. __"_. ·" __0 • __~_~"_.~ ..<•. ••_._.,~_;.~~.,._"_,. •

een imaginair deel. Om aile verplaatsingen van aile punten van het raampje

ten opzichte van elkaar te berekenen benodigt men maar 40 overdrachtsfunkties_._--, -_.- ~ ........

(20 punten in 2 richtingen). Is de overdracht tussen punt 10 en punt 6 ~

bekend, en lS de overdracht tussen punt 10 en punt 16 bekend, dan is namelijk

ook de overdracht tussen punt 6 en punt 16 bekend.

-De verwerking van de metingen.

Uit de metingen destilleert de analyzer de gedempte eigenfrequenties, de

dempingsfactoren en de eigentrillingsvormen.

-Bepaling van de gedempte eigenfrequenties en dempingsfactoren.

Elke overdrachtsfunktie kan gebruikt worden bij het bepalen van de gedempte

eigenfrequenties en dempingsfactoren van een constructie. Deze grootheden

hangen namelijk niet af van een bepaalde plaats in het systeem. De tweede

gedempte eigenfrequentie en de bijbehorende dempingsfactor van het voorbeeld

kan men bepalen met behulp van bijvoorbeeld de gemeten overdracht tussen punt

10 en punt 6 en punt 10 en punt 11 (figuur (4.4) en (4.5) en is gelijk aan

30.71 Hz en 2.38 procent. Het voorbeeld heeft zes gedempte eigenfrequenties

en dempingsfactoren.

-Bepaling van de eigentrillingsvormen.

Indien de gedempte eigenfrequenties en de dempingsfactoren bepaald ZlJn, kan

men uit de overdrachten de elementen van de residumatrix berekenen. Elke piek

in een overdrachtsfunktie benadert de analyzer met een overdrachtsfunktie van

een massaveersysteem met 1 graad van vrijheid. uit hoofdstuk 2 volgt voor de
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overdrachtsfunktie ~n het frequentie-domein van een massaveersysteem met 1

graad van vrijheid

H(w)::1/(-m*w2 *' +k)+c ~w

verder uitgewerkt levert dit

H(w)=R/(iw-A)+R* /(iW-A*)

(4. 1 )

De piek bij mode k van de overdracht tussen punt i en punt j benadert de

analyzer met formule (4.1). Hieruit voIgt Rkij . i en j stellen de indices

van een element van de residumatrix van de k-de mode voor. Het voorbeeld

heeft zes residumatrices met minstens 40 elementen ongelijk nul. De

residumatrix valt te schrijven als uitwendig produkt van de

eigentrillingsvormen. Uit hoofdstuk 2 voIgt

Met benulp van een kolom of een rij van de residumatrix kan men nu de

eigentrillingsvorm van het systeem voor een bepaalde mode berekenen.

-d De resultaten.

AIle grafieken,metingen en tabellen kan men uitprinten en uittekenen. De

trillingsvorm van het raampje bij mode 2 is geschetst in figuur (4.6).

4.3 Bode en Nyquistdiagrammen.

De complexe overdrachtsfunktie kan men op verschillende manieren in een of

meerdere figuren weergeven. Ret imaginaire deel en het reele deel van de

overdrachtsfunktie kunnen als funktie van de frequentie uitgezet worden

(figuur (4.7)). Ret Bode diagram bestaat ook uit twee grafieken: de
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amplitu e-karakteristiek en de fase-karakteristiek. De amplitude

karakter stiek is een grafiek, waarin de modulus van de overdrachtsfunktie

versus de frequentie wordt afgebeeld, en de fasekarakteristiek een grafiek,

waarin het argument van de overdrachtsfunktie versus de logaritme van de

frequentie wordt afgebeeld (figuur (4.8)). De modulus van de

overdrachtsfunktie is gelijk aan de wortel van het reele deel van de

overdrachtsfunktie in het kwadraat plus het imaginaire deel van de

overdrachtsfunktie in het kwadraat. Het argument van de overdrachtsfunctie lS

gelijk aan de arctangens van het quotient van het imaginaire en reele deel van

de overdrachtsfunctie. Wat de schaalverdeling van het Bode diagram betreft,

gebruikt men voor de modulus van de overdrachtsfunktie naast de gewone

logaritme schaal vaak oak een verdeling in decibel. Het Nyquist diagram ook

polair diagram genoemd, bestaat uit een grafiek. De modulus en het argument

van de overdrachtsfunktie worden uitgezet als voerstraal respectievelijk

poolhoek. De overdrachtsfunktie wordt dus in poolcoordinaten, met de

frequentie als parameter, afgebeeld (figuur (4.9)).



88

--------------------------------------------------------

MODE

2

I
I

I II

I I I

I
I II

I I FREQ(HZ)I
I II

I I 30. 71I
I

II

I I
I

I

I DAMP(%)I

I I

I

~ 238.67 m
I

!.. -- -- -- -- -- -- -- -----'

I,e::; :::0-
S

~I<I
~ z

X--J
fig. 4.6

-
-
-

""'\ ""\
-
-
-
-

I I

TRANS

300.00
~

IMAG

-400.00
~

RN. 46 #Aa 5

121. 121 HZ 25121.1210
TRANS R#a 46 #A. 5

250.121121 _
~

REAL ~

l(
-

-2121121.121121 _
~ . I

121. 0 HZ 250.00
fig. 4.7



-
1\ ~ ~1\

+
I I

I \ ill\
~~-w \ III \-

U~ \\~- , ,
\ \

I

TRANS

45~. 00
~

MAG

TRANS
180. 00

PHASE

-180. 00

R#: 46

R#: 46

89

HZ

#A:

#A:

5

5
250.00

~0 ~

fig. 4. 8 -----------~.~ ~ h<.A &t~ ffi ( fv.;v

250. 00

TRANS

400.00
Jl

IMAG

-4~0. ~0

Jl

RN. 46

-5"10.00 Jl REAL

liA: 5

500.00 }J.

fig. 4.9



90

5. PR~KTISCHE TOEPASSINGEN

Voorbeelden gegenereerd door het hoofdprogramma dienen in dit hoofdstuk als

toelichting bij hoofdstuk 4. De in sommige voorbeelden benodigde modale

parameters zijn bepaald met behulp van een modale analyse, welke men op de

betreffende constructies toepaste.

Massa

hoekfrequentie

dempingsfactor

De gebruikte dimensies.

frequentie

t

Jly (:. !/( eVc '" [,C { V'-'\'-'r,V-c;( ,,\

[s-1
]

[rad. s'- 1 ]

[rad.s- 1 ]

[kg]
-1

[N.s.m ]
-1[N.m ]

[-]

VOORBEEtD 15. 1

dempingsconstante

veerstijfheid

tr i llingsvorm

Berekening van gedempte eigenhoekfrequenties, dempingsfactoren en

eigentrillingsvormen van een massaveersysteem met 1 graad van vrijheid, zoals

weergegeven in figuur 5.1.

m

fig. 5.1

m = kg

c = 2 Ns/m

k = 2 N(m

De bewegingsvergelijking wordt
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Xl I (t}t2.x l (t)+2.x(t)=f(t)

Het programma berekent de polen en de ongenormeerde eigentillingsvorm van dit

massaveersysteem met 1 graad van vrijheid, als de invoer overeenkomt met

M1= 0.100E 01 M2 = O.OOOE 00 M3= O.OOOE 00 M4 = O.OOOE 00

C1= 0.200E 01 C12= O.OOOE 00 C2= O.OOOE 00 C23= O.OOOE 00

C3= O.OOOE 00 C34= O.OOOE 00 C4= O.OOOE 00

K1= 0.200E 01 K12= O.OOOE 00 K2= O.OOOE 00 K23= O.OOOE 00

K3= O.OOOE 00 K34= O.OOOE 00 K4= O.OOOE 00

MODALE PARAMETERS ONGENORMEERD

DEMPINGSFACTOR GEDEMPTE EIGENHOEKFREQUENTIE

-0.10000£ 01 0.10000E 01

EIGENTRILLINGSVORM

0.50000E 00 -0.50000E 00

De uitvoer bestaat uit een pool en een waarde voor de eigentrillingsvorm. De

oplossing in het frequentie-domein wordt

X"(w) = ((O.S-O.Si). (0.5-0.5i)T +

(iw+1- i 1)

(0 . 5+0 . 5i) . (0. 5+0 . 5i )T) .F" (\jJ )

(iw+1-i1)
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5.2 VOORBEELD 2

Berekening van gedempte eigenhoekfrequenties, dempingsfactoren en

ongenormeerde en genormeerde eigentrillingsvormen van een systeem met vier

graden van vrijheid.

m4

m3

k31. eJ4

k23

c12

e23

m2

m1

k12
k3

e3

fig. 5.2

m1 = 2 kg

m2 = 4 kg

m3 = 3 kg

m4 4 kg

c1 = 100 Ns/m k1 = 4000 N/m

c12 = 300 Ns/m k12 = 6000 N/m
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c2 = 0 k2 = 0

c23 = 50 Ns/m k23 = 10000 N/m

c3 = 100 Ns/m k3 == 7000 N/m

c34 = 80 Ns/m k34 = 1000 N/m

c4 = 0 k4 = 0

De bewegingsvergelijking wordt

[M] .X' '(t)+[C] .X' (t)+[K] .X(t)=F(t)- - --
met

2 0 0 0

[M] = 0 4 0 0

0 0 3 0

0 0 0 4

400 -300 0 0

[C] :: -300 350 -50 0

0 -50 230 -80

0 0 -80 80

10000 -6000 0 0

[K] = -6000 16000 ··10000 0

0-10000-18000 -1000

0 o -1000 1000

Het programma berekent de polen de genormeerde en de ongenormeerde

eigentrillingsvormen van een massaveersysteem met vier graden van vrijheid als

de invoer overeenkomt met

M1= 0.200E 01 M2 = 0.400E 01 M3= 0.300E 01 M4 = 0.400E 01

C1= 0.100E 03 C12= 0.300E 03 C2= O.OOOE 00 C23= 0.500E 02

C3= O. 100E 03 C34= 0.800E 02 C4= O.OOOE 00

K1= 0.400E 04 K12= 0.600E 04 K2= O.OOOE 00 K23= O. 100E 05

K3= 0.700E 04 K34= O. 100E 04 K4= O.OOOE 00
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MODALE PARAMETERS ONGENORMEERD

DEMPINGSFACTOR GEDEMPTE EIGENHOEKFREQUENTIE

-0.89501E 01 O. 13478E 02

-0.14160E 02 0.29870E 02

-0.37960E 02 0.71325E 02

EIGENTRILLINGSVORM

0.82385E-02 0.42723E-02 0.32757E-·01 -0.27659E-01

0.13577E-01 0.36507E-02 0.35327E-01 -0.35543E-01

0.15511E-01 0.40313£-02 0.20137£-01 -0.34390E-01

0.72603E-01 -0.78930E-01 -0.30109E-01 -0.78481E-02

0.60206E-03 -0.16791E-01 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00

0.64697E-02 -0.15168E-01 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00

-0.35109E-01 0.27560E-01 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00

0.10393E-01 0.54538E-02 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00



95

MODALE PARAMETERS GENORMEERD

DEMPINGSFACTOR

-0.89501E 01

-0 . 141 60E 02

-0.37960E 02

GEDEMPTE EIGENHOEKFREQUENTIE

0.13478E 02

0.29870E 02

0.71325E 02

EIGENTRILLINGSVORM

0.22687E-01 0.83509E-01 0.85226E 00 0.74528E-01

0.60654E-01 0.11622E 00 0.10000E 01 0.11834E-07

0.70250E-01 0.13150E 00 0.77001E 00 -0.19876E 00

0.10000E 01 0.37435E-07 -0.31247E 00 -0.53654E 00

-0.24290E 00 0.28759E 00 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00

-0.32385£ 00 O. 177 8 'I E 00 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00

0.10000E 01 0.28031E-07 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00

-0: 10772E 00 -0.23989E 00 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00

De uitvoer bestaat uit drie polen en de daarbij behorende

eigentrillingsvormen. De vierde pool, welke men bij een massaveersysteem met

vier graden van vrijheid zou verwachten, is reeel en bezit geen gedempte
~_~·_·_·····W'._. ._· __ · _.",.' '_, • ..., _

eigenhoekfrequentie. De oQlossing in het frequentie-domein wordt

"';~ .. ' ,I
~~. lkJl') .~).\, i
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A is een term, welke de invloed van de vierde pool verdisconteert. Elke

andere term geeft de invloed van de drie andere polen op de verplaatsing weer.

Als het systeem trilt zonder exciterende kracht, dan trilt elk onderdeel in

zijn eigenhoekfrequentie. De genormeerde eigentrillingsvorm verkrijgt men als

men de elementen van de ongenormeerde eigentrillingsvorm deelt door het

grootste element van de ongenormeerde eigentrillingsvorm.

5.3 VOORBEELD 3

In dit voorbeeld bepaalt het programma de gevoeligheden van het

massaveersysteem met vier graden van vrijheid uit voorbeeld 2. De

gevoeligheden worden berekend met de in hoofdstuk 2 afgeleide formules. Als

eerste berekent en zoekt het programma de 8 maximale gevoeligheden van de

gedempte eigenhoekfrequentie, de dempingsfactoren en de eigentrillingsvormen

voor een verandering van massa.
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RICHTING R =
RICHTING RR =

MASSA_GEVOELIGHEDEN OF MASSA_GEVOELIGHEIDSTHEORIE

K1 K2 GEDEMPTE EIGENHOEKFREQUENTIES

3 3 -0.44944E 01

2 2 -0.17501E 01

3 2 -0.17348E 01

2 3 -0.16155E 01

3 -0.15985E 01

4 -0.13953E 01

2 4 0.10417E 01

2 -0.99295E 00

K1 K2 DEMPINGSFACTOREN

3 3 O. 12204E 02

4 0.26678E 01

2 2 0.21137E 01

2 1 0.17459E 01

3 -0.91724E 00

2 3 0.63404E 00

3 2 0.37651E 00

3 4 -0.32847E 00

K1 K2 K3 EIGENTRILLINGSVORMEN

4 1 4 -0.89293E-02 0.12065E-01

4 2 4 0.11444E-01 0.83260E-02

3 3 3 0.67147E-02 -0.69057£-02

2 3 3 0.44620E-02 -0.38287E-02

3 4 -0.30718E-02 -0.44768E-02

2 1 4 -0.25813E-02 -0.44264E-02

3 3 0.40259E-02 -0.95813E-03

1 4 -0.17007£-02 -0.36615E-02
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Daarna berekent en zoekt het programma de 8 maximale gevoeligheden van de

gedempte eigenhoekfrequenties, de dempingsfactoren en de eigentrillingsvormen

voor een verandering van demping of stijfheid.
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RICHTING R =
RICHTING RR =

DEMPER_GEVOELIGHEDEN OF DEMPER_GEVOELIGHEIDSTHEORIE

K1 K2 K3 GEDEMPTE EIGENHOEKFREQUENTIES

3 3 4 -0.18919E 00

2 2 4 -0.15631E 00

2 4 -0.14160E 00

3 2 3 -'0.12797E 00

3 0 3 -0. 10721 E 00

2 3 4 -0.92138E-01

1 0 4 -0.89658E-01

3 3 -0.70909E-01

K1 K2 K3 DEMPINGSFACTOREN

3 2 3 -0.25710E 00

3 1 3 -0.25219E 00

4 -0. 16924E 00

0 4 -0. 16306E 00

2 4 -0.16125E 00

3 4 -0.16011E 00

3 0 3 -0. 12007E 00

3 3 4 -0.83443E-01

K1 K2 K3 K4 EIGENTRILLINGSVORMEN

4 2 2 4 -0.60117E-03 -0.78534E-03

4 2 1 4 -0.44507E-03 -0.82217E-03

4 2 3 4 -0.58743E-03 -0.53490E-03

4 2 4 0.46813E-03 -0.56880E-03

4 3 4 0.43790E-03 -0.58508E-03

4 1 4 0.49549E-03 -0.52911E-03

4 0 4 0.43940E-03 -0.33097E-03

2 2 4 0.99133E-04 0.47547E-03



RICHTING R =
RICHTING RR =
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VEER_GEVOELIGHEDEN OF VEER_GEVOELIGHEIDSTHEORIE

K1 K2 K3 GEDEMPTE EIGENHOEKFREQUENTIES

0 4 0.11461E-01

1 4 0.10711E-01

2 4 0.97488E-02

3 4 0.94729E-02

2 2 4 0.36245E-02

3 2 3 0.35531E-02

3 3 0.31677E-02

2 3 4 0.26673E-02

K1 K2 K3 DEMPINGSFACTOREN

3 4 0.36229E-02

2 4 -0.35596E-02

2 2 4 -0.35148E-02

1 2 4 0.33354E-02

4 0.27797E-02

2 3 4 -0. 18202E-02

3 3 4 -0.15818E-02

0 4 0.95862E-03

K1 K2 K3 K4 EIGENTRILLINGSVORMEN

4 1 4 -0.40653E-04 0.29081E-04

4 2 4 -0.39443E-04 0.28987E-04

4 3 4 -0.38163E-04 0.30347E-04

4 1 0 4 -0.34884E-04 0.26704E-04

4 2 2 4 -0.11693E-04 0.27917E-04

4 2 1 4 -0.15243E-04 0.24247E-04

2 1 2 4 0.17537E-04 -0. 18640E-04
"4 2 3 ~4 -0.56166E-05 0.23596E-04



Kolom (K1) = de pool

Kolom 2 (K2) = de massa

of

KoioID 2 en 3 (K2 en K3) =
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De kolommen in de uitvoer hebben d~ volgende betekenis.

Bij de gedempte eigenhoekfrequenties en dempingsfactoren:

de verbindingspunten van de veer

of demper

De gevoeligheid van de pool is gelijk aan de afgeleide van de pool naar de

massa, naar de dempingsconstante of naar de veerstijfheid.

dus OA
K1 o'\K1 of OAKi

omK.... oCK2K3 okK2K3''"

Bij de eigentrillingsvormen:

Kolom (K1) het element van de eigentrillingsvorm

Kolom 2 (K2) = de pool

Kolom 3 (K3) = de massa

of

Kalom 3 en 4 (K3 en K4) = de verbindingspunten van de veer

of demper

De gevoeligheid van een element van de eigentrillingsvorm is gelijk aan de

afgeleide van dit element naar de massa, naar de dempingsconstante of naar de

veerstijfheid.

of

Met de in hoofdstuk afgeleide formules voor de dempingsfactor en de gedempte

eigenhoekfrequentie kan men de tekens behorende bij de berekende gevoeligheden

controleren. De gedempte eigenhoekfrequentie, voor een onderkritisch gedempt

massaveersysteem met een graad van vrijheid, wordt gegeven door

I(c 2-4.m.k) V~k-

r~
11 = h CA/l {,". ~ 0 ~ - -_._-~-_._.-.

2.m VVJ
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Een vergroting van massa m heeft tot gevolg, dat etha kleiner wordt. De

afgeleide van de gedempte eigenhoekfrequentie naar de massa is dus negatief.

Een vergroting van de dempingsconstante heeft tot gevolg, dat etha kleiner

wordt. De afgeleide van de gedempte eigenhoekfrequentie naar de

dempingscanstante is dus negatief. Een vergroting van de stijfheid heeft tot

gevolg, dat etha grater wordt. De afgeleide van de gedempte

eigenhoekfrequentie naar de veerstijfheid is dus positief. De dempingsfactor

vaor een onderkritisch gedempt massaveersysteem met een graad van vrijheid

wordt gegeven door

u = - c

2.m

Een vergroting van massa of dempingsconstante heeft tot gevalg, dat de

dempingsfactor respectievelijk minder en meer negatief wardt·. De afgeleide

van de dempingsfactor naar de massa is dus positief en naar de

dempingscanstante negatief. Een vergrating of verkleining van de

veerstijfheid heeft weinig effekt op de dempingsfactor. De afgeleide ~s dus V
bijna nul. Het voorbeeld geeft voor de afgeleide, waarden angelijk nul. Dit

is het gevolg van de beperkte rekennauwkeurigheid van de rekenmachine. Uit de

door het programma geproduceerde uitvaer blijkt, dat een verandering van massa

3 het graotste effekt heeft op de 3e gedempte eigenhaekfrequentie. De 3e

gedempte eigenhoekfrequentie na een verandering van massa 3 met 0.1 kg ~ardt

ongeveer.

~(m+O.1) = -O.44944E 01.0.1+~(m)

Deze formule stelt de eerste twee termen van een Taylor reeks vaar. Vaar

kleine massawijzigingen benadert men met deze vergelijking de werkelijke

verandering van de 3e gedempte eigenhoekfrequentie. De verandering van een

element van de eigentrillingsvorm, na het aanbrengen van een extra massa, kan

men met behulp van de gegeven uitvoer oak berekenen.

Welke gevoeligheden berekend worden hangt af van de wensen van de

gebruiker.
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5.4 VOORBEELO 4

Zoals in voorbeeld 3 worden hier ook de gevoeligheden van het massaveersysteem

met vier vrijheidsgraden uit voorbeeld twee berekend. In dit voorbeeld

gebruikt men de formule

GEV = MP(v+dv)-MP(v)

dv

GEV = gevoeligheid

MP = modale parameters

v = massa, dempingsconstante of veerstijfheid

dv = v-verandering

De in dit voorbeeld aangebrachte veranderingen, dv, voor het berekenen van de

"Massa_exacte_waarden, Qemper_exacte_waarden en yeer_exacte_waarden" zijn

0.1 kg 1 Ns/m 10 N/m

"f
' j

. ,'. L i··.. v <'1
I,

K1 K2 POLEN

3 3 0.11785E 02 -0.44551E 01

1 4 0.25803E 01 -0.13734E 01
'1 2 0.20854E 01 -0. 17445E 01<.

K1 K2 K3 EIGENTRILLINGSVORMEN

4 4 -0.84893E-02 0.11594E-01

4 2 4 0.10997E-01 0.77854E-02

3 3 3 0.65071E-02 -0.61079E-02
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K1 K2 K3 POLEN

3 2 3 -0.25694E 00 -0.12854£ 00

3 3 4 -0.82344£-01 --0.19028£ 00

0 4 -0.16336£ 00 -0.91265E-01

K1 K2 K3 K4 EIGENTRILLINGSVORMEN

4 2 3 4 -0.58223E-03 -0.54429£-03

4 1 3 4 0.44072E-03 -0.60336£-03

4 0 4 0.44312E-03 -0.33723£-03

K1 K2 K3 POLEN

0 4 0.96302E-03 0.11415E-01

1 3 4 0.36112E-02 0.94048E-02

3 2 3 0.94604E-04 0.35538£-02

K1 K2 K3 K4 EIGENTRILLINGSVORMEN

4 1 3 4 -0. 37774E-04 0.30905E-04

4 1 0 4 -0.34626E-04 0.26847E-04

4 2 3 4 -0.55179E-05 0.23279E-04

Zou de rekenmachine een oneindige nauwkeurigheid bezitten, dan komen de

"gevoeligheden" uit voorbeeld 3 overeen met de gevoelighcden uit voorbeeld 4,

mits de verandering, dv, nul benadert.

Opmerking:

Het programma, dat de gevoeligheden van polen en eigentrillingsvormen voor een
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verandering van massa, demping of stijfheid berekent volgens bovenstaande

formule, brengt aIleen een verandering aan bij de in het model aanwezige

massa's, dempers en veren. Het model bestaat uit 4 massa's, 7 dempers en 7

veren.

5.5 VOORBEELD 5

Ii.
~ c'

Op het raampje van figuur (5.3) paste men een modale analyse toe. De door de
/'---~

analyzer bepaalde eigenfrequenties, demplngsfactoren en residuen werden met

behulp van een HP2647A-terminal naar de PRIME afdelingsrekenmachine gezonden.

De gegevens werden hierna door het hoofdprogramma, zoals besproken in

hoofdstuk 3 gesorteerd en verwerkt tot gevoeligheden.

MODE

10 11 1
,- 1---- -- -- ----- -- -- --------,
I 14
I II

I I
I

I II

I I FREQ(HZ),
I

}.6 II

I I 11.39I 16I II

I I
I

I

I DAMP(%)I

I I
I

I

I 4.59
~ I

I- -- -- -- -- -- -----'
I""" :::>- 5

I I
~ :>

~
Z

I x-l
fig. 5.3
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DEMPING EN EIGENHOEKFREQ. MODE -0. 32885499E "01 0.71564392E 02

DEMPING EN EIGENHOEKFREQ. ~lODE 2 -0.46048236E 00 0.19293771E 03

DEMPING EN EIGENHOEKFREQ. MODE 3 -0.65705776E 00 0.31989868£ 03

DEMPING EN EIGENHOEKFREQ. MODE 4 -0.50812721E 00 0.60209058E 03

DEMPING EN EIGENHOEKFREQ. MODE 5 -0.29383364E 01 0.11438372E 04

DEMPING EN EIGENHOEKFREQ. MODE 6 -0.97526038E 00 0.12658044E 04

RICHTING R =

RICHTING RR =

MASSA_GEVOELIGHEDEN OF MASSA_GEVOELIGHEIDSTHEORIE

K1 K2 GEDEMPTE EIGENHOEKFREQUENTIES

6 -0.11625E 03

14 -0.68085E 02

11 -0.67259E 02

13 -0.58839E 02

12 -0.55303E 02

K1 K2 DEMPINGSFACTOREN

6 0.10707E 02

14 0.62706E 01

11 0.61945E 01

13 0.54191E 01

12 0.50934E 01

K1 K2 K3 EIGENTRILLINGSVORMEN

6 1 6 0.77897E-01 -0.79488E-01

11 6 o.6486 1E··01 -0.65083E-01

14 6 0.64434E-01 -0.64799E-01

13 6 0.59278E-01 -0.59745E-01

12 6 0.57200E-01 -0.57700E-01
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RICHTING R = 3

·RICHTING RR = 3

MASSA_GEVOELIGHEDEN OF MASSA_GEVOELIGHEIDSTHEORIE

K1 K2 GEDEMPTE EIGENHOEKFREQUENTIES

2 11 -0.15906E 03

2 10 -0.15436E 03

2 12 -0. 15046E 03

2 9 -0.11091E 03

2 13 -0.10844E 03

K1 K2 DEMPINGSFACTOREN

2 11 0.75933E 00

2 10 0.73629E 00

2 12 0.71824E 00

2 9 0.52945E 00

2 13 0.51767E 00

K1 K2 K3 EIGENTRILLINGSVORMEN

5 2 12 0.15803E 00 -0. 15575E 00

12 2 12 0.15677E 00 -0.15594E 00

17 2 12 0.14680E 00 -0.14616E 00

18 2 12 0.13113E 00 -0.13093E 00

5 2 13 0.12506E 00 -0. 12128 E 00
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Richting 1 15 horizontaal naar rechts, richting J verticaal omhoog. Zoals te

verwachten is, zal de grootste gevoeligheid voer een verandering van massa,

demping of stijfheid optreden in dat punt, waaI de verplaatsLngen het grootste

zijn. Een massawijziging heeft bij pool 1 het meeste effckt in punt 6. Door

een vergroting van massa neemt de massatraagheid toe en dit heeft tat gevolg,

dat de gedempte eigenhoekfrequentie zal afnemen. Een massaverandering heeft

natuurlijk niet aIleen invloed in richting 1, maar ook in rlehting 3.

5.6 VOORBEELD 6

Al5 laatste een voorbeeld van de Agie vonk-erosie-machine.

1

I :
: II 1

I :
: I
I :
: I
I :
: I

--------------

I
I I
I I

I I
I I

I i
I I
I I

IIL~~
~---.----

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

MODE

2

FREQ (HZ)

129. 19

OAMP(%)

2.43

5

fig. 5.4

L ~~r-~----:---..-=--=--k-J
--=---=-=--::::::-::.::.:--d#~

z

~Y
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DEMPING EN EIGENHOEKFR£Q. MODE -0.21798077E 02 0.45599316E 03

DEMPING EN EIGENHOEKFREQ. MODE 2 -0.19700863E 02 O. 81175220E 03

D£MPING EN EIGENHOEKFREQ. MODE 3 -0.18798470E 02 0.12456809E 04

DEMPING EN EIGENHOEKFREQ. MODE 4 -0.31129337E 02 0.18326631E 04

DEMPING EN EIGENHOEKFREQ. MODE 5 -0.61619339£ 02 0.21787158£ 04

DEMPING EN EIGENHOEKFREQ. MODE 6 -0.74112854E 02 0.27554761E 04

DEMPING EN EIGENHOEKFREQ. MODE 7 -0.90922287E 02 0.35118369£ 04

RICHTING R = 2

RICHTING RR = 2

MASSA_GEVOELIGHEDEN OF MASSA_GEVOELIGHEIDSTHEORIE

K1 K2 GEDEMPTE EIGENHOEKFREQUENTIES

2 52 -0.21552E 01

2 53 -0.12235E 01

2 55 -0. 11772E 01

2 56 -0.11527£01

2 54 -0.85111£ 00

K1 K2 D£MPINGSFACTOR£N

2 52 0.10467E 00

2 53 0.59423£-01

2 55 0.57174E··01

2 56 0.55983£-01

2 54 0.41337£-01

K1 K2 K3 £IG£NTRILLINGSVORMEN

55 2 52 -0.39093£-03 0.36371£-03
55 2 55 -0.31944£-03 0.29733£-03
52 2 55 -0.28892£-03 0.26880£-03
52 2 52 -0.28432£-03 0.26382£-03
51 2 52 -0.27363£-03 0.25452£-03
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6. DE NAUWKEURIGHEID

Er z~Jn twee soorten fouten, welke bij het berekenen van de gevoeligheden van

polen en eigentrillingsvormen kunnen optreden. Ten eerste de "theoretische"

fouten en ten tweede de "praktische" fouten. De "theoretische" fouten

ontstaan, doordat de afgeleide formules de werkelijkheid benaderen. De

formules gelden in principe ook aIleen voar lineaire systemen. De praktische

fouten ontstaan ~n de rekenmachine, in de analyzer en/of tijdens de metingen.

6.1 DE "THEORETISCHE" FOUTEN.

De berekende gevoeligheden van een massaveersysteem zijn onnauwkeurig en niet

te gebruiken bij het bepalen van de exacte nieuwe modale parameters na een aan

gebrachte verandering vol gens formule (6.1).

MP(vtdv)=MP(v)tGEV*dv

(6 . 1)

MP = modale parameters

v = massa, dempingsconstante of veerstijfheid

dv = v-verandering

GEV = gevoeligheid

Meet men bijvoorbeeld een massaveersysteem met 40 vrijheidsgraden door, dan

zou men 40 complexe polen moeten vinden. De analyzer kan er hooguit 12

verwerken. De totale gevoeligheid van de eigentrillingsvorm van het systeem

bepaalt men met behulp van een sommatie. Elke term van de som geeft een

waarde behorende bij een pool. Gebruikt men 12 in plaats van 40 polen, dan

zal de berekende gevoeligheid de waarde van de som van de termen behorende bij

28 polen afwijken. De fout wordt gelijk aan

5-1 00

[ER]r= [[[E]kmt[G]km]+ [ [[E]k +[G]k ]
m=1 m=t+1 m m

s = eerst gemeten pool

t = laatst gemeten pool
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[E] en [G] vindt men in de bijlage

Over het algemeen zullen deze 28 waarden een minimale invloed hebben. De

maximale waarden van de totale gevoeligheid van de eigentrillingsvorm blijven

ondanks deze onnauwkeurigheid maximaal. De verhouding onderling blijft

gelijk, de absolute waarden veranderen. Een tweede fout ontstaat door de

aanname, dat de theorie aileen geldt voor lineaire strukturen.

6.2 DE "PRAKTISCHE" FOUTEN.

-Het programma.

Het programma is numeriek stabiel. De formules, waarmee de gevoeligheden

berekend worden bestaan aIleen uit vermenigvuldigingen en optellingen. Zolang

de polen complex zijn en ongelijk nul komt er geen deling door nul voor. De

getallen van de Prime lopen van 1.10-38 tot 1.10+38. Met behulp van

"Massa, Demper of Veer_exacte_waarden" berekent het programma de gevoeligheden

van polen en eigentrillingsvormen voor een verandering van massa, demping of

stijfheid van een massaveersysteem met maximaal vier vrijheidsgraden minder

nauwkeurig dan met behulp van "Massa, Demper of Veer_gevoeligheidstheorie".

In het eerste geval rekent het programma met formule

GEV = MP{v+dv)-MP(v)

dv

GEV = gevoeligheid

MP = modale parameters

v == massa, dempingsconstante of veerstijfheid

dv = v-verandering

GEV zou nauwkeurig worden als dv naar nul gaat. Dit is praktisch gezien een

onhaalbare kaart. Het programma wordt dan namelijk numeriek instabiel. Voor V
dv kan men een optimale waarde bepalen, waarbij GEV nauwkeurig berekend wordt

en het programma numeriek stabiel blijft.

-De analyzer.

Ten eerste maakt men bij het doormeten van een constructie meetfouten. Deze

fouten kunnen door herhaaldelijk meten uitgemiddeld worden. Ten tweede

benadert de analyzer elke piek in een overdrachtsfunctie met een
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overdrachtsfunctie van een massaveersysteem met een graad van vrijheid.

Hierdoor ontstaan zuiver imaginaire residuen. Zou men de pieken in een

overdrachtsfunctie benaderen met een overdrachtsfunctie van een

massaveersysteem met meerdere graden van vrijheid, dan krijgt men complexe

residuen. Deze laatste benaderingsmethode is veel nauwkeuriger en wordt

gcbruikt in het curve-fit programma van Jos van Heck.
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7. Conclusie

Met behulp van de gevoeligheidsanalyse kan men zwakke plekken in een

constructie opsporen. Eventueel zijn na een wijziging van massa, demping of

stijfheid de nieuwe modale parameters, eigenhoekfrequenties/ dempingsfactoren

en eigentrillingsvormen te bepalen. De nauwkeurigheid hiervan is echter

relatief laag, omdat men de nieuwe parameters berekent met de eerste twee

termen uit de Taylor-reeks. Onderzoeksprojecten welke uit dit werk kunnen

voortvloeien zijn:

Bepaal een meer exacte verandering van de modale parameters na een vi
verandering van massa/ demping of stijfheid.

2 Benader de dynamische eigenschappen van een doorgemeten construe tie

met behulp van een massaveersysteem.
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Bijlage I

Opmerking: P=R
r=v
q=w

where ["ttl. (K u ] and [ell] are suhmdtrices of the Qlass.
stiffness dnd dd.ping ~atrjces. containing those ele~ents,

influenced Dy the structural para~eters Pill'

(2.30 )

Substitute eQ. (2.26 ) in eq. (2.29 ) to obtain

& [5' l
[ n

[5'k,rt) n
~ :rt)]

~[K'II]
-~. - r ----- + r. ~-& • k·1 jW-\k k: I JW-\k In

[ n lS\,tq) n [)r--- J]
. l: + r -~- (2. J I )

k'Ol j"'-~k k·1 l .. - ~k

Splitting up eQ. (2.31) in partial fractions yields:

& [5 ' ] n [ [A k1 [1\] [Ck]+[lk J t ~kJ +~Jk]1rq
t&P 2 +

(j .. -Ik)Z
t -----

III k.. l (j .. -lk) J,.-lk j"'-\k

n n [ [ Ek ,'D) + [F k..:.Ill] [Gill. k J ~11ll,,:,k}]r. r. + _._- +
k=1 m=1 j"'-~k j.,-lk j I.-l J Io.-l

IlI/k III 111

(2. 3Z)

f&(K' J1where [A k] • [S' J tf. [S'k.tq]k.rt ---&~- j"=~k

fsk] [ {K' tt]1.. [~] &P •• l~l
• ftI j .. =lk •

[ &[K' lJrek] .. [, 1 d tt [S'k,t'l]S k.rt dJ;. -~ j ..=lk

[Ok] . v:--- rd' &[K' ttlJ
[~][ k.rl.1ldf,'; &P -

111 jw:l k
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[6!K' tt 1] [5' lid .
[£ k ••1 [~·k.rtJ ---;sp-;;;- j";~k

~k-~II

[6[K' tt J] [S'IB. 1q J
[S\.n1 ~--;;;- j";~k Ak-TIII

[6[K' tt l] [~I ... t9j
•[f ] = [S~] -oP-;;;- jw=I

k Ik-illl

k,_

[6 IK' HJ] [5'111,19]

[~~J -,fP;- .j,~=ik i k-l.

l~] +



iii

['1. (2.32) can be written as

~.~~
~

- k~lL ... ~~~- [[ck1 + [ l k1 + 11I~1 [[Ck,",] + [£k.",]]]]
ml'k

(2.3 J)

[~J [6 [:~ ttl] . [S'k.tQ]
lk •IIll III J.,=lk

["k ••] •
[S'", rt1 [~. ttl] l~l +

.
I k -l. 0"-. -

III J"'=~k

[~] ra[K' u ]] l~J
Ik-I. 6P j I k,tQ.. ..= k

~ ls' ]
£Qs. (2.28) and (2.33) represent two expressions for __~~prr~q~

In linearly Independent terMS. The Identification 111

between both equttlons yields :

n
(C k ] - (lkJ+ t [[£k ••J + [G k .111]] (2.34)

III-I
Iftjlk

(2.35)
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At this point It should be emphasized that eq. (2.35) is only

valid for a non-singular [S'k.rq] lIatrlx. Reducing th~ sub.atrix
[S'L ] to d single element S'L eliminates the .atrix

~.rq ~.r1

Inversion d,"J forces [S'L ] and S'L 1 1 to be row and colu..n
~,rt ~, q

matl·ices.
Furthermore the expressions for the sensitivities of the

normalized mode shapes a;d the eigenvarues depend on the

der\vdtiv~5 of the total stiffness matrix [K'tt] to the

parameter Lhange.

Three cases are Lunsidered hereafter;

1. Para.~ter p. influences the static stlffnes Matrix only

£qs. (2.34) and (2.35) can be written as :

n
r

III~I

,",k
, 6 (K ttl , . ]

[5 •• rt]~ [5 k ,114]

(2.36 )

(2.37)

2. Parallleter p. is Influencing the ".~B Matrix only:
In this case the relationship between the total stiffness

dnd the ~tructural paralleter chanlJe is frequency dependent.

[45. (2.34) and (2.35) can be worked out to obtain;
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