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SAMENVATTING 

Uit eerdere onderzoekingen is gebleken dat vooral SchijCemmen te lijden hebben van thermo-elastische 
instabilikiten. Ten gevolge van het samentrekken van een relatief groot remoppervlak door interactie van 
thermische en elastische processen tot enkele kleine discrete contacten met hoge temperaturen kunnen "hot 
spots" ontstaan. Het gedrag van een rem waar zo'n proces plaatsvindt wordt instabiel met als gevoig dat de 
levensduur van deze rem voortijdig wordt Mindigd. 
Indien het contact van een trommel en een remschoen onderhavig is aan zo'n zelfde proces zal ook de 
trommelrem falen. Temeer daar enerzijds de trommelrem steeds compacter moet worden geconstrueerd, en 
anderzijds de gedissipeerde motorvermogens vssMwend toemmen, vewzcht men In de +&komst dat ei cmk 
problemen d e n  ontstaan met de trommelrem. 
Om de vorming van "hot spots" in een vroeg stadium tegen te gaan, is in samenwerking met DAF Tmks 
N.V. en de vakgroep WFW aan de TUE een onderzoek gestart om dit fenomeen berekenbaar te maken. 

In Hoofdstuk 1 wordt een algemene inleiding gegeven van het remproces bij trommelremmen. Tevens 
worden de oorzaken voor het ontstaan van "hot spots" en het begrip thermo-elastische instabiliteiten (TEI) 
toegelicht. In hoofdstuk 2 is een theorie opgezet om het îhermo-elastisch gedrag van een trommelrem 
berekenbaar te maken. Het blijkt mogelijk om het thermo-elastisch gedrag om te zetten in een toesîandsk- 
schrijving. Verder wordt de stabilikitstheorie van Hoquet geïntroduceerd. 
Om een indruk te krijgen van de invloed van de verschillende parameters op de stabiliteit van het remproces, 
wordt in hoofdstuk 3 een ééndhensionaal model analytisch en numeriek geanalyseerd. Dit resulteert in een 
stabiliteitscriterium, waarbij tevens een numerieke oplossing wordt gevonden. 
In hoo€dstuk 4 tenslotte wordt een deel van de trommelrem, een ring, gemodelleerd. Dit gebeurt met behulp 
van het eindige elementenpakket MSC/Nasîran. Bij het analyseren van het thermo-elastisch gedrag van een 
trommelrem wordt gekeken welke methodiek de voorkeur geniet om tot een betrouwbare uitspraak te komen 
over de stabiliteit van de trommelrem. 

De 2 geanalyseerde methoden, de hopppuntshernummeringsmethode (integratie over 1/36 van één 
omwentekg) en de integratie over de hele ring (integratie over één omwenteling) geven beiden hehlfde 
resultaat. Met de knooppuntshernummeringsmethode wordt een aanzienlijke tijdwinst geboekt, indien het 
huidige model uitgebreid wordt naar een complete trommelrem met 7 á 8 ringen, omdat maar over 1/36 van 
eén omwenteling geïntegreerd hoeft te worden. 
De knooppuntshernummeringsmethode geniet daarom de voorkeur boven de integratie over de hele ring. 
In hoofdstuk 5 en 6 zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen opgesomd. 
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1. INLEIDING 

1.1 Inleiding 

Al een aantaí jaren wordt er bij DAF onderzoek gedaan naar trillingen die geconstateerd werden in de 
cabines van prototypen van de DAF FlYS-serie. Aan de hand van de volgende karakterisering van trillingen 
werd gezocht naar mogelijke oorzaken: 

Vrije trillingen: het resoneren van cabine, chassis, as en onderdelen van de rem. 

Gedwongen trilliagea: bij een niet p e r k t  ronde trommei vindt een dyaaa;raaaSshe amstding p!aats. Het 
remkoppel is daardoor niet constant en veroorzaakt een trilling in de rest van de 
constructie. 

Combinatie van beiden: De bijbehorende belasting wordt aangeduid als parametrische excitatie en kan op 
verschillende plaatsen aanwezig zijn. Allereerst is het band-wegdekcontact beke- 
ken, hetgeen door Thesenvitz Cl1 is beschreven. Een tweede parametrische excitatie 
kan ontstaan in het contact tussen de remschoen en de trommel. Een bekend feno- 
meen hiervan is sqeal, het piepen van de remmen. Hierover is ondermeer gepubli- 
ceerd dour Spun 121. Minder bekend is een parametrische îhermo-elastische 
excitatie in het remschoen-trommelcontact. De hierbij behorende effecten kennen 
een andere tijdschaal, omdat temperatuursveranderingen nu eenmaal veel trager 
verlopen dan mechanische trillingen. 

Tijdens het onderzoek viel op dat de trommel vervormde door warmteontwikkeling tijdens het remmen. Bij 
inspectie van het loopvlak van de trommel werden blauwe plekken en scheurtjes (îhermocracks) geconsta- 
teerd. Ze duiden op een zware thermische edof mechanische belasting die niet gelijkmatig over het 
oppervlak is verdeeld. Het contact tussen remschoen en trommel beperkt zich dus tot enkele lokaties en kan 
leiden tot plaatselijk erg hoge temperaturen: HOT SPOTS. 

Bij de analyse van het gedrag van zwaar belaste trommelremmen heeft met te maken met: 
- warmteontwikkeling ais gevolg van wrijving, 
- elastische deformaties als gevolg van globale en lokale temperatuwerandering. 
- een door deze deformaties veranderende vlakte& tussen trommel en remschoen 
- warmteafvoer met name via geleiding en convectie, 
- massa-effecten, 
- periodiek gedrag doordat vervormingen na één omwenteling weer terugkomen. 
Bij schijfremmen blijkt het vaak voor te komen dat de combinatie van deze effecten aanleiding geeft tot 
instabiel gedrag zich uitend in het optreden van een regelmatig waargenomen patroon van acht à tien hot 
spots op het loopvlak van de schijf. Dit is experimenteel onderzocht door Inoue [31. 

Bij trommelremmen kan men in de toekomst deze effecten misschien ook verwachten omdat enerzijds de 
trommelrem steeds compacter moet worden geconstrueerd, terwijl anderzijds de energiedissipatie door 
stijging van de gemiddelde snelheid en hogere motorvermogens alsmaar toeneemt. 

1.2 De trommelremconstructie 

Tijdens een remmanoeuvre wordt kinetische energie gedissipeerd. Bij zware trucks gebeurt dit meestal met 
trommelremmen. De voordelen ten opzichte van schijfiemmen zijn het grotere remoppervlak, de ze%- 
krachtiging, het groter slijtagevolume, de grotere effectieve momentsarm voor de wrijvingskracht bij gelijke 
inbouwmaten (hierdoor is een minder hoge vlaktedruk nodig voor een zelfde remkoppel en zijn de 
temperaturen lager) en de grotere massa, zodat de bulktemperatuur minder hoog oploopt bij gelijkmatige 
wamteonihikkeling. 
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Figuur 1 illustreert een remtrommel met S-nok van een DAF FT95. De remtrommel, gemaakt van grijs 
gietijzer, functioneert als rotor. 

remtrommel (rotor) 

statorgedeelte 

$guur I Remtrommel met S-nok 

Eet statorgedeelte bestaat o.a. uit de remankerplaat met daarop ankerpennen die ais draaipunt fungeren van 
de remschoenen. De remschoenen zijn beide voorzien van een gedeelde remvoering. De voering (type Juid 
570) bestaat uit een matrix, een vezelversterker voor de mechanische eigenschappen, en een toevoeging voor 
&et verhijgen van de juiste wrijvingseigenschappen. Dit laatste is nodig voor het remproces. Door de 
thermische eigenschappen functioneert de voering in combinatie met gietijzer als thermische isolator. Verder 
blijkt de voering veel slapper te zijn dan de onderliggende stalen schoen en de trommel [4]. 
Bij het remmen beweegt een pneumatische zuiger die de S-nok verdraait, waardoor beide schoenen tegen de 
trommel worden aangedrukt. Er ontstaat een conform glijcontact tussen beide lichamen. Onder belasting 
wordt de remvoering ingedrukt en buigt de elastiche trommel uit. De drukverdeling tussen de beide 
componenten hangt mede af van deze vervormingen, evenals de wrijving en de warmteontwikkeling. 

Ten grondslag aan de dissipatie liggen de twee volgende overwegingen: 

- de plastische deformatie onder het oppervlak van de voering op microscopische schaal. De vervormingen 
treden hoofdzakelijk op in de eerste 5 m onder het oppervlak. Uit werk van Kennedy [51,[61,[71 blijkt dat 
hier ongeveer 90% van de warmte wordt gegenereerd. Ten gevolge van belasting stijgt de temperatuur, 
waardoor de hardheid afneemt. Het materiaal zal plaatselijk in sterkte hemen  en ductieler worden. De 
hieraan gerelateerde plastische vervormingen en volumetrische warmteontwikkeling leiden tot instabiliteit 
en blijvende schade. De blijvende deformatie is tevens te wijten aan ploegeffecten van oppervlakteruwhe 
den van de relatief harde trommel in het zachtere materiaal van de voering. Brokjes afgesleten 
materiaal dragen hier ook aan bij. 
Doordat de belasting intermitterend is, kan het zijn dat de tijd te kort is om de warmte af  te voeren naar 
het oppervlak, terwijl het oppervlak zelf wel zijn warmte kan afstaan en daardoor afkoelt. Dit kan 
resulteren in een situatie waarbij de maximale temperatuur optreedt onder het oppervlak. Deze maximale 
temperatuur speelt een belangrijke rol bij het thermo-elastische bezwijkgedrag. Dit concept staat bekend 
als het twee temperatuursgradiënten-model (TïG-model) van Pnueli en Rozeanu [8],[9]. 

krachten aanwezig. Doordat er afwisselend adhesieverbindmgen gemaakt en verbroken worden zal er ook 
afwisselend adhesieenergie vrijkomen en benodigd zijn. De hierdoor opgewekte krachten zijn afhankelijk 
van de zuiverheid van de beide oppervlakken en de compatibiliteit van de glijdende materialen. Een en 
ander is terug te vinden in onderneer Buckley [lol en Johnson [ 1 i]. 

- de adhesie in het contactvlak. In het conforme contactvlak tussen trommel en voering zijn verbindings- 

Het gevaar van hoge temperaturen is onder meer fading, dat wil zeggen het afnemen van de wrijvingscoëffi- 
ciënt tussen de trommel en de voering, waardoor de remprestatie aanzienlijk minder wordt. 

I 
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Degeneratie van het remproces wordt ook bepaald door de contactgwmetrie. Deze hangt af van de geometrie 

en de temperatuursverdeling. Tijdens remmen zal de voering inslijten op de trommel (er wordt gestreefd naar 
een uniform contact om de oppervlaktebelasting te minimaliseren). De remhistorie is blijkbaar belangrijk 
voor de geometrie van de voering, wat leidt tot de volgende twee mogelijke situaties voor de trommel en de 

van de trommel en de voering. De geometrie van de trommel wordt bepaald door de mechanist hebelasting 

voering [12]: 
I 1 

Kantendrager: als de rem afkoelt na veelvuldig gebruik zal de trommel 
sneller afkoelen dan de voering. De voering heeft dan een 
grotere kromtestraal dan de trommel en maakt alleen aan zijn 
randen contact met de trommel. &ZE sitiiatie -km zich v x r -  
doen bij een stadsbus met koude remmen, waarbij wel de 
=ogeEjk&eid bestaat dat er squeal kan opwen.  

fig. 2 Een kantendrager 

middendrager: als de trommel erg heet wordt, zelfs heter dan de 
voering, zal de trommel meer expanderen dan de voering. De 
voerhg heeft dan kleinere kromtestraal dan de trommel, zodat 
de voering en de trommel alleen contact maken in het midden 
van de voering. Wanneer bij een dergelijke rem enkele malen 
een zware remmanBeuvre plaatsvindt, ontstaat een middendra- 
ger. Deze situatie kan zich voordoen bij een truck die lange 
afstanden rijdt zonder veel te remmen. 

fig. 3 Een miaiiedrager 
Een niet-uniforme warmteinput zal de lokale temperaturen van de trommel en de voering sterk doen stijgen. 
Volgens ondermeer Barber i131 en Day [141,[151,[161 blijkt dat ongeveer 90 à 95% van de gegenereerde 
warmte in de trommel verdwijnt. 

13 Thermo-elastische instabiliteit 

Blijvende schade en extreme slijtage van systemen die door wrijvingswarmte worden geëxciteerd, zijn vaak 
het gevolg van thermische vervormingen. Deze vervormingen dragen bij aan een terugkoppehgsproces dat 
leidt tot een concentratie van de belasting. Door de relatieve beweging van de twee componenten treedt er 
Wrijving op. De consequenties hiervan zijn slijtage, warmteontwikkeling en v e r v o d g  van de contactlicha- 
men. Ze zijn onderling gerelateerd en spelen vooral bij hoge glijsneiheden een dominante roL 

a b C d 
fig. 4 4 typen hotspots met trommel (b) en voering (o) 

~ 
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Ten gevolge van thermische vervormingen kunnen er hot spots ontstaan. In figuur zijn 4 typen hot spots 
geïllustreerd, met boven een aanzicht van de trommel en onder een aanzicht van de voering, Anderson [17]. 
In figuur 4 zijn respectievelijk asperity (a), regional (b), distortional (c) en focal (d) hot spots afgebeeld. 
- Bij een lichte belasting beperkt het contact zich tot de ruwheidstoppen. Bij een stabiele wrijving en slijtage 

ontstaan deze mwheidshotspots (fig. 4a) .De mwheden van het wrijvingsm&aal zijn groot en hun 
contact op het loopvlak van de trommel vormt korte lijnen in de glijrichting. Ten gevolge van de 
afmetingen van de ruwheidstoppen ontstaan hoge flitstemperaturen. Zij zijn vooral afhankelijk van de 
glijsnelheid en bereiken in hun bestam van minder Gaan 1 ms een tempratuur van loo0 à 1258 "C. 
Ondanks hun minuscule omvang be'invloeden ze binnen enkele seconden het gehele remoppervlak (satijnen 
glans op een gietijzeren oppervlak). 

- Regional hot spots (fig. 4b) kunnen ontstaan ten gevolge van een niet-uniforme warmteinput door een 
ongelijkmatige conîacîúruk of vanwege VerSchulende wrijvingsc&ffi&nten vm de metden Chgelijke 
koeling zoals geleiding of convectie, kan ook leiden tot zulke regionale temperaîuwerdelingen. Regionai 
hot spots zijn groot, waarbij ze ongeveer 10%-3W0 van het wrijvingspad beïnvloeden. Aangezien er kleine 
temperatuurverschillen zijn kan deze oplopen tot ongeveer 100 "C. 

- Distortional hot spots (fig. 4c) zijn groot en verdeeld. Deze hot spots zijn hoofdzakelijk het gevolg van 
thermische buiging, dat wil zeggen, lokaal hoge dichtheden van ruwheidshotspots in combinatie met 
variërende warmtegeleidingssnelheden kunnen thermoelastische verstoringen veroorzaken rond hoge 
temperatuurvelden op1 de trommel. De breedte vaxieerd van 20-100 mm en in een tijdsbestek van 10-15 
seconden kan de temperatuur oplopen tot ongeveer 700 "C. Bij hoge wrijvingssnelheden kan een 
combinatie van locale wrijving en metaalstroom in de richting van de hot spot optreden. 

snelheden heel anders uitzien. De contactplekken zijn veel groter dan de afinetingen van de ruwheden. ET 
kunnen focal hot spots (fig. 4d) ontstaan, die martensiet kunnen vormen op de gietijzeren trommel. Deze 
hot spots kunnen in hun bestaan van 0.5-20 seconden temperaturen bereiken van 750-1200 "C. 

- In tegenstelling tot lage snelheden bij ruwheidshotspots en regional hot spots zal de situatie bij hogere 

Barber [181 heeft dit fenomeen zowel theoretisch als experimenteel onderzocht bij treinwielen. 
Hij introduceerde na zijn bevindingen het begrip thermoelastische insíabiliteit. 
Dit effect manifesteert zich in tal van technische systemen: bij meervoudinge schijfremmen van vliegtuigen, 
bij trommel- en schijfremmen van auto's en treinen, bij koppeliigsplaten, glijdende afdichting etc. 
Deze effecten zijn terug te vinden in ondermeer Dow C191, Kennedy [201,[211, Burton, Kilparîi en Dow 
~221,~23l,C~1,~251,~261, v. Heck [271. 

Het begrip îhermoelastische instabiliteit 0 omhelst het volgende: 
Als de voering en de trommel in erg kleine gebieden aanliggen, zullen deze gebiedjes ten gevolge van 
thermische deformatie overgaan in één of meer discrete gebieden, waarin het contact zich concentreert. Ten 
gevolge van overschrijding van slijtage door îhermische deformatie kunnen de veranderingen van het 
contactgebied instabiel worden. Deze effecten gaf Barber [i] de naam TEI. 
Hieronder wordt verstaan dat de wamkstroom door deze contacten zal gaan met als gevolg dat hierdoar 
focal hot spots kunnen ontstaan. Deze gebieden, met een diameter van 8 à 10 mm, zetten bij verhitting meer 
uit dan hun omgeving en dragen in toenemende mate de belasting. Als de hot spots zich boven de transitie- 
temperatuur bevinden, en het omringende materiaal nog koud is, treedt ten gevolge van afscbrikken en 
metallurgische transformatie op en er ontstaan martensiet. De harde eilandjes doen de voering snel slijten en 
door de volumeverandering ontstaan hoge spanning en daarmee gepaard gaande scheworming. 
Een andere vorm van permanente schade is cracking en crazing. Een combinatie van hoge spanningen en 
temperaturen kan plastische vloei veroorzaken en er ontstaan trekspanningen bij afkoeling. Tijdens bedrijf 
zullen afwisselend trek- en drukspanningen optreden, hetgeen leidt tot vermoeiing. Hierdoor kunnen 
vermoeiingsscheurtjes ontstaan. 

Uit het voorgaande verhaal zal het duidelijk geworden zijn dat het noodzaak is om hoge temperaturen te 
vermijden, omdat hot spots een instabiel fenomeen vormen. Het onderzoek naar deze instabiliteiten zal in de 
volgende hoofdstukken uitgebreid ter sprake komen. 
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2. THEORIE 

2.1 Inleiding 

Uit het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat hot spots een instabiel fenomeen vormen. Het onderzoe- 
ken van deze instabiliteiten kan op verschillende manieren. Bij niet-lineaire systemen, zoals het remprtxs, 
kan men gebruik maken van tijddomeinsimulaties, Lyapunov’s hearisatiemethode [311,[321 of Lyapunov’s 
dirak methode [31],[32]. Bij tijddomeinsimulaties mixt men allerlei begincondities onderzoeken wil men er 
zeker van zijn dat het proces stabiel is. Voor het onderzoeken van de stabiliteit zullen we hier gebruik maken 
Lyapunov’s linearisatiemethode, dat wil zeggen het niet-lineaire remproces wordt gelinearkerd rondom een 
werkpunt. 

2.2 Partiële differentiaalvergelij kingen voor thermo-elasticiteit 

Allereerst wordt het dynamisch gedrag van het thermeelastisch systeem van een remtrommel vastgelegd met 
partiële differentiaalvergelijkingen. In Bijlage 1 is de theorie voor de afleiding van deze differentiaalver- 
gelijkingen uitgewerkt, zie ook Nowacki 1281. De uiteindelijke partiële differentiaalvergelijkingen vormen de 
kern van de mathematische beschrijving van îhermo-elasticiteit. Dit zijn respectievelijk de lokale vergelijking 
voor de energiebalans (2.1) en de bewegingsvergelijkingen (2.2). 

a a,ETo 
(1 -2v) 

AoV2û -p cû --tri  = -W 

De eerste term in het linkerlid representeert de warmtegeleiding door het lichaam. De tweede en derde term 
behelzen de verandering van de inwendige energie die plaatsvindt door respectievelijk capacitieve werking en 
dilatatie. De bronterm in het nxhkrlid is een thermische volumebelasting. 

E E U . . . + X , - - ~  a ,E .=p ui -u. ..+ 
2(l+v) 2(1-2v)(l+v) 3JJ 1-2v 

De twee termen met gradiënten van het verplaatsingsveld u in het linkerlid bevatten het mechanisch deel van 
de spanningsgradiënt. X, is een bronterm en representeert de mechanische volumebelasting. De thermo- 
elastische koppeling is aanwezig door de term met de temperatuursgradiënt. Het rechterlid bevat de 
îraagheidskrm. 
De relaties (2.1) en (2.2) formuleren een tijd-ruimteprobleem, waarbij de ruimte bestaat uit het tempaturn- 
en verplaatsingsveld. Analytisch oplossen is in het algemeen onmogelijk, zodat er overgegaan wordt op een 
numerieke benadering. Het formalisme van de eindige elementenmethode biedt de mogelijkheid om het tijd- 
ruimte probleem om te zetten in een stelsel gewone differntiaaivergelijkingen (zie Bijlage 2). Op deze wijze 
zijn gradhten van de velden overboord gezet en vormt de tijd de enige onafhankelijke eonoinUe variabele. 
De vergelijkingen zijn lineair en bevatten tijdsafhaukelijke coëfficiënten: 

De matrices zijn op de volgende manier gedefinieerd 
M = massa kgl  
Bll = warmtecapaciteit [JE] 
BI, 
KI 1 = warmtegeleiding EWE] 
G1 
&, = mechanische stijfheid [N/ml 
F,(t) 
F,(t) 

= dilatatie N (inwendige demping) 

= îhermische stijfheid [NKI (effecten van uitzetting) 

= warmtebron &ankelijk van vervorming W/ml 
= krachten afhankelijk van vervorming [N/ml 
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De vectoren zijn op de volgende manier gedefinieerd 
e = temperatuur ["Cl 
U = verplaatsing [ml 
&t) 
- P(t) 

= thermische niet-parametrische excitatie TWJ 
= mechanische niet-parametrische excitatie [NI 

De externe belasting is tijdsafhadcelijk en kan op verschillende manieren worden ingedeeld. De totale 
belasting is op te delen in een îhermisch en mechanisch deel. Tevens kan men de belasting opsplitsen in een 
parameûisch en niet-parametrisch deel. Het parametrische deel behoort tot het homogene deel van de 
differentiaalvergelijkingen en kan dus in het linkerlid worden geplaatst. Dit fenomeen is aanwezig bij zowel 
mechanische ais îhermiscne excitatie en vormt een temgkoppeling in het systeem, waardoor de (thermo- 
elastische) instabiliteit van het systeem bekdoedi. 
Tevens moet de externe belasting evenwicht maken met de inwendige belastingsgrootheden die in (2.3) zijn 
geformuleerd als warmtecapaciteit, dilatatie, warmtegeleiding, mechanische en thermische stijfheden en 
traagheden, wiens fysisch gedrag vastligt in de bovenvermelde overeenkomstige matrices. 

Aangezien de matrices B,, en M een diagonaalstructuur hebben en regulier zijn, kan de formulering volgens 
(2.3) worden omgewerkt naar een toestandsbeschr+ing met bijbehorende beginvoorwaarden: 

- k ( t ) = A ( t ) ~ ( t ) + b ( t )  - -  ; x(~,)=x+ (2.4) 

De toestandsgrootheden zijn op de volgende manier opgeslagen in kolom 3 : zT = (eT gT &?. 
De toestandsbesc~ijving ziet er als volgt uit: 

De niet-parametrische excitaties in het rechterlid van (2.3) fungeren hier als ingangsgrootheden en zijn in de 
kolom b(t) verzameld. Het parametrisch deel en het linkerlid van (2.3) zijn beiden ondergebracht in de 
systeemmmatrix A(t). De partiële differentiaalvergelijkingen (2.1) en (2.2) zijn nu vervangen door een stelsel 
gewone differentiaalvergelijkingen (2.5). 
De systeemmatrix (homogene gedeelte van de toestandsbeschrijving) is bepalend voor de stabiliteit en bevat 
tijdsaniankelijke coëfficiënten, afkomstig van parametrische excitaties. De interesse gaat uit naar initiatie van 
thermo-elastische instabiliteiten, zodat de ligging van de polen moet worden onderzocht. Dit is in het 
algemeen alleen mogelijk voor een autonoom systeem, maar de systeemmatrix heeft een interessante 
eigenschap. De tijdsafhankelijke coëfficiënten van de systeemmatrix zijn namelijk periodiek (na gén 
omwenteling van de trommel weer dezelfde parametrische excitatie), zodat de theorie van G. Floquet 
toegepast kan worden, Muller en Schiehlen 1291. 

2.3 Theorie van Ffoquet : stabiliteitsonderzoek 

De analyse van de therms-elastische instabiliteit is gebaseerd op het homogene deel van de toestandsbe- 
schrijving : 

- X( t )=A( t )~ ( t )  - (2.6) 

De algemene oplossing van dit homogene systeem is 

waarin de matrix de fundamentaalmatrix voorstelt. 
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Vergelijking (2.7) impliceert dat de fundamentaalmatrix de begintoestand a afbeeld op de toestand 
tijdstip t. 
De fundamentaalmatrix voldoet aan de volgende matrixdifferentiaalvergelijkhg met begin voorwaarde^^ 

van 

@(t,to)=A(t)@(t,t0) ; Q> (to.to)=Z (2.8) 

De kolommen van de fundamentaaloplossing Q>(t,tJ spannen de lineaire vectorruimte op van de oplossingen 
van het homogene deel van de toestandsbeschrijving. 
Verder heeft de fundamentaalmatrix de overgangseigenschap 

Omdat de remtrommel een parametrische excitatie ondergaat die periodiek is met de omwenteling van de 
trommel, bevat de systeemmatrix periodieke coëfficiënten: 

A(t+&“)=A(t) (2.10) 

Hierbij is n een geheel getal en is T de periodetijd. Voor de fundamentaalmatrix na n perioden geldt 

cp (t+nT.t,)=@(t,fo)@(fo+T,to)” (2.11) 

De stabiliteit van het lineair periodiek systeem laat zich met behulp van de theorie van Hoquet terugvoeren 
naar het eigenwaardeonderzoek van een speciale matrix: de monodrome matrix C. 
Deze conskate, reguliere matix gee€t de afbeelding van de fundamenteje matrix na éen periode T. Volgens 
zijn theorie voldoet de fundamentaalmatrix aan de relatie 

cp (t+T,ro) =Q> (t,t,)C (2.12) 

Invullen van t=b levert de monodrome matrix: 

C =CD (to+T,to) (2.13) 

Vanwege de tijdsafhankelijkheid van A(t) is de mondome matrix C alleen door numerieke integratie te 
bepalen op de volgende manier: 

I,+T 

(2.14) 

De monodrome matrix C beschrijft dus hoe de toestandsvector zich ontwikkelt over een periode T. 
De karakteristieke exponent van Floquet, p. beschrjjft de toe- of afname van de toestandsgrootheden na één 
periode: 

Dit resulteert in het volgende eigenwaardeprobleem: 

!UZ-@ (to+T,to) I =o 

(2.15) 

(2.16) 

In Bijlage 3 wordt een voorbeeld behandelt van een systeem met tijdsafhankelijke coëfficiënten , namelijk de 
Mathieu-vergelijking, waar de theorie van Floquet op toegepast kan worden. 
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Aangezien we geïnteresseerd zijn in de stabiiiteit van het homogene systeem, oftewel de initiatie van thermo- 
elastische instabiliteikn. moet de ligging van de polen onderzocht worden. 
Daar de karakteristieke exponenten van Fhquet in feite de eigenwaarden zijn van de monodrome mairk C, 
en we geïnteresseerd zijn in de eigenwaarden h van de systeemmatrix A(t), worden de eigenwaarden h op de 
volgende manier berekend uit de coëfficiënten van Floquet p: 

1 
T 

hi=-lnpi , pi=eAzT , i=í,2 ,.., n (2.17) 

In Bijlage 4 wordt deze transformatie (van het tijddomein naar het Hoquetdomein) geïllustreerd aan de hand 
van een constant lineair systeem. 

Voor de stabiliteit van het periodieke tijdinvariante systeem 

- X(t)=A(t )~(t )  - , A(t)=A(t+T) 

gelden de volgende stabiliteitsdefinities: 

Het periodiek systeem is asymptotisch stabiel, indien 

- alle eigenwaarden van A(t) een negatief reëel deel kbben: 

Het periodiek systeem is grensstabiel, indien 

- geen enkele eigenwaarde van A(t) een positief reëel deel heeft: 

- minstens één eigenwaarde een reëel deel gelijk aan O heeft 

- voor elk van de eigenwaarden met een reëel deel gelijk aan O 
de meervoudigheid vj gelijk is aan de rang van de nulruimte 4 
vâiì (U-A): 

Het periodiek systeem is instabiel, indien 

- tenminste één eigenwaarde van A(t) een positief &el deel heeft: 

(2.18) 

Re 5 = o :  vj=dj 

& & > O  

Hoofstuk 2: Theorie 13 



3. THERMO-ELASTISCH GEDRAG VAN HET BANDSCHUURMODEL 

3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is een toestandsbeschrijving geformuleerd waarmee îhermo-elastisch gedrag wordt 
beschreven. Voor het onderzoek naar de initiatie van thermo-elastische instabiliteiten is atleen het homogene 
deel van de toestandsbeschrijving van belang: 

De toestandsruimte bestaat uit de temperaturen i3, de verplaatsingen 
In eerste instantie wordt de theorie toegepast op een ééndimensionaal model, oftewel het bandschuurmodel, 
geïilusîreerd in figuur 5,  omdat enerzijds het relatief eenvoudige model gelegenheid geeft tot verkenning van 
de fysische aspecten als voorbereiding op een complexere modellering van een deel van de remtrommel. 
Anderzijds kunnen termen met een geringe invloed verwaarloosd worden om eenvoudinge uitdrukkingen 
voor het fysische gedrag te krijgen. Voor de numerieke uitwerking van een model met veel vrijkidsgrraden is 
een reductie van de toestandsruimte eveneens gewenst. 

en de snelheden & 

3.2 Het bandschuurmodel 

De analyse wordt uitgevoerd aan de hand van een ééndimensionaal bandschuurmodel afgebeeld in figuur 5. 
Het model is opgebouwd uit een staaf waarvan het uiteinde is bevestigd aan de vaste wereld. De staaf wordt 
zowel mechanisch als thermisch geëxciteerd in het vrije uiteinde. Dit gebeurd met een schuurband, 
aangedrukt door een discrete veer. De warmieontwikkeling wordt beschouwd als een oppervlakte-belasíing en 
hangt samen met de wrijvingscoëfficiënt (coulombse wrijving), de schuurbandsnelheid en de aandrukkracht 
door de veer. Omdat de veerkracht mede bepaald wordt door de uitzetting van de staaf, is er sprake van een 
temgkoppeling. Hierdoor wordt de stabiliteit van het systeem (staaf + veer) beïuvloed. Om de analogie met 
het gedrag in de remtrommel te behouden, zijn in de analyse overeenkomstige materiaalparameters en 
afmetingen gekozen alsof het staafje uit de îrommel is genomen. De materiaalparameters worden zowel 
plaats- als îemperatuursonafhankelijic verondersteld en ze zijn allen gedefinieerd bij 20 OC. 

1 us 
De omgevingstemperatuur wordt aangeduid met e, 

o~pe~lakte-convec toë~ci~nt  g = 18 Wh2K 
warmtegeleidingscoëf€ici&t h = 59 W/mK 

soortelijke wamte c = 546 JbgK 
lineaire uitzettingscoëfficiënt a, = 12-6 1/K 

elasticiteitsmodulus E = 7e10 N/m2 
wrijvingsc&fficiënt p = 0.4 

doorsnede staaf A = 9e-6 m2 
lengte staaf L = 0.016 m 
bandsnelheid v = 25 mls 

veerstijfheid k = le6 N/m 
dichtheid p = 6800 kgb3  

figuur 5 Het bandschuurmodel 
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Bij de modellering van de staaf zijn de volgende aannamen van belang: 
Mechanisch - Op het uiteinde x=O is de bewegingsvrijheid onder-. - Er is geen mechanische volumebelasting. 

- Op het uiteinde x=L drukt de veer tegen de staaf. Deze kracht wordt rechtevenredig 
veronderstelt met de indnikking van de voering: F,,=k(u,+u(x=L)). De indnikking wordt 
bepaald door de opgelegde verplaatsing u, en de uitzetting van de staaf u&). Het deel van de 
veerkrachî dat a5angt van de verlenging van de staaf, het parametrische deel h(x=L), 
maakí deel uit van het homogene stelsel. De (parametrische) wrijvingskracht is hiennee 
evenredig. maar wordt niet als kracht aan het model toegevoegd (er treedt dus geen 
buiging op). De wrijving wordt wel meegenomen in de thermische excitatie. 

een lijnspanningstoestand. 
- De hoofdtraagheidsassen vallen samen met de geometrische hoofdrichtingen; er is sprake van 

Thermisch: - De zijkanten van de staaf zijn geisoleerd, zodat er deen  in lengterichting een temperatuurgra- 
diënt aanwezig is. - Er kan warmteaher naar de omgeving plaatsvinden op het uiteinde x 4  door convectie. - Er is geen thermische volumebelasting aanwezig. - De îhemische excitatie is een warmteflux op x=L ten gevolge van de couiombse wrijving. 
Ook hier is een parametrisch deel -pkw(L) aanwezig dat de stabiliteit beïnvloedt. 

3 3  Het stabiìiteitscriterium voor het bandscliuurniodel 

Bij verwaarlozing van dilatatie-effecten (matrix B,J en massaeffecten (matrix MJ (quasi-statische en 
gedeeltelijke ontkoppelde thermo-elasticiteit) blijkt het mogelijk om langs analytische weg een stabiliteitscri- 
terium af te leiden. Hiermee wordt een ontwerpgebied afgebakend waarbinnen de constructeur tot een stabiel 
ontwerp kan komen. Dit is uitgewerkt door Jansen 1301 en Boersma. Voor de stationaire situatie wordt de 
volgende karakteristieke vergelijking gevonden: 

1 U c  pkva,E 
2 ho Ao(AE +kL) 

P(L)=-c ,c ,L~+c,L-c ,  ; c1=- , c2= 

Het teken van de functie P a )  is bepalend voor îhermo-elastische stabiliteit. Indien P(L) positief is treedt er 
een instabiel gedrag op, en indien P(L) een negatieve waarde heeft, is het gedrag stabiel, zoals geïlíustreerd 
in figuur 6. 

p k v a , E  
A,(AE + k L )  c2 = 

fïguur 6 Het staùiliteitscriterium 

De curve kent 2 asymptoten die bepaald worden door de verhouding tussen de stij5eden van de veer en de 
staaf. De onderkant van het stabiele gebied wordt afgebakend door de asymptoot waarbij de veerstijfheid 
beduidend lager is dan de stijfheid van de staaf. De rechterkant van het stabiele gebied wordt door de 
asymptoot begrensd, die ontstaat als de veerstijfheid de stij5eid van de staaf overtreft. 
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De parameterhuze levert een instabiel werkpunt op (fig. 6 '+'I, dat aangeeft hoe warmtetoevoer, warmte- 
doorvoer en warmteafvoer onderling zijn gerelateerd. 

De warmtetoevoer 
De terugkoppeling van de toesíandsgrootheden beïnvloedt de stabiliteit van het systeem. De mate van 
terugkoppeling kan aanzienlijk verminderd worden met een lagere veerstijfheid k d o f  een lagere lineaire 
uitzetthgWfficiënt q. De warmteontwikkeling neemt af naarmate de snelheid v van de schuurband lager 
is. Ook een lagere wrijvingscoWkiënt p leidt hiertce. Om een gelijke remprestatie te behouden, zcm de 
normaalkracht dan moeten toenemen. 

De warmtedssrvser 
Om de o n t w h k k  warmte me! gemeg mu em rand a f  te h e a  vazen, is een goede warmtegeleiáing 
nodig. In de grafiek is de invloed van de warmtegeleidingWEcient weergegeven. Het blijkt mogelijk te 
zijn om bij een bepaalde warmtegeieiig tot een instabiele situatie te komen. De warmte is dan zodanig 
verdeeld dat de staaf in zijn geheel meer uitzet dan voorheen. Verder is te zien dat de instabiele pool, 
behorende bij de parameterkeuze, niet door betere geleiding naar het stabiele gedeelte van de grafiek kan 
worden verplaatst. Om de temperatuurstijging in de staaf te beperken, is een grote warmîecapaciteit c nodig. 
Die is niet vermeld in het criterium, omdat de afleiding is gebaseerd op de stationaire toestand, waarbij de 
warmteinvoer en warmteafvoer gelijk zijn. De ligging van de instabiele pool wordt er wel door beïnvloedt, 
maar deze kan niet in het stabiele gebied worden geplaatst. 

De warmteafvoer 
Om het stabiliserende effect van warmteafvoer naar de omgeving te bereiken, is een extreem hoge 
convectiecoëfficiënt or, nodig. Dit is fysisch onmogelijk. 

3.4 Reductiecontrdle van de toestandsgrootheden 

Het blijkt dat in het bandschuurmodel slechts één instabiele mode kan optreden, Jansen 1301 en Boersma, 
voor het speciale ééndimensionale probleem zonder massa- en dilatatieeffecten. In bijlage 2 is het dynami- 
sche gedrag van het îhermo-elastische probleem beschreven met gewone differentiaalvergelijking. Deze 
kunnen verwerkt worden met het numerieke pakket MATLAB. Verder geldt dat de thermische excitatie F,(t) 
en de mechanische excitatie F,(t) beide worden uitgedrukt in de verplaatsing van het uiteinde van de staaf 
u@.,). Ze maken dus deel uit van het homogene stelsel en beïnvloeden de ligging van de polen. In het model 
worden ze tijdsonafhankelijk verondersteld (de schuurband wordt constant tegen de staaf gedrukt). De 
systeemmatrix is dus tijdsinvariant. In dit geval hoeft de theorie van Floquet niet toegepast te worden om de 
stabiliteit te onderzoeken. 

in 83.3 is er sprake van verwaarlozing van massa- en dilatatieeffecten. Om te komen tot een geoorloofde 
reductie van het aantal toestandsgrootheden, wordt onderzocht of genoemde effecten een si&icmte rol 
spelen in het stabiliteitsgebeuren. Hiervoor worden vier varianten bekeken, waarbij de staaf telkens met vier 
elementen is gediscretiseerd: 

Variant 1: ïñermoelasticiteit inclusief massa-effecten en dilatatie-effecten 

Variant 2: Themoeiasticikit inclusief dilatatieeffecten, exclusief msissa-effecten (matrix M verwaarloosd) 

Variant 3: ïñermoelasticiteit inclusief massa-effecten, exclusief dilatatie-effecten (matrix B,, verwaarloosd) 

Variant 4: ïñermoelasticiteit zonder massa-effecten en dilatatie-effecten (matrix M en BI, verwaarloosd) 

In Tabel 1 zijn de polen weergegeven die resulteren uit de berekeningen bij toepassing van iedere variant. 

Hoofdrtuk 3: Analyse van het thermoelastisch gedrag m.b.v. het bandschuurmodel 16 



TABEL 1 

I variant1 

3.5005 

-0.4077 i 0.31-i 

-0.4437 f 0.892561 

-0.4470 f 1.3347e6i 

-8.4521 f 1.5741& 

-8.5824 

- 1.9866 

-3.3918 

-3.9729 

Variant 2 

3.5004 

- 

-0.5824 

-1.9866 

-3.3918 

-3.9729 

variant 3 

3.5022 

-0.408 1 i 0.3 16246 

-0.4439 f 0.8924e6i 

-0.4471 f 1.3346e6i 

-0.4519 f 1.574Mi 

-0.5829 

-1.9866 

-3.3919 

-3.9729 

variant 4 

3.5022 

-0.5829 

-1.9866 

-3.3919 

-3.9729 

Uit verschillende elementverdelingen voor de staaf bleek dat de ligging van de instabiele pool nauwelijks 
door het aantal elementen wordt beïnvloedt. Een benaderingsconsîructie van het temperahurs- en verplaat- 
singsveld vau de staaf met één element leverde ten opzichte vag een mesh met 25 elementen een relatieve 
fout op van 0.005% op voor de instabiele pool. De complex toegevoegde eigenwaarden bij variant 1 en 3 
representeren de staaftriílingen in axiale richting. 
Uit tabel 1 blij& dat er voor iedere variaut telkens maar één instabiele pool is, waarvan variant 4 zonder 
massa- en dilatatieeffecten een afwijking van 0.05% geeft. Het is dus geoorloofd om deze twee effecten te 
verwaarlozen bij de gekozen materiaalparameters en afmetingen. Er kan dus een reductie van de toestands- 
ruimte worden uitgevoerd. De gereduceerde toestandsvergelijking heeft nu de volgende gedaante: 

(3.3) 

In het vervolg zal deze formulering gehanteerd worden. Alleen geldt dan dat de matrices F, en Fz tijdsafhan- 
kelijke periodieke coëfficiënten zullen gaan bevatten zodat het nodig is gebruik te maken van de theorie van 
Floquet voor het stabiliteikonderzoek. 

3.5 Theorie van Floquet toegepast op het bandschuurmodel 

In eerst instantie wordt uitgegaan van de parameterkeuze die hoort bij het werkpunt '+' in figuur 6. 
Omdat de remtrommel een parametrische excitatie ondergaat die periodiek is met de omwenteling van de 
t~omel ,  hoeft maar naar 1 peride gekeken te worden. Voor het toepassen van de theorie van Fhquet wordt 
de veer in het bandschuurmodel gexciteerd met een bloksignaak 

figuur 7 Bloksignaal als excitatie 

In deze figuur is 6 een variabele die loopt van t=O tot t=TD seconden. T is de periodetijd en hiervoor wordt 
in de analyse de waarde T=OS seconden genomen. 
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Het bloksignaal als exciatiesignaal betekent niets anders dan dat de gemiddelde stijfheid van het bandschuur- 
model (veer + staaf) varieerL Naarmate de puls breder wordt zal de stijnieid van de staaf  en de veer een 
grotere invloed hebben op de stabiliteit van het systeem. Uit figuur 7 blijkt dat er 2 randgevallen bestaan, 
namelijk enerzijds de situatie dat in het tijdsinterval O < t < T het bloksignaal de constante waarde O heeft 
(6 = O) en anderzijds de situatie dat in het tijdsinterval O < t < T het bloksignaal de constante waarde 1 heeft 
(6 = TD). 

M4) 
I 

A ( 3  
1 m) 1 TABEL2 i h(i) 

6 = 0  -0.0003 -0.5824 - 1.9870 -3.3916 

6 = T D  3.5022 -0.5829 - 1.9866 -3.39 19 

Om de polen te bereken van het systeem voor de 2 randgevallen wordt Be h ~ r k  van Hoquet (9 2.3) 
toegepast op het bandschuurmodel met behulp van het pakket MATLAEL In Tabel 2 zijn de berekende polen 
weergegeven bij een meshverdelii van 4 elementen voor het staafje. Het blijkt dat deze polen overeenko- 
men met de berekende polen van variant 4 uit Tabel I. 

W5) 

-3.9730 

-3.9729 

T 
7-& T 

(3.4) 

In overeenstemming met figuur 7 impliceren C, en C,, dat er geen contact is tussen staaf en schuurband, 
terwijl C,, impliceert dat er wel contact is tussen staaf en schuurband. 
Zoals in het voorgaande is aangegeven bestaan er twee randgevallen. 
Voor het randgeval 6=0 ziet het inkgratieproces er als volgt uit: 

T - 
C = A(z)<P(Z,t,)dT + A ( ~ ) @ ( z , í , ) d ~  =C, +errr i -2 i I 

(3.5) 

Het blijkt dat de polen voor deze situatie allen negatief zijn (tabel 2), dus het systeem is stabiel. Dit is ook 
logisch, omdat er geen contact is tussen schuurband en staaf. 

Voor het randgeval &T/2 moet het volgende integratieproces opgelost worden: 

C = A(T)@(T,t,)dT =Crr 1 (3.6) 

Het systeem wordt instabiel (tabel 2), aangezien de schuurband gedurende de periode O < t < T tegen de 
staaf wordt aangedrukt. In deze situatie is het effect van 6 optimaal, omdat de gemiddelde stijfheid van het 
systeem (stijfheid veer + stijfheid s t 4  de stabiliteit gedurende de periode O < t < T beïnvloedt. 

Voor de gevallen dat 6 toeneemt, dus O < 6 < T/2, bestaat het integratieproces uit 3 stukken (vgl. 3.4). 
Naarmate 6 toeneemt, zal het tijdsinterval waarover geïntegreerd wordt voor C,, toenemen, en voor C, en C,, 
afnemen. Dit houdt in dat naarmate 6 toeneemt, de contacttijd tussen schuurband en staafje groter wordt en 
dus de stabiiiteit van het bandschuurmodel in toenemende mate wordt beïnvloed, aangezien de invloed van 
de gemiddelde stijfheid steeds groter wordt. 

~~~~ ~~ 
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Dit is terug te zien in het verloop van de eigenwaarden (figuur 9). Op de stabiele eigenwaarden heeft 6 
nauwelijks invloed, maar de instabiele eigenwaarde is zeer beïnvloedbaar. 
Naarmate ö taeneemt, wordt de instabiele eigenwaarde alsmaar 'instabieler', vanwege het feit dat de 
contacttijd tussen de schuurband en het staa€jj voortdurend toeneemt. 

3.6 Analytische beschouwing van het randgeval ö=O 

Het randgeval 6=TD is reeds bekeken door E. Jansen [30]. Aangezien de stabiele polen voor het randgeva! 
6=0 goed overeenkomen met de stabiele polen van het randgeval ö=TD (tabel 2), is de eerste pool h(1) van 
het randgeval &O interessant om deze nader te bekijken, omdat deze pool instabiel wordt. 
fienoor wordt €i& staafje uit figuur 5,  nu zonder schuurband, gediscretiseerd met 1 element. 
Dit is !I&&& As een blokje met massa in -naai"sij wavectie war de omgeving mogelijk is. 

fisuur 8 staaf ( I  element) zonder schuurbami 

Voor de convectie van warmte door een medium geldt 

met Q de warmtestroom [w/m31, Tb,& de temperatuur van het blokje, T, de omgevingstemperatuur 
oppervlakiemnvectie&fficîënt. 
Voor het blokje resulteert de differentiaalvergelijking in de volgende vorm: 

Hieruit volgt: 

-0.00031 =T, + Ce -' = T, + Ce a Thick 

De tijdSconstante = -0.0003 hangt dus samen met de berekende eigenwaarde A(1) uit tabel 2. 

(3.7) 

en a, de 

(3.8) 
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3.7 Resultaten 

In het voorgaande is gebleken dat het staafje onder invloed van een parametrische excitatie in de vorm van 
een bloksignaal een instabiel gedrag vertoont. Indien er geen belasting aanwezig is, vertoont het staafje een 
stabiel gedrag (het randgeval &O). Naarmate 6 toeneemt, wordt de contacttijd tussen de schuurband en het 
staafje groter, wat resulteert in een instabiel gedrag van het bandschuurmodel. 

In figuur 9 is het verloop van de eigenwaarden weergegeven als de variabele 6 varieert van 6=0 tot &Ti2 
in het tijdsinterval O < t < T. Hierin is te zien dat de eerste instabiele eigenwaarde lineair toeneemt. 
De andere 4 stabiele eigenwaarden kennen een bijna asymptotische verloop, gezien de waarden op de y-as. 

"O 0.1 0.2 0.3 
delta 

-0.583 I 
O 0.1 0.2 0.3 

delta 

: ~ : ~ ~ ~ ~ ~  -3 392 ~~~ 

-3 392 
lamda(25)=-3.9729 

O o1 0 2  0.3 O o 1  0.2 0.3 
delta delta 

-3 392 

-1.987 
O 0.1 0.2 0.3 

delta 

figuur 9 Verloop van de eigenwaarden als functie van 6 voor het instabiele werkpunt 'i' 

In figuur 10 zijn de vijf modes weergegeven van de laatste berekende eigenwaarden bij een meshverdeling 
met 4 elementen. Voor iedere mode zijn de temperatuurmode en de verplaatsingsmode weergegeven. Ze zijn 
onderling gerelateerd via: 

(3.9) 

De eerste mode is instabiel: de temperatuur neemt monotoon toe in de richting van het vrije uiteinde. Bit 
blijkt een cosinushyperbolicus te zijn (Jansen [30]). Bij de stabiele modes is het verloop bij benadering 
cosinusvormig. De perioden van deze 'cosinussen' hangen samen met de lengte van de staaf. 
De gradiënt van een temperatuurmode geeft de grootte en richting aan van de warmtestroom. Bij de 
instabiele mode is de gradiënt op beide uiteinden ongelijk aan nul (op x=O is de gradiënt ongelijk aan o): er 
is interactie met de omgeving. Uit het verschil van gradiënten in de uiteinden kan geconcludeerd worden dat 
er geen sprake is van een stabiele situatie. ûp x=O wordt door oppervlakteconvectie minder warmte naar de 
omgeving afgestaan dan er op x=L de staaf instroomt. De temperatuur zal hierdoor toenemen naarmate de 
tijd voortschrijdt; per seconde wordt de temperatuur op ieder lokatie in de staaf exp(3.5022) keer zo groot. In 
de stabiel modes vereffent de temperatuurverdeling zich. Hoe meer perioden van de cosinus in een mode 
aanwezig zijn, des te sneller is de temperatuur vereffend. De maximale en minimale temperaturen liggen dan 
dichter bij elkaar, zodat de warmtestroom maar een kleine afstand hoeft te overbruggen voor cíe temperatuur- 
vereffening. Bij deze parmeterkeuze is er bij de stabiele modes nauwelijks warmteoverdracht naar de 
omgeving. De cosinusvormige verdeling zal, afhankelijk van de bijbehorende eigenwaarde, snel of langzaam 
uitdempen. Dit impliceert dat na een bepaalde tijd nog maar enkele modes nodig zijn om het temperatuurveld 
te beschrijven. Deze modes zijn dominant omdat de overeenkomstige eigenwaarden het dichtst bij nul liggen. 
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De negatieve temperaturen kunnen verwarring oproepen. Ze hebben geen fysische achtergrond, maar een 
mathematische achtergrond. Het werkelijke tempxatuuverloop is namelijk de l i n e k  combinafie van alle 
modes. 

-1 
O 0.005 0.01 0.015 

mode ~ . l  eigw. 3.502 

mode N. 3 eigw. -1.987 

mode nr. 2 eigw. -0.5829 

thermische mode 1, A thermische mode 

-05 0 . ~ ~  

-1 
O 0005 0.01 0015 

-1 V 
O 0.005 0.01 0.015 

mode N. 4 eigw. -3.392 

mode nr.5 eigw. -3.973 

$guur 10 D e  temperatuur- en verpiaaisingsmodes voor het instabiele werkpunf 

Voor de eerste eigenwaarde in figuur 9 is het verloop niet eenduidig, aangezien de stabiele situatie voor ö=û 
niet is weergegeven. Om dit verloop toch zichtbaar te maken zijn in figuur 6 twee fictieve situaties 
aangegeven zodanig dat voor situatie 1 het werkpunt nog net in het instabiele gebied ligt en voor situatie 2 
het werkpunt in het stabiele gebied ligt (situatie 2). 

Voor situatie 1 geldt dat de volgende parameters aangepast zijn: 
- de veerstijfheid k := le5 N/m 
- de lineaire uitzettingscoëfficiënt g := 12e-7 1/K 
- de convectiec&fficiënt a, := 462.5 W/m% 
- de warmtegeleidings&ffici&t h := 25.7 W/mK 
- de schuurbandsnelheid v := 25 m / s  
- de wnjvingsc&ffici&t p := 0.20 

In dit geval bevindt het werkpunt van het systeem zich nog net onder de lijn P(L)=O in het instabiele gebied. 
Het verloop van de eigenwaarden is weergegeven in figuur 11. Aangezien het werkpunt voor situatie 1 nog 
net in het instabiele gebied ligt, zal de stabiele waarde van de eerste eigenwaarde overgaan in een instabiele 
waarde, aangezien het totale systeem zich in het instabiele gebied bevindt. Dit is ook te zien in figuur 11. 
Voor de andere vier stabiele eigenwaarden geldt een 'asymptotisch', bijna constant verloop. 

Hoofdstuk 3: Analyse van het thermoelastisch gedrag m.b.v. het bandschuurmodel 21 
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3guur I1 Verloop van de eigenwaarden alsfunctie w n  6 voor situatie 1 

Voor de tweede situatie ligt het werkpunt in het stabiele gebied. De verwachting is nu dat het hele systeem 
stabiel moet zijn. Voor deze situatie wordt de lineaire uiîzettingsc&ffkiënt a, := 12e-8 l/K. De audere 
parameters blijven onveranderd met uitzondering van de veranderde parameters die gelden voor situatie I. 
Het verloop van de eigenwaarden is weergegeven in figuur 12. Hier geldt ook weer dat het verloop van de 
eerste eigenwaarde lineair is, maar het systeem is nu wel stabiel! De andere 4 eigenwaarden laten nu een 
bijna constant verloop zien. 

eioenwaarden iambda(3) -6.3 A x 1 0 3  eigenwaarden lambda(1) :: eizenwaarden lambdaí2) 761 - 
-64 -n 764 

-6.5 i. 
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-0 269 

-66-  
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4 7 -  lamda(25)=-0.00639 delta delta 

6 .8  - lamda(25)=-14926 lamda(25)=-17388 
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O O 05 o 1  O 15 0.2 025 O0 

delta delta delta 

figuur 12 Verloop van de eigenwaarden als functie van 6 voor situatie 2 
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3.8 Conclusies 

in het voorgaande is een numerieke analyse uitgevoerd voor een eéndimensionaal model, dat representatief is 
voor een kiek gedeelte van de trommelrem. Ei zijn overeenkomstige materiaalparameters en het ingen 
gekozen, alsof het staafje uit de trommel is gesneden. 
Voor het ééndimensionale model, genaamd het bandschuurmodel, is een stabfikiîscriterium afgeleid, dat 
aangeeft binnen welke grenzen het systeem, een stabiel, een grensstabiel en een instabiel îhermo-elastisch 
gedrag vertoont. Voor de parameterkeuze blijkt het systeem een instabiel thermo-elastisch gedrag te vertonen, 
wat ook analytisch is aangetoond door Boersma C301. Het blijkt dat er 1 instabiele pool bestaat, waarvan de 
ligging wel kan worden beïnvloedt, maar die niet in het stabiele gebied kan worden geplaatst (figuur 6). 
Gm de d y s e  enigszins te vereenvou$igen wordt er een reductie van de toestandsruimte uitgevoerd, waarbij 
0 a ~ s ~ € f ~ t e 1 1  en &latatiedfecte~ vemaarlsosd b e n  worden. 
Het bleek zeer goed mogelijk om met behulp van MATLAB een numerieke analyse uit te voeren, met 
inbegrip van het toepassen van de theorie van Fíoquet. 
Ook is aangegeven hoe het thermo-elastisch gedrag van het systeem er uit ziet. 
Door een aantal fictieve situaties te genereren (veranderen van materiaalparameters) kan het systeem van het 
stabiele gebied naar het instabiele verplaatst worden. 
Hieruit resulteert een lineair verloop van de instabiele pool van het stabiele gebied naar het instabiele gebied 
voor de overgang van een aantal fictieve situaties naar de werkelijke situatie. 
Deze werkelijke situatie wordt gedefinieerd door de realistische keuze van de materiaalparameters, weergege- 
ven in figuur 5. De 4 stabiele polen blijken niet aan veranderingen onderhavig bij de overgang van de 
fictieve situaties naar de realistische situatie. 
Het moet nu dus blijken, dat het thermo-elastisch gedrag van de trommelrem, oftewel een deel van de 
trommelrem, ook een instabiel gedrag vertoont bij dezelfde materiaalparameíerkeuze als voor het bandschuur- 
model. 
Het thermeelastisch gedrag van de trommelrem zal geanalyseerd worden in het volgende hoofdstuk. 
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4. MODELLERING VAN EEN DEEL VAN DE TROMMELREM 

4.1 Inleiding 

Ia dit hoofdstuk wordt de thermc+elastisChe instabiliteit van de trommelrem onderzocht. Aangezien de totale 
trommelrem is onderzocht door Jansen 1301, maar geen exacte resultaten zijn verkregen. zal een deel van de 
trommelrem gemodelleerd worden, teneinde meer inzicht te krijgen in de optredende processen en met name 
de instabiliteit. Door de complexiteit van de geometrie van de remtrommel en het wisselend contact tussen 
remschoenen (stator) en remtrommel (rotor) moet overgegaan worden op een numerieke aanpak. 

In k t  vorige hoofdstuk is plausibel gemaakt dat massaeffecten geen dxrslaggevende rol speleii îen aanzien 
van het instabiel gedrag. De achterliggende gedachte is dat mechanische triiíingen veel snelîer verlopen dan 
thermische vervormingen en bovendien geen dempende werking vertonen: massaeffecten en thermo-elastische 
effecten zijn dus ontkoppeld. Voor een eerste benadering van de thermeelastische effecten is ook de 
inwendige demping (dilatatie-effect) te verwaarlozen. Dit is aannemelijk gemaakt aan de hand van een 
parameterkeuze voor het bandschuurmodel die overeenkomt met fysische grootheden van de trommel. Door 
deze twee aannamen is de beschrijving aan te duiden als quasi-statische ontkoppelde thermo-elasticiteit. Het 
fysische gedrag kan daardoor worden beschreven door een stelsel waaruit de verplaatsingen zijn geëlimineerd 
en waarin dus alleen de temperaturen als vrijheidsgraden overblijven: 

- e =A(t)E ; A(t) = -B,,-'K,,-B,,-'F,(t)[K,,-F,(t)l-'K,, (4.1) 

Indien de elementen van de matrix met de mechanische parametrische excitatie F,(t) (normaalkracht en 
wrijvingskracht tussen trommel en voering) een orde kleiner zijn dan de elementen van de stijfheidsmatrix 
&,, dus I /F,(t) I 1, c I 12, kan de systeemmatrix A(t) worden benaderd als: 

De matrices in het rechterlid van deze vergelijking worden, met uitzondering van I, F,(t) en F,(t), opgesteld 
met het eindige elementen pakket MSUNASTRAN. Deze matrices worden samen met de matrices I. F,(t) en 
F,(t) in een Fortran-programma verwerkt tot de systeemmatrix A(t). De manier hoe deze matrices opgebouwd 
zijn is beschreven in bijlage 5. 
De systeemmatrix heeft de interessante eigenschap dat de tijdsafhankelijke c&fficiënten periodiek zijn, 
omdat de parameterische excitaties F,(t) en F2(t) samenhangen met de rotatie van de remtrommel. Na één 
omwenteling zijn de matrices F,(t) en F,(t) weer gelijk aan hun oorspronkelijke waarde. Door te veronder- 
stellen dat de omwentelingssnelheid constant is, kan worden ingezien dat de systeemmatrix A(t) periodiek is. 
Volgens de theorie van Fíoquet kan de stabiliteit van dit stelsel worden bepaald aan de hand van een 
eigenwaarde-onderzoek. Dit stabiliteitonderzoek is eveneens geïmplementeerd ia Fortcan en resulteert 
uiteindelijk in een uitspraak over de stabiliteit van het systeem door de ligging van de berekende polen. 

4 2  S ysîeembesch ri jving 

Voor de beschrijving van het systeem is het belangrijk om te weten hoe het initieel contact tussen 
remvoering en t romel  er uitziet bij een remmanoeuvre. Dit bepaalt namelijk de plaatsen waar de 
parametrische excitaties aangrijpen. Het contact tussen de remvoering en de trommel kan beschreven worden 
door een kantendrager of een middendrager (figuur 2 en 3 hoofdstuk 1). In dit geval wordt het stabiliteiton- 
derzoek uitgevoerd voor een remmanoeuvre met een kantendrager, omdat bij een kantendrager de trommel 
eerder scheef trekt dan bij een middendrager. Een kantendrager doet zich voor bij een koude rem waarvan de 
voering op een warme remtrommel is ingesleten. De remvoering heeft dan een kromtestraal die groter is dan 
die van een remtrommel. Hierdoor is het contact niet gelijkmatig verdeeld; aileen de uiteinden van de 
voering maken contact met de remtrommel. In de berekening is verondersteld dat de contactvlakken aan de 
uiteinden van de voering ieder een boog van tien graden omspannen. De keuze voor de kantendrager is 
gemaakt om een situatie te simuleren die door remspecialisten als 'worst case' wordt gezien. 
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De veronderstelling dat alle gegenereerde warmte de trommel instroomt (hoofdstuk i), maakt een thermisch 
model van de voering overbodig: de voering is gemodelleerd met lineaire veren die alleen de mechanische 
eigenschappen presenteren (figuur 13). 
Vanuit de trommel gezien is er een periodiek, intermitterend contact met deze veren. 

figuur I 3  Modellering van een kantendrager m.b.v. 4 veren 

Bij de modellering van een deel van de trommelrem (ring) gelden de volgende aannamen: 
Thermisch - Er is een temperatuursgradiënt aanwezig in drie richtingen. 

- Er vindt warmtetransport plaats door middel van geleiding en convectie. Omdat straling pas 
bij hoge temperaturen merkbaar is, wordt deze verwaarloosd. De materiaalparameters zijn 
gekozen bij kamertemperatuur. 

de ring door oppervlakteconvectie. 
- De warmteafvoer naar de omgeving kan plaatsvinden aan de buitenkanten van de gemodelleer- 

- Er is geen thermische volumebelasting aanwezig. 
- De thermische excitatie is een warmteflux in het loopvlak van de trommel ten gevolge van 

wrijving. Het parametrische deel is van belang en wordt op het loopvlak aangebracht met 
lineaire veren die de voering presenteren. 

- De omgevingstemperatuur is 20 OC. 

Mechanisch - Op de globale knooppunten van één ring worden lokale knooppunten gelegd. Deze lokale 
knooppunten zijn met de globale knooppunten verbonden d.m.v. slappe veren. Op al deze 36 
knooppunten wordt een lokaal assenstelsel gedeflliieerd met de z-as in de richting van het 
middelpunt van de ring en de x-as in het vlak van tekening. Deze lokale knooppunten zijn met 
slappe veren verbonden met een lokaal knooppunt in het middelpunt van de ring, zodat de 
gehele ring vastligt aan de vaste wereld, zodaning dat men geen singuliere consîructie hijgt. 

- Er is geen mechanische volumebelasting. 
- In het loopvlak zijn normaal- en wrijvingskrachten aanwezig. Beide krachten worden door 

- De mechanische excitatie wordt bepaald door de aanwezige normaal- en wrijvingskrachten. 
lineaire veren gerepresenteerd. 

Hiervan is ook alleen de parametrische excitatie van belang. 

4.3 Implementatie in het eindige eiementeii pakket MSUNASTRAN V67 

Iedere MSC/NASTRAN input file is opgebouwd uit 5 secties, die op de volgende manier geassembleerd 
moeten worden: 

1. NASTRAN definities - dit statement wordt gebruikt op de default waarden van operationele 
parameters te veranderen. Deze parameters worden ook systeemcellen 
genoemd 
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2. File Management Statements - hier worden ui&oerfííes geopend en de volgorde van verwerkingen en 

3. Executive Control Statements - hier kunnen bepaalde solution-sequences (SOL‘S) geselecteerd worden 

4. Case Control Statements - hier h e n  belastingsituaties gekozen worden en constraints geformu- 

5. Bulk Data Entries - in deze sectie worden tenslotte de modelleringsgegevens gespecificeerd, 

operaties @MAP-staîements) geprogrammeerd 

voor statische analyses, dynamische analyses, warmte analyses etc. 

leerd worden 

zoals, geometrie, meshverdeling en te selecteren randvoorwaarden. 

Een zelf te schrijven DMAP @ i t  Matrix Abstraction Program) is de meest algemene gebruikersvorm van 
MSCNASTRAN (NAsa SïRucturd ANalalyser. gehaistnbuteerdi dcor LWNed-Schwader). Deze werkwijze 
creëert voor de gebruiker de gelegenheid om een hoeveelheid matrixoperaties mar keuze uit te voeren, al dan * 
niet in saroenbaq inei eepp eindige elementen toepassing. Om de gebruiker te ontlasten van de noodzaak 
voor ieder probleem zelf een oplossing te construeren, is door MSC/NASTRAN een aantai applicaties 
ontwikkeld in DMAP-omgeving voor standaard eindige elementenberekeniagen. Ze worden aaugeduid ais 
solution-sequenw (SOL’s).Voor het thermo-elastische probleem is er echter geen solution-sequence 
aanwezig. Door een combinatie van twee solution-sequences, namelijk de modules SESTATIC (SOL101) en 
NLTCSH (SOL159). aangevuld met extra DMAP-statements kan toch de benodigde data gegenereerd 
worden. In SOL101 (statische structurele analyse) worden de matrices K,, en K2 met respectievelijk 
thermische stijfheden (uitzettingscoëffiënten) en mechanische stijfheden berekend voor de ring en in SOL159 
(transiënte warmteoverdracht analyse) worden de warmtecapaciteitsmatrix B, en wmtewer&achtmatrk 
K,, (geleiding en convectie) opgesteld. Het is ook mogelijk om de monodrome matrix door numerieke 
integratie en het oplossen van het eigenwaardeprobleem met DMAP te realiseren, maar gebleken is dat de 
cpu-tijden zeer groot worden. Dit maakt de afbakening met betrekking tot het MSWASTRAN-gebruik 
duidelijk de matrices die het fysisch gedrag van de trommel beschrijven worden met dit pakket opgesteld. 
De verdere numerieke uitwerking wordt ge’implementeerd in Fortran. 

Zoals bovenstaand beschreven wordt in het Bulk Data deck de geometrie van de ring gedefinïeerd. Het 
computermoáel (figuur 14) is opgebouwd uit 144 knooppunten (GRIDS), onderling verbonden met 36 
volumeelementen C ” s  (zeszijdige volumetrische elementen met acht knooppunten en geformuleerd met 
lineaire vormfuncties). Er is gekozen voor 1 element in axiale richting, 36 elementen in tangentïele richting 
en 1 element in dikterichting. De temperatuurgradiënt in radiale richting wordt waarschijnlijk slecht 
benaderd, maar het instabiele gedrag komt er desalniettemin mee tot uiting. Door de analogie tussen 
thermodynamica en vaste stofmechanica (bijlage 2) kunnen de elementen voor beide solution-sequences 
gebruikt worden. De elementen representeren bij de structurele analyse (SOL101) de mechanische en 
thermische stijfheid en bij de thermische analyse (SOL1591 de warmtegeleiding. Bij het thermische model 
zijn 108 heatboundary-elementen (CHi3DYG‘s) toegevoegd voor de convectie aan de buitenkant van de ring. 

Y 
I 
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figuur 14 De elemenienverdeling van de rem~rommeì 
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Voor de omgevingstemperatuur is een SPOINT (salair punt zonder ruimtecoördinaten) toegevoegd. Voor 
nomenclatuurdoeleinden worden de vrijheidsgraden opgedeeld in sets. In het oplossingsproces binnen 
MSCINASTRAN worden vrijheidsgraden successievelijk geëlimineerd en de matrices overeenkomstig 
gepartitioneerd. Uiteindeliji resteert de analyse-partitie en deze bevat de benodigde data. 

4.4 Stabiliteit van het thermo-elastisch gedrag van de gemodelleerde ring 

Zoals in paragraaf 2.3 reeds is beschreven, bevat de monodrome matsix C = @(T,Q) met peridetijd T alle 
benodigde informatie ten aanzien van de thermo-elastische instabiliteit: de eigenwaarden (afgeleid van de 
karakteristieke exponenten van Floquet) en de eigenvectoren. Aangezien de systeemmatrix A(t) tijdsafhanke- 
Iijke coëfficiënten bevat, wordt de îheorie van Floquet toegepast. Voor het berekenen van de monodrome 
ma& van Flsquet i ne t  heet vsigende stelsel gewone differentiaalvergelijkingen worden opgdost: 

&( #,to) =A(#)@( í, to) : @(to, i,,) = I  (4.3) 

Dit gebeurt langs numerieke weg met gebniikmakin g van de NAG-solver DMCAF. Hierbij wordt het stelsel 
kolomsgewijs gehtegreerd en luidt de oplossing van het stelsel (4.3): 

(4.4) 

Er worden nu twee methoden bekeken om tot een uitspraak te komen over de stabiliteit van het thermo- 
elastisch gedrag van de ring. De eerste methode bestaat uit het samenstellen van de systeemmatrix om daarna 
over de hele ring en over periode T te integreren om de monodrome matrix te berekenen. De tweede 
methode gebniikt een hernummering van de knooppunten, zodat alleen maar van de integratie over periode 
TB6, dus 1/36" van één omwenteling, gebruikt gemaakt hoeft te worden. Indien de resultaten van deze twee 
methode overeenstemmen, heeft de tweede methode een duidelijke voorkeur vanwege de enorme tijdwinst. 

4.4.1 De eerste methode: integratie over de hele ring 

Bij het probleem van de remtrommel kan worden aangenomen dat A(t) stuksgewijs tijdsinvariant is. Er wordt 
verondersteld dat iedere parametrische kracht en warmteflux tijdens tien graden verdraaiing van de trommel 
constant is en in 1 knooppunt aangrijpt. Dit betekent dat bij numerieke integratie de systeemmatrix niet 
iedere integratiestap, maar slechts één keer per tien graden berekend hoeft te worden. Bij de volgende tien 
graden van de rotatie worden (tangentiel gezien) de naastliggende knooppunten geëxciteerd en moet de 
systeemmatrix opnieuw worden opgesteld en aansluitend daarop numeriek worden geïntegreerd. 
Om uiteindelijk de monodrome matrix op te stellen, moet er dus in totaal 36 keer geïntegreerd worden. 
De eigenwaarden die de stabiliteit van het systeem beschrijven, h e n  bepaald worden met de NAG-rouâk 
FO2AGF (de eigenwaarden en eigenvectoren van een reële niet-symmetrische matrix). 

4.4.2 De tweede niethode: knooppuntshernummering 

Bij de eerste methode bleek al dat bij de numerieke integratie de systeemmatrix slechts één keer per tien 
graden berekend hoe€t te worden. Door een handige knooppunthernummering op basis van rotatiesymmetrie 
is het echter mogelijk om van de integratie over de eerste tien graden gebruik te maken. Om uiteindelijk de 
monodrome matrix (afbeelding over één omwenteling) te bepalen, moet er meerdere malen worden 
hemummerd. 
Met de overgangseigenschap kan @Cï,O) ook geformuleerd worden als een product van maîrìces: 

k k-1 1 35 35 34 2 T  T 
36 36 35 36 36 36 k=3,j 36 36 

@(T,O)  =@(T,-T)@((,T, -T). . .  @ ( - T , - ) @ ( - , O )  =E a( T,-T) (4.5) 

De matrices zijn verschiliend, omdat de parametrische excitatie gedurende 1/36" periode op een bepaalde set 
knooppunten aangrijpt en vervolgens op een andere set. 
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Door de rotatiesymmetrie van het model is het probleem fysisch hetzelfde als de voorgaande 1/36" periode en 
kunnen de resultaten van de eerste integratie over tijdsintemal T/36 door een COöIdinatenrotatie opnieuw 
gebruikt worden. Deze rotatie kan in de praktijk efficiënt als een hernummering (prmutatie) worden 
uitgevoerd. Door de hemummering kan de parametrische excitatie op dezelfde set blijven aangrijpen, 
waardoor slechts één matrix door numerieke integratie bepaald hoeft te worden, namelijk @(T./36,0). Het 
temperatuurveld bevindt zich na hernummering in feite in een ander assenstelsel. De permutatiematrix P is 
voor de trommel dus een rotatiematrix en heeft de eigenschap orthonormaal te zijn (P' = P?. Na 36 
permutaties bevindt het temperatuurveld zich weer in het oorspronkelijke assenstelsel, dus p16 = 1. 

Door hernummering geldt voor het nieuwe temperatumeld 

Voor het nieuwe en het oude temperatuurveld geldt na 1/36" periode: 

Combinatie van beiden geeft 
m m 
1 1 

clp * (-,O) = P @  (- , 0)P' 
36 36 

Bij een volgende hernummering (2/36" periode) resulteert dit in: 

T T @ * * ( - , O )  =P20(-,0)P2' 
36 36 

(4.7) 

(4.9) 

Voor de monoárome matrix wordt de algemene betrekking: 
T T T T 

k-36 36 36 36 36 36 

1 

@ (T , O )  = P Ir-l clp (2. O)P(Ir-I)' = P3% (- , 0)P35rPMclp (- ,0)P34TP33 CD (- ,O)P 33T...P clp (- ,O) 

T T T T T 36 = P35clp(  O)P'~((_,O)P'CD( -, 0 ) P  T...Pclp(-,O) = P"(P'@(-,O)) 36' 36 36 36 36 

Het resultaat luidt: 

T 36 

36 
@(T,O)=(P'@(-,O)) (4.10) 

Door op de volgende manier een spectrale ontbinding van PT@(T/36,0) te maken, zijn de eigenwaarden en 
eigenvectoren van de monodrome maîrix ook bekend 

C =@ (T ,O)  =UJ,(,,, U'=V(J,p.,,>"V' (4.1 1) 

Indien er samenvallende eigenwaarden zijn, bevat matrix J Jordanblokken. Het overige deel van de matrix 
heeft een diagonaalvorm. Als de absolute waarde van een eigenwaarde van PTclp(T/36,0) groter is dan 1, is de 
bijbehorende mode instabiel. De interesse gaat uit naar dergelijke modes. Voor het berekenen van de 
karakteristieke exponenten van Fhquet van zo'n mode, moet de bijbehorende Jordanblok tot de 36" macht 
verheven worden. Bij niet samenvallende eigenwaarden kan simpelweg de 36" macht van de diagonaalterm 
worden berekend. Uiteindelijk worden de berekende exponenten van Fïoquet omgezet naar de eigenwaarden 
van de systeemmatrix, met behulp van de transformatie uit 02.3. 
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4 5  Resultaten 

Om de twee methoden, namelijk de knooppuntshmummeringsmethode en de integratie over de hele ring, 
met elkaar te vergelijken, worden voor beide methoden de desbetreffende polen van de ring bepaald. 

Om de polen van de ring voor de knooppuntshemummeringsmethode te vinden, zullen de volgende stappen 
doorlopen moeten worden. 
Allereerst wordt de monodrome matrix C=@(T/36,0) bepaald. Bij de knooppuntshemummerhgsmethode is 
alleen de integratie over het tijdsinterval T/36 van belang. 
In figuur 15 zijn de eigenwaarden van PTCD(T/36,O) weergegeven voor de gemodelleerde ring. Door deze 
eigenwaarden tot de 36" macht te verheffen, h e n  de karakteristieke exponenten van Floquet berekend 
worden, weke zijn weergegeven in figuw 16. 

eigenwaarden na TI36 ; k=4e7 Nlm 

- 
-2 -1.5 -1 -05 O 0.5 1 1.5 2 

reeel deel reeel deel 

figuur I S  Eigenwaarden na TI36 figuur 16 kor. exp. van floquei btj kvoer=4e7 Mlm en a,=18 WIKm' 

Deze exponenten blijken allemaal erg dicht bij één te liggen. Het idee bestaat dat de verschillen kleiner zijn 
dan de numerieke fouten, zodat helaas geen betrouwbare uitspraak gedaan kan worden of het systeem nu 
stabiel of instabiel is of niet. De verwachting bestaat dsit de exponenten van flquet in groepjes van 36 
Samenvallende exponenten erg dicht bij één liggen. Dit samenvallen wordt veroorzaakt door rotatiesymme- 
trie. Voor eik temperatuurveld dat met een bepaalde snelheid groeit, dan wel uitsterft, bestaan er 35 andere 
met dezelfde snelheid (deze velden zijn over lo" gedraaid). 
De corresponderende eigenwaarden van PT@Cr/36,0) vallen niet samen en zijn in het complexe vlak verdeeld 
over lo", hetgeen goed zichtbaar is in figuur 15. 

In de numerieke uitvoer is dit echter niet goed te zien, omdat de afstand tussen de groepjes samenvallende 
exponenten van floquet kleiner is dan de afrondingsfouten. Het feit dat de exponenten zo dicht rond de één 
liggen is te verklaren door te bedenken dat de thermische processen die zich tijdens één remmanwuvre 
afspelen, temperaturen kunnen laten oplopen/a€kwlen met een factor van bijvoorbeeld 0.1 tot 10. Als het 
remmen 20 omwentelingen duurt, betekent dit een exponent van floquet van 0.1lm =0.89 tot lolm =1.12. 
De absolute waar& van de eigenwaarden van PT@(T/36.0) komen dan uit tussen 0.1lnm =0.997 tot 
-1.0032. Dit betekent dat de eigenwaarden van PT@(T/36,0) zich zullen bevinden in een nauwe band rond de 
eenheidscirkel. 

! 
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Als laatste stap worden de polen van het systeem gevonden dooi de exponenten van floquet van het 
floquetdomein naar het tijddomein te transformeren met de afgeleide relatie (2.17) uit hoofdstuk 2. 

Deze polen zijn weergegeven in figuur 17. 
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-1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 

reeel deel 

figuur 17 polen van de knooppuntshernwnrnering figuur 18 polen van de integratie over periode T 

Aangezien alle exponenten van floquet in een nauwe band rond de eenheidscirkel liggen d e n  de polen van 
het systeem in de buurt van O liggen. We zien dat de polen in de vorm van een ring optreden in het stabiele 
gebied. Aangezien er een aantal exponenten van floquet op de eenheidscirkel liggen, liggen er odc een aantal 
polen op O. Er kan ook hier geen betrouwbare uitspraak over de stabiliteit van het systeem gedaan kan 
worden. 

Voor de 2 methode, de integratie over de hele ring en over de periode T, wordt eerst de monodrome matrix 
C=WT,O) bepaald. Vervolgens worden van deze matrix de exponenten van floquet bepaald, waarna de polen 
van het systeem volgen uit de exponenten van flquet. Deze polen zijn weergegeven in figuur 18. 
Ook hier l igen een aantai eigenwaarden in het stabiele gebied en op de waarde O. 
In figuur 19 worden figuur 18 en figuur 19, dus de polen die gevonden worden uit de knooppuntshernumme- 
ringsmethoúe en de polen die resulteren uit de integratie over periode T, vergeleken. 
In figuur 20 zijn de verschillen weergegeven voor iedere corresponderende pool, zoals die resulteren uit de 
numerieke analyses. 
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$guur i9 Vergelijk van de polen van de hvee methoden figuur 20 De verschillen tussen de 2 methoden m.b.tde polen 

4.6 Evaluatie 

Wat geconcludeerd kan worden is dat de methoden geen belangrijke verschillen laten zien met betrekking tot 
de positie van de polen van het systeem. Voor beide methoden komen de polen goed overeen met hier en 
daar een klein verschil, wat waarschijnlijk veroorzaakt wordt door afrondfouten. 
Verder kan gezegd worden dat de knooppunkhemummeringsmethode ongeveer even nauwkeurig is ais de 
integratie over periode T. Dit houdt in dat indien het systeem verder uitgebreid wordt, van 1 ring naar een 6 
tot 7 ringen, die een hele trommelrem modelleren, de knooppuntshemummeringsmethode de voorkeur geniet 
boven een integratie over een hele periode. Men kan hierdoor een aanzienlijke tijdwinst boeken omdat men 
met de knooppunkhemummeringsmethode maar over periode T/36 hoeft te integreren. 
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5. CONCLUSIES 

Uit het onderzoek komen de volgende conclusies naar voren: 

- Het thermo-elastisch fenomeen dat zich mogelijk in een trommelrem afspeelt kan goed geïilustreerd worden 
aan de hand van een ééndimensionaal model van een staaije dat aan eén zijde opgewarmd wordt door een 
wrijvingsproces. 

- De parametrische excitatie is in principe tijdsafhankelijk door het draaien van de trommel t.o.v. de 
excitatie. Door gebruik te maken wm peridciteit kan het stabiliteitmderzoek mei de theorie van 
floquet uitgevoerd worden. 

- Voor dit ééndimensionale model kan een analytische oplossing gegeven worden. De bijdrage van de 
verschillende trommelremparameters kam met dit model ingeschat worden. Verder is een sîabiliteits- 
criterium beschikbaar. 

- De periodiciteit laat zich in het ééndimensionaal model goed modelleren door een bloksignaal toe te 
passen, waardoor het staaije fysisch periodiek belast wordt. Het blijkt dat het werkpunt van het staafje 
met de bijbehorende realistische parameterkeuze zich in het instabiele gebied bevindt. 

- Door het genereren van een aantal fictieve situaties, afgeleid uit het stabiliteitscriterium, bíijkt het 
verloop van de instabiele mode lineair te zijn, aangezien de homogene toestandsvergelijking ook lineair 
is. 

- Het is mogelijk om delen van de systeemmatrix in afzonderlijke MSCINastran runs op te stellen en uit te 
voeren naar een zelfgeschreven Fortran nabewerkingsprogramma waarin de thermo-elastische koppeling 
wordt meegenomen. 

- Het integratieproces om de monodrome matrix na één omwenteling ( e n  periode T) te berekenen kan 
aanziedijl verkort worden door gebruik te maken van de rotatiesymmetrie. De integratie over één 
omwenteling kan dan vervangen worden door een integratie over een segment (periodetijd TB6) en een 
aantal hemummeringsoperaties. 

- Er kan geen betrouwbare uitspraak gedaan worden over de stabiliteit van de gemodelleerde ring. De 
afstanden tussen de exponenten van floquet en één zijn kleiner dan de numerieke nauwkeurigheid, zodat er 
geen significant instabiele exponenten aangeduid kunnen worden. 

Ì 
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6. AANBEVELINGEN 

- Modelleer nu een hele trommelrem en gebruik de knopppuutshernummeringsmeíhde om de stabiliteit van 
de trommelrem te bepalen. 

- Bij de gereduceerde toestandsvergelijking wordt de inversie benadert dour een afgekapte reeksontwikkeiing 
zoals in formule 4.1. Ga na wat de nauwkeurigheid is bij een exacte krekening. 

- Indien ook bij de gemodelleerde trommelrem geen significante instabiele exponenten aangeduid kunnen 
worden, ga dan na wat de invloed is van de materiaalparameters op de stabiliteit van de trommelrem. 

- Bij een voering die veel stijver is dan de huidige voering treedt instabiel gedrag op. 
Onderzoek het effect van een lagere voerìngstijfheid, een verhoging van de flexibiliteit van de 
remschoen, het effect van extra koeling aan de buitenzijde, contactgeometrie tussen de voering en de 
trommel etc. 
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Bijlage 1: Afleiding van de vergelijkingen voor thermo-elasticiteit 

1.1 Inleiding 

In deze bijlage word de gedetailleerde afleiding van de fundamentele relaties en de vergelijkingen voor 
thermoelasticiteit gegeven. De uiteindelijke partiële differentiaalvergelijkingen vormen de kern van de 
mathematische beschrijving van thermo-elasticiteit. in eerste instantie zal met behulp van behoud van energie 
de entropiebalans worden afgeleid om vervolgens de constitutieve vergelijkingen voor îhermcelasticiteit te 
reproduceren. Met de entropiebalans en deze constitutieve vergelijkingen kan dan de gegeneralieerde 
warmtegeleidingsvergelijking en de bewegingsvergelijkingen afgeleid worden. 

I 2  Pïineipe van behoud van energie: de entsspiebdans. 

De deformatie van een lichaam wordt altijd geassocieerd met een verandering van de warmteinhoud en 
bijgevolg, met een verandering van de temperatuur van een lichaam. Een deformatie variërend in tijd leidt tot 
een verandering van het temperatumveld en omgekeerd, een verandering in temperatuur produceat een rek. 
De inwendige energie van het lichaam wordt daardoor een functie van de deformatie en de temperatuur. 
Deze gekoppelde processen worden samengevat onder één naam: Thermoelasticiteit. 
Thermoelasticiteit beschrijft een goot gebied van fenomenen. Het behelst een algemene theorie van 
warmtegeleiding, een algemene theorie van thermische spanningen, beschrijft de temperatuursverdeling ten 
gevolge van deformatie en houdt zich tenslotte bezig met thermoelastische demping leidend tot de inwendige 
demping(dilatatie) in elastische lichamen. 

Uitgangspunt zijn de constitutieve vergelijkingen, dat wil zeggen vergelijkingen die de spanningstensor 
relateren aan áe rektensor en de temperatuur. We beperken ons in principe tot elastische isoîrope en 
homogene lichamen. 
Met elastische rek wordt een toestand bedoeld zodanig dat als ten gevolge van krachten een rek wordt 
opgewekt het lichaam weer terugkeert naar zijn originele onvervormde toestand. 
Met isotroop wordt de onafhankelijkheid van de elastische grootheden in alle richtingen van het liihaam 
bedoeld en met homogeniteit de plaatsonafhankelijkheid. 

Veronderstel dat een lichaam in zijn onvervormde en spanningsvrije toestand is (externe krachten afwezig) en 
een constante temperatuur To heeft. Deze begintoestand wordt de natuurlijke toestand genoemd. Ten gevolge 
van externe belastingen en voornamelijk ten gevolge van de aanwezigheid van warmtebronnen in het lichaam 
en zijn oppervlakteverhitting of -koeling, zal het lichaam een deformatie ondergaan. Er ontstaan verplaatsin- 
gen u, en de temperatuur benodigd een increment kT-T,. De deformatie van het lichaam word beschreven 
door de rektensor qj leidend tot de spanningstensor oip 
T staat voor de absolute temperatuur. Verder verondersteilen we dat het temperatuursverdring 
O=T-To gepaard gaande met de deformatie klein is ten opzichte van To en niet leidt tot een noemenswaardige 
verandering in de elastische of thermische grootheden. Dus, de thermoelastische materiaalparameters zijn 
onafhankelijk van de temperatuur. 
De bovengenoemde aanname 10/roI«l zal aangevuld worden met een aanname betreffende de grootte van 
de rek; we nemen aan dat kwadraten en produkten van componenten van de rek %j verwaarloosd kunnen 
worden. Met andere woorden, we beperken ons tot meetkundig lineaire thermoelasticiteit. De relatie tussen 
de Ek en de verplaatsingen wordt uitgedrukt door de lineaire wet 

Het is bekend dat de rek niet willekeurig is. Deze moet zodoende voldoen aan 6 compatibility relaties 

E . .  + E ~ ~ ~ - E ~ ~ ~ - E ~ ~ ~ = O  , ij.k.l=1,2,3 &.u 

c 
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Het basisprobleem is de afleiding van de constitutieve vergelijkingen. De mechanische en îhermische 
toestand van het elastisch medium op een gegeven ogenblik word compleet beschreven d m  de verdeling van 
de rek 3 en temperatuur T. Hieruit volgt dat een isotherme verandering van de toestand leidt tot een 
elastisch en thermodynamisch reversibel proces. 
Hoewel, ais veranderingen in temperatuur optreden wordt men geconfronteerd met 2 gekoppelde processen, 
namelijk het reversibele elastische proces en het irreversibel thermodynamisch proces. 
Dus, de îhermoelastische verstoringen kunnen niet beschreven worden door klassieke thermodynamica die 
alleen voor evenwichtstoestanden geldt; het is nodig om gebruik te maken van de relaties van irreversibele 
îhermod ynamica. 
De basis voor de afleiding bestaat uit de eerste en tweede hoofdwet van de thermodynamica. 
Iie eerste hoofdwet, het principe van behoud van energie heeft de vorm 

,(Ui+K) d =L+- dQ 
dt dt 

(3) 

met Ui = inwendige energie, K = kinetische energie, L = externe krachten, = tijdsincrement van warmte in 
het lichaam. Vergelijking (3) vormt de energiebalans. Deze houdt in dat de tijdsafgeleide van de inwendige 
en kinetische energie gelijk is aan de macht van de externe krachten en de warmte geabsorbeerd door het 
lichaam. De macht van de externe krachten word gegeven door 

L= X i V i d V +  pividA I I  
met X de vector van lichaamskrachten, p de vector met drukken op het oppervlak A van het Iicham, 
v=W& de snelheidsvector en dV staat voor een volumeelement B van het lichaam. 
De componenten pi van de vector p zijn gerelateerd aan de spanningstensor als volgt: 

pi=o..n v i  

waarbij g. de componenten zijn van de eenheidsvector loodrecht op oppervlak A en naar buiten gericht. 
De kinetische energie K word gegeven door de integraal 

K=,p V ì V i d V  
2 'I 

(5) 

Opgemerkt dient te worden dat door een element CM met normaal n een warmtehoeveelheid -4pidA stroomt, 
met q de warmtestroomvector. De totale warmteflux dat het totale oppervlak A doorstroomt wordt gegeven 
door 

Q = -Jqi ni dA 
A 

Met behulp van de theorie van Gauss wordt dit 

Q=-J&?v 

Introductie van de vrije energie U verwijzend naar het eenheidsvolume levert 

u i = p ,  

(7) 
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Relatie (4)-(9) invullen in de energiebalans (3) resulteert in 

j ù + p  vii$)dv= xiv idv+ pividA- qi/fV 6 1 1  
Verder maken we gebruik van de bewegingsvergelijkingen (afleiding 3 1.5) 

ojii+Xi=pvi , aji=og , ij=1,2,3 

en de symmetrie van de spannulgstensor. 
Vergelijking (11) geldt voor elastische lichamen die kleine deformaties ondergaan met een willekeurige 
s p h g s - r e k  wet. 
De oppervlakteintegraal kan als volgt getransformeerd wordea. 

pividA= ojjnjv,dA= (ojivi),.dv= (ojivii+ojiJvi)dv (12) 1 I L I  
Met behulp van de bewegingsvergelijkingen (11) en vergelijking (12) transformeren we relatie (10) in de 
volgende vorm: 

(ù-ojivii+ qij) &=O I 
Deze vergelijking geldt voor een willekeurig volume B van het lichaam. Dit impliceert de locale relatie 

Hier geldt Eij = 
Omdat de spanningstensor oG symmetrisch is en oG antisymmeûisch, geldt oGWG=O. 
D u s  vergelijking (13) gaat over in 

met gedefinieerd door (1) en hG = &,,/at is de tijdsafgeleide van de rotatietensor. 

u= oji kji - qi,i (14 

In het geval van echte matenalen moet de eerste hoofdwet aangevuld worden met de tweede hoofdwet van 
de îhermodynamica. Deze wet bevat twee toestandfuncties: de entropie s en de temperatuur T. 
Evenals de inwendige energie is de entropie een eenduidige functie van de inwendige toestand van een 
thermodynamisch systeem. 

De entropiebalans heeft de volgende vorm: 

ds 
dt 

T-=-divq e TS=-q,, 

Voor een volume B van het lichaam met een oppervlak A geldt dan dat de integraal 

de mate van entropieverandering in het volume V ten opzichte van de warmtestroom voorstelt. 

~ ~~ - 
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Uitdniwring (16) kan op de volgende manier getransformeerd worden: 

Met behulp van de îheorie van Gauss wordt dit 

(17.1) 

(17.2) 

De eerste tem in het rechterlid omvat de vermeerdering of vermindering van de entropie in de tijd ten 
gevolge van de warmtestrm door het oppervlak A oftewel de snelheid van uitwisseling van de entropie met 
de omgeving; deze kan positief of negatief zijn. De tweede integraal in het rechterlid van (17.2) omvat de 
entropiebron en beschrijft de mate van zijn ontwikkeling. In overeenstemming met de stellingen van de 
irreversibele thermodynamica betekent dit dus voor de entropiebron dat geldt 

Uit vergelijking (14) en (1% de entropiebalans in zijn lokale v m ,  kunnen we de grootheid qi elimineren, 
wat resulîeert in 

In plaats van de functie U(&& word nu de Helmholtz vrije energie f=U-sT gesubstitueerd. Vergelijking (19) 
kan nu op de volgende manier geschreven worden als 

f= oji Èji - S T  (20) 

Omdat df een totale differentiaal is geldt er 

f=( af )È,+( af )T a $ Z  

Als we veronderstellen dat de functies qi en s niet expliciet afhankelijk zijn van de îijdsafgeleiden van de 
functies qj en T, en de entropie definiëren door de relatie s=-af/aT, krijgen we, door vergelijking (20) en 
(21) te combineren, de volgende uitdrukking: 

Deze vergelijkingen maken het mogelijk om een relatie tussen de spanningen, de entropie, de rek en de 
temperatuur te bepalen, dat wil zeggen we zijn nu in staat om de constitutieve vergelijkingen voor 
thermoelasticiteit a€ te leiden, wat word gedaan in de volgende paragraaf. 

, 
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1.3 De constitutieve vergelijkingen voor thermoelasticiteit 

Met behulp van de uitdnikking voor de vrije energie kan men de spanningsternor relateren aan de rektensor 
en de temperatuur. De vrije energie f(qj,T) kan men in een Taylor-reeks uitschrijven (in de buurt van de 
natuurlijke toesîand qj=0, T=TJ: 

(T-To)’] + ..... axo,To) 
aT2 

De constante grootheid f(O,To) is de vrije energie van de natuurlijke toestand; we veronderstellen dat deze 
evenals af(0,TJIdT verdwijnt. 
Vergelijking (22) houdt in dat geldt 

In de natuurlijke toestand geldt dan 

- -s (O,T0) = o af Wo) 
7- 

Met behulp van de tweede relatie van (22), en alleen de liieaire en kwadratische termen van vergelijking 
(23) overhoudend, resteert 

Dit is een lineaire relatie geldig voor kleine rekken en is vergelijkbaar met de restrictie lWïOI«l. 
In vergelijking (25) moet i3f(O,T0)hkij = O zijn, omdat in de natuurlijke toestand (c5=0,T=TJ ob=O. 
Voor de overzichtelijkheid worden de volgende notaties geponeerd 

Substitueren van deze notaties in vergelijking (23) en (25) resulteert in 

f(E,T) =Z~,kpkl-pb~,6 1 +- me2 + .... 
2 

Tevens geldt 
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De vergelijkingen (27) worden ook wel de Duhamel-Neumann relaties voor een anisotroop lichaam 
genoemd. 

De constanten ciw en PU, die berekend worden in de isotherme toestand, vervullen de rol van materiaai- 
constanten. De materiaalconstanten cw zijn de elastische coefficiënten van een auisotroop medium, terwijl de 
materiaalconstanten P, verbonden zijn met de mechanische en thermische grootheden van het materiaai. 
Voor een isotroop en homogeen lichaam kan de vrije energie in een veel eenvoudiger vorm geschreven 
worden: 

Deze vergelijking ontstaat uit de volgende overwegingen. Omdat de vrije energie een scalair is, is ook ieúere 
term in het rechterlid van (29) een scalair. Echter, uit de variabelen van de rektensor is het mogelijk alleen 
twee onafhankelijke scaiairs van de tweede orde te construeren. namelijk het kwadraat van de dilatatie % 
en de som van de kwadraten van alle componenten van de rektensor E,. De derde term in (29) bevat 
de lineaire term k, die ontstaat ten gevolge van het feit dat er maar één lineaire scalair bestaat geconstru- 
eerd uit de componenten van de rektensor namelijk de dilatatie ELL. De materiaalconstanten p en h zijn 
de lamé constanten, en de grootheden y en m zullen later gedefinieerd worden. 

In het geval van een isotroop lichaam kan vergelijking (27) in de volgende vorm worden geschreven: 

o, =2wii + (31Ewr -y  8)6, i j=1,2,3 (30) 

Samentrekking resulteert in: 

Vergelijking (30) oplossen voor E, en vergelijking (3 i )  oplossen voor resulteert in 

Y 
K X  E& =,e + 

Voor de Lamé constanten gelden de volgende relaties: 

, v =  , E = 2 G ( l + v )  P=G, A=-, 2v  G E =  P (3h + 2 d  
1 - 2 v  +P 2 a  +PI 

i 

Omwerken van vergelijking (30) en (32) met behulp van de Lamé constanten geeft de volgende uitdnikkin- 
gen: 

E +( vE E --e)6ii Eat ; o=o(E,e) 
” l + v  (1-2v) ( l+v)  1-2v 

1 +v V 
E ,  =- o, + (a,û -_owr) 6 ,  

E E 

met als referentietoestand = O voor ou = O en 8 = O. 
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Om de variabele y te bepalen bekijkt men de vrije uitzetting van een volumeelement met geen constraints op 
het oppervlak. Omdat de spanningen dan verdwijnen impliceren vergelijkingen (32) en (33) het volgende: 

Een verandering van het volume ko van het element is evenredig met de temperatuur, dus de evenredig- 
heidscoefficiënt is de v o l u m e ~ d e  thermische uitzetting u=y/K. Als men q=d3 als de lineaire thermische 
uitzettingscoefficiënt definieert, gaan de uitdnikkingen (34) over in 

Deze relaties beschrijven een eigenschap van een isotroop lichaam: een volumeelement van het lichaam 
ondergaat geen vormverandering ten gevolge van een temperatuurverandering. De enige veranáering is een 
volumeverandering. De variabele y=(3A+2v)q=3Kq die voorkomt in de uitdrukking voor de vrije energie 
en de Duhamel-Neumann vergelijkingen is nu bepaald. De vergelijkingen (30) en (31) impliceren 

NB.: de variabelen p, A, en K in de vergelijkingen (29)-(33) zijn gerelateerd aan de isothenne toestand, dat 
wil zeggen dat deze variabelen gemeten worden onder isotherme condities. 

Als we in de uitdmkking voor de vrije energie alle orden hoger dan de tweede orde verwaarlozen en alle 
termen die alleen afhankelijk zijn van de temperatuur verzamelen in de term G(û) resteert 

Voor de entropie geldt nu 

af aG s- -- =y E& -- 
aT aT 

Verder geldt s=s(~~,T), dus 

(38) 

met ds een totale differentiaal. 
De term T(as/aT), is een maat voor de hoeveelheid gegenereerde warmte in een volmeeenheid van het 
lichaam, ten gevoige van een verandering in temperatuur bij constante rek. Deze grooíheid wordt genoteerd 
met c, en word de soortelijke warmte bij constante rek genoemd. 
Anderzijds, volgt uit vergelijking (16) 

Dit houdt dus in dat er geldt 

as a2G 
aT aT2 

Ce = T(-)e = -T- (40) 
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Vergelijking (40) 2x 
s=O,f=O), resulteert in 

integmen, waarbij de integratieconstanten 

T 
-z To 

aG = C E L  

De entropie in vergelijking (38) is nu als volgt te schrijven: 

T s =y&& + Ce L 
*o 

verdwijnen (in de natuurlijke toestand 

(41) 

Aangezien voor het temperatuursveld de resûictie lWïol<<l geldt, kan de in-functie in vergeiijking (41) op 
de volgende manier in een machtreeks uitgeschreven worden, waarbij alleen de eerste term resteert: 

Vergelijking (41) kan dus op de volgende manier geschreven worden: 

S=yEu+-8 ‘e 

TO 

De eerste term is ten gevolge van de koppeling tussen de temperatuur en de rekvelden, terwijl de tweede 
term de entropie voorstelt die gegenereerd wordt door warmtegeleiding. 

De functie f, de vrije energie, kan nu bepaald worden door G(8) te berekenen uit onderstaaude vergelijking: 

Voor de vrije energie geldt nu: 

waarbij de eerste twee termen in het rechterlid puur ten gevolge van deformatie zijn, en de laatste term puur 
van thermische aard is. De derde term is van gemengde aard, en drukt de interactie tussen de rek en de 
temperatuur uit. 
De entropie moet nu nog aan de warmtegeleiding gerelateerd worden. Dit wordt gedaan in de volgende 
paragraaf. 
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1.4 De gegeneraliseerde warmtegeleidingsvergelij king 

Warmtetransport in een vast lichaam gebeurt door geleiding bestaande uit een transport van warmte van 
gebied met een hoge temperatuur naar een gebied met een lage temperatuur. Dit proces is spontaan en 
irreversibel en is verbonden met een opwekking van entropie. 
De warmtegeleidingsvergelijking is afgeleid op basis van het principe van behoud van energie, in de vorm 
van een entropiestroom. Deze wet, bestaande uit de lokale vorm van de tweede hoofdwet van de thermody- 
namica, heeft de vorm 

ds 1 4i.i W -=--(divq-W) i=--+- 
dt T T T  

met q de warmtestroomvector, en W de hoeveelheid ontwikkelde warmte per volume en tijdseenheid. 
Vergelijking (44) kan ook geschreven worden als 

waarin o de entropiebron voorstelt. De entropiebron is verbonden met de oorzaak van irreversibele 
processen, de zogenaamde thermodynamische krachten Fi, door de relatie 

B = qiFi (46) 

De entropiebron is gelijk aan de som van de producten van de thermodynamische krachten en hun 
stromingen. Vergelijking (45) en (46) combineren levert 

Dus, in het geval van warmtegeleiding is de thermodynamische kracht de temperatuursgradiënt. 
Anderzijds zijn de componenten van de warmtestroomvector gerelateerd aan de thermodynamische krachten 
door de relaties 

In het geval van irreversibele thermodynamica wordt er verondersteld voor laminaire stromingen, dat de 
volgende liieaire relaties gelden: 

qi =L..F. (49) 
B J  

De termen hj zijn constant en hiervoor geldt: 

Lu = Lji 

Vergelijking (47) substitueren in vergelijking (49) resulîeert in 

Deze wet voldoet aan de wet van Fourier voor warmtegeleiding in een anisotroop lichaam. 
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In het geval van een isotroop lichaam heeft vergelijking (51) de volgende vorm: 

qi=-&Td , &=->O L 
T2 

De variabele &=LP wordt constant verondersteld; & is de warmtegeleidingswfficibt. 
Vergelijking (52) substitueren in vergelijking (44) resulteert in de uiteindeíijke entropiebalans: 

(53) ds T-=&VZT +W 
dt 

1-1 
m3K W 1 W 
[SI mK m m3 

[Kl-=[-l[21[Kl +[-I 

Vergelijking (42) kan als volgt worden omgeschreven: 

Voor vergelijking (42) resteert nu de volgende uitdrukking: 

T S  ==y &,T + ce T 

Vergelijking (53) combineren met vergelijking (54) resulteert in 

h 0 v 2 ~  + w = = y k , ~  + ceT 

(54) 

(55) 

Er resteert nu een niet-lineaire vergelijking waarin de niet-lineaire term de vorm &T heeft. 
Met behulp van het temperatuursincrement í3=T-To kan vergelijking (55) op de volgende manier omgeschre- 
ven worden: 
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Vergelijking (56) heariseren met de restrictie ~ûlïo~ccl resulteert in de lineaire warmtegeleidingsverge- 
lijking: 

1 W V28 - - O  -q b& = -_ ; E~ =divu 
X h, 

(57) 

Bovenstaande gegeneraliseerde wartegeleidingsvergelijking bevat de term -qdivU die de temperatuurdifferen- 
tiaal relateert aan de mate van dilatatie in het vervormde lichaam. 
Deze vergelijking kan met de volgende aanname omgeschreven worden: 

J kg J 
m3K m3 Kkg 

c e = p c :  [-I=[-][-] 

Vergelijking (57) resulteert dan in de volgende vorm: 

W trb = -_ ve -EO - %ET0 
io i0(1-2v) i 0  

o r P O  
iov2e -p C O  --tra = -w 

(1 -2v) 
(59) 

Relatie (59) wordt ook wel de lokale vergelijking van de energiebalans bij afwezigheid van de therm- 
elastische koppeling genoemd. 

1.5 De fundamentele differentiaalvergelijkingen voor thermo-elasticiteit 

De differentiaalvergelijkingen voor thermoelasticiteit bestaan uit de bewegingsvergelijkingen uitgedrukt in 
verplaatsingen en hiermee gekoppeld, de warmtegeleidingsvergelijking afgeleid in 0 1.4. 

De bewegingsvergelijkingen kunnen op een eenvoudige manier afgeleid worden op basis van het principe 
van behoud van impuls, die voor een willekeurig volume B van het lichaam, begrensd door een oppervlak A, 
geformuleerd kunnen worden als 

~ - $ ~ d V = f ~ d V + k ~ d A  , i=1S,3 

X, zijn de componenten van de krachtenvector X die op het lichaam werken, en pi de componenten van de 
oppervlaktedruk p werkend op oppervlak A. 
De componenten van pi op het oppervlak A worden geschreven in termen van de spanningsternor op de 
volgende manier: 

Met behulp van de theorie van Gauss kan de tweede term in het rechterlid van vergelijking (60) op de 
volgende manier omgeschreven worden: 
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Zodoende resulteert voor vergelijking (60) de volgende uitdnikking: 

azu. I a t 2  
(Ojii +xi - p 2) m= o 

Deze relatie geldt voor een willekeurig gekozen volume B, dus in plaats van vergelijking (63) kan ook de 
volgende Vergelijking geschreven worden: 

a2ui 

at2 
o. + X i = p -  , i=1,2,3 

J i j  

Relatie (64) wordt ook wel de lokale formulering van behoud van impuls genoemd. 
Deze vergelijking relateert de afgeleiden van de spanningstensor met het lichaams- en traagheidskrachten. De 
wet van behoud van impuls impliceert de symmetrische conditie oC=oji van de spanningstensor. 

De componenten van de spanningstensor kunnen nu uiîgedrukt worden in termen van de rektensor en de 
temperatuur, met behulp van de Duhamel-Neumann vergelijkingen 

oii = 2pEii + (A Eii-Y e 1s ii (65) 

en de rektensor kan in termen van de verplaatsingen uitgedrukt worden ais 

Vergelijking (65) en (66) combineren met vergelijking (64) resulteert in de bewegingsvergelijking, die de 
gradiënten van de verplaatsingsvector bevat: 

pui,+(h+p)ujJi+xi=y 0,+p ui (67) 

Deze vergelijking kan met behulp van uitdrukkingen voor de lamé-constanten omgeschreven worden in de 
volgende vorm: 

a:E  U .  ..+xi- - e,i = p ui 
2(l+v)  'a 2(1-2v)(l+v) JJi 1-2v 

E E -u. ..+ 

De kern van de mathematische beschrijving van thermoelasticiteit wordt beschreven doar 4 partiele 
differentiaalvergelijkingen, namelijk de warmtegeleidingsvergelijking en de 3 bewegingsvergelijkingen : 

E u. ..+ E ~ . . . + x ~ - - e , ~ = ~  a:E  ui 
2(l+v)  2(1-2v)(l+v) Idi 1-2v 

in de vergelijkingen (59) en (68) zijn de onbekenden de temperatuur 0 en de verplaatsingen u. Ze 
formuleren een tijd-ruimteprobleem, waarbij de 'ruimte' bestaat uit het temperatuurs- en verplaatsingsveld. 
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Bijlage 2: Formulering van ééndimensionale elementen 

Met behulp van een eindige elementen formulering kunnen de partiële differentiaalvergelijkingen omgeschre- 
ven worden naar lineaire differentiaalvergelijkingen. Als eerste zal de bewegingsvergelijking omgewerkt 
worden naar een evenwichtmergeiijking waarna de lokale vergelijking voor behoud van energie omgewerkt 
wordt naar de energievergelijking. 

De evenwichtsvergelijkhng 

Het îhermo-elastisch materiaalgeúrag wordt door Duhamel-Neumann beschreven als 

Aangenomen wordt dat in de staaf van het bandschuurmodel een ééndimensionale spanningstaestand 
optreedt. Dan geldt er voor de rek en de spanning in de lengte-richting: 

De wet van behoud van impuls gaat bij afwezigheid van een mechanische volumebelasting en verwaarlozing 
van de traagheidstermen over in de evenwichtsvergelijking (Bijlage 1 relatie (64)): 

O,%+x=p u,,, =$ m,n-aEe,x=o (3) 

Dit is de evenwichtsbeschrijving voor een infinitesimaal blokje. Voor de beschrijving van de gehele staaf 
dient gesommeerd te worden over het volume. Na integratie over het volume is de globale evenwichtmerge- 
lijking opgesteld. Omdat de integrand voor de exacte oplossing nul is, mag deze met een willekeurige fwictie 
worden gewogen: 

Na partiële integratie luidt de zwakke formuiering van de evenwichtsvergelijking: 

Volgens de methode van Galerkin wordt nu het temperatuur- en verplaatsingsveld stuksgewijs lineair 
benaderd en ook de weging vindt plaats met deze lineaire interpolatiefuncties. 

Volgens Galerkin geldt ~(x)=n(x). De weegfuncties luiden nu: 
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Vergelijking (5) uitwerken levert het volgende: 

Voor de evenwichtsvergelijking resulteert de volgende uitdnikking: 

E[ L -1 1 -$+E[ 2 -1 -1 1 ] e = p j  

De energievergelijking 

De lokale vergelijking voor behoud van energie luidt: 

In deze vergelijking wordt de term t& omgeschreven met behulp van de Duhamel-Neumann vergelijkingen 

o..=-&..+ E ( Ev tre--û)ö,  a ,E 
” l + v  ” (l+v)(l-2v) 1-2v 

1 +v V E..=-o..+(a,0 --tro)ó .. 
” E U  E ”  

Voor (10) geldt met ij=2,2 

1 +v V e =-o22+ a,8 --tro 
22 E E 

022=033=0 voor een 1-dimensionale balk dus tro=oll. Voor q2 resteert dan 

V &,=a,0 -Eoll 

Voor (9) geldt met i j=l , l  

E Ev trs --0 aO. o =-E + 
1 1  l +v  l 1  (l+v)(l-2v) 1-2v 

(9) 
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(13)  substitueren in (12)  levert 

"tv 
1 +v ( 1  +v)( 1 -2v) 1 -2v 

tre +-8 V V2  
EZ2=ate --Ell- 

Voor (9) geldt met ij=2,2 

o,= O = --Ez2+ E Ev tr&--8 
l+v (l+V)(1-2V) 1-2v 

(14)  substitueren in (15)  resulteert in 

a,Eû 
09- - -E - a , v E B  + tre-  v2E tre + 

( l + v ) ( 1 - 2 v )  'm 1-2v atEO v E  
l+v 1+v2 I t  (1+v)2(1-2v)  

Vergelijking (16) uitwerken resulteert in een uitdnikkuig voor de term t r E  

tra =2(l+v)aû + ( 1 - ~ v ) E , ,  

*trk=2(l+v)aû + ( 1 - 2 v ) k 1 ,  

(14)  

(16)  

Relatie (17)  substitueren in de lokale vergelijking voor behoud van energie ( 8 )  resulteert ia 

(18)  h û , ~ - p ~ 6 - 2 a ~ E T ~ - ~ - ~ , E T ~ k ~ = O  1 +v 
1 -2v 

Dit is de evenwichtsbeschrijving van een infinhitisernaal blokje. In navolging van de afleiding van de 
evenwichtsvergelijking geldt voor de hele staaf: 

Ah wû,=&-Ap c w6&-2a:AET0- w6&-atAET0 i i 1 l+v -2v i 
Na partiële integratie resteert de energievergelijking: 

L 
(Apc+2a:AET0-) wd&+a,AET0 wù,xh=Ahwû,xl 

1 l+v -2v i i O 

Weging en interpolatie voor de warmtegeleiding in de staaf vindt plaats met de gegeven lineaire functies bij 
de afleiding van de evenwichtsvergelijking. Om een diagonaalstructuur van de warmtecapaciteitsmatrix te 
krijgen wordt subdomeincollocatie toegepast (lumped mass methode): 

Relatie (21)  uitwerken resulteert in de uitdnikking voor de energievergelijking: 

$-i -th + (e 2 + (22)  
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Het bandschuurmodel 
Omdat in het bandschuurmodel (hoofdstuk 3) de staaf onderverdeeld wordt in 4 elementen moeten de 
evenwichtsvergelijking en de energievergelijking aangepast worden, daar deze zijn afgeleid voor 1 element. 
Het bandschuurmodel bevat 10 vrijheidsgraden. namelijk 5 knooppuntverplaatsingen en 5 knooppunttempera- 
turen. Als randvoorwaarden zijn aanwezig: 

a,A E 
Ou+- 

2 
1 :II 1 

- u(x=O) = o ; kinematische randvoorwaarde voor de evenwichtmergelijkhg 

1 
-1 
o 
O 
O 

- N(x=L) = -ku(L) 

- &=O) = -pvku(L) 

- q(x=L) = -aA(0(x=O)-0,) 

; dynamische randvoorwaarde voor de evenwichîsvergelijking, 

; dynamische randvoorwaarde voor de energievergelijking. 

; dynamische randvoorwaarde voor de energievergelijking (convectie). 

parameûische deel van de mechanische belasting 

paranetrkcke deel Y= & warmkhput 

o % =  

1 

-1 ~~~ 

Na assemblage resteren voor respectievelijk de evenwichtsvergeliiking (7) en de energevergeliikhg (22) de 
volgende uitdukklligen: 

R 
O 
o 
O 

-ku(L) I {-i O 

O 

- - 
“L 1+- -1 o o o 
h 

Ah -1 2 -1 0 0 - 
L o -1 2 - 1  0 -  

o o -1 2 -1 
o o 0 - 1  1 - - 

-1 
2 

-1 
O 
O 

r - 

O 

O 

- - 

1 0 0 0 0  1 0 0 0 0  
0 2 0 0 0  0 2 0 0 0  

a, AET, 0+c o o 2 o o e+- 
2 

0 0 0 2 0  0 0 0 2 0  
0 0 0 0 1  0 0 0 0 1  

O 
1 
2 

-1 
O 

O 
O 
1 
2 

-1 

1 
O 

-1 
O 
O 

O 
1 
o 

-1 
O 

O 
O 
1 
O 

-1 

met C = 1/2pcAL + q’T,AEL. 
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Bijlage 3 Voorbeeldsyteem voor toepassing van de theorie van Floquet 

Als voorbeeldsysteem word gekozen voor een slinger geïliustreerd in figuur 1. 

F Na linearisaîie met 8 (I O resteren de vergelijkingen van Lagrange in de voigende 
vorm: 

+(i +;)e =O 

Veronderstel nu dat er een harmonische beweging plaatsvindt van de vorm 

en substitueer deze uitdnikking in (1). De vergelijkingen van Lagrange zien er dan als volgt uit: 

g Am2 
L L  

e +(- --cos(m t)) 8 =o 
F =m(g -Ao2cos(o t)) 

(3) 

De 2" vergelijking van (3) representeert de kracht die nodig is om het systeem te exciteren. 
De 1" vergelijking van (3) is een niet-autonome lineaire vergelijking, en de term met 8 is een harmonische 
functie van de tijd. Voor A=O reduceert deze vergelijking tot de Vergelijking voor een harmonische oscillator 
en voor AitO, maar klein is de vergelijking quasi-harmonisch. Aangezien het systeem voor bepaalde waarden 
van de parameters g/L en Ao2L instabiel kan worden, bekijken we de stabiliteit van het systeem voor kleihe 
Ao2L vergeleken met &. Met de notaties 

en w 2  reduceert de 1" vergelijking van (3) tot de standaardvorm van de Mathieu-vergelijking: 

f + ( 6  + ~ E c o s ( ~ ~ ) ) x = O  , E a1 (5) 

De stabiliteltskarakte~stieken h e n  beschven worden dosr middel van het parametesvlak (6,s). Met vlak 
kan opgedeeld worden in stabiel en instabiele gebieden door de zogenaamde gremcurves of transitiecurves, 
die deze gebieden scheiden. De curves zijn aangegeven in figuur 2, ook wel een Stnrtt diagram genoemd. 
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Voor parameterparen die punten definieren in de gearceerde gebieden van het Strutt-diagram is de beweging 
insîabiel. Het gebied eindigend op ö=1, SO wordt het hoofdinstabiliteiîsgebied genoemd en is merkbaar 
breder dan de gebieden eindigend op &n2, E=o (n=1,23, ...) die geleidelijk smaller worden ais n toeneemt. 

Op dit systeem wordt nu de theorie van Floquet toegepast met ah uitgangspunt de Mathieu-vergelijking in 
een 4" orde vorm. 
Er wordt geprobeerd een indruk te krijgen van de stabiliteit van het systeem voor een bepaalde waarde van E 
in het interval -0.2 < 6 < 5. Zoals aangegeven is in figuur 2 wordt gekozen voor ~=0.4.  
Deze stabiíiteitsanalyse wordt gedaan door de Mathieu-vergelijking te integreren met behulp van de 
Matlabfunctie ODE23 in het tijdintemal O <; t 5 n. Als beginvoorwaarde wordt gekozen voor de eenheidsma- 
trix. De listing van het Maîlab-programma ziet er als volgt uit: 

MATHIEU.M DMATHIEU.M 
global del ep 
xo=[l ;&o; 11; 
toCO, -(del+2*ep*cos(2*t))*x( 1) 
tfmal=pi; x(4) 
LAM=fl; -(del+2*ep*cos(2*t))*x(3)]; 
ep=inpuy'geef de constante eps :'); 
DE=[]; 
for del=-û.2:0.1:5 

BE=[DE,del]; 
[t,x]xl=ode23('dmathieu',to,t~n~,xo); 
p=size(x); 
xend=x@(l),:).'; 
XE=[xend( 1 :2),xend(3:4)]; 
lam=abs(eig(XE)); 
LAM=[LAM,lam']; 

function yprime = dmathieu(t,x) 
y p h e  = Ix(9 

end; 

Na de integratie houdt men de harmonische oplossing x over, weergegeven in figuur 3, met 
- oplossing x(1). -- oplossing x(2). ... oplossing x(3), ._. oplossing x(4). 

harmonische oplossing x ais functie van t 4 

.. . . . , .... .. . . . , 

-4 I 

O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 
$guur 3 harmonische oplossing x 

Voor iedere 6 word een oplossing x bepaald, de monodrome matrix C opgesteld, die er uitziet ais 

en de eigenwaarden bepaald van de matrix C (voor iedere 6 worden 2 eigenwaarden bepaald). 
Nadat de hele routine is doorlopen kunnen de berekende eigenwaarden tegen de 6-waarden geplot worden. 
De gevonden eigenwaarden zijn de exponenten van Floquet, p. 
Een en ander is weergegeven in figuur 4. 
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-1 O 1 .  2 3 4 5 

$guur 4 De exponenien van Floquei versus de &waarden 

Met behulp van de transformatie 

1 
T 

A i = - h p i ;  T=TC (7) 

worden de exponenten van Hoquet (eigenwaarden van de monodrome matrix 0 g e í r d m e e r d  naar de 
eigenwaarden van de systeemmatrix, A. 
Deze eigenwaarden worden ook geplot tegen de &waarden weergegeven in figuur 5. 

eipenwaarden lambda als functie van delta 0.4 

0 -. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I :  
1 :< 
I :  , ;  1 :  

-0.4 I I I I I 

-1 O 1 2 3 4 5 

figuur 5 eigenwaarden A versus de ö-waarden 

Het blijkt. dat ais men figuur 3 en 4 vergelijkt met het Stnitt-diagram (figuur 2), inderdaad overeenkomstige 
gebieden ontstaan, waar het systeem instabiel is. Daar waar de 2 eigenwaarden voor een bepaalde 6 
verschillen, is het systeem instabiel. Met behulp van de theorie van Floquet blijkt het dus zeer gaed mogelijk 
om de stabiliteit van een systeem te analyseren. 
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Bijlage 4: Transformatie van het floquetdomein naar het tijddomein 

(A-hZ)y=O =$ det 

In deze bijlage zal een bewijs gegeven worden van de transformatie zoals die in 0 2.3 geponeerd is. 
Uitgangspunt is een constant lineair systeem 

f + 2fo,k + 0 ; x  =o 

-A 1 
=O 

-a; -2<a,-h 

met 5 de dimensieloze dempiugsconst, en o, de ongedempte eigenhoekfrequentie. 
Overgang op een toestandbeschrijving resulteert in de systeemmaûix A 

Voor det = O resulteert de karakteristieke vergelijking met de oplossingen 

waarin w, de gedempte eigenhoekfrequentie voorstelt. 
De oplossing van het constante lineaire systeem (1) wordt geschreven als 

x(t)  = e [ A sin(", t )  + B cos(a, t)  } 

Voor x(t) resulteert de volgende uitdrukking: 

k(t)  =e  -'mof{A o,cos(w,t) - B  a,sin(a, t) -Af wo sin(w,t) -Bfa,cos(a,t)} 

Als beginvoorwaarden wordt gekozen voor x(O)=x, , k(O)=v,. Voor de constanten A en B geldt dan: 

x(0)=xo =$B=x, 

Substitueren van A en B in (5 )  en (6) resulteerí in de volgende uitdnrkkingen voor x(t) en Nt): 

sin(w , t)  + xocos(a, t)  } V O + ~ O f ~ O  x(t)  =e+Of{ 
O d  

(3) 
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De monodrome matrix C kan analytische bepaald worden. Voor het opstellen van de mon&ome matrix C 
zijn beginvoorwaarden nodig. Als beginvoorwaarden wordt gekozen voor @=I (eenheidsmafnx) op *-to. 

De mondodrome matrix C ziet er dan als volgt uit 

Voor het berekenen van de karakteristieke exponenten van Floquet, p, moet het volgende eigenwaarde- 
probleem worden opgelost: 

(C -AFZ)y=O (1 1) 

met AF de eigenwaarden in het Hqueidomein. 
Dit resulteert in 

I I 

cT=cos(adT) 1 s,=sin(aJ.> , q =--- foe- 4 
ad 6 

Uit (12) is af te leiden dat geldt: 

Met deze formulering kan nu de karakteristieke vergelijking voor de monodrome matrix C afgeleid worden: 
I I 
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Hieruit volgt voor de eigenwaarden van de mondrome matrix C 

p1.2 = 2 C T * @ Z -  2 = c T * j { w  

(15) substitueren in (13) resulteert in de eigenwaarden voor het Floquetdomein: 

i l / = e - ~ m J ~ 1 2 = e ~ m ~ T {  cos(wd~)*j,/-j 

iI2F=e -tmb { cos(w~)*js in(o~)j  
(16) 

Relatie (16) omzetten in een complexe óeschrijvingswijze resulteert in de transformatie van de eigenwaarden 
van het tijddomein naar het Floquetdomein: 

Hierin stellen i,,2 de eigenwaarden van de systeemmatrix A voor. 
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Bijlage 5: Parametrische excitatie, thermisch en mechanisch 

De parametrische excitaties F,(t) (thermisch) en F&) (mechanisch) 
worden uitgedrukt in de vrijheidsgraden van de trommel. Voor het 
EEM-model is gebruik gemaakt van een carîhesisch assenstelsel. Per 
knooppunt van de trommel zijn er drie vrijheidsgraden u, v, w (ver- 
plaatsingen) in resp. x, y, z-richting. De (orthogonale) krachîen in 
deze knooppunten zijn U, V, W. Aangenomen wordt dat ten gevolge 
van vervormingen van de trommel in x- en y-richting een krachtver- 
audering optreedt (Fx en F,,). Fysisch gezien is er dus een verandering 
van drukverdeling en wrijvingskrachten tussen trommel en voering ten 
gevdge vm veï~~&gei~. Irn radide rich*@ is dat a o m r d x h t  F, 
en in tangentiële richting wrijvingskracht F,. 

Het y - u, assenstelsel is een lineaire afbeelding van het u - v assenstelsel, zodat kinematische geldt: 

De rotatiemairk R heeft als eigenschap R-' = RT. 
Voor de krachten geldt het volgende onderlinge verband 

Krachten en verplaatsingen zijn onderling gerelateerd volgens de relaties 

Het parametrische deel van de thermische excitatie per knooppunt is afhankelijk van de vrijheidsgraden van 
de trommel en bedraagt 

Het parametrische deel van de mechanische excitatie per hooppunt luidt: 

Uitwerken van bovenstaande relatie resulteerî in 

-using cos+ -sin+ cos+ - p a +  

+pcosZ+ -sinZ+ +usin$ cos+ 

Voor de beschrijving van het gehele systeem dienen de matrices F,(t) en F&) te worden geassembleerd Het 
worden dan twee ijle matrices met enkele termen op en rond de hoofddiagonaal. 
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