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Voorwoord 

Dit verslag is het resultaat van mijn afstudeerproject, om mijn studie werktuigbouwkunde 
aan de Technische Universiteit Eindhoven af te ronden. Dit project is uitgevoerd bij de 
groep Dynamica van de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde. 
Hierbij dank ik dr.ir. A. De Kraker voor zijn hulp tijdens dit project. 
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Samenvatting 

RODY is een, de afgelopen jaren ontstane verzameling procedures (te gebruiken binnen het 
software-pakket MATLAB) waarmee men eenvoudige lineaire rotorsystemen kan andyse- 
ren. 

Een ontwerper van rotorsystemen kan hiermee op snelle en eenvoudige wijze een beeld 
krijgen van het dynamisch gedrag van het systeem. In dit afstudeerproject zijn een aantal 
gewenste uitbreidingen c.q. aanpassingen aan RODY toegevoegd en geëvalueerd, namelijk 

Het creëren van de mogelijkheid om naast buigtrillingen ook torsietrillingen te analyse 
ren. 
Torsie treedt vooral op bij aandrijvingen waar verschillende rotorsystemen met elkaar 
verbonden zijn door middel van aandrijfassen en koppelingen, waardoor torsie een grote 
invloed heeft op het dynamische gedrag van zo’n geïntegreerd systeem. 
Verbetering van de methode voor het bepalen van frequentie respons functies. 
Doordat het systeem vaak toerental afhankelijk is (gyroscopie en/of glijlagers) moet 
hiervoor een efficiente procedure worden ontwikkeld. 
Het operationeel maken van de mogelijkheid voor het bepalen van een onbalans respons 
ten gevolge van een excentriciteit en/of scheefstand van een schijf. 
Daarnaast is het pakket op een aantal kleine punten verbeterd en uitgebreid, wat ten 
goede komt aan de gebruiksvriendelijkheid. 
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Hoofdstuk 1 

1.1 Algemeen 

Rotordynamica is een deelgebied waarin het dynamisch' gedrag van systemen met, om een 
vaste as, roterende onderdelen wordt beschreven. 
Omdat tegenwoordig in constructies van kleine omvang, grote vermogens opgewekt moeten 
worden, wordt het belang van rotordynamica analyses in het ontwerpstadium van een 
werktuig steeds groter. In de laatste jaren is de vraag naar nauwkeurigere rotorsystemen 
toegenomen en daarom wordt het steeds belangrijker om het dynamisch gedrag van deze 
rotorsystemen te onderzoeken. 
Voor de dynamische analyse van een rotorsysteem is al snel, door de aard van het stelsel 
beschrijvende differentiaalvergelijkingen, een software-pakket nodig om deze vergelijking- 
en te kunnen oplossen. 
RODY is een programma welke als Toolbox gebruikt kan worden in het software-pakket 
MATLAB, waarmee men eenvoudige lineaire rotorsystemen kan analyseren. 

In 1989 is Philips Research Laboratorium begonnen met de ontwikkeling van de eerste 
versie van RODY. De laatste zeven jaar zijn steeds nieuwe opties aan deze basisuitvoering 
toegevoegd door o.a. de studenten van Schie, de Bot, Bartholomeus en Geerts, alle van de 
Technische Universiteit Eindhoven. 

Bij het ontwerp van een roterende machine kan een rotordynamica analyse helpen bij het 
voorspellen van o.a. kritische toerentallen, eigenfrequenties en eigenvormen, stabiliteit en 
Îrequentie responsie bij een bepaalde excitatie. 
Bij de analyse wordt het rotorsysteem gemodelleerd door een eindig aantal (lineaire) 
elementen zoals balkelementen, schijven en lagers, welke beschreven worden door hun 
massa-, dempings- en stijfheidsmatrix. Deze matrices worden bepaald voor alle diskrete 
rotorfrequenties welke in een opgegeven rotorfrequentiegebied zijn gekozen. Bij elke 
mtorfieqxentie hoort e a  set heaiïe ctifferentiaa! vergefijkhgern met ccmtmte coEf€icie~- 
ten, welke gebruíkt kunnen worden, door het numerieke software-pakket MATLAB, voor 
de bepaling van de benodigde uitvoer (eigenfrequenties, eigenvormen, kritische toerental- 
len, etc.). 

1.2 Opbouw verslag 

RODY was tot voor kort alleen geschikt voor de analyse van buigtmgen van rotorsyste- 
men, en omdat ook torsietrillingen heel vaak voorkomen in (gekoppelde) roterende machi- 
nes, zal in hoofdstuk 2 aangegeven worden op welke wijze de analyse van torsietrillingen 
geïmplementeerd is in RODY. Hiervoor moeten aparte vrijheidsgraden worden gedefinieerd 
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en vervolgens de massa- en stijîheidsmatrix worden bepaald van de benodigde elementen 
(CONE, SHAFT en DISK). 
Hoofdstuk 2 bepaalt dit voor torsiesystemen welke bestaan uit é6n deelsysteem, in tegen- 
stelling tot hoofdstuk 3, waar de matrices bepaald worden voor torsiesystemen welke 
opgebouwd zijn uit meerdere deelsystemen met verschillende rotortoerentallen, en waarbij 
de deelsystemen met elkaar verbonden zijn d.m.v. overbrengingen. 
In hoofdstuk 4 worden twee methoden besproken voor het bepalen van de frequentieres- 
ponsfunctie (FRF), met als doel een verbetering t.a.v. de nauwkeurigheid van deze FRF, er 
wordt daarbij tevens gekeken naar de gebniiksvrendeEjkheid van de methode. 
Door een imperfecte rotatie-symmetrie, zoals een initiële scheefstand van een schijf (disk 
skew), ontstaan extra dynamische krachten op het systeem. De excitatie die het gevolg Is 
van zo’n initiële scheefstand wordt afgeleid in hoofdstuk 5. Als voorbeeld wordt het 
dynamisch gedrag van een rotor bekeken ten gevolge van een aanwezige onbalans e40f 
disk skew. 
Hoofdstuk 6 geeft temlotte nog enige kleine toevoegingen en verbeteringen aan RODY, 
welke ten goede komen aan de gebruiksvriendelijkheid ervan. 
Door deze aanpassingen in RODY is de gebruikswijze veranderd en om de nieuwe werk- 
wijze duidelijk te maken worden de toepassingen, beschreven in [Bot.93], behandeld voor 
gebruik in RODYS. De veranderingen worden weergegeven in een appendix die samen met 
wot.931 te gebruiken is. 
Om de beschreven testsystemen in dit verslag te kunnen veriîieren, is het aan te bevelen de 
toepassingen van pot.931 met behulp van de aanvullende appendix door te werken. 
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Hoofdstuk 2 

Torsietrillingen 

In het algemeen zullen de individuele rotoren van machines voldoende torsiestijf zijn, zodat 
de eigenfrequenties boven het gebied van de excitatiefrequenties zullen liggen. Torsie 
wordt van belang wanneer rotoren worden gekoppeld via b.v. flexibele koppelingen, welke 
meestal een zo lage torsiestijfheid hebben, dat de eigenfrequenties nu wel in het gebied 
komen van de excitatiefrequenties, en wanneer er gebruik wordt gemaakt van overbreng- 
ingen (hoofdstuk 3). 
Tot nu toe Is in het pakket RODY aiieen de buiging en afschuiving meegenomen in de 
berekeningen. Omdat torsie voor bepaalde systemen dus ook van belang kan zijn, wordt in 
dit hoofstuk weergegeven hoe de verschillende matrices eruit zullen zien bij torsiebereke- 
ningen. 
Bij torsie zullen, anders dan bij buiging, alleen balkelementen en schijven meegenomen 
worden in de berekeningen, omdat de tot nu toe gebruikte elementen zoals lagers, veren, 
dempers, enz. geen invloed hebben op de torsieberekeningen. Hiermee wordt bedoeld dat 
ze geen extra termen zullen toevoegen aan de massa-, dempings- en stijfheidsmatrix. 
Door de toevoeging van torsietrillingen zullen de huidige vnjheidsgraden (x, z, 0, en 03 
uitgebreid worden met één vrijheidsgraad (e,) (figuur 1). 

Figuur 1: oude vrijheidsgraden (x, y, Ox en 8,) uitgebreid met vrijheidsgraad benodigd 
voor de analyse van torsietrillingen (Oy) 

Demping, bij torsie, kan onderverdeeld worden in interne demping, dit is demping welke 
ontstaat door de relatieve draaiingsbeweging van de gebruikte elementen, en demping 
welke ontstaat bij torsielagers, vloeistof aanclrijvingen en andere elementen welke een 
hoeksnelheidsafhankelijk koppel opwekken. 
Voor eenvoudige systemen, zoals hier besproken worden, is de demping verwaarloosbaar, 
waarbij er in een latere versie eventueel discrete elementen worden toegevoegd voor het in 
rekening brengen van dissipatie of een aanpassing voor het kunnen toevoegen van speciale 
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excitatiefuncties om het opstarten van machines te kunnen simuleren. 

Er zullen dus op dit moment alleen veranderingen plaatsvinden bij de balkelementen 
(CONE en SHAFT) en bij de schijfelementen (DISK). Deze drie elementen worden hieron- 
der verder besproken. 

2.1 Een balkelement 

Door de toevoeging van torsie, zal es een verandering plaatsvinden van de kinetische en 
potentiele energie. Hierdoor zullen termen aan de massamatrix en stijfheidsmatrix worden 
toegevoegd. 

In dit hoofdstuk zal voor een algemeen balkelement de massamatrix en stijfheidsmatrix 
besproken worden. 
In appendix A d e n  de bepalingen voor resp. een conisch en cilindrisch balkelement 
weergegeven worden. 

2.1.1 De vrijheidsgraden en interpolatiefunctie 

Een balkelement heeft 12 vrijheidsgraden, opgebouwd uit 3 translatie- en 3 rotatievrijheids- 
graden voor beide uiteinden van het element, waarbij er voor torsie 2 van de 12 vrijheids- 
graden worden gebruikt, namelijk de twee as-rotaties ( Oyl en OJ. 

x 
2 

Figuur 2: vrijheidsgraden bij torsietrillingen 

De vrijheidsgradenkolom luidt daarmee: 

Er geldt voor de interpolatiefunctie: 

Voor de interpolatiematrix 



0 = [01 %I 

Voor de torsie kiezen we een eerstegraads polynoom. 

eYcs,t) = co+cls 

De fimxctie moet voldoen a m  de volgende randvoorwaarden 

= O : ey(o) = e,  - co = e,  
e y r - e ,  

= L : eyc~> = e, - cl = ___ 
L 

S Met [=- volgt hieruit: 
L 

2.1.2 De elementvergelijking 

Door de toevoeging van torsie worden termen toegevoegd aan de kinetische en potentiele 
energie, en dus aan resp. de massamatrix en de stijfheidsmatrix. 

De kinetische energie 

Voor torsie geldt: 

l L  '2 T = - r[prpeylds 
2 J  

O 

waarbij p&ds het mogelijk, over de lengte, variërende massatraagheidsmoment van de 
dwarsdoorsnede is. 
Gebruikmakend van de gegeven interpolatiefunctie kan over de lengte van de as geïnte- 
greerd worden, leiden tot een discrete uitdrukking voor de kinetische energie: 
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Pl,C 2 1 Hierbij is M, de (2*2) massamatrix voor torsie, en van de vorm: Mt = -1 1 
6 1 2  

De verdere uitwerking is weergegeven in appendix A. 

De potentiele energie 

Voor torsie geldt: 

L J  

(2. IQ) 

waarbij G$ de stijfheidsfactor tegen wringing is. 
Gebruikmakend van de gegeven interpolatiefunctie kan over de lengte van de as geïnte- 
greerd worden, leiden tot een discrete uitdrukking voor de potentiele energie: 

(2.11) 1 U = -qTKtq 
2 

GIP1 Hierbij is & de (2*2) stijfheidsmatrix voor torsie, en van de vorm: Kt  = -[ L -1 -l] 1 
De verdere uitwerking is weergegeven in appendix A. 

De systeemvergelijking 

De systeemvergelijking van een balkelement met torsie ziet er als volgt uit: 

M t q + K t q = Q  (2.12) 

2.2 Een starre schijfelement 

Voor de modellering van roterende machhes & het beiangriJk te kunnen beschikken over 
een element waarmee waaiers, propellers etc. efficiënt kunnen worden gemodelleerd. 

De kinetische energie 

Voor torsie geldt: 

1 '2 T = -.ftfl, 
2 

(2.13) 

waarbij J, het massatraagheidsmoment van de schijf is om een as door het massamiddel- 
punt, loodrecht op de schijf. 

M.b.v. Lagrange - = O volgt voor de massamatrix Q=[Jt]. 
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2.3 Testsystemen 

Om de resultaten te kunnen testen zal hier een testvoorbeeld gegeven worden. 
M.b.v. een eenvoudig systeem (testsysteem 1) wordt de uitvoer van RODYS vergeleken 
met getalwaarden en grafieken verkregen uit de literatuur. 
In het hoofdstuk over overbrengverhoudingen (hoofdstuk 3) worden ook nog 
testsystemen besproken van systemen opgebouwd uit deelsystemen, welke ook weer 
vergeleken worden met getalwaarden uit de literatuur. 

. 2.3.1 Testsysteem 1 

Testsysteem 1, ontleend aan [Vance.88] (blz. loo), is een systeem bestaande uit 12 massa- 
loze assen (SHAFTlO) en 13 starre schijven (DISKS), zoals weergegeven in figuur 3. 

Figuur 3: testsysteem 1 ftraagheidsmomenten in kg.m2 en stopeden in Nm.rad') 

De karakteristieke data bestaat uit massatraagheidsmomenten van de schijven (kg.m-*) en 
torsiestijfheden van de assen (Nm.rad-l). Deze laatste zijn vertaald naar lengtes, elastici- 
teitsmoduli en doorsneden ten behoeve van de invoer in RODY. De hieruit resulterende 
invoer is weergegeven in appendix B.1, waarbij de niet benodigde parameters op nul 
gesteld zijn. We beschouwen het ongedempte vrije trillingsgedrag. Dit leidt tot: 

Si gen frequenties 
testsysteem 1 

'Oo0 I 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3  
eigenfrequentienr. 

Figuur 4: eigenfiequenties [Hz] van testsysteem 1 uitgezet in grafiekvorm 

De verkregen eigenfrequenties zijn weergegeven in grafiekvorm (figuur 4). 
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RODY5 kan nu ook de modes weergeven zoals bijvoorbeeld voor mode 2 is gebeurd in 
onderstaande figuur. 

Mode 2 
testsysteem 1 

RODY5 
freq. [Hz] 

fl O 
€2 22,321 

f3 52,052 

I I I I I I I I  I I 

O 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3 3  4 4,5 5 5,5 6 
aslengte [m] 

Vance 
freq. [Hz] 

- 

2232 

52,05 

Figuur 5: mode 2 van testsysteem 1 

Nadat de eigenfrequenties met bijbehorende modes, bepaald door RODY5, bekend zijn, 
worden ze vergeleken met de getalwaarden en grafieken uit CVance.881 (blz. 101) (appen- 
dix B.2). 

2.3.1.1 Evaluatie resultaten 

RODY5 geeft, anders dan [Vance.88], f=O Hz als laagste eigenfr uentie. Bij torsiesyste- 
men zal dit vaak het geval zijn, omdat bij het oplossen van det(-o @+&)=O, waarbij de 
determinant van de stijfheidsmatrix & nul is, f=O Hz een oplossing voor de laagste eigen- 
frequentie is. 
De drie laagste eigenfrequenties, verkregen met RODY5 en gegeven door wance.881 zijn 

?l 

Tabel 1: de drie laagste eigenpequenties van RODYS en Vance voor testsysteem 1 

Men kan nu ook zien dat bij de mode, f=O Hz, alleen de stijfheidsmatrix een rol speelt, en 
dat deze gelijk is aan de rigid-body mode. 
Vergelijking van de modes van RODYS en Vance laat zien dat een zeer goede overeen- 
komst bestaat (zie appendix B.2). 
De linkergedeelten van de modes (bij f=22,32 Hz en f=52,05 Hz) lopen zo goed als 
horizontaal, omdat de stijfheden van de twee linker balkelementen naar verhouding groot 
zijn. De massamatrix heeft pas invloed op de modes bij de hogere eigenfiequenties. 

Er kan geconcludeerd worden dat er met RODYS snel en nauwkeurig torsiesystemen 
geanalyseerd kunnen worden. 
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Hoofdstuk 3 

Torsiesystemen bestaande uit deelsystemen 

Een rotorsysteem kan opgebouwd zijn uit meerdere, parallel geschakelde, deelsystemen, 
waarbij een deelsysteem opgebouwd is uit verschillende elementen (balkelementen, schij- 
ven, enz.). Dit is bijv. het geval wanneer er overbrengingen aanwezig zijn in het systeem. 
Een overbrenging wordt daarbij gemodelleerd als een kinematkche verbindingsbetrekking 
tussen twee vrijheidsgraden van twee samenwerkende schijven (figuur 6). 

schijf 1 

~ 

schijf 2 1+7 
Figuur 6: een overbrenging gemodelleerd door twee samenwerkende schijven 

We nemen aan dat voor zo’n systeem vooral torsie, en in mindere mate buiging, van 
belang is. 
De bepaling van de systeemvergelijking voor een systeem, bestaande uit deelsystemen, 
wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt voor torsie. 
Om de bepaling van een systeemvergelijking te verduidelijken wordt een voorbeeldsysteem 
gebniikt. 

3.1 Systeemopbouw 

Vom het onderstamde systeem ([Lala.BO], bh. Ifi!), bestamde uit massaloze 5aEec er; 
starre schijven, zal de systeemvergelijking bepaald worden, wanneer alleen de torsievrij- 
heidsgraden meegenomen worden. 

JI = 0.24811 kg m2 
J2 = 0.11965 kg m2 
J3 = 0.94203 kg m2 
54 = 0.01938 kg rn2 
J5 = 0.08974 kg m2 

ki = 1.5733e5 Nm/rad 
J3 kz= 1.5733e5 Nmfrad 

k, = 1.1800e5 Nmfrad 

Overbrenging: 
i=04/03 

Figuur 7: voorbeeldsysteem 
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Dit systeem is opgebouwd uit twee deelsystemen, 
een overbrenging. 

U U 

\ -  

Deeisysteem 2: 

welke met elkaar verbonden zijn d.m.v. 

h\n 

Figuur 8: een rotorsysîeem opgebouwd uit twee deelsystemen 

3.2 Systeemvergelijking 

Voor de bepaling van de systeemvergelijking worden de elementvergelijkingen uit hoofd- 
stuk 2 gebruikt. 

De kinetische, potentiële energie en virtuele arbeid zien er als volgt uit: 

u = -[k,(e2-6,)2 1 + k2(e3-e2)2 + k3(e,-e,)2] (3.1) 
,-l 

6W = T168, + T,68, + T36e, + T466, + T’be, 

RODYS maakt onderscheid tussen buiging- en torsieberekeningen. Bij buiging wordt vanaf 
hier de systeemvergelijking bepaald, gebruikmakend van lagrange. 
Bij torsie wordt de overbrengverhouding meegenomen in de vergelijking door een kinema- 
tische verbindingsbetrekking te substitueren in verg. (3.1). 
Deze kinematische verbindingsbetrekking geeft de betrekking weer tussen de vrijheidsgra- 
den die de overbrenging tot stand brengen. 
In dit voorbeeld is de kinematische verbindingsbetrekking: 8, = - i 4  3 

Wanneer de hematkche verbindingsbetrekking gesubstitueerd wordt in verg. (3.1) krijgt 
men: 

1 2 

2 

2 

T = -[J16: + J2d2 + (J3+n2J4)6,’ + J5852] 

u = - [ k , ( e , - e ~ ~  1 + k , ( e , - f ~ , ) ~  + k , ( e+~e , )~ ]  (3.2) 
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M.b.v. hgrange ziet de systeemvergelijking er als volgt uit: 

fi 

f2 

f3 

f4 

O 

Jz 

O 

O 

fieq. IHZI freq. IHZI 
O O 

90,496 90,5 

238,21 238 

280,56 28 1 

O 

O 

J3 +n 'J4 

O 

O O kl -4 
-ki kl+k2 -k2 O 

O -k2 k,+n2k3 -nk, 

O 0  -nk3 k3 

We krijgen dus weer een standaardvergelijking zoals reeds in hoofdstuk 2 is afgeleid (zie 
verg. 2.12). 

3.3 Testsysteem 2 

Als testsysteem 2 wordt het systeem van figuur 7 verder uitgewerkt, waarna de verkregen 
eigenfrequenties en eigenvormen vergeleken worden met het model uit kala.901. 
Ook hier worden de stijfheden weer vertaald naar data benodigd voor RODYS. De hieruit 
resulterende invoerfile is weergegeven in appendix C. 1. 
Na substitutie van de kinematische verbindingsbetrekking, zijn er nog vier van de vijf 
vrijheidsgraden vertegenwoordigd in de systeemvergelijking. RODYS bepaald dus vier 
eigenfrequenties met daarbij de vier eigenvormen. In principe bepaald RODYS alleen de 
eigenvormen met als vier termen de vrijheidsgraden O,,. e,, 8, en 8,, maar omdat RODYS 
de eigenvormen per deelsysteem apart plot moet elke eigenvorm bestaan uit de vijf oor- 
spronkelijke vrijheidsgraden (Oly O,, O,, 8, en O,). 
RODYS maakt een extra term welke toegevoegd wordt aan de termen van de eigenvormen, 
bij elke vrijheidsgraad die geëlimineerd is door de kinematische verbindingsbetrekking. 
De eigenfrequenties en eigenvormen verkregen uit RODYS worden vergeleken met de 
eigenfrequenties en eigenvormen bepaald in [Lala. 901 (appendix C.2). 

3.3.1 Evaluatie resultaten 

De vier laagste eigenfrequenties, verkregen met RODYS: en gegeven door [zala.90], zijn in 
tabel 2 weergegeven. 

Tabel 2: de vier laagste eigenjtequenties van RODYS en Lalanne voor testsysteem 2 
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De uitvoer van RODYS komt zeer goed overeen met de uitvoer van [-ala.90], met het 
verschil dat de schaling van de grafieken anders is, maar dat komt omdat de eigenmodes 
willekeurig genormeerd mogen worden. 

3.4 Testsysteem 3 

Testsysteem 3 (figuur 9) is een systeem bestaande uit 3 deelsystemen, waarbij de deelsyste- 
men 2 en 3 gekoppeld zijn aan deelsysteem 1 d.m.v. een overbrenging met een overbreng- 
verhouding van i=3, met als aanname dat de assen massaloos zijn. 
Voor testsysteem 3 zal de uitvoer van RODYS vergeleken worden met de getalwaarden en 
grafieken uit CGood.891 (blz. 159). 

O m O c: m 
r-- n n 

1 

Figuur 9: testsysteem 3 (traagheidsmomenten in kg.m2 en stijfieden in Nm.raa') 

De invoerfile voor testsysteem 3 is weergegeven in appendix C.3, waarbij de stijfheden van 
de massaloze assen weer vertaald zijn naar de benodigde data voor RODYS. 
RODYS bepaald nu de eigenwaarden met daarbij de eigenvormen, welke vervolgens 
vergeleken worden met de getalwaarden en grafieken uit [Good.89] (appendix C.4). 

3.4.1 Evaluatie resultaten 

Be vijf laagste eigenfrequenties, verkregen met RODYS en gegeven door CGood.891, zijn 
in tabel 3 weergegeven. 

Tabel 3: de vijf laagste eigenpequenties van RODYS en Goodwin voor testsysteem 3 

19 



De eigenfrequentie f=O Hz is bij de grafieken weggelaten, omdat de andere grafieken dan 
meer ruimte hebben, en dus duidelijker zijn. De eigenfrequentie f=O Hz geeft ook hier de 
rigid-body mode. 

Bij de uitvoer van de modes van RODY5 zijn alleen de modes van deelsysteem 1 en 2 
getekend, omdat bij de meeste eigenfrequenties de modes van deelsysteem 2 en 3 gelijk 
aan elkaar zullen zijn. 
Een uitzondering zou kunnen zijn wanneer de vrijheidsgraden van deelsysteem 1 (0,,0, en 
8, ) gelijk zijn aan O [rad]. Uit RODYS blijkt dat de modes vim deelsysteem 2 en 3 draaa 
gelijk en tegengesteíci gericht h e n  zijn. Wanneer cui. het geval is (€= i b  
modes van deelsysteem 2 en 3 beide getekend in de grafiek. 
De redenatie hiervoor is dat testsysteem 3 een symmetrisch systeem is, waarbij er symme- 
trische modes (deelsysteem 2 en deelsysteem 3 zijn gelijk in grootte en teken) en keersym- 
metrische modes (deelsysteem 2 en deelsysteem 3 zijn gelijk in grootte en tegengesteld van 
teken) kunnen zijn. Dit laatste is dus het geval wanneer deelsysteem 1 helemaal stil staat. 
Alhoewel [Good.89] f=18 Hz niet als eigenfrequentie geeft, is dit wel uitvoer van RODYS. 
Na dit verder onderzocht te hebben (appendix C.5) blijkt dat de frequentie f=18 Hz wel 
degelijk thuis hoort in het rijtje van de eigenfrequenties. 
Waarom [Good.89] deze eigenfrequentie niet geeft, is mij niet geheel duidelijk. 
Een verklaring zou h e n  zijn dat [Good.89] ervan uit gaat dat zeker één van de vrij- 
heidsgraden van deelsysteem 1 (el, 8, en 0,) een waarde moet hebben anders dan nul. 
Dit is bij f= 18 Hz niet het geval, en daarom is deze eigenfrequentie voor [Good.89] 
misschien niet van belang. 

zijn de 
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Hoofdstuk 4 

4.1 Inleiding 

De frequentieresponsfunctie (FRF) laat het verband zien tussen een harmonische excitatie 
en een harmonische respons. 
Bij de bepaling van de FRF kunnen zich twee situaties voordoen, er zijn namelijk twee 
soorten systemen. Bij de eerste soort gaat het om een systeem waarbij de te bepalen massa- 
, dempings- en stijfheidsmatrices, welke nodig zijn bij de huidige bepaling van de FW, 
onafhankelijk zijn van de rotorfrequentie (0). Het systeem is opgebouwd ult elementen 
welke alle onafhankelijk zijn van de rotorfrequentie, een voorbeeld zou kunnen zijn een 
torsiesysteem zoals besproken in de hoofdstukken 2 en 3. 
De bewegingsvergelijking voor soort 1 ziet er als volgt uit: 

Bij de tweede soort kunnen de dempings- eaof stijfheidsmatrices afhatikelijk zijn van de 
rotorfrequentie (a) (b.v.). 
De bewegingsvergelijking voor soort 2 ziet er als volgt uit: 

Zoals men kan zien is vergelijking (4.2) voor alle rotorfrequenties (Q) verschillend. 
Momenteel wordt de FRF, door RODY, berekend voor een opgegeven rotorfrequentiege- 
bied, in figuur 10 is deze [O 501 Hz. Dit frequentiegebied kan weer onderverdeeld worden 
in intervallen, waarbij voor de huidige situatie, voor elk interval de massa-, dempings- en 
stijfheidsmatrices bepaald worden (zie figuur 10). 
Het probleem wat in dit verdere hoofdstuk aan de orde komt zijn de sprongen in de 
amplitudeverhouding op de grenzen van de intervallen, wat alleen optreedt bij systemen 
van soort 2. Deze sprongen worden kleiner bij een grotere nauwkeurigheid van de FW, 
wat weer verkregen kan worden door een groter aantal intervallen te kiezen. De FW is 
voor een interval het minst nauwkeurig aan de grenzen van dit interval, omdat de exacte 
FW bepaald wordt in het midden van het interval (Q1, Q,, ..., &J. Wanneer er nu meer 
intervallen gekozen worden, wordt het frequentiegebied van zo'n interval kleiner, waardoor 
de grenzen van dit interval minder ver van het midden liggen. 
De nauwkeurigheid van de FW zal dus toenemen met een toename van het aantal interval- 
len. 
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10 intervallen 
I I I 1 I I I I I I 

M(Q1) M(Q2) M(Q3) M(Q4) M(Q5) M(Q6) M(S27) M(Q8) M(Q9) M(SZ1i 
B(Q1) B(Q2) B(Q3) B(Q4) B(Q5) B(Q6) B(Q7) B(Q8) B(Q9) B(SZ1C 
K(Q1) K(Q2) K(Q3) K(Q4) K(Q5) K(Q6) K(Q7) K(Q8) K(Q9) K(SZl( r 

z 

Q8 a9 al0 
I I  I i ~ i i I  I I I i i I  I I I I  I l l  l i l  I I  

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
rotorfi-equentie [Hz] 

Figuur 10: het op te lossen probleem, de sprongen in de amplitudeverhouding op 
de grenzen van de intervallen 

Er worden nu twee verschillende manieren getoond om de FW te bepalen, waarbij de 
eerste methode, en tevens de huidige methode, in het algemeen geldt en waarbij voor de 
tweede methode, voor de eenvoud, aangenomen wordt dat het systeem onder kritisch 
gedempt is en waarbij de massa-, dempingen- en stijfheidsmatrices alle symmetrisch zijn. 
De methoden worden dus met elkaar vergeleken voor eenvoudige systemen, met als 
achtergrond gedachte dat dit door getrokken kan worden voor systemen met gyroscopie en 
asymmetrische matrices. 

De reden van dit hoofdstuk is om te kijken welke methode, voor het bepalen van de FRF, 
het meest bevredigend is voor een rotorsysteem, waarbij er gekeken wordt naar het r e d -  
hat, maar ook naar gebruiksvriendelijkheid. 

4.2 Methode 1 

Methode 1 kan gebruikt worden voor symmetrische en asymmetrische massa-, dempingen- 
en stijfheidsmatrices. 

Van een bepaald systeem is de bewegingsvergelijking gelijk aan vergelijking (4.2), waarbij 
de dempings- en stijfheidsmatrices aîhankelijk kunnen zijn van de rotorfrequentie (Q). 
Vergelijking (4.2) kan nu aisvolgt omgeschreven worden naar een toestandsvergelijking en 
een uitgangsvergelijking. 
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Met 

; . = ~ ]  

R = 8.x + &u 

en de uitgangsvergelijking 

y = ç-x + Pu 

verkregen. 

'U 

(4.6) 

Na de LAPLACE-transformatie van (4.5) en (4.6) met beginconditie x(O)=O, wordt verkre- 
gen: 

sx = 8.x + &U 
Y = c.x + P U  

Met D=O volgt hieruit: 

Y = €-(SI - 4)-'-B.U 

Hieruit volgt voor de complexe FRF: 

Y 
U 

H(s) = - =  PI - A(o))-'-B 

(4.7) 

waarbij s de complexe hoeksnelheid is, s=jo. 
Bij de bepaling van de FRF wordt de systeematrix A getransformeerd naar een Hessen- 
burg vorm, waarbij de elementen onder de eerste subdiagonaal nul zijn. Door deze trans- 
formatie heeft MATLAB minder floating point operations (flops) nodig, voor de bepaling 
van de FRF. 
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4.3 Methode 2 

Deze methode wordt, voor de eenvoud, beschreven voor een eenvoudig systeem, met 
symmetrische massa-, dempingen- en stijfheidsmatrices, welke onder kritisch gedempt is, 
zodat de eigenwaarden en eigenkolommen voorkomen in complexe paren. 
De algemene bewegingsvergelijking voor een MDOF systeem is gelijk aan vergelijking 
(4.2). 
Eerst wordt het vrije trillingsgedrag ~~ beschouwd (u(t)=O). 

Mq(t) + B.&) + E&) = o 

Wordt q(t) = weat gesubstitueerd in (4.í0) dan levert dit: 

(4.10) 

(4.11) 

Met als oplossing eigenwaarden Ai (reëel of complex) en corresp0nc:rende eigenkolommen 
ui. 
De toestandsvergelijking kan op ongeveer dezelfde manier gevonden worden als bij metho- 
de 1, en ziet er als volgt uit: 

(4.12) 

en &pq = &pq (4.13) 

en m.b.v. vergelijking (4.10) kan de toestandsvergelijking geschreven worden als: 

'X = o 
(4.14) 

De matrices c en 0, van de orde (2n*2n), zijn symmetrisch. 

Ook nu zoeken wij een oplossing van de vorm: ~ ( t )  = vest 

Substitutie leidt tot: [AVC + DI-v = O (4.15) 

De verdere uitwerking, die leidt tot onderstaande FRF, is weergegeven in appendix D. 1. 

Voor de FRF (H) geldt tenslotte: 
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of (4.16) 

Elke component wordt dus volledig bepaald door de eigenwaarden Ik en de corresponde- 
rende eigenkolommen, ook wel modale parameters genoemd. 
Het voorgaande is gebaseerd op de verondersteuing dat alle 2n eigenwaarden Ak en 
eigenkolommen uk voorkomen in complexe paren, dus indien alle modes onder kritisch 
gedempt zijn. 
Is dit niet het geval, dan kan nagegaan worden dat de FRF er als volgt uit zal zien. 

(4.17) 

Vergelijking (4.17) is eigenlijk een verdere uitwerking van vergelijking (4.9), waarbij 
(SI-&-' verder uitgewerkt is naar eigenwaarden en eigenvectoren van A. 

4.4 Vergelijking van de twee methoden 

Om de twee methoden met elkaar te vergelijken wordt van een testsysteem (appendix Bel), 
d.m.v. beide methoden het bodediagram bepaald, en tevens de tijd die de berekeningen 
vergen. Verder wordt de opbouw van de berekening d.m.v. dit systeem ook duidelijk. 
Er is voor dit testsysteem een torsiesysteem genomen (hoofdstuk 2 en 3), omdat dit een 
eenvoudig systeem is warnee de verschillen twsm meth~de 1 en 2 draiddijk naar voren 
zullen komen. 

Voor dit laatste punt is het van belang te weten hoe RODY5 is opgebouwd. 
RODY5 bepaalt, na het controleren van de invoerwaarden, de modale parameters voor een 
opgegeven aantal intervallen, welke het opgegeven frequentiegebied opdelen. Na deze 
bepaling kan er een excitatie op het systeem gezet worden, waarbij dan de FlIF bepaald 
kan worden. 
De bepaling van de eigenwaarden en eigenvectoren staat bij methode 1 los van de bepaling 
van de FRF. Er hoeft dus geen rekening gehouden te worden met een eventuele latere 
bepaling van de FRF. Anders dan methode 1 maakt methode 2 gebruik van de modale 
parameters, zodat er bij de bepaling van deze parameters al rekening gehouden moet 
worden met een eventuele bepaling van de FRF. Voordat de modale parameters berekend 
zijn, moet eigenlijk al bekend zijn in welk gebied van de rotorfrequenties de FRF moet 
worden bepaald. Een ander punt is dat de modale parameters, bij methode 2, opgeslagen 
moeten worden, zodat ze later opgeroepen kunnen worden. Dit is mogelijk voor een 
eenvoudig systeem, opgebouwd uit weinig intervallen. Wordt het systeem ingewikkelder, 
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en moet je voor een nauwkeurig resultaat veel intervallen gebruiken, omdat het systeem 
toerentalafhankelijk is, dan kost het RODY5 te veel opslagruimte en te veel tijd om er mee 
te kunnen werken. Methode 2 zou dus alleen gebruikt kunnen worden voor eenvoudige 
systemen opgebouwd uit weinig intervallen. 

De volgende vergelijkingscriteria zijn de uitvoer en rekentijd die de bepaling van de FRF 
nodig heeft. De rekentijd die hier gegeven wordt is de tijd die de berekening vergt, nadat 
de modale parameters al bekend zijn. 
Het is natuurlijk belmgrijk dat de uitvoer Mopt, mam niet nainder belmgrijk is de tijd die 

de van EI(&>), 1 W(hs4) I , bepaald wordt met daarbij gegeven de rekentijd die &L vergt (appen- 
dix D.2). 
Uit appendix D.2 blijkt dat de nauwkeurigheid van methode 1 groter is dan bij methode 2, 
wat duidelijk te zien is bij de rotorfrequentie f d 1 5  €€z. Bij methode 2 moeten er meer 
intervallen genomen worden om hetzelfde resultaat te krijgen als methode 1. 
Een ander criterium is de rekentijd die de methoden vergen, waaruit blijkt dat methode 2 
ongeveer 2.5 keer zo’n lange rekentijd vergt dan methode 1. Dit alles bij een eenvoudig 
testsysteem laat mij concluderen dat methode 2 te traag is voor RODYS, om er fijn mee te 
kunnen werken. 

& b e r & ~ g  vergt, vm&a- & L - VUUT -- - UGL 1- - A  * Lt;slsysieem, - -L--- * d.m.v. beide methoáen, de ampiitu- 

De conclusie luidt nu dat er verder gewerkt wordt met methode 1, waarbij er gekeken gaat 
worden of methode 1 zo verfijnd kan worden, dat de sprongen bij de grenzen van de 
intervallen binnen het benodigde gebied vallen. 
Deze conclusie is vooral genomen omdat de totale extra rekentijd en opslagruimte bij 
methode 2 te groot is om er goed mee te kunnen werken. Onder deze rekentijd verstaan we 
hier de extra tijd die nodig is om de modale parameters te berekenen en op te slaan en de 
extra tijd die de berekening van de FRF vergt. 

4.5 Eventuele oplossing 

Het probleem van de sprongen in het bodediagram is alleen aan de orde bij frequentieaf- 
hankelijke systemen. De sprongen geven een onnauwkeurigheid aan, welke verbeterd kan 
worden door het opgegeven frequentiegebied op te delen in meer intervallen. 
Voor elk interval moet de massa-, dempings- en stijfheidsmatrices bepaald worden, wat 
natuurfijll z’n tijâ kost. Naarmate het aantai Intervallen toeneemt, zal dus ook de rekentijd 
toenemen. 
In de praktijk is het niet alleen van belang dat de uitvoer van RODY5 nauwkeurig is, maar 
ook dat er prettig mee te werken valt. Er zal dus een goede verhouding gevonden moeten 
worden tussen de nauwkeurigheid van de uitvoer en de rekentijd die de berekening vergt. 
Als voorbeeld -MOT& voor een frequentieafiankeiijk systeem (appendix B. 3) het bodedia- 
gram bepaald, voor een onbalans-excitatie (massa=8 kg en m=l m) op de vrijheidsgraden 
[21 221, waarbij het frequentiegebied opgedeeld wordt in 10, 50 en 500 intervallen. Dit 
testsysteem 4 is reeds beschreven in pot.931 (blz. 7), waarmee de uitvoer vergeleken 
wordt. Voor elk interval wordt de FRF voor een opgegeven aantal punten berekend, 
waarbij in dit voorbeeld het totaal aantaí berekende punten, voor het totale frequentiege- 
bied, duizend is. Bij 10 intervallen wordt voor elk interval de functie bepaald bij 100 
punten, bij 50 intervallen bij 20 punten en bij 500 intervallen bij 2 punten. De resultaten 
zijn weergegeven in de appendix D.4, met erbij gegeven de rekentijd die de berekening 
vergde. 
Zoals men kan zien neemt de rekentijd toe met de nauwkeurigheid van het diagram. Het is 
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dus van belang om te weten of de uitvoer nauwkeurig moet zijn of globaal mag zijn, wat 
dus het criterium is voor het aantal intervallen. 
Door middel van middelen kunnen de sprongen in de diagrammen geëgaliseerd worden. 
Door extra punten te bepalen buiten de intervallen (figuur 11), kan met behulp van deze 
extra punten een gemiddelde berekend worden, waarbij de punten een weegfactor met zich 
mee krijgen omdat alle punten een andere invloed kunnen hebben op het gemiddelde. 

10 
L>< -6 5 

12 

!HI 

rotorfrequentie iR 

Figuur ~ 11 : egaliseren door middel van middelen 

In figuur 11 worden de punten welke verticaal onder elkaar staan met elkaar gemiddeld, 
waarbij er gemiddeld wordt naar de absolute waarde van de FRF, dit omdat de fasever- 
schuiving, niet hoeft te veranderen en het daarom eenvoudiger is om naar de absolute 
waarde te middelen. 
Elk punt krijgt nu een weegfactor met zich mee, welke de nauwkeurigheid aangeeft van 

Voor de bepaling van de FW zijn de massa-, dempings- en stijfheidsmatrices van het 
systeem nodig, welke bepaald zijn bij de rotorfrequenties in het midden van het interval, 
waardoor de punten in het midden van het interval nauwkeuriger zijn dan de punten verder 
weg van het midden. Zo heeft, in figuur 11, punt 2 een hogere weegfactor (n.l. vier) dan 
punt 5 (n.1. nul). 
De absolute waarde van de te middelen punten worden nu met hun weegfactor vermenig- 
vuldigd, waarna ze opgeteld worden en gedeeld door de som van de twee weegfactoren. 

dat punt. 

Egu-u WOT& doOT midd€:€n g€&mfOm€€Td naa figuur 12. 

rctorfieqnentie pi21 

Figuur 12: amplitudeverhouding na middelen 
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Het resultaat van het middelen wordt gecontroleerd met behulp van testsysteem 4 (appen- 
dix D.3), waarbij het systeem opgedeeld is in 75 intervallen, welke weer opgedeeld zijn in 
10 punten per interval. 
Appendix D.5 geeft nu de amplitude van de FFW zonder middelen (boven) en met midde- 
len (onder). 
Zoals te zien is in appendix D.5 zijn de sprongen verdwenen, en ziet de grafiek er vloeiend 
uit, wat ook het doel was van het middelen. De twee pieken bij f=16 Hz en f=20 Hz zijn 
het gevolg van het middelen, naarmate het aantal intervallen zal toenemen, d e n  deze 
twee pieken verdwijnen. 
Het doel was niet het verbeteren van de nauwkeurigheid, dus wat de invloed van het 
middelen hierop is niet bekend. 
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Hoofdstuk 5 

5.1 Een starre schijf 

Een star schijfelement wordt o.a. gebruikt voor het modelleren van waaiers, propellers etc. 
Door een imperfecte rotatie-symmetrie, zoals een onbalans e40f een initiële scheefstand 
van de schijf ten opzichte van de rotatieas (disk skew), ontstaan extra dynamische krachten 
op het systeem. 
Omdat het effect ten gevolge van een onbalans reeds ge'ïmplementeerd is in RODY4, zal in 
dit hoofdstuk alleen de disk skew besproken worden, met name de excitatie die een eventu- 
ele scheefstand met zich mee brengt. 

5.2 Disk skew 

Voor de afleiding wordt er naast de vaste basis {X,Y,Z} met de basisvectoren {Zx,Z,,f?) 
een tweede basis {X ,Y ,Z } met basisvectoren {yx:y ,y) geïntroduceerd. Beide basissen 
hebben dezelfde oorsprong, maar bij de tweede basis hijven de XL-as en ZL-as in het vlak 
van de schijf, zonder deel te nemen aan de rotatie met constante hoeksnelheid o. Dit 
tweede assenkruis wordt het lichaamsassenkruis genoemd (figuur 13). 

L L L  

Figuur 13: vaa assenkruis {XJ Z]  en lichaamsassenkruis {XL,Y",ZL] en scheefstand van de 
schijf op t=O sec. 
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De uitgangspositie voor de afleiding zijn de 5 vrijheicisgraden zoals besproken in hoofdstuk 
2, waarbij 6, en 6, de hoekverdraaiingen beschrijven van de asdoorsnede waaraan de schijf 
is bevestigd (zie figuur 14). 

1 -6z o 
B = t j z  1 I o ax 1 

Figuur i$: hoeberdraaiingen van de asdoorsnede 

- 6 , = I + A  

Scheefstand van een schijf wordt vastgelegd via de scheefstandsvector t , waarbij Z de 

De scheefstandsvector Z roteert met de constante hoeksnelheid o. De amplitude van deze 
vector is z, waarbij de hoek tussen ;i en de z-as (p) op t=O, vastgesteld is op nul [rad]. We 
beschouwen hierin dus niet (de vaak zeer grote) hoeksnelheid o om de Y-as (de rotorhoek- 
snelheid). 
De matrixrepresentatie van t , gegeven ten opzichte van het vaste assenkruis {X,Y,Z}, ziet 
er ah volg uit: 

rotatievector is ,op t=O, van het lichaamsassenkruis {X L L L  ,Y ,Z } (figuur 13). 

z-sin(ot + p) 

z.cos(ot + p) 
r = [  o 1 

Voor de verdere afleiding wordt er aangenomen dat de rotaties van de schijf (m.u.v. de 
rotatie o) klein genoeg zijn om een lineaire theorie te mogen hanteren. 
De totale absolute rotatie (de som van de hoekverdraaiingen 6, en 6, van de uitgangsposi- 
tie en de initiële scheefstand) van de schijf met uitzondering van de constante hoeksnelheid 
o om de Y-as, wordt de frame-rotatie genoemd, welke beschreven wordt door de rotatie- 
vector 6 : 

Met behulp van deze zogenamde Brymthoekm 6, en 6, (zie Q Q ~  [S~EX.~!], báz. 1.17) kar; 
een rotatiematrix R bepaald worden. 

(5.3) 

waarbij 1 de eenheidsmatrix is en 0 een scheefsymmetrische matrix: 
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A = (5.4) 

o -Qz o 

o Qx o 
QZ O -ax 

Voor een willekeurige vector 2 met representaties x en x" ten opzichte van de vaste en 
bewegende basis geldt nu: 

De absolute hoeksnelheid (O,) is de som van de frame-rotatievector (af) en de relatieve 
rotatievector (Or): 

Ou = O f + ar (5.6) 

waarbij: 

oz*cos(ot+f3) + éx 

-oz-sin(ot+f3) + dZ 
O 

O 
; Gr = [;I 

Voor de verdere afleiding wordt uitgegaan van de impdsvergelijkiug, ten opzichte van de 
vaste basis: 

- d d  d M = -(O) = -(f.Ou) 
dt dt 

Omdat de massatraagheidsmatrix verandert met de tijd, verdient het de voorkeur om de 
matrixrepresentatie van de massatraagheid weer te geven t.o.v. het lichaamassenkruk (J">, 
omdat deze ,ratArkre~re,serrtatie cpsttmt is in de tijd. 
Voor de impulsmomentvector D geldt: 

Substitutie hiervan in (5.8) levert: 
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met: 

6 = p.L.wf; 

Omdat J~ constant is, volgt 

+ L  M = PD + B;IL-&t 

Voor de terugkeer naar de vaste basis gebruiken we: 

D + L  = gT.5 ; ha L = p.&= 

Hiermee volgt dan: 

M = k.BT.0' + & J T . p . & a  

Voor de matrix J geldt de transformatie: 

(5.10) 

(5.11) 

(5.12) 

(5.13) 

(5.14) 

(5.15) 

(5.16) 

waarbij J, het transversaal massatraagheidsmoment van de schijf is (om een as in het vlak 
van de schijf door het zwaartepunt) en Jp het massatraagheidsmoment om een as loodrecht 
op het vlak van de schijf. 
Voor voldoend kleine waarden van 6, en 6, kan (5.15) als volgt geschreven worden: 

J = J L  (5.17) 

Met €2 = &aT volgt dan uit (5.14): 
f 
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M = Q-JL.0, + JCh, (5.18) 
f 

Vergelijking (5.18) kan nu uitgeschreven worden, zodat de vergelijkingen, welke verkregen 
d e n  worden, eruit zien als weergegeven in (5.19). 
Als bewegingsvergelijkingen voor de starre schijf volgen: 

In vergelijking (5.19) zijn de eerste termen van het rechter lid de standaard mzssatraag- 
heidsmomenten, en de middelste de gyroscopische termen. 
Belangrijk hier zijn de rechtse termen, van het rechter lid, van rvl, en M,, omdat dit de 
extra exciterende momenten zijn die ontstaan t.g.v. de initiële scheefstand van de schijf. 
De bewegingsvergelijkingen worden geschreven als: 

(5.21) 

5.3 Illustratie van een toepassing 

De theorie, besproken in de vorige paragraaf, wordt hier toegepast voor de analyse van 
testsysteem 5, w e b  bescbevec is i~ [§d.80]. 

5.3.1 Testsysteem 5 

Testsysteem 5 (zie figuur 15) is een rotorsysteem, bestaande uit massaloze assen met 
overhangende rotor, en een massa-onbalans edof een disk skew. De mogelijke respons ten 
gevolge van deze excitatie zal geanalyseerd worden. 
De invoerfile voor dit testsysteem is weergegeven in appendix E.l. 
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1 ~ 3 2 1 . 2  [kg] 

~=0.00025 [m] 

a, Ip=41.6531 [kgm2] 
Schijf Ie20.8061 [kgm'] 

Figuur 15: testsysteem 5 met de definitie van de vrijheidsgraden 

Er worden vijf situaties bekeken: 

1 : een radiale massa-onbalans excentriciteit (+E) 
2: een negatieve scheefstandshoek (-7) 
3: een positieve scheefstandshoek (+T) 
4: situatie 1 met situatie 2 
5: situatie 1 met situatie 3 

De resultaten van de rotorresponsie berekeningen voor de vijf verschillende situaties, zijn 
weergegeven in figuur 16 en de appendices E.2 en E.3. 
Hierin worden de bodediagrammen (amplitude- en faseplots als functie van be rotorfre- 
quentie) gegeven voor de schi.jflokatie, waarbij er gekeken wordt naar de verplaatshg in x- 
richting, vrijheidsgraad 11 (figuur 16) en de verandering in hoekverdraaiing om de z-as 
(03, vrijheidsgraad 15 (appendix E.2), en voor de verplaatshg in x-richting van het linker 
lager, vrijheidsgraad 1 (appendix E.3). 
Appendix E.4 geeft de resultaten verkregen door [SaLSO], waarmee de bodeplots vergele- 
ken worden. 

5.3.1.1 Evaluatie resultaten 

Figuur 16 geeft de schijfverplaatsing in x-richting vs. rotorfrequentie en de faseversclmi- 
ving vs. rotorfiequentie voor de vijf VersehiUecde sitiiaties van massa-onbalans m disk 
skew. 

103 testsysteem 5, (+eps) Ingangnr: 1, Uitgang: 11 
I I I 

L V V  

O 20 40 60 O 
> 

20 40 60 
rotorfrequentie rotor (Hz) rotorfrequentie rotor (Hz) 
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Voor situatie 1 is de piekamplitude van de schijf ongeveer 2.5 mm, waarbij het verschil 
met CSal.801 (zie appendix E.4) een tweetal oorzaken kan hebben. 
Omdat [Sal.80] geen E-modulus gegeven heeft, is er aangenomen dat testsysteem 5 opge- 
bouwd is uit ijzeren onderdelen (E=2.2ell m/m2]). 
Een tweede oorzaak, en tevens de belangrijkste, is dat het aantal intervallen met het aantal 
te berekenen punten een grote invloed kan hebben op de vorm van de plots. 
De bodediagrammen zijn, bij dit testsysteem, onderverdeeld in 100 intervallen met elk 10 
te berekenen punten. Ter illustratie van de invloed hiervan geeft figuur 17 de verplaatsing 
in x-richting van de schijf als functie van de rotorfrequentie, voor alleen de onbalans- 
excitatie, waarbij het rotorfrequentiegebied ([O 601 &) opgebouwd is uit 10 intervallen met 

0 
S 
rn 
.- 
-. 

.c-, 

-E,- 

testsysteem 5, (+eps) l o 3  

I aJ s 

Ingangnr: 1, Uitgang: 11 

O 20 40 60 
rotorfrequentie rotor (Hz) rotorfrequentie rotor (Hz) 

Figuur 17: verplaatsingsplot van testsysteem 5 (10 intervallen met elk 1 O te berekenen 
punten 

elk 5 te berekenen punten. 
Figuur 17 laat zien dat de verplaatsing afneemt van 2.5 mm naar 2.2 mm en waarbij de 
kritische rotorfrequentie afneemt van 6.2 Hz naar 5.9 &, waardoor er geconcludeerd kan 
worden dat de invloed van het aantal intervallen en het aantal te berekenen punten niet te 
verwaarlozen is. 
Wanneer de rotor ver boven de kritische hoeksnelheid opereert (O-), loopt de schijf- 
verplaatsing naar e (=0.25 mm). 
Dit is eenvoudig te verklaren met behulp van de frequentieresponsfunctie (FRF) voor een 
massa-onbalans excitatie: 

(5.11) 

Voor situatie 2 en 3 (negatieve en positieve disk skew) is de verplaatsing bij de kritische 
rotorfrequentie ongeveer gelijk aan 0.43 mm. Boven de kritische rotorfrequentie neemt 
deze af naar nul, wat te verklaren is met het feit dat het massamiddelpunt van de schijf om 
zijn eigen hoofdtraagheidsas wil gaan roteren. 
De faseverschuiving van situatie 2 en 3 lopen 180 graden uit fase, wat het gevolg is van 
het omlaan van het teken van z. Bij de faseverschuiving is te zien dat deze bij verder 
toenemende rotorfrequentie licht toeneemt. Het blijkt dat deze observatie van de fasever- 
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schuiving bij superkritische rotorfrequentie een indicatie is voor het aanwezig zijn van disk 
skew in een rotorsysteem. 
De respons bij situatie 4 (een combinatie van massa-onbalans met negatieve disk skew) is 
een lineaire superpositie van de situaties 1 en 2, wat toegepast mag worden omdat het 
systeem gelineariseerd is. Omdat de faseverschuiving van de twee situaties in fase lopen, 
zal een positieve massa-onbalans in combinatie met negatieve disk skew altijd resulteren in 
een toename van de respons. 
Figuur 16 laat dus ook zien dat de piekverplaatsing van de schijf, bij situatie 4, gelijk is 
aan 2.9 mm. 
Bij situatie 5 (een combinatie van massa-onbalans met positieve disk skew) lopen de 
faseverschuivingen 180 graden uit fase, wat een afname van de respons tot gevolg heeft.. 
De piekverplaatsing bij situatie 5 is in deze situatie 2.1 mm. 
Er kan geconcludeerd worden dat door verdraaiing van de schijf om de y-as (hoek p) de 
piekverplaatsing geminimaliseerd kan worden. 

Appendix E.2 geeft de bodediagrammen van de schijf, waarbij er gekeken wordt naar de 
verandering in hoekverdraaiing om de z-as (03. 
Door het willen recht trekken van de schijf, bij de situaties 2 en 3, was al te zien dat de 
verplaatsing in x-richting van de schijf naar nul gaat voor o- (figuur 16), een ander 
gevolg hiervan is dat 0, (a-) naar de limietwaarde 0,=x loopt, wat te zien is in appendix 
E.2. 

Appendix E.3 geeft de bodediagrammen, behorende bij het linker lager (verplaatsing in x- 
richting). 
Een belangrijke karakteristiek, welke waarneembaar is bij disk skew (situaties 2 en 3), bij 
toenemend rotortoerental, is een toename van de verplaatsing en een kleine afname van de 
faseverschuiving. De toename van de verplaatsing is het gevolg van het recht trekken en 
het roteren om zijn eigen hoofdtraagheidsas van het massamiddelpunt van de schuine 
schijf. 
Een ander opvallend detail is het verloop van de faseverschuiving bij de situaties 2 en 3. 
Bij situatie 2 neemt de faseverschuiving bij de kritische rotorfrequentie niet af naar -180 
graden, maar tot slechts -150 graden. Na het passeren van de kritische rotorfrequentie 
neemt de faseverschuiving 100 graden toe, waarna bij verder toenemende rotorfrequenties 
de faseverschuiving geleidelijk zal afnemen. 
Ditzelfde fenomeen is ook te zien bij situatie 3. 
Er kan geconcludeerd worden dat een sneiie omsiag van de faseverschuiving, bij het M e r  
lager, een indicatie is voor het aanwezig zijn van disk skew in een rotorsysteem met 
overhangende schijf. 

De totaalconclusie is dat RODYS het gedrag van massa-onbalans e40f disk skew zeer goed 
weergeeft. 
De bodediagrammen verkregen met RODYS komen, rekening houdende met het verschil 
van invoerparameters, zeer goed overeen met de grafieken gegeven door [Sal. SO].  
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Hoofdstuk 6 

Kleine aanpassingen RQDY4 

De veranderingen aan RODY4, die te He& zijn om er een eigen hoofdstuk aan te wijden, 
worden tesamen gepakt in hoofdstuk 6. 

6.1 Kritische frequenties 

De kritische frequenties zijn met behulp van het Campbell-diagram te bepalen. Voor de 
gebruiker is het te omslachtig om de frequenties zelf te moeten bepalen, vandaar clat hler 
een oplossing besproken wordt waarbij de kritische frequenties bepaald en weergegeven 
worden in een tabel. 
Hiervoor is een subroutine OMEGA-KR.m geschreven (appendix F. 1) welke de kritische 
frequenties bepaalt en in een tabel plaatst. 

Ten eerste worden de rotorfrequenties bepaald waartussen de kritische frequenties zich 
bevinden (X, en X,) (zie figuur 18). 

-X 

Figuur 18: de situatie voor het bepalen van de kritische frequenties 

Wanneer deze bekend zijn, zijn ook de waarden voor Y,, Y*, Y, en Y, bekend. 
Er wordt aangenomen dat de grafiek tussen X, en & lineair verloopt. 
M.b.v. deze aanname kan nu een lineaire vergelijking opgesteld worden voor lijn 2, tussen 
X, en X, (figuur 19). 
Er zijn nu twee lineaire vergelijkingen bekend, welke aan elkaar gelijk gesteld kunnen 
worden, hieruit volgt een vergelijking voor de bepaling van de kritische frequenties. 
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Lijn 1: Y(X)=X 

Xl 
Y3-Y. X+Y3--- 

Xl -Xz XI -4 
Lijn 2: Y(X)=----. y3 -y4 

Figuur 19: aanname dui het benodigde deel van de grafiek lineair is 

Deze vergelijking, voor het bepalen van de kritische frequenties, ziet er als volgt uit: 

Jkr 
y3 -y4 l-- 

De nauwkeurigheid van de kritische frequenties is afhankefijk van het aantal intervallen. 
Bij een toename van het aantal intervallen wordt het gebied [XI &] kleiner, waardoor de 
aanname van het lineair zijn van de grafiek, in dat gebied, meer verantwoord is. 
Bij een klein aantal intervallen moet er niet teveel waarde gehecht worden aan het resul- 
taat, omdat de linearkatie van de grafiek te onnauwkeurig is. 
Er zou in de toekomst gekeken kunnen worden naar een verfijning van de oplossing, 
wanneer dit nodig zou zijn voor bijvoorbeeld te weuiig intervallen. 

6.2 Het vastlopen van RODY4 

RODY4 heeft de neiging vast te lopen bij het invoeren van meerdere excitaties en bij het 
opvragen van meerdere responsen. 
Door een paar kleine aanpassingen is dit euvel verholpen. 
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Hoofdstuk 7 

G Q ~ ~ u s ~ ~ s  & aanbevelingen 

Conclusies 

In de afgelopen 6 hoofdstukken zijn een aantal gewenste uitbreidingen c.q. aanpassingen 
besproken, waarvan de conclusie hieronder beschreven worden. 

HOOFDSTUK 2/3 Torsietrillingen/Torsiesystemen bestaande uit deelsystemen 

Voor het pakket RODY is de mogelijkheid gecreëerd om naast buigtrillingen ook torsietril- 
lhgen (eventueel bestaande uit meerdere deelsystemen) te analyseren. 
Door middel van voorbeelden uit de literatuur zijn er analyses uitgevoerd met behulp van 
RodyS, waaruit geconcludeerd kan worden dat er met RODYS snel en nauwkeurig torsie- 
systemen geanalyseerd kunnen worden. 

HOOFDSTUK 4 Bepaling frequentieresponsfunctie 

Ter verbetering van de methode voor het bepalen van frequentierespomhcties zijn twee 
methoden bekeken, waarbij de eerste methode gebruik maakt van de laplace-getransfor- 
meerde van de systeemvergelijkingen:, en waarbij de tweede methode gebruik maakt van de 
modale parameters van het rotorsysteem. 
Er kan geconcludeerd worden dat de nauwkeurigheid en gebruiksvriendelijkheid van de 
methoden, de keuze hebben laten vallen op methode 1. 

HOOFDSTUK 5 Imperfecte rotatie-symmetrie 

Voor het operationeel maken van de mogelijkheid voor het bepalen van een onbalans- 
respons ten gevolge van een excentriciteit e40f scheefstand van een schijf, zijn de extra 
dynamische krachten bepaald die deze imperfecties ten gevolge hebben. 
Door middel van een voorbeeld uit de literatuur is er een analyse uitgevoerd met Rody5, 
waaruit blijkt dat de resultaten, verkregen met Rody5, het gedrag van massa-onbalans edof 
scheefstand van een schijf zeer goed weergeeft. 
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HOOFDSTUK 6 Kleine aanpassingen Rody4 

Het pakket RODY4 is op de volgende punten aangepast: 

- RODYS bepaalt de kritische rotorfrequenties, verkregen met behulp van het Campbell- 
diagram, waarna deze frequenties weergegeven worden in een tabel. 

- Het vastlopen van RODY 4 k verholpen na een paar kleine aanpassingen uitgevoerd te 
hebben. 

Aanbevelingen 

- Het toevoegen van discrete elementen voor het in rekening brengen van dissipatie of van 
een aanpassing voor het h e n  toevoegen van speciale excitatiefuncties om het opsta 
ten van machines te kunnen simuleren. 

- Het interactief maken van RODY voor de invoer van rotorsystemen. 
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Appendix A 

Uitwerking theorie voor conisch en cilindrisch balkelement 

In appendix A zullen de massa- en stijfheidsmatrices bepaald worden voor resp. een 
conisch en cilindrisch balkelement. 

A.1 Een conisch balkelement 

Ten eerste zal hieronder het conisch balkelement besproken worden. 

A.l. l  De vrijheidsgraden en interpolatiefunctie 

De langsdoorsnede van een conisch balkelement is weergegeven in Fig. A. 1. 

4' I 
RI rl r R 
\I/ + c c 

-* Y 

Figuur A. 1 : axiale dwarsdoorsneden van het conische balkelement 

De cirkelvormige dwarsdoorsnede van het element wordt volledig bepaald door binnen- en 
buitenstraal van het linker eind (rL, resp. RJ en de binnen- en buitenstraal van het rechter 
eind (rr, resp. 4). 
Een dimemiehze e a l e  ~ ~ 6 ~ ~ ~ ~ t  Ci, W Q ~ &  gebruikt, gedeffieerd als E = s,L. Be binnen- 
en buitenstraal (r resp. R) van een willekeurige dwarsdoorsnede kan nu geschreven worden 
als: 

r = r1(1-[)+rr[ 
(A. I) R = Rl(1-t)+RJ 

We introduceren dimensieloze grootheden voor de verhouding van binnen- en buitenstralen, 
namelijk v = rJrD respectievelijk o = RJR, waardoor (A.l) geschreven kan worden als: 

r = r [ [ l+ (v - l )< ]  
R = R,[ l+(a- l )<]  

A. 1 



A = x(R’-P’) = Al(l+Ct,~+Ctz~’) 

Waarbij: 

A, = ~ ( R f - r f )  
al = 2[R,2(0-1) -P;(v-l)]/(R; -.I) 
Ct’ = [R;(a-l)’-P;(V-l)’]/(Rf-T;) 

Op dezelfde wijze kan een uit-g gegenereerd worden voor het poíaire kwadratische 
oppervlaktemoment, leidend tot een 4” orde polynoom in E :  

met voor de coëfficiënten: 

A.1.2 De elementvergelijking 

Door de toevoeging van torsie worden er termen toegevoegd aan de kinetische en potentie- 
le energie, en dus aan resp. de massamatrix en de stijfheidsmatrix. 

De kinetische energie 

Voor de hetkche energie geldt: 

Voor de massamatrix geldt: 
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In matrixvorm ziet de massamatrix er als volgt uit: 

r 1 

met: 

De potentiele energie 

(A. 10) 

(A. 11) 

Voor de stijfheidsmatrix geldt: 
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(A. 12) 

In matrixvorm ziet de stijfheidsmatrix er als volgt uit: 

met: 

(A. 13) 

(A. 14) 

A.2 Een cilindrisch balkelement 

Vervolgens zal hieronder het cilindrisch balkelement besproken worden. 

A.2.1 De vrijheidsgraden en interpolatiefunctie 

De langsdoorsnede van het cilindrische balkelement is weergegeven in Fig. A.2. 

Figuur A.2: axiale dwarsdoorsnede van het cilindrische balkelement 

De cirkelvormige dwarsdoorsnede van het element wordt volledig bepaald door binnen- en 
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buitenstraal van het linker eind (rl, resp. RJ. 
De binnen- en buitenstraal (r resp. R) van een willekeurige dwarsdoorsnede kan nu ge- 
schreven worden als: 

r = r, 
R = R, (A. 15) 

A = x(R2-r2) = A, (A. 16) 

De uitdrukking voor het polaire kwadratisch oppervlaktemoment: 

zP = n ( ~ 4 - r 4 ) p  = zpI (A. 17) 

De verdere gegevens zijn hetzelfde als bij de berekeningen van een conisch balkelement. 

A.2.2 De elementvergelijkhg 

Met enige verschil met het conisch balkelement is dat bij het cilindrisch balkelement het 
oppervlakte- en polaire traagheidsmoment onafhankelijk zijn van t. 

De kinetische energie 

Omdat het oppervlaktetraagheidsmoment nu buiten de integraal gehaald kan worden, is de 
massamatrix eenvoudig te berekenen. 

Voor de massamatrix geldt: 

In matrixvorm ziet de stijfheidsmatrix er als volgt uit: 

De potentiele energie 

(A. 18) 

(A. 19) 

Omdat het oppervlaktemoment nu buiten de integraal gehaald kan worden, is de stijfheids- 
matrix I& eenvoudig te berekenen. 
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Voor de stijfheickmatrix geldt: 

In matrixvorm ziet de stijfheidsmatrix er als volgt uit: 

(A.20) 

(A.21) 

Als controle moeten de massa- en stijfheidsmatrix van het cilindrische balkelement gelijk 
zijn aan de massa- en stijfheidsmatrix van het conische balkelement wanneer t = O  gesubsti- 
tueerd wordt in (A.9), (A.10), (A.13) en (A.14). 
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Appendix B 

Resultaten testsystemen 

In appendix B zuilen de invoerfile en de uitvoer van RODY5 voor de testsysteem 1 
weergegeven worden. 

% Testsysteem 1 
% 
% 
% Rotordynamics of Turbomachinery 
% John M. Vance 
wer=[65 O 12 O I3 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O]; 
omegagroep( 1)= 1; 
% 

Invoerfile voor het uitvoeren van een dynamische 
analyse van een rotorlagersysteem uit: 

% twaalf massaloze SHAFT10 aselementen 
% L Du Di E 
% 
S8prop(lY:)= [ O S  O. 1 O 10.92178749e12 
S8prop(2,:)= [ O S  O. 1 O 9.372708749e12 
S8prop(3,:)= [ O S  O. 1 O 0.239403078e12 
S8prop(4,:)= [ O S  O. 1 O 0.341 110268e12 
S8prop(5,:)= [ O S  O. 1 O 0.636843483e12 
S8prop(6,:)= [ O S  O. 1 O 3.830449252e12 
S8prop(7,:)= [ O S  0.1 O 0.813657521e12 
S8prop(8,:)= [ O S  0.1 O 2.949508513e12 
S8prop(9,:)= [ O S  O. 1 O 5.977253325e12 
S8prop( lo,:)= [0.5 O. 1 O 9.95 1657369e12 
S8prop( 1 l,:)= [ O S  O. 1 O 10.53060599e12 
S8prop( 12,:)= [ O S  O. 1 O 9.732595729e12 
% 
% dertien starre DISK5 schijfelementen 
% JP Jt 
% 
Di4prop(lY:)= [O O 16.014532221; 
Di4prop(2,:)= [O O 21.314305471; 
Di4prop(3,:)= [O O 10.59954651; 
Di4prop(4,:)= [O O 0.6797535261; 
Di4prop(5,:)= [U 0 0.679’7535%6]; 
Di4prop(6,:)= [O O 54.910259381; 
Di4prop(7,:)= [O O 1,2673370821; 
Di4prop(8,:)= [O O 1.2673370821; 
Di4prop(9,:)= [O O 10.59954651; 
Di4prop(lOY:)=[O O 21,1990931; 
Di4prop( 11,:)=[0 O 31.107364731; 
Di4prop( 12,:)=[0 O 31,107364731; 
Di4prop( 13,:)=[0 O 22.812067471; 

S8top(lY:)=[l 6 i]; 
S8top(2,:)=[6 11 13; 
S8top(3,:)=[11 16 i]; 
S8top(4,:)=[16 21 11; 
S8top(5,:)=[21 26 13; 
S8top(6,:)=[26 31 i]; 
S8top(7,:)=[3 1 36 i]; 
S8top(8,:)=[36 41 i]; 
S8top(9,:)=[41 46 i]; 
S8top(1OY:)=[46 51 i]; 
S8top(llY:)=[51 56 i]; 
S8top(12,:)=[56 61 i]; 

Di4top(lY:)=[l i]; 
Di4top(2,:)=[6 I]; 
Di4top(3,:)=[11 11; 
Di4top(4,:)=[16 i]; 
Di4top(5,:)=[%i i]; 
Di4top(6,:)=[26 i]; 
Di4top(7,:)=[31 i]; 
Di4top(8,:)=[36 11; 
Di4top(9,:)=[41 i]; 
Di4top( 10,:)=[46 i]; 
Di4top( 11,:)=[5 1 11; 
Di4top(12,:)=[56 i]; 
Di4top(13,:)=[61 i]; 

Appendix B.1: invoefile teslsysteern 1 
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Mode 1 (O-Hz) 
tcstsysteem 1 

W 
U 
3 

..d 

- ._ E l  
a 

I -1 P 
O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3,5 4 4.5 5 5.5 6 

aenpte Cml 

I 
2 3 4 5 ' 6  7 8 I I I I I I  9 10 1 1 1 2 1 3  

1 

Mode2 (22Hz) 

I? 

O 0.6 I 1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.6 6 
d e n e  Iml 

Mode3 (52 Hz) 
testsysteem 1 

-1 
O 0.5 4 9.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 

den@ ïml 

1.339E + 03 cprn (2.232E + O 1  Hz) c 
3.123E + 03 cpm (5.205E + O 1  Hz) 

Appendix B. 2: vergelijking uitvoer RODY5 en 

L 

[Vance.88] voor testsysteem 1 
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Appendix C 

Resultaten testsystemen met overbrenging 

In appendix C zullen de invoerfiles en de uitvoer van RODY5 voor de verschillende 
testsystemen, welke opgebouwd zijn uit meerdere deelsystemen, weergegeven worden. 
Tevens zal de uitwerking gegeven worden voor de controle van de elgenîrequenties voor 
testsysteem 3 (appendix C.5). 

% Testsysteem 2 
% 
% 
% 
% Michel Lalanne 
% Guy Ferraris 
user=[25 O 3 O 5 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O] ;  
omegagroep( i)= 1; 
omegagroep(2)=-3; %hoeksnelheidsverhouding:: i,=0$0, 
dof-over( 1,1)=3; %ingangsvrijheidsgraad i, 
dof-over( 1,2)=4; % uitgangsvrijheidsgraad i, 
% 
% drie massaloze SHAFT10 aselementen 
% L Du Di E P 
% 
S8prop(lY:)=[O.4 O. 1 O 1.7093868e10 o1 ; 
S8prop(2,:)=[0.4 O. 1 O 1.7093868e10 o1 ; 
S8prop(3,:)=[0.4 0.1 O 1.2820513e10 o1 ; 
% 
% vijf starre DISK5 schijfelementen 
% m Jp Jt 
% 
Di4prop( l,:)= [O O 0.248111; Di4top(lY:)=[l 11; 
Di4prop(S,:j= [O o O.ii965j; D%top(2,:)= [6 11; 
Di4prop( 3,:) = [O O 0.942031; Di4top(3,:)=[11 I]; 
DiLCprop(4, : ) = [O O 0.019381; Di4top(4,:)=[16 21; 
Di4prop(SY:)=[O O 0.089741; Di4top(5,:)=[21 21; 

Invoerfile voor het uitvoeren van een dynamische 
analyse van een rotorlagersysteem uit: 
Rotor dynamics prediction in engineering 

% hoeksnelheidsverhouding van een eerste elementengroep 

S8top(lY:)=[1 6 11; 
S8top(2,:)=[6 11 i]; 
S8top(3,:)=[16 21 21; 

Appendix C. 1: invoerfile testsysteem 2 
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e HODE I : i - O Hz 

-? I I I 

O 0.8 1.2 0.4 
&engte Cml 

Mode 2 (90,5 Hz) 

HODE 2 : r - 90.5 HZ 

-1 I I I I 
0.4 0.8 1.2 O 

ssicngte Cml 

Mode 3 (238 Hz) 

MODE 3 : F - 238 Hz l . 8  

Mode 4 (281 Hz) 

-4  
0.8 1 .2 O 0.4 

aslcngt=- Cml 

Appendix C.2: vergelgking uitvoer RûDY5 ei2 [Lala.98] voor testsysteem 2 
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% Testsysteem 3 
% 
% 
% Dynamics of rotor-bearing systems 
% M. J. Goodwin 
% 
user=[45 O 6 O 9 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O]; 
omegagroep( 1)= 1; %hoeksnelhei&verhouding van een eerste elementengroep 
omegagroep(2)=-3; % hoeksnelheidsverhouding : il=8,/8, 
omegagroep(3)=-3; % hoeksnelheidsverhouding : &= 0,/8, 
dof-over( 1,1)=3; %ingangsvrijheidsgraad i, 
dof-over( 1,2)=4; %uitgangsvrijheidsgraad i, 
dof-over(2,1)=3; %ingangsvrijheidsgraad 4 
dof-over(2,2)=7; %uitgangsvrijheidsgraad 4 
% 
% zes massaloze SHAF"rl0 aselementen 
% L Du Di E P 
% 
S8prop(lY:)=[O.5 0.1 O 2.7162444e12 o1 ; 
SSprop(2,:)=[0.5 O. 1 O 1.3581222e12 01 ; 
S8prop(3,:)=[0.5 0.1 O 1.3581222e11 o1 ; 
SSprop(4,:)=[0.5 0.1 O 1.3581222e11 o1 ; 
SSprop(5,:)=[0.5 0.1 O 1.3581222e11 o1 ; 
S8prop(6,:)=[0.5 0.1 O 1.3581222e11 o1 ; 
% 
% negen starre DISK5 schijfelementen 
% m Jp Jt 
% 
Di4prop( í,:)=[û u íuuq ;  Di4topQ 1,: j=[i i j ;  
Di4prop(2,:)=[O O 5001; Di4top(2,:)=[6 11; 
Di4prop(3,:)=[O O 3001; Di4top(3,:)=[11 i]; 
Di4prop( 4, :)= [O o 101; Di4top(4,:)=[16 21; 
DiLCprop(5 , : )= [O O 301; Di4top( 5 , : ) = [2 1 21 ; 

Di4prop(7,:)=[O o 101; Di4top(7,:)=[31 31; 
Di4prop(8,:)=[O O 301; Di4top(8,:)=[36 31; 
Di4prop(9,:)=[O O 301; Di4top(9,:)=[41 31; 

Invoerfile voor het uitvoeren van een dynamische 
analyse van een rotorlagersysteem uit: 

Di4prop)iOy:)= [û û 301; Ei4top(26, : )= p26 2j ; 

S8top(l,:)=[l 6 11; 
S8top(2,:)=[6 11 i]; 
S8top(3,:)=[16 21 21; 
S8top(4,:)=[21 26 21; 
SStop(5,:)=[31 36 31; 
S8top(6,:)=[36 41 31; 

Appendix C.3: invoer-le testsysteem 3 
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Mode 2 (14 Hz) 

M o d e 3  (18Hz)  

O 0.5 1 1.5 2 
b l  

M o d e 4  (33 Hz) 

-1 I I I I I 

O 0.5 1 1.5 2 
aslenpte Cml 

M o d e 5  (44Hz) 

' I  
1.0 

-1.04 

0.5 1 I .5 2 
d e w  Cml Figure 5.10 A branched system with several rotor masses (Example 5.4), (a) system layout; 

(b) natural frequencies and mode shapes. The figures indicaie relative amplitudes (i) 14 Hz, (ii) 
33 Hz and (iii) 44 Hz. 

Appendix C.4: vergelijking uitvoer RODYS en [Good.89] voor tesîsysteenz 3 
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Appendix C.5 geeft een uitwerking hoe de eigenfrequenties van testsysteem 3 bepaald 
kunnen worden ter controle. 

De bewegingsvergelijking van testsysteem 3, voor het bepalen van de eigenfrequenties, ziet 
er als volgt uit: 

met: 

M* = 

M t  q + Kt  q = Q 

1000 o o o o o o 
O 5 0 0 0 0 0 0 0  

O O 4 8 0 0 0 0 0  

O O O 3 0 0 0 0  

O O O O 3 0 0 0  

O O O O 0 3 0 0  

o o o o o o 3 a  

; Kt  = 1*106 

20 -20 o o o o o 
-20 30 -10 O O O O 

O -10 28 3 O 3 O 
o o 3 2 - 1 0 0  

o o 0 - 1 1 0 0  

o o 3 0 0 2 - 1  

o o 0 0 0 - 1 1  

De bewegingsvergelijking kan omgeschreven worden naar een toestandsbeschrijving, 
waarbij A de systeemmatrix is. 

7 ‘4 ,-j = 4 . = -M-1.K 
t t  

waarbij geldt dat: 

In matrixvorm ziet dat er als volgt uit: 

M.b.v. MATLAB kunnen nu de eigenfrequenties berekend worden, waarna de volgende 
resultaten verkregen worden. 

f1=0 Hz f5=44 Hz 
f2=14 Hz f,=47 Hz 
f,=lS Hz f7=53 Hz 
f4=33 Hz 

Appendix C.5: bepaling eigenpequenties testsysteem 3, ter controle 



Appendix D 

Frequentieresponsfunctie 

Appendix D geeft eerst een uitgebreide uitwerking van bepalingsmethode 2 
(appendix D.l). In appendix D.2 worden de twee methoden met elkaar vergeleken. In 
appe~ckx D.3 wmdt de hv~erf ik  vmr e e ~  testsysteem gegeven3 waa-ma de appendix D.4 
de tutvoer van de verschillende aantallen intervallen geeft met daarbij de benodigde reken- 
tijd. Appendix D.5 geeft aan wat middelen van de punten teweeg brengt. 

D.1 Uitwerking bepalingsmethode 2 voor frequentieresponsfunctie 

Oplossen van dit eigenwaarde-probleem levert 2n eigenwaarden Ak en 2n corresponderende 
eigenkolommen vp 
Het wordt aangenomen dat het een zwak gedempt systeem is waardoor de eigenwaarden en 
eigenkolommen in complex toegevoegde waarden voorkomen, dus: 

- 
A, = p., + j v ,  ; A, = p k  - j v ,  

v, en v k  
- 

De eigenwaarden met een positief imaginaire deel ( vk) worden in de diagonaalmatrix 
diag(& geplaatst. 

Alle 2n eigenwaarden kunnen nu weergegeven worden in de diagonaalmatrix dia&&). 

B dia&& 
diag(4)  = orde (2n*2n) 03.3) 

De eigenkolommen kunnen geschreven worden als: 

D. 1 



De controle hiervan ziet er als volgt uit: 

7 - Y[ Y 
Udzag(A) c.diag(Ä) 

Substitutie van vk = in [ A i €  + D]vk  = O levert dan: 

= o  
íD.5) 

Uitgeschreven volgt hieruit: 

+ &f-B.y.diag(A)2 &&iiag(Ä) + ME-diag(Ä$ 

&-y-diag(& -Ba.Y.diag(b.) -&fGduESc8> 

De essentiële vergelijking is: 

MY.diag(A)2 + BY.diag(A) + KY = O 03.9) 

De relatie waaraan dit eigenwaarde-eigenkolommen paar moet voldoen is: 

D.2 
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Voor vermenigvuldigen met v: en resp. v: levert: 

(D. 11) 

Aftrekken van de vergelijkingen en gebruikmaken van de symmetrie van c en Q levert: 

Hieruit volgt voor &+hl voor k+l: 

(D. 13) 

Uit het voorgaande volgt dat de matrices c en 0 kunnen worden getransformeerd in 
diagonaalmatrices diag(C*) resp. diag(o*), met : 

diag(€*) = qTC-n 
diag(D*) = U:D-Y 

(D. 14) 

Wanneer vergelijking (D.8) voor vermenigvuldigd wordt met U: wordt verkregen: 

-diag(C*)-diag(A2) = diag(B*) (D. 15) 

De eigenkolommen zijn op een schaalfactor na volledig bepaald. Deze eigenkolommen 
Ahmm EU gemmneex! v~crdm q dc vdgemle  wijze^: 

diag(C*) = L 

diag(D*) = f 

(D. 16) 

Wanneer er nu gekeken wordt naar een gedwongen respons, dan gaan we uit van het 
stelsel gekoppelde differentiaalvergelijkingen zoals weergegeven in vergelijking (4.2). 
De toestandsvergelijking kan nu geschreven worden als vergelijking (4.14), met het ver- 
schil dat er nu een ingangssignaal aanwezig is. De toestandsvergelijking ziet er dan als 
volgt uit: 
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(D. 17) 

PI - 
waarbij g( t )  = 

Omdat de matrices C en D- m.b.v. de matrix van eigenErslomen van het vrij trillende 
systeem (U2 j , geimnsformeerá h e n  worden in diagonaait-naiI.ces uiag<~*j en Urag(~*), 

kan door substitutie van x(t)  = U2-q(t) in vergelijking (4.1) het volgende stelsel ontkop- 

pelde differentiaalvergelijkingen verkregen worden: 

diug(€*)-r)(t) + diag(D*)*q(t) = yT.g(t) 

Of door vergelijking (D.15) te gebruiken: 

diag(C*)*[.il(t) - d i u g ( ~ ) - q ( t ) l  = q--g(t) 

We beschouwen het geval van een harmonische excitatie, dus: 

g(t)  = go.eju' ; q(t) = qo.eWt 

Hieruit volgt voor vergelijking (D.19): 

qo = U o I  - diag(%)] -'.diag(€*)-'*qT*go 

Door x(t)  = q - q ( t )  te substitueren in vergelijking (D.21) krijgt men, 

(D. 18) 

(D. 19) 

(D.20) 

(D.21) 

(D.22) 

wat ook geschreven kan worden als xo = ti2(o)-go . 
Voor H2(0) geldt: 
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H2(a) = Yz-VaL - diag(A2)]-'*diag(€*)-'-UT 2 

- -VUL - diag(A~]-'-diag(Ç*)-'*Y~ 
Y 1  

met: 

H := H, ,  = [Y y]fjoL - diag(82)]-'.diag(C*)-'._UT 1-1 
H,, = H2' = [Y &VUL - diag(4)]-'.diag(C*)-'-diag(R,).yT I..1 

Voor H,, geldt: 

L 

Voor K2 geldt: 
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Met vergelijking (D.15) volgt hier nu uit: 

Hl, = HZ1 = [U G-diug(A2)-diug(Q*)-'-UT + jaH LI (D.23) 

H22 = [U ~*diug(A2)-diug(Q*)-'*diug(A2)- UT + joH,, ~ . ]  
Voor de verdere uitwerking hiervan wordt beschouwd: 

P := Y,.diug(D*)-'-qT = p,, p,, 

p2J 

(D.24) 

M.b.v. vergelijking (D. 14) kan geschreven worden: diug(D*)-'-U~L-~ = L 

Voor de m&ix P.D.U volgt dim: 

PDU2 = U2-diag(Q*)-'-UT*Dq 2 = U 2 -1 = q 

Hieruit volgt: 

PQ = L 
(D.26) 

De vergelijking (D.23) kan dan als volgt omgeschreven worden: 
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H12 = E ,  + j a H  = j a H  

H22 = PZ2 + jaH12 = -M-' + jaH12 

Voor de matrix volgt tenslotte: 

(D.27) 

(D.28) 
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L 
a, > 
a, 
-u 
J 

Bode figuur van: testsysteem 1 
-E; 

I O "  I I 
1 O-" \ I I i I I I I I 

\ I I I I I I I I 
I - I I I I \ I  I 

1 o'' 
I I I -8 I A /  I I I 

I I \  1 I I I \ i  I I I 
\ i  

I I \ I  I I I I I I 

I O0 200 300 400 500 600 700 800 900 
I o-'O' 

O 
frequentie rotor (Hz) 

I W  

Q 100 2QQ 300 4QQ 5QQ 6QO 7QQ 800 988 

rotor f requ ent i e [ Hz 1 

De bovenste grafiek is IH(o) I van methode 1, waarvan de berekening 17 sec. vergt, en de 
onderste van methode 2 met een rekentijd van 42 sec. 

Appendix D.2: amplitudeverhouding van testsysteem 1 voor methode 1 (boven) 
en methode 2 (onder) (10 intervallen met elk 10 punten) 
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% Testsysteem 4 
% 
% 
% Maschendynamiek, bh. 183-185 
% E. Kramer 
% 

Invoerfile voor het uitvoeren van een dynamische 
analyse van een rotorlagersysteem uit: 

user=[25 O 4 O 1 O O O O 4 O O O O O O O O O O O O O O O]; 
omegagroep( i)= 1; 
% 
% SHAFT10 aselementen 
% 
S8prop(lY:)=[O.7 0.10 O 21e10 i]; SStop(l,:)=[l 6 i]; 
SSprop(2,:)=[2.9 0.30 O 21e10 i]; SStop(2,:)=[6 11 11; 
SSprop(3,:)=[0.4 0.32 O 21e10 i]; SStop(3,:)=[ll 16 i]; 
SSprop(4,:)=[0.8 0.34 O 21e10 11; SStop(4,:)=[16 21 11; 
% 
% een DISK5 schijf element 
% 
Di4prop( l,:)=[SOOO 8520 42601; 
% 
% SPRING1 veren met twee vrijheidsgraden voor starre ondersteuning 
% 
Klprop( l,:)=( 1/6)* le9; Kltop( l,:)= 1; 
Klprop(2,:)=( 1/12)* leg; Kltop(2,:)=2; 
Klprop(3,:)=( l/lS)*le9; Kltop(3,:)=16; 
Klprop(4,:)=( 1/3)*le9; Kltop(4,:)= 17; 

% hoeksnelheidsverhouding van een eerste elementengroep 

Di4top( 1,:)=[21 i]; 

Appendix 0.3: invoer-le testsysteem 4 
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lo6 

IU o 5 ?Q 15 2' 25 30 
rotorf  requentie 

I I 

35 4Q 45 50 
C k  I 

lo6 I A\\ I 
c 

Appendix 0.4: bodediagrammen van testsysteem 4, met 10 intervallen (rekentijd van 
55 sec.) (boven), met 50 intervallen (rekentijd van 80 sec.) (midden) en 
met 500 intervallen (rekentijd van 410 sec.) (onder) 
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Appendix D.5: amplitude van tesîsysteem 4, opgedeeld in 75 intervallen en 10 punten per 
interval, zonder middeling (boven) ea met middeling (onder) 
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Appendix E 

Initiële scheefstand 

In appendix E.l wordt de invoerfile gegeven van testsysteem 5, waarna de appendices E.2, 
E.3 en E.4 de bodediagrammen geven voor de verschillende vrijheidsgraden, en voor de 
verschillende excitaties. 

% Testsysteem 5 
% 
% 
% 
% Rotor with Disk skew 
% D.J. Salamone 
% E.J. Gunter 
user=[15 O 2 O 1 O O O O 4 O O O O 4 O O O O O O O O O O]; 
omegagroep( i)= 1; 
% 
% twee (bijna) massaloze SHAFT10 aselementen 
% L Du Di E P 
% 
S8prop(lY:)=[2.5525 0.1016 O 2.2ell le-51; S8top(l,:)=[l 6 i]; 
S8prop(2,:)=[0.8508 O. 1016 O 2.2ell le-51; S8top(2,:)=[6 11 13; 
% 
% een starre DISK5 schijfelement 
% m JP Jt 
% 
Di4prop( l,:)= [32 1.2 4 1.65 3 1 20.806 11 ; 
% 
% vier Kltop veerelementen 
% k 
% 
Klprop(l,:)=1317111; Kltop(l,:)=[l]; 
Klprop(2,:)=1317111; Kltop(2,:)=[2]; 
Klprop(3,:)= 13171 11; Kltop(3,:)=[6]; 
Klprop(4,:)= 1317111; Kltop(4,:)=[7]; 
% 
% vier D ltop áemplngseiementen 
% d 
% 
Dlprop(l,:)=5128; Dltop( 1,:)=[1]; 
D lprop(2,:)=5 128; D ltop(2,:)= [2]; 
Dlprop(3,:)=5 128; D ltop(3,:)=[6]; 
Dlprop(4,:)=5 128; D ltop(4,:)=[7]; 

Invoerfile voor het uitvoeren van een dynamische 
analyse van een rotorlagersysteem uit: 
Synchonous Unbalance Response of an Overhung 

% hoeksnelheidsverhouding van een eerste elementengroep 

Di4top(lY:)=[ll i]; 

* 

Appendix E.1: invoerfile testsysteem 5 
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Appendix E. 2: bodediagrammen ( 4 vs. rotor-equentie en fase vs. rotor-equentie) van 
testsysteem 5 (schijn 
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Appendix E. 3: bodediagrammen (verplaatsing in x-richting vs. rotor-equentìe en 
fase vs. rotor-equentie) van testsysteem 5 (linker lager) 
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Appendix E.4 geeft de verkregen amplitude- en faseplots vs. de rotorhoekfrequentie van 
[Sal.SO], waarbij de hoekfrequentie (o) dimensieloos gemaakt is door deze te delen door 
de kritische hoelûrequentie van het starre systeem (oh). 
De amplitude is dimensieloos gemaakt door deze te delen door de excentriciteit (e). 

O CASE 1 (U) 
O CASE 2 ( r )  CASE 3 If 1 )  

A CASE 4 (U  7 )  

O CASE 5 (U * 1 ) 

FREOUENCY RATIO 1 "/u =, (DIM) 

r I  I I " " ' ' 1 '  6 ' 1  
PHASE ANGLE VERSUS ROTOR SPEED FOR A THIN DISK 
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320 

C CASE 1 (UI 
C CASE 2 [- 7 )  

e CASE 3 I *  T ) 

o CASE 5 (U  * 7 

CASE 4 (U - r )  
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O CASE 1 (U) 
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Appendix E. 4: bodediagrammen verkregen door [Sal. 801 
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Appendix F 

Kritische frequenties 

% omega-kr 
% 
% Hier worden de kritische hoeksnelheden bepaald uit het 
% Campbell-diagram. 
% 
% P. Verheijen TUE 29-11-95 versie 5 voor MATLAB 4.0 

m=O; 
tabel-y w= imag (y w( sel-eigenw,sel~omeg a))/( 2*pi); 
tabel-omega= omega-campbell(se1-omega) ; 
[sy4]=size(tabe1_yw); 
for i= l:p 

for j= l:q 
if (tabel-yw(iyj)-tabel-omega( 1 j))"=O 

else 
teken-prod(i,j)= (tabel-y w(i, j) -tabel-omega( 1 y j))/abs(tabel_yw(i, j) -tabel-omega( 1 j))  ; 

m=m+ 1; 
tekenjrod(iJ)=O; 
kritisch-omega(m)=tabel-y w(i,j) ; 

end 
end 
for j= 1:q-1 

tekjrod(ij)= tekenjrod(iJ) *tekenjrod(i, j + 1); 
if tekjrod(i,j)<O 

m=m+ 1; 
x l  =tabelwomega( 1 ,j); 
x2=tabelmomega( 1 ,j+ 1); 
yl=xl; 
y2=x2; 
y3=tabel-yw(i,j); 
y4=tabel-yw(iyj+ 1); 
kritisch-omeg a(m)= (y3 - ((y3-y4)/( x 1 -x2)) *x 1)/( 1 -(y3-y4)/(x 1 -x2)); 

end 
end 

end 
disp('I(rltische frequenties behorende bij de Campbell-diagram') 
&P(' 3 
disp(' Nr. f (Hz)? 
&P(' 7 
for n= l:m 

tabel(% l)=n; 
tabel(ny2)=kritisch-omega(n); 

end 
disp(tabe1) 
clear kritisch-omega tabel 

Appendix F. I :  subroutine OMEGA-KR rn voor bepaling kritische fiequentiies 
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