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Samenvatting 

Bij het ontwikkelen van trommelremmen voor vrachtauto's moet met erg veel aspecten rekening 
gehouden worden. Een van die aspecten is het samentrekken van het relatief groot contactopper- 
vlak tussen remtrommel en remvoering (door interactie van thermische en elastische processen) tot 
enkele kleine, discrete contacten met erg hoge temperaturen. In de literatuur wordt dit fenomeen 
veelal aangeduid met begrippen zoals "banding" of "hotspots". Omdat de gedissipeerde remvermo- 
gens steeds toenemen en de remconstructie in steeds kleinere wielen geconstrueerd moet worden, is 
de verwachting dat dit fenomeen in de toekomst tot problemen kan leiden. Daarom is in samenwer- 
kingsverband tussen DAF Trucks NV en de TUE (WFW) een onderzoek gestart om te trachten dit 
verschijnsel berekenbaar te maken. 

Hoofdstuk één geeft een algemene inleiding in het remproces bij trommelremmen. In hoofdstuk 
twee is een theoretische beschouwing van thermo-elastische processen en de stahilileitstheorie van 
Floquet gepresenteerd. Om de verschillende processen te illustreren en om af te schatten wat de 
bijdrage van de verschillende parameters aan  de stnbilitcit van het systeem is, wordt in hoofdstuk 
drie een eenvoudig testproblecm geanalyseerd. Ecn analytische oplossing leidt tot een stabiliteit- 
criterium. Een numerieke oplossing wordt cveneens gegeven. In hoofdstuk vier wordt een 
remtrommel geanalyseerd aan de hand van een model dat gebaseerd is op de Eindige Elementen 
Methode. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van hct EEM-pakket MSC/Nastran. 

Er kan geen betrouwbare uitspraak gedaan worden over de stabiliteit van de huidige trommelrem- 
constructie, omdat deze zich op de rand van stabicl/instsbiel bevindt. Er is echter aangetoond dat 
bij verhoging van de voeringstijfheid wel een instabiel thermo-elastisch proces optreedt. Eerst 
treedt een concentratie in axiale richting op ("banding") en vervolgens ook in tangentiële richting 
("hotspots"). Tenslotte is aangetoond dat het effcct van warmte-afvoer aan de buitenkant van de 
huidige trommelrem op de instabilileiten gering is. In hoofdstuk vijf en zes zijn de belangrijkste 
conclusies en aanbevelingen opgesomd. 
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1. Inleiding 

1.1 De opdracht 

In december 1987 werden hevige trillingen geconstateerd in de cabines van prototypen van de 
DAF FT95-serie, hetgeen niet paste in de state-of-the-art filosofie achter het ontwerp. Er werd een 
uitgebreid onderzoek opgestart waaraan verschillende afdelingen deelnamen. Op systematische 
wijze werd gezocht naar mogelijke oorzaken. Dit gebeurde aan de hand van de volgende karakteri- 
sering van trillingen: 

- Vrije trillingen: het resoncren van cabine, chassis, as  en ondcrdclen van dc rcm. 

- Gedwongen trillingen: bij een niet perfect ronde remtrommel, vindt een dynamische 
aanstoting plaats. Het remkoppel is daardoor niet constant en veroorzaakt een trilling in de 
rest van de constructie. 

- Combinatie van beide. De bijhehorcncle belasting wordt aangeduid als parametrische 
excitatie en kan op verschillcnde plaatsen aanwezig zidn. Allcreerst is het band-wegdekcon- 
tact bekeken, hetgeen door Thesenvity [lit. 11 is beschreven. Een tweede parametrische 
excitatie kan ontstaan in het contact tussen remschoen en trommel. Een bekend fenomeen 
hiervan is squeal, het piepen van de remmen. Hierover is veelvuldig gepubliceerd door 
ondermeer Newcomb, Spurr en Millner [lit.  2,3,4]. Minder bekend is een parametrische 
thermo-elastische excitatie in het rcmschocn-trommelcontact. De hierbij behorende cffecten 
kennen een andere tijdschaal, omdat tcmperntuurverancieringcn nu  eenmaal veel trager 
verlopen dan mechanische trillingen. 

Na uitvoerige analyses werd duidelijk dat er sprake was van een gedwongen trilling en dat het 
ongewenste trillingsgedrag afkomstig was van een tweede orde trommelslingering (ovaliteit). De 
hierdoor veroorzaakte remkoppelvariaties brachten de cabine via het flexibelc chassis in  trilling 
rond een eigenfrcquentie; de bi-ibchorendc trilvorm was een gierende beweging van de c 'b '  <I ine. 
Inmiddels zijn de nodige voorzieningen getrolCen cn is de klacht verholpen. 

Tijdens het onderzoek viel op dat het patroon van dc trommelslingering soms veranderde tijdens 
een remmanoeuvre en significant toenam in amplitude. Dit werd geïnterpreteerd als een vervorming 
van de trommel door warmteontwikkeling ti,jdens het remmen. Bij inspectie van het loopvlak van 
de trommel werden blauwe plekken en scheurtjes (heatcracks) geconstateerd. Ze duiden op een 
zware thermische en/of mechanische belasting die nict gcliikmritig 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. Dit fenomeen is bekend bij schi.jfremmen en is 
daar experimenteel onderzocht [lit. 51. Er wcrd op het loopvlak van de schijf een regelmatig 
patroon waargenomen met acht 5 tien hotspots. Alhoewcl het geen dircct probleem vormt bij 
trommelremmen, kan het verschi,jnsel in de tockomst een prohiccmgcbicd worden, omdat enerzijds 
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de rem steeds compacter moet worden geconstrueerd, tenvi,ji anderzijds de encrgicdissipatie door 
stijging van de gemiddelde snelheid en hogere motorvermogens alsmaar toeneemt. DAF wil 
beschikken over kennis ten aanzien van deze fenomenen met als docl problemen te kunnen 
verhelpen zodra ze zich openbaren. 

Dit afstudeerverslag geeft een beschrijving van het thermo-elastisch gedrag van dc trommel. Er 
wordt een computermodel ontwikkeld waarmee de initiatie van hotspots kan worden onderzocht. 
Uit dit model, gebaseerd op EEM (Eindige Elementen Mcthode) en toegespitst op de  (in)stabiliteit 
van het temperatuurveld, dienen de ontwcrpvariabclcn die een essentiële rol spelen, naar voren te 
komen. Dit moet leiden tot een ontwerp dat ongevoelig is voor thermische instabiliteiten. Deze 
aanpak onderscheidt zich duidelijk van de ecrdcr gepubliceerde studies van trommelremmen. Deze 
richtten zich namelijk op een simulatie van het transiënte rcmproces om de drukverdcling tussen 
trommel en schoen te achterhalen en om de maximaal optredende temperatuur te kunnen bepalen. 

1.2 De semsonstraictie 

Tijdens een remmanoeuvre wordt kinetische cnergic gcdissipccrd. Bij m a r e  trucks gebeurt dit 
meestal met trommelrcmmcn. De voordelen ten opzichte van schijfremmen zijn het grotere 
remoppervlak, de zelfbekrachtiging, het grotcr sli.jtagevolume, de grotere cfrccticve momentsarm 
voor de wrijvingskracht bi-j geli-jke inbouwmaten (hier~loor is een minder hoge vlaktcdruk nodig 
voor een zelfde remkoppel en zijn de optredende tempcraturcn lager) cn de grotere massa, zodat de 
bulktemperatuur minder hoog oploopt bij gelijkmalige warmteontwikkeling. Aheelding 1 illustreert 
een trommelrem met S-nok van een DAF FT95. De remtrommel, gemaakt van grijs gietijzer, 
functioneert als rotor. 

AJb. I Remfrommel met S-nok 
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Het statorgedceltc bestaat o.a. u i t  tlc rcmaiikcrplaat met daarop ankcrpennen die als draaipunt 
fungeren van de remschoenen. De remschoenen zi.jn beide voorzien van een gedeelde remvoering, 
De voering (type Jurid 570) bestaat u i t  ccn matrix, ecn vczclverstcrkcr voor de mechanische eigen- 
schappen, en ecn toevoeging voor liet vcrkri.jgen van de juiste wri.jvingseigcnschappen. Dit laatste 
is nodig voor het remproces. Door de thermische eigenschappen functioneert de vocring in 
combinatie met gietijzer als thermische isolator. Verder blijki de voering veel slapper te zi,jn dan de 
onderliggende stalen schoen en de trommcl [ l i t .  61. 

Bij het remmen bcwccgt een piieutmilisclie zuiger clie de S-nok verdraait, waardoor beide schoenen 
tegen de trommel worden migcdrukt. Er ontstaat een conlorm gli.jcontact tussen bcidc lichamen. 
Onder belasting wordt de remvoering ingedrukt cn buigt de elastische trommel uit. De drukverde- 
ling tussen de beide componcnicn h:ingt (cvcnnls de wrijving en dc warmteontwikkeling) voor een 
c groot deel af van deze vervormingen. 

Ten grondslag aan de dissipatie liggen: 

- de plastische dcKormatic onclcr lict oppervlak van de voering. 
De vervormingen treden Iioctfdmkclijk op i n  de ccrsic 5 pm ondcr het oppervlak. Hier 
wordt volgens [ l i t .  71 zo'n 90 % v;~n  de w:irinte gcgcncrccrd. Onder belasting stijgt de 
temperatuur, waardoor CIC h;irdhciel alnccnit. Hct materiaal z;il plaatscli.jk in  sterkte afncmcn 
en ductieler worden. De hieraan gcrel;itccrde plastische vervormingen en volumetrische 
warmteontwikkeling leiden tot instabiliteit en blijvcnelc schade. De blijvende deformatie is 
tevens te wijten aan plocgcílecten van oppcrvlciktcruwhcdcn van de rclaticî harde trommel 
in het zachterc matcriaal van dc voering. Brok.jcs ;ifgcslcten matcriaal dragcn hier ook aan 
bij. 
Doordat de belasting intcrmiítcrencl is, hcst:i;it de mogelijkheid dat de tijcl te kort is om de 
warmte af te vocrcn naar het oppervlak, tcrwijl het oppervlak zelf wel zijn warmte kan 
afstaan en ciaardoor afkoelt. Dit kan resulteren in een situatie waarbij de maximale 
temperatuur optrccclt ondcr het oppervlak. Dc/e maxim;ilc temperatuur speelt een belangrij- 
ke rol bij het thermo-inccli:inisch bei.wijkgedrag. Dit concept stant bekend als het TTG- 
model (hvee tcmper~ttuursgiíitficiiteti-iiioelcl) van Ro,mnu en Pnueli [lit. 8,9]. 

- de adhesie in het cont:ìctvlnk. 
In het contactvlak tussen trommel en voering zi.jn vcrbindingskrachtcn aanwezig. Door het 
afwisselend maken en verbreken van CIC verbindingen is dit proces irreversibel. De krachten 
zijn afhankcli.jk van dc zuiverheid van bcidc oppcrvlakkcn en de compatibiliteit van de 
c glijdende materialen [ l i t. 101. 

Het gevaar van hoge teinpcratiircn is onclcr meer 1;iding. Dit is het alnemen van de wri,jvings- 
coëfficicnt, waardoor de remprcst:itic hcl:ingi i jk  minclcr wordt.  Degeneratie van het remproces 
wordt ook bepaald door  tlc cont~ictgeoinetriu. Dc/c hangt al van de geometrie van trommel en 
voering. De geometrie van CIC trommcl wordt bcpxilcl door CIC mechanische belasting en de 
temperatuurverdcling. Tijdens het rcmnicn /;i1 CIC voering insli.jicn op de trommel (er wordt 
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gestreefd naar een uniform contact om de oppervlaktebelasting te minimaliseren). Blijkbaar is de 
remhistorie belangrijk voor de geometrie van de vocring. Dit leidt de volgende mogelijke situaties: 

- kantendrager: de vocring heeft een grotere kromtestraal dan de trommel en maakt alleen 
aan zijn randen contact met de trommel. De rcrnschoenen krijgen de neiging om te 
"happen". Deze situatie kan zich voordoen bij een stadsbus met koude remmen. Tijdens 
normaal bedrijf zal de trommel door het vele remmen opwarmen en uitzetten. Hierop slijt 
de voering in, zodat bij koud remmen de kromtestraal van de voering groter is dan die van 
de trommel. 

- middendrager: de voering heeft een kleinere kromtestraal dan de trommel en ligt in het 
midden aan. Hier is de voering tijdens normaal bedrijf blijkbaar ingesleten op een kleinere 
trommeldiameter. Dit is het geval bij een truck die lange afstanden rijdt zonder veel te 
remmen. De trommel zal na een rcmtncn voldoende gclcgenhcid krijgen om af te koelen. 
Wanneer bij een dergelijkc rem cnkclc malen een zware remmíinocuvre heeft plaatsgevon- 
den, ontstaat ecn middendragcr. 

A/h. 3 Een kanrenclrager en een micldendrager 

Een niet-uniforme warmtc-input zal de 1ok;iIc tcmpcraturcn sterk doen stijgen. Uit de literatuur 
blijkt dat 90 à 95% van de gegenereerde warmte in  dc trommel verdwijnt [lit. 111. 

1.3 Tiiermo-elastische iiictahiliteit 

Blijvende schade en extreme slijtage van systemen clie door wrijvingswarmte worden geëxciteerd, 
zijn vaak de gevolgen van thermische vervormingen. Deze vervormingen dragen bij aan een 
terugkoppelingsproces dat leidt tot een coiiccntr;itie van dc hclasting. Het ware contactoppervlak is 
veel kleiner dan het nomimle of 'schijnbare' oppervlak en er treedt wrijving op. De consequenties 
hiervan zijn slijtage, warmteontwikkeling en vervorming van de contactlichamcn. Deze drie 
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aspecten zijn onderling gcrcl;itccrd en spclcn vooral bij hoge glijsnclhedcn een dominante rol. 

Bij een lichte belasting hcpcrkt het contact zich tot de riiwheidstoppen. De ruwheden van het 
wrijvingsmateriaal zi.jn groot en hun contact op het 1oopvl;ik win de trommel vormt korte lijnen in 
glijrichting. Afbcclding 3 toont t l c x  sitiiatie voor de trommel (boven) en de voering (onder). Hoge 
fiitstempcraturcn zijn alomvcrtcgcii\~oordigcl inct aîtnetingcn van de ruwheidstoppcn. Zij zi,jn 
vooral afhankelijk van de glijsiiclhcid en bereiken i n  hun  bcstxin van minder dan CCn milliseconde 
een temperatuur van 1000 5 1250 "C. 0nd:inks h u n  minuscule omvang bcinvlocdcn ze binnen 
enkele seconden hei gehele rcmcippcrvlak. Aangenomen wordt dat zij de satijnen glans produceren 
op het gietijzeren oppervlak. Een stabiele wri.jving en slijtage genereert alleen ruwheidshotspots. 

FOCAL BAND 

In tegenstelling tot het geval van statische o1 Iang7xirn bewegende contacten, opgchouwd uit een 
c groot aantal microscopische plekkcti, ml de situatie er bij hogere snclhcden heel anders uilzien. De 
contactplekken zi,jn veel groter d a n  dc almetingen van ruwheden. J.R. Barber onderzocht dit 

macroscopisch fcnomccn mwcl thcorclisch als esperiinentecl hi,j trcinwiclcn [lit. 13 1. Hi.j con- 
stateerde dat de therinischc dclorm:itic vcr;iiit\YoordcIi.jh- is voor de overgang van de vclc kleine 
contacten in één of nicer discrcte gchicdcn waarin hct contact yich concentreert. Hij toondc aan dat 
door het effect van ovcrsclirijtiinp van slijtcigc d o o r  thermische veivorming, de vcríinclcringen van 
het contactgcbied instabiel kunnen woidcn. Het hcgrip TE1 'Thermo-Elastischc Instabiiitcit. werd 
door hem geïntroúucecrcl. Hct cílcct m m  íccrt /ich in  ccn tril van tcchnischc systcmcn: bij 

10 



meervoudige schijlremmcn van vliegtuigen, hi,j trommel- en schi,jfremmcn van auto's en blokrem- 
men van treinen, bij koppelingsplaten, gii.jdcndc afciichtingcn. Literatuur hierover is onder andere 
afkomstig van F.E. Kennedy Jr. en F.F. Ling [lit. 141, T.A. Dow [lit. 151, P. Zagrodzki [lit. 161, en 
R.A. Burton en R. Kilapnrti llit.171. 

Als de voering en de trommel in  erg kleine gebieden aanliggen, zal de warmtestroom door dcze 
oppervlakken gaan en zullen hotspots ontstxm. Dc/c gebiedjes, met een diameter van 8 à 1 0  mm, 
zetten bij verhitting mccr ui t  clan hun  omgeving en dragen in tocncmenclc mate CIC belasting. Als de 
hotspot zich boven de tr:insiticlcnipcr:ituur bcvinclt en het omringend materiaal nog 'koud' is, trccdt 
ten gevolge van afschrikken een mct:illurgisclic tr:iiisf'ormatic op en ontstaat martcnsiet. Mnrtcnsiet 
is harder dan gietijzer en heeft ccn klcinerc dichtheid. De harde eiland.jcs clocn CIC voering snel 
slijten en door de  vo1umcvcr;indcring ontst:i;in hoge interne spanningen en daarmce gepaard gaande 
scheurvorming. Een anelcrc vorm v:in pcrinwiicnte schade is crazing en cracking. Een combinatie 
van hoge spanningen en tempcraturcn kan pl;istisdic vloei vcroormkcn en er ontstaan trekspannin- 
c gen bij afkoeling. Tijdens bcciriil ;lullen ;ifwissclcnci trek- cn drukspanningen optreden, hetgeen 
leidt tot vermociiiig. Hicrcloor kunnen vcrniocing'sxhcui tics ontst:ian. De noodmak om hoge 
tcmperaturcn te vcrini i den / ; i 1  cl i i  iclcl i i k / i 1  n gcwoi clcn. 

1.4 Strategie 

Uit het lileratuuronderzoek is duidelijk gcworclcn d;it de hotspots ccn instabiel fenomeen vormen. 
Om deze instahiliteiten te ondcrzockcn kuniicn mccrclerc wcgcn worden bcwandcld. 

Voor eenvoudige lineaire analytische mocíellcn / i i n  divcrx criteria bcsc1iikha;ir waarin moclclpara- 
meters ingevuld kunnen woiclcn. la ci apr:ikc *; in  een lincaii EEM model inct vccl vrijhcidsgradcn 
dan verdient een stabilitcits,inalysc c1.m.v. een cigci i~~~~iaiclc-herc~cning vcclal de voorkeur. Bi.] niet- 
lineaire systemen, ~o;ils het remproccs, k i n  mcn bijvoorhccld gebruik maken van ccn ;inalysc van 
een linearisatie rondoin ccn werkpunt of triilectoric (Lyapunov's linciiiisntictiicthotfe), tijddomcin- 
simulaties of Lyapunov's directe iiicílioclc. Het n:iclccl van ti,jdcioincin-siiiiulatics is het feit dat men 
allerlei beginconditics moct onclcr/ockcn om er zeker víin te  zijn da t  het systccm stabiel is. In dcze 
eerste verkennende lase wordt stabiliteit oneíci/ocht door het niet-lineaire rcmproccc tc lincarisercn 
rondom een werkpunt. De stahiliicit ml worclcn pcan;ilysccrcl niet behulp van ccn cigcnwaardcbcre- 
kening van een EEM-moclel niet vccl vrijlieidsgr:ictcn. 
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2. Theorie 

In dit hoofdstuk wordt de tlicoric omirent de thcrmo-elastische instabilitcitcn uiteengezet. Allereerst 
wordt het dynamisch gedrag van het therino-elastisch systeem van een rcmtromincl vastgelcgd mct 
partiële differentiaalverge1i.j kingcn. Zij beschrijven ccn infinitesimaal declt.je en zijn gebaseerd op 
behoudswetten en constitutief gcclrag. Met behulp van het formalisme van clc EEM (Eindige 
Elementen Methode) kan dczc beschrijving worden herleid tot  een stclscl gewone differentiaalver- 
gelijkingen, waarmee een constructie met eindige afmetingen kan worden beschreven. Vervolgens 
wordt overgegaan op een toesiandsheschiijving. Hiervan is het homogene gedeelte (dc systcemma- 
trix) bepalend voor de stabiliteit en bevat tijclsaIh~itikclijke coefficienten, afkomstig van parametri- 
sche excitaties. De interesse gxit u i t  naar de irziíiaíie van thcrino-elastische instahiliteiten, zodat de 
ligging van de polen moet worden onclerzoclit. Dit is in het algemeen alleen mogcli,jk voor een 
autonoom systeem, maar CIC systccniinatrix kent ccn interessante eigenschap. De ti.jdsafhankelijke 
coëfliciënten van de matrix ziiii ii:iineiijk periodiek, md;it tic thcoric van G. Floquet [lit. 181 
toegcpast kan worden. 

Het uitzetten cn krimpen van ccn 1ich:iani h;ingi simen met ccn vcrandcrcndc warmteinhoud cn 
daaruitvolgend een tcmpcratuuiverandcring. Een i n  de tijd vat icrcnde dcíormatie hccft effect op het 
temperatuurveld en omgekeerd rcsultcreii 1crnpcr;iturcn in  een rckvcld. Dit bcickent dat de 
inwendige energie van een lichaam alliaiikelij k is van mwcl  temperatuur als dcformatie. Dit 
fenomeen van gekoppelde effecten heet tlierrno-cl;isticitcit. 
De theorie van de ihcrnio-cl, icitcit hewit ccn gencr;ilisiitic van cle wet van Fourier voor 
warmtcgelciding, ccn gcgcncral isccrclc thcoi IC \>oor thermische sp;inningen, hcschr 
tuurverdcling ten gcvolgc viin deíormíitic cn bchíindclt ten alottc CIC thcrmo-eliistische dissipatie die 
leidt tot een inwendige demping van elastische lichamen. Er wordt vcrondcrstcld clat de elastische 
en thermische eigcnsch;ippeii onalliankclijk l i j n  van plxits en temperatuur. 

De constitutieve vergeli-jkingcn, voor ccn lineair elastisch en thermisch isotroop vcrontlcrstcld 
matcriaal zonder voorspanning en voorclci‘ornintic. liiitlcn volgens Duhamcl-Ncumann [lit. 191: 

(XE 
1-2v 

tr E - -“)U, EV 
+ (  

E - O,, - -E 
1 +Y I’ (1 +v)( 1 -211) 

1 +Y v 
E I ’  E 

cl, = -0 + (afl---- trcr)U 
‘J 

(2.2) 

In deze vergelijkingen is CT de sp;iiiiiiiigstcns»r, E de rcktcnsor, E de cl;isticiicitsniodulus, Y de 
dwarscontractiecocfficieiit van Poisson, CL CIC lineaire uii;.cttin~scocíficicnt en i‘f dc temperatuur 
t.o.v. refcrcntictcmpcratiiiir To. De I<roncckcr-clcli,i U,, gccli a n n  da t  cle tcmperaiiiur alleen het 
hydrostatisch dccl van icspccticvclilk de spinning (2.1) en CIC rek (2.2) heinvlocdt. De mechanische 
belasting treft zowcl het hytlroatíitisch als hct clcvi;itorisch ciccl. De lokale vergelijking voor de 
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energiebalans bij aanwezigheid van thermo-elastische koppeling luidt: 

6 

u 

- 

- 

(2.3) (1 -2v) dx’ J y ?  & 2  

. CXET, d’ i)’ a2 hV’0 - pcQ - -trE = -Q met de Lap1;iccoperator V’ = - + - + - 

+ 

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 (in dc derde term is de wcrkclijke temperatuur geëlimineerd en 
resteert de referentietemperatuur To, zie [lit. is]). De brontcrm i n  het rechterlid is een thermische 
volumebelasting. 

Combinatie van het constitutief gedrag (2.1) en de lokale formulering van behoud van impuls: 

0.. J I J  . +Xi = pui (conform Einsteinconventic) (2.4) 

resulteert in bewegingsvergelijkingen: 

= &’U, + x, - -i3 ’i 

Q E 
1 -2v 

E E -u + 
2( 1 YV) 2( 1 *)( 1 -2v) uJdi 

De twee termen met gradiënten van hct verplaatsingsvcld u in het linkerlid bcvatten het mecha- 
nisch deel van de spanningsgradicnt. XI is een brontcrin cn representeert de mechanische volume- 
belasting. De thermo-elastische koppeling is cinnwczig door de term met de temperatuurgradiënt. 
Het rechterlid bevat de traagheidsterm. 

2.2 Toestandsbesclirijvirig 

De bovenstaande partiële differentiaalvergclij kingcn (2.3) cn (2.5) vormen dc kern van de 
mathematische beschri.jving van thermo-el;isticitcit. Zc formuleren een tijd-ruimteprobleem, waarbi-j 
de ’ruimte’ bestaat uit hct tempcratuurs- en vcrplaatsingsveld. Voor het bepalen van de transiënte 
oplossing zijn beginwaarden (temperatuuivcrdcling) en r;indvoorwaarden (constnints) nodig. In feite 
definiëren zij het fysisch probleem. Analytisch oplosscn is in hct algemeen onmogclijk, zodat 
toevlucht wordt gezocht in  een numerieke benadering. Het formalisme van de eindige elementen- 
methode biedt de mogelijkheid om het tijd-ruimtc prohlccm om te zetten in een stelsel gewone 
differentiaalvergelijkingen. Op deze wijze zijn grndicntcn van dc velden overboord gezet en vormt 
de tijd de enige onafhankelijke continue variabclc (de beschrijving is scmi-discreet geworden). De 
differentiaalvergeli-j kingen zijn lineair en bevatten ti iclsalhankelijkc cocfficicntcn: 

K O 
- 1 1  - 

K K  
- 2 1  - 2 2  

O F (t) 

O F (t) 

- - 1  

- -1 
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Hierin komen de volgende matrices voor: 

6 

u - 

U - 

M 
B 
B" 
2' 
s,, 
K2I 

FIN 
F(t) 
oit) 
P(t) 

: de massamatrix [ kg ] (aangenomen is dat alleen translaties optreden) 
: de warmtecapaciteit [ J/K ] 
: de dilatatie [ N ] 
: de warmtegeleiding [ W/K ] 
: de thermische stijfheid [ N/K ] 
: de mechanische stijfheid [ N/m ] 
: de warmtebron afhankelijk van vervorming [ W/m 
: de krachten afhankelijk van vervorming [ N/m ] 
: de thermische niet-parametrische cxcitatie [ W ] 
: de mechanische niet-parametrische excitatie [ N ] 

(cffcctcn van uitzetting) 

- 22 

De externe belasting is tijdsafhankelijk en kan op verschillende manieren worden ingedeeld. Zo is 
de totale belasting bijvoorbeeld op te dclen in een thermisch en een mechanisch deel. Een 
interessantere indeling is gebaseerd op splitsing van de belasting in een parametrisch en een niet- 
parametrisch deel. Het parametrisch deel bchoort tot het homogene decl van de differentiaalverge- 
lijkingen en kan dus in het linkerlid worden geplaatst. Dit fcnomcen is aanwezig bij zowel 
mechanische als thermische excitatie en vormt een terugkoppeling in het systeem. Bit beïnvloedt 
uiteraard de (thermo-elastische) stabiliteit van het systeem. 

De externe belasting moet evenwicht maken met de inwendige belastingsgroothcden die in (2.6) 
zijn geformuleerd als warmtecapnciteiten, dilatatie, warmtcgclciding, mechanische en thermische 
stijfheden en traagheden. Dit fysisch gcdiag ligt respecticvclijk vast in de matrices B , B , KI,, K21, 

11 12 
K en M. 
- 22 

Indien B en M beide regulier zijn, kan dczc forrnulcring op eenvoudige wijze worden 
omgewerkt naar een toestandbeschrijving: 

- 11 - 

x(t) - = A(t)x(t) + b(t) - met als bcginwaarden x(t,,) - = x - 0 (2.7) 

De toestandsgrootheden zijn opgeslagen in kolom x. Hicrhij is gekozen voor x T  = (19~ u T  UT)  - 

B B O  
-11 -12 - 

o I O  

O O M  

De niet-parametrische excitaties in  het rechtcrlid van (2.6) fungcrcn hier als ingangsgrootheden en 
zijn in de kolom b(t) - verzameld. Het p;ir;imctt'-isch decl en het linkerlid van (2.6) zijn beide 
ondergebracht in systeemmatrix A(t). 
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Hiermee zijn de partiële di ffcrentiaalvergelijkingen vervangen door een stelsel gewone differenti- 
aalvergelijkingen en is er een uitstekend uitgangspunt aanwezig waarmee een stahiliteitsonderzoek 
kan worden uitgevoerd, zoals in de volgende paragraaf zal worden toegelicht. 

2.3 Stabiliteit 

Dit lineaire tijdsakankelij ke beginwaardeproblccm heelt een ecnduidige oplossing x - die 
gevonden wordt door integratie: 

t 

x(t) = q t ,  to)x P(t ,  t)b(-c)dr 
-0  + J  ‘o 

In deze vergelijking is matrix @(t, to) de fundamentaalmatrix. Bi.j de homogene tocstandsvergelij- 
king beeldt deze matrix de bcgintoestand x 

- o  
af  o p  dc toestand x van tijdstip t: - 

(2.10) 

De fundamentaalmatrix voldoet aan de volgende matrixdifferentiaalvcrgclij king: 

q ( t ,  to) = A(t)q(t ,  to) met beginvoorwaarde CD($,, to> = (2.11) 

De kolommen van de fundamentaaloplossing @(t, to) spannen dc lineaire vectorruimte op van de 
oplossingen van x(t) - = A(t)-(t) 

De matrix heeft de overgangseigenschap: 

De verdere analyse van de thermo-elastische stabiliteit is gchasecrci op het homogene deel van de 
toestandsbeschrijving: 

x(t) - = A(t)x(t) - -  (2.13) 

Omdat de remtrommel een parametrische excitatie ondcrpi t  die periodiek is mct de omwenteling 
van de trommel, bevat de systeemmatrix pcriodickc, ti.jdsvariantc coCfficiCntcn: 

A(t+nT) = A(t) (2.14) 

Hierbij is n een geheel getal en is T CIC pcriodetijd. Voor de fundamentaalmatrix na n perioden 
geldt: 

De stabiliteit van dit lineair periodiek systccm I x i t  zich mcl bchulp van de thcoric van G. Floquet 
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terugvoeren naar het eigenwaardeonclerzoek van een speciale matrix: de monodrome matrix C . 
Deze constante, niet-singuliere matrix geeft de ahcelding van de fundamentele matrix na één 
periode T. Volgens zijn theorie voldoet de fundamentaalmatrix aan de vergelijking: 

Invullen van t = to levert de monodrome matrix: 

c = $(to+T, to) (2.17) 

Vanwege de tijdsafhankelijkheid van dc A(t) is matrix C = cT>(t,+T, to) alleen door numerieke 
integratie te bepalen: 

t,+T 

$(tfl+TY to) = I + pww, t,)dt (2.18) 
‘0 

De monodrome matrix C beschri.jft dus hoc CIC tocstandsvector zich ontwikkelt over een periode 
T. Een karakteristieke exponent / i  van Floquct hcschrijlt cle toe- of afname van de toestands- 
grootheden na één periode: 

x(t+T) - = @(t+TY - t)x(t) - met x(t) - = g(í7 t )x  

x(t+T) - = pX(t) - 

-0 

Dit levert een eigenwaardeprohlcem: lp! - cF(t,+T, tJ1 = O 

(2.19) 

(de keuze van begintijdstip t, is door de periodiciteit iiitcraarcl arbitrair!) 

Het systeem is asyrnptotisch stahiel, indien 

- alle eigenwaarden van @(t,,+T, to) in :ibsoliitc waarde kleiner zijn dan 1: l P j I  < 1 

Het systeem is grensstahiel, indien 

- alle eigenwaarden van @(t,+T, to) in ahsolute wa;irdc niet groter zi,jn dan 1 :  I / L , I  5 1 

- minstens één eigenwaarde in absolute waarde &n is 

- voor elk van de eigenwaarden met absolute waarde I de inecrvoudighcid gelijk is aan de 
rang van de nulruimte van cI)(t,,+T, tJ 

Het systeem is instohiel, indien 

- tenminste één eigenwaartle van @(t0+T+ to) in  absolute waarde grotcr is dan 1: / / L , ]  > 1 
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3. Een ééndimensionale analyse van thermo-elastisch gedrag 

K -F (t) 
-11 - 1  

O o -I 

In het vorige hoofdstuk is een toestandsbeschrijving gelormuleerd waarmee thcrmo-elastisch gedrag 
wordt beschreven. Voor het onderzoek vrin de initiatie van thcrmo-elastische instabilitciten is alleen 
het homogene deel van de tocstandsbeschri.jving van belang: 

- _ -  

3 3  o 
-11 -12 - 

O I O  

O O M  

_ _ -  

- - -  K K-F (t) O 
71 - 2 2 - 2  - i -  

In deze beschrijving bestaat de toestandsruimte uit  de temperaturen 19 - , de verplaatsingen y en 
de snelheden ii. - Dit hoofdstuk geeft een illustratie van tic theorie a a n  de hand van een ééndimen- 
sionaal model. 

Het doel hiervan is meerledig. Allereerst biedt lict relatief eenvoudige model gelegcnheid tot 
verkenning van de fysische aspecten. Als voorbereiding op het complexe drie-dimensionale model 
van de trommel kunnen de essentiële rol van de ontwerpvariabelen en de mathematische complica- 
ties van het thermo-elastisch stabililcitsondcr~ock worden bestudeerd en uitgewerkt. Bij een eerste 
verkenning is het altijd belangrijk om klcinc tcrmcn te verwaarlozen om eenvoudige uitdrukkingen 
voor het fysisch gedrag te vcrkri.jgcn. Voor dc nutnerieke uitwerking van een model met veel 
vrijheidsgraden is een reductie van de toestandsruimte eveneens gewenst, omci;it dit een aanzien- 
lijke vermindering van de cpu-tijd kan opleveren. 

Bij verwaarlozing van massa- en dilatatie-effecten blijkt het mogelijk om langs analytische weg een 
stabiliteitscriterium af te leiden. Hicruit wordt ccn ontwerpgebied algebakend waarbinnen de 
constructeur tot een stabiel ontwerp kan komen. 
Ansluitend hierop wordt de eindige elementen formulering gebruikt om de massa- en de dilatatie- 
effecten te kunnen bestuderen en om vast te stcllcn welke data met het eindige clcmentenpakket 
MSC/Nastran moet worden gegenereerd ten behoeve van het st~ibiliteitsonderzoek. 

3.1 Het bandschiitit-model 

De studie wordt uitgevoerd aan de hand van een 66ndimensionaal bandschuurmodel dat getoond 
wordt in afbeelding 4. Het modcl is opgebouwd u i t  een staaf waarvan een uiteinde is bevestigd aan 
de vaste wereld. De staaf wordt zowel thermisch als mechanisch geëxciteerd in het vrijc uiteinde. 
Dit gebeurt met een schuurbnnd, ;iiingccli.ukt door een discrete veer. De warmtcontwikkcling wordt 
beschouwd als een oppervlakte-belasting en hangt s i m e n  met de wri.jvingscoëlficicnt (coulombse 
wrijving), de schuurbandsnelheid en de xinc1rukkr;icht cloor de veer. Omdat een decl van de 
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veerkracht afkomstig is van de uitzetting van de staaf, is er sprake van een terugkoppeling. 
Hierdoor wordt de stabiliteit van het systecm (staaf + veer) beïnvloed. 
Om de analogie met het gedrag in de remtrommel niet uit het oog te verliezen, zi.in in de analyse 
overeenkomstige materiaalpnramcters en afmetingen gekozen alsof het staafjc uit de trommel is 
genomen. Er wordt verondcrstcld dat de materinalparameters zowcl plaats- als tcmperatuuronaf- 
hankelijk zijn. De omgevingstcrnperatuur wordt aangeduid met 6, 

oppcrvlíiktc-coiivectiecoëfficiëiit a, = 18 W/iri*K 
wariiitegclcidiiigscoëfficiëiit h = 59 W/iiiK 

soortelijke wíiriiite c = 546 J/kgK 

us 
.1 

1iiir;iirc uitj.ettiiigscoCfPiciciit CA = 1%-6 1/K 

clíisticiteitsiiiodiiliis E = 7e10 N/m* 
wrijviiigscoërficiëiit p = 0.4 

doorsiicdc staaï  A = 9e-6 m' 
Iciigte staaf L = 0.016 in 

bandsnelheid v = 25 ni/s 
vicrstijfliïid k = le6 N/in 

(~~íiríiiiictcrs gedcîiiiieerd bij 20 "C) I / x  

Aannamen bij de  modelvorming van dc staak 

Mechanisch: 

- In het uiteinde op x=O is de hewegingsvri.jhcic1 onderdrukt. 
- Er is geen mechanische volumebelasting. 
- Op het uiteinde x=L drukt de veer tegen de staaf. Dcze kracht wordt recht evenredig 

verondersteld mct de indrukking van cle voering: Fbcc, = k(u5 + u(x=L)). De indrukking 
wordt bepaald door de opgclcgclc vcrplxitsing LI,, en van de uitzctting van de staaf u(L). 
Het deel van de veerkracht dat ;ilh;ingt van de verlenging van de staaf, het parametrisch 
deel ku(x=L), maakt deel u i t  van hct homogene stclscl. De (parsmetrischc) wrijvingskracht 



is hiermee evenredig, maar wordt niet als kracht aan het model toegevoegd (er treedt dus 
c geen buiging op). De wrijving is wel verdisconteerd in ùc thermische excitatie. 

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

Thermisch: 

- De zijkanten zijn geïsoleerd, zodat er alleen in lengterichting een tempcratuurgadient 

- Er kan warmteafvoer naar de omgeving plaatsvinden op het uiteinde x=O door convectie. 
- Er is geen thermische volumcbclasting aanwezig. 
- De thermische excitatie is een warmteflux op x=L ten gevolge van de coulombse wrijving. 

Ook hier is een parametrisch cleel :ianwczig (-/kvu(x=L)) dat de stabiliteit beïnvloedt. 

aanwezig is. 

3.2 AndytiscPle aanpak 

Bij verwaarlozing van massa- en dilatatie-cffccícii (quasi-statische en geclecltclijk ontkoppelde 
thermo-elasticiteit) is het mogelijk om de stabiliteit analytisch te ondcrzockcn. Bijlage 2 toont een 
uitgebreide beschrijving, afkomstig van prof. J. Boersma van cle faculteit Wiskunde. In deze 
paragraaf zullen de hoofdlijnen uiteen wordcn gezet. 

Volgens Duhamel-Neumann (2.2) geldt voor een Cdndimensionnal probleem: 

De spanning o is constant over de hele staaflcngtc cn wordt op het uiteinde x=L bepaald door de 
veerkracht. Op x=L stroomt de wrijvingswarmtc CIC staar in. De perturbatie is van belang voor de 
stabiliteit en wordt bepaald door de vcrlcngiiig van de slaaf u(L). Dcze verlenging is afhankelijk 
van de mechanische en de thermische belasting: 

Uit de warmteflux die hier de staaf instroomt, kan de tcmpcratuurgr;idiënt op x=L worden 
berekend. Hiermee kan de randvooiwaardc op x=L wordcn gcl'ormulccrd: 

De temperatuurgradiënt wordt dus bepaald door het gchclc temperatuurveld in dc staaf. 
Het andere uiteinde x=O heeft een homogene gcmcngdc randvoorwaarde en bevat de convectie: 

CI 
i3,x(o, t) = c q o ,  t) = c,6.(0, t) 

h (3 .5)  



Het warmtegeleidingsprobleem zonder volumebelasting wordt beschreven met ecn parabolische 
partiële differentiaalvergclij king: 

C1 -1 

c2L2 
c2L 2 -1 

-!Ei3 = o ,  O<x<L, t>O 
L 

h 

i3,x(0, t) = c1i3(0, t) en i9JL, t) = c, i?(<, t)dE (constanten cl>O, c2>O) -1 j-O 

1 
2 

= -c,c,L2 + c,L - c1 = o 

De homogene oplossing kan in dit geval langs analytische weg worden gevonden met de methode 
van separatie van variabelen. Door substitutie van S(x,t) = F(x)G(t) volgt dat de oplossing van 
het probleem wordt beschrevcn met: 

F/ / (x)  + yF(x) = O, O < x < L ,  
L 

F/(o) = C,F(O), F/(L) = c2 ~ F ( E ) ~ I <  
E=O 

Hierin is y de (nog onbekende) separatieconstantc. Voor G(t) geldt de Vergelijking: 

G(t) + 

Er moet 
bestaat. 

Yh “{h -G(t) = O, met oplossing G(t) = const*exp(-t) 
P C  p c 

(3.7) 

nu gezocht worden naar waarden van y waarvoor ccn niet triviale oplossing van (3.6) 

1) De stationaire situatie y = O 

Uit (3.8) volgt dat het temperatuurveld onaíhankclijk is van de ti.jcl. De warmtetoevoer op x=L zal 
dan gelijk zijn aan de warmteafvoer op x=O. Uit (3.7) volgt voor hct plaatsalhnkelijk deel: 

F” (x )  = O , dus F(x) = A + BX (3.9) 

Invullen van beide randvoorwaarden rcsultecrt in: 
I. 

(3.10) 

Voor het vinden van de niet-triviale oplossing wordt de dctcrminant op nul  gesteld van het stelsel 
met onbekenden A en B, dus 

1 
%. 2 

~ ’ ( 0 )  = B = C,A = C,F(O) en F/(L) = B = c,  is =  AL + -BL?) 
<=U 

(3.11) 

Bij gegeven lengte L wordt hieraan voldaan mct ecn nader te bep:ilcn paramctcrsetting c, en c2. De 
eigenfunctie van het origineel prohlcern (3.6) is d a n  ?).(x,t) = 1 + clx . 
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2) Oplossing voor separatievariaheie y # O 

Met gebruikmaking van y = (o’/L,’ heeft de diffcrentiaalvcrgclijking in (3.7) de algemene oplossing: 

(3.12) F(x) = A cos(ox/L) + B sin(cox/L) 

Opleggen van de randvoorwaarden (3.6) Icidt tot het volgende homogene stelsel: 

co - - 
L C1 

o c,L co c9L (-+-)sine -(-+A( 1 -cosco)) 
L o  L co 

‘j = o  B 
(3.13) 

Dit stelsel heeft een niet-triviale oplossing dan  en slechts dan  als de coCfficiCntendeterminant gelijk 
aan nul is. Uitwerking van de determinant en vermenigvuldiging met L’ leidt tot de transcedente 
vergelij king: 

1 -coscl) D(o) = (co2+c2L’)sino - c,Lcocosco + c,ciL‘ = o  
o 

(3.14) 

Ten behoeve van een eerste verkenning van de cigcnfunctics voor de temperatuur wordt deze 
vergelijking vereenvoudigd. Met c1 = 0.3 [i/m], ci = 2.2e5 [l/mi] en L3 = 4e-6 [Urn’] blijft alleen 
de eerste term van het rechtcrlid over: 

D(o) - (02+c,L2)sinco = O (3.15) 

De vergelijking heeft, behalve de niet-intcrcss;lntc wortel (o = O, de volgende wortels: 

o = jL\Ic2 en co = m7[: met m = 1,2,3, ... (3.16) 

Met de randvoorwaarde op x = O kan constante B uit de algemcne oplossing (3.12) worden 
c geëlimineerd. Daardoor kan het tcmpcratuurvcld o p  ti,jdstip t=O bij benadering wordcn geformu- 
leerd als: 

m 

x)) (3.17) + xA,n(cos(-x) + -sin(- mx c,L mn 
171-1 L mx L 

F x ,  O) = A , ( c o s h ( c x )  + 

De termen met c1 kunnen worden verwaarloosd. Dczc aanname vcrecnvoudigt de formulering van 
de eigenfuncties. Voor de instabiele mode geldt als functie van plaats en tijd: 

C A  I .C. 

P C  
exp(-!-t)cosh(&x) = exp(3.5022t)cosh(4.6946 x) 

De stabiele modes zijn cosinusvormig en dempen ui t  i n  dc tijd: 

(3.18) 

exp( -m ’ d h  mn t)cos(-x) = exp(-m ’0.61265 t)cos(196.35mx) met m = 1,2,3, ... (3.19) 
pcL L 
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3.3 Het stabiliteitcriteriiiin 

Bij de beschrijving van de stationaire toestand is de karakteristieke vcrgelij king opgesteld: 

1 
2 

P(L) = -c1c2L2 + c,L - c1 (3.20) 

Het teken hiervan is bepalend voor de tlicrnio-elastische stnbilitcit. Indien P(L) positief is, treedt 
een instabiel gedrag op, zoals beschreven in de vorige paragrafen. Een negatief teken van B(L) 
houdt in dat het gedrag stabiel is. In grafiekvorm zict er dit alsvolgt uit: 

- ItkvaE 
h(AE + kL) c: - 

A/heelrling 5 Het  stnhiliteitcriteriLim 

De curve kent twee asymptolen clie bepaald worden door CIC verhouding tussen de stijfheden van 
de veer en de staaf. De onderkant van het stabiele gcbicd wordt afgcbakcnd door de asymptoot 
waarbij de veerstij €heid beduidcnd lager dan de sti.jlhcid van de staaf. De rechterkant van het 
stabiele gebied wordt door de asymptoot begrensd, die ontstaat als de vcersti.jfhcid de stijfheid van 
de staaf overtreft. 

De parameterkeuze levert een instabiel wcrkpiint op, clat aangeeft hoc warmte-toevoer, -doorvoer 
en -afvoer onderling zijn gerelateerd. 

- De warmte-toevoer 

De terugkoppeling van dc tocst;indsgroothe~ien bcinvlocdt de stabilitcit van het 
systeem. De mate van terugkoppeling kan  aanzienli.jk verminderd worden met een 
lagere veerstijfheid k en/of ccn lagerc lincairc uilzcttingscoëffici9nt a. De warmte- 
ontwikkeling neemt :ií naniate de wclhcicl v van clc schuurband lager is. Ook een 
lagere wri.jvingscocCficicnt / i  Iciclt hiertoe. Om een gelijke remprestatie te behou- 
den, zou de normaalkracht dan inoeícn toenemen. 
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- De warmte-doorvoer 

Om de ontwikkelde warmte snel genoeg naar een rand af te kunnen voeren, wordt 
is een goede warmtegeleiding nodig. In de grafiek is de invloed van de warmte- 
c ~eleidingscoefficiënt h weergegeven. Het blijkt mogeli.jk te zijn om door betere 
c eeleiding tot een instabiele situatie te komen. De warmte is dan zodanig verdeeld 
dat de staaf in zi.jn gchccl meer uitzet dan voorheen. Verder is te zien dat de 
instabiele pool, behorende biJ de parameterkcuze, niet door hetere geleiding naar 
het stabiele gedeelte van de grafiek kan worden verplaatst. 
Om de temperatuurstijging in de staaf te beperken, is een grote warmte-capaciteit c 
nodig. Die is niet vermeld in het criterium, omdat de afleiding is gebaseerd op de 
stationaire toestand, waarbij de warmte-invoer en -afvoer gelijk zijn. De ligging 
van de instabiele pool wordt er wel door bcinvlocdt, maar deze kan niet in het 
stabiele gebied worden gcplxitst, zie (3.18). 

- De warmte-afvoer 

Om het stabiliserend effect van warmte-afvoer naar de omgeving te bereiken, is 
een extreem hoge convectie-coCflicicnt u, nodig. Dit is fysisch onmogelijk. 

3.4 Numerieke aanpak 

In de vorige paragraaf zijn cigcnfuncties en eigcnwxirclen bepaald en is aangetoond dat er in het 
bandschuurmodel slechts één instabiele mock kan optreclcn. Deze aanpak  heeft succes voor dit 
speciale ééndimensionale probleem zonclcr massa- en diI;ttntie-cffcctcn. Omdat de oplossing in het 
algemeen niet analytisch kan worden gevonden, moet het formalisme van de eindige elementenme- 
thode uitkomst bieden. De uitwerking hiervan is vermeld in bijlage 2. Het dynamisch gedrag van 
het thermo-elastisch probleem wordt er beschreven met gewone differentiaalvergelijkingen. De 
geformuleerde elementen zijn geverifieerd met ROD-clcmciitcn van het eindige clcmentenpakket 
MSC/Nastran. Het gebruik en de werking van c1ci.c software komt arin bod in hoofdstuk vier. Het 
pakket verdisconteert helaas geen dil~itatic-clfcctcn. De inwendige energie neemt dus niet toe door 
vervormingen, zodat de thernio-elasticiteit gcdccltcli,jk is ontkoppeld. In de eigen formulering 
wordt dit effect (voorlopig) wel meegenomen. 

F (t), de thermisch excitzitic, en F (tj, de mcchmischc excitatie, worden beide uitgedrukt in de 
verplaatsing van het uiteinde van de staaf u(Lj. Ze maken dus dccl uit van het homogene stelsel en 
beïnvloeden de ligging van de polen. In het model worden zc tijdsonafhankelijk verondersteld 
(m.a.w. de schuurband wordt voortdurend tcgcn de staaf gedrukt). De systeemmatrix is dus 
tijdsinvariant. Hierdoor is het niet nodig de theorie van Floquct uit pxagraaf 2.3 toe passen om de 
stabiliteit te onderzoeken. Het standaard eigcn~~~aardcproblccm geeft alle benodigde informatie. 

-1 - 2  

Om te komen tot een geoorloofde reductic van het aantal  toestandsgrootheden, wordt onderzocht 
welke effecten een significante rol spelen i n  lict st;ibilitcitsgchcuren. Er worden vier varianten 
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bekeken, waarbij de staaf telkens met vier elementen is gediscrctiscerd: 

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 

Thermo-elasticiteit inclusief massa-effccten en dilatatie-eîfcctcn 
Thermo-elasticiteit inclusief dilatatie-effecten, maar zonder massa-effecten 
Thermo-elasticiteit inclusief massa-effecten, maar zonclcr dilatatie-effccten 
Thermo-elasticiteit zonder massa- en dilatatie-cffectcn 

Variant 1 

3.5005 
-0.4077 ?i 0.3164eGi 
-0.4437 ?I 0.8925eGi 
-0.4470 I 1.3347e6i 
-0.4521 t 1.5741eGi 
-0.5824 
-1.9866 
-3.3918 
-3.9729 

Variíiiit 2 Variant 3 

3.5004 

-0.5834 
-1.9866 
-3.3913 
-3.9729 

3.5022 
-0.4081 I 0.3162eGi 
-0.4439 I 0.8924cGi 
-0.4471 I 1.3346c6i 
-0.4519 rt 1.574Oc6i 
-0.5829 
-1.9866 
-3.3919 
-3.9739 

Variant 4 

3.5022 

-0.5829 
-1.9866 
-3.391 9 
-3.9729 

ïubel 1 Be polen bij vier varianten 

De modale analyse van het systeem levert de lineaire ruimte waarbinnen dc trajectorie zich in de 
tijd beweegt. In tabel 1 zijn de polen van de vicr varianten weergegeven. Er is telkens maar één 
instabiele pooi, waarvan de variant zonder massa- eniof dilatatie-effecten een afwijking van 0.05% 
geeft. Het is dus veroorloofd om deze twee cffcctcii te vcrwa;irlozen bij de gckozen matcriaalpara- 
meters en afmetingen. Er kan dus ecn rcduclie van cie tocstandsruimíe worden uitgevoerd. Vooral 
voor de drie-dimensionale modellering van de tromincl Icvcrt de reductic een enorme winst op: de 
benodigde cpu-tijd voor het bepalen van de cigcnwaardcn is namelijk cvenrcdig mct de derde 
macht van het aantal vrijhcidsgradcn. De gereciuceertlc toestandsvcrgcli,jking heeft nu CIC volgende 
gedaante: 

i3 - = Aì3 met systeemmatrix A=-B-'K -B-'F [K -F ]-IK 
- - 1 1 - 1 1  - 1 1 - 1  - 7 2  - 2  - 2 1  - -  (3.21) 

Deze formulering zal ook gehanteercl woi-clcii hi,j dc di-ie-dimensionale situatic. In dat geval 
bevatten de matrices F en F ti~dsafliankcli.ike pcrioúicke coëfficiënten cn is het nodig om voor 
het stabiliteitsonderzoek gebruik te maken van de tlicoi'ie van Floquet. 

-1 - 2  
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3.5 De modes 

Uit verschillende elementverdelingen bleek dat de ligging van de instabiele pool nauwelijks door 
het aantal elementen wordt hcinvloed. Een henadcringsconstructie van het tcmperatuurs- en 
verplaatsingsveld van de staaf met 6611 element leverde t.o.v. ccn mesh met 25 elementen een 
relatieve fout op van 0.005% op voor cic instabiele pool (een afwijking in de vijfde decimaal van 
de instabiele pool!). In afbeelding 5 zijn de eerste vier modcs weergegeven bij een meshvcrdeling 
met 25 elementen. Links staan de temperatuurmodes en rechts de verplaahingsmodes. Ze zijn 
onderling gerelateerd via: 

u = -[K -F,]-’K 6. (3.22) 
22 21 - 

De eerste mode is instabiel: de temperatuur nccint monotoon toe in de richting van het vrije 
uiteinde. Dit blijkt een cosinushypcrholicus te / i j n  (3.18). Bi.i de stabiele modes is het vcrloop bij 
benadering cosinusvormig. De perioden var. cl ‘cosinusscn’ hangen samen met de lengte van de 
staaf. 
De gradiënt van een temperatuurmodc geelt de grootte en richting a a n  van de warmtestroom. Bij 
de instabiele mode is de gradient op bcicie uiteinden ongcli,jk nul: er is interactie met de omgeving. 
Uit het verschil van gradientcn in de uiteinden kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van 
een stabiele situatie. Op x=O \vordt door oppcrvl~iktc-convectie minder warmte naar de omgeving 
afgestaan dan er op x=L de staaf instroomt. Dc temperatuur ~ a l  hierdoor toenemen namate de tijd 
voortschrijdt: per seconde wordt de temperatuur op iedere lokatie in CIC staaf exp(3.502) keer zo 
groot. In de stabiele modes vereffent de tcinperatuiir\lcrclcIing zich. Hoe meer perioden van de 
cosinus in een mode aanwezig zi,jn, des te sneller is de temperatuur vereffend. De maximale en 
minimale temperaturen liggen dan dichter bi,; elkaar, zodat de warmtestroom maar een kleine 
afstand hoeft te overbruggen voor de vereffening. Bij clcze parameterkeuze is er bij de stabiele 
modes nauwelijks warmteoverdracht naar  clc omgeving. De cosinusvormige verdeling zal, 
afhankelijk van de bi-jbehorende cigcnwaardc, sncl of langzaam uitdempen. Dit impliceert dat na 
een bepaalde tijd nog maar enkele mocics nodig zijn om het tem pcratuurveld te beschrijven. Deze 
modes zijn dominant omdat de overeenkomstige eigcnwa:irdcn hct dichtst hi,j n u l  liggen. 

De negatieve temperaturen kunnen vcrwarring oproepen. Ze hcbben echter geen lysische, maar een 
mathematische achtergrond. Dit komt door de moclalc analyse. Het wcrkcli,ikc tempcratuurverloop 
is namelijk de lineaire combinatie van alle modes. Afhanke1i.i k van CIC bcginvoonvaarde worden 
alle modes voorzien van een schaal factor en zal de som, zo;ils fysisch te verwachten, positief zijn. 

De rek in de staaf wordt bepaald door mech;inischc cn thermische belasting. Het verplaatsingsveld 
is de sommatie van alle lokale rekken en het tempcratuurvcld is bij henadcring evenredig met de 
rek (de afgeleide is van het verplaatsingsveld). Het dccl van de rek dat afkomstig is van de 
mechanische belasting door de vccr, is in dc :ilhcclding niet gocd te zien, maar uit de berekening 
van de eigenkolommen blijkt dat de verplaatsing o p  x=L bij de stabiele modcs niet precies nul  is. 
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4. Modelvorming van de trommelrem 

In dit hoofdstuk wordt de thermo-elastische instabiliteit van de trommelrem onderzocht. In 
tegenstelling tot het eenvoudige één-dimensionale bandschuurmodel uit hoofdstuk 3, waarvoor een 
analytische beschouwing mogelijk is, leidt de complexitcit van de geometrie van de remtrommel en 
het wisselend contact tussen remschoenen (stator) cn remtrommel (rotor) tot een numerieke aanpak. 

In het vorig hoofdstuk is plausibel gemaakt dat massa-effecten geen doorslaggevende rol spelen ten 
aanzien van het instabiel gedrag. De achterliggende gedachte is dat mechanische trillingen veel 
sneller verlopen dan thcrmische vcrvormingcn en bovendien gecn dcmpende werking vertonen: 
massa-effecten en thermo-elastische effecten zijn dus ontkoppeld. Voor een eerste benadering van 
de thermo-elastische effecten is ook de inwendige demping (dilatatie-effect) te verwaarlozen. Dit is 
aannemelijk gemaakt aan de hand van ccn par;inictcrkeuze voor het bandschuurmodel die 
overeenkomt met fysische grootheden van de trommci. Door deze twee aannamen is de beschrij- 
ving aar. te duiden als quasi-statische ontkoppeldc thcrmo-elasticiteit. Het fysisch gedrag kan 
daardoor worden bcschrcven cloor een stelsel waaruit de verplaatsingen zijn gccliminecrd en waarin 
dus alleen temperaturen als vrijheidsgradcn overbli,jvcn: 17 - = A(t) i'f. - Inclicn de elcmenten van de 
matrix met de mechanische parametrische cxciíatic F -., (1) (normaal- en wri-jvingskracht tussen 
trommel en voering) ecn orde kleiner zijn d:in de &inenten van de stijlhcidsmatrix KZ2, 
dus I IF2] l 2  < I II'&I I?, kan de systeemmatrix A(t) ui t  vergcli,jking (3.4) wordcn benaderd als: 

-1 -1 -1 -1 

A(t) = - B - 11 K - 11 - B,, t,(t)[ I + K ?? F - 2  (t)] K 72 K - 2 1  

De matrices in het rechterlicl van deze vergelijking worden, met uitzondering van I, F (1) en F (t), 
opgesteld met het eindige clementenp:ikket MSC/Nastran. De data wordt uitgevoerd en vervolgcns 
samen met I, F (t) en F (t) in een Forírwn-piogi:imma verwerkt tot dc matrix A(t). Deze 
systeemmatrix heeft de interessante cigcnschap clat  de ti,jds;irh~inkclijkc coCfficiCntcn pcriodiek zijn, 
omdat de parametrische excitaties F (t) en F (t) snmcnhmgcn met de rotatie van de remtrommel, 
Na één omwenteling zijn F (t) en F (t) weir gelijk aan  h u n  oorspronkelijkc waarde. Door te 
veronderstellen dat de omwentclingssncihcid contant is, kan worden ingczicn dat A(t) pcriodiek 
is. Volgens de theorie van G. Floquet kan de stabiliteit van dit stelsel worden bepaald aan de hand 
van een eigenwaarde-onderzoek. Dit stabiliteitondei~ock is cvenccns geïmplementeerd in Fortran 
en resulteert in de karakteristieke exponenten of multiplicatoren van Floquct met bijbehorende 
modes. 

- - 1  - 7  

- -1 - 2  

-i -1 

-1 - 2  

4.1 Systeem besc hr ij vin g 

Voor de beschrijving van het systeem is het bclangrijk om te weten hoe hct initieel contact tussen 
remvoering en remtrommel er uitziet bi,j ccn rcmm;inocuvrc. Hiermcc houdt de lincarisatie van het 
contact verband. Dit bepaalt namcli.jk de pi;iaíscn w:iiir de parametrische excitaties aangrijpen. Het 
stabiliteitonderzoek wordt uitgevoerd voor ccn rcminanocuvrc met ecn kantcndrager: deze situatie 
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doet zich voor bij een koude rem wiiiirviin de voering op een warmt rerntrommcl is ingesleten. De 
remvoering heeft dan een krointestrnal die groter is dan die van de remtrommel. Hierdoor is het 
contact niet gelijkmatig verdeeld; alleen dc uiteinden van de voering maken contact met de 
remtrommel. In de berekening is vcronderstcld c h t  de contactvlakken aan CIC uiteinden van de 
voering ieder een boog van tien graden omspannen. Dczc kcuzc is gemaakt om ccn situatie te 
simuleren die door remspecialistcii nis "worst casc" wordt gezien. 
De veronderstelling dat alle gegencrccrdc warmte de trommel instroomt (zic hfdst. 1. Inleiding), 
maakt een thermisch model van de vocring overbodig: de voering is gemodellccrd met lineaire 
veren die alleen de mechanische eigenschappen representeren (zie ahcelding 7). 
Vanuit de trommel gezien is er een pcrioclick, intcrinittcrcnd contact met dezc vercn. 

Aannamen bij de modelvorming van dc Ironimcl: 

Therm i sch : 

- Er is een temperatuurgradicnt aanwcyig in drie richtingen. 
- Er vindt warmtetransport plaats cloor miclclcl v a n  geleiding en convectie. Straling is 

verwaarloosd, omdat deze p s  hij hogc tenipcr;iturcii mcrkhnx is. Dc in:itcri:i;ilparameters 
zijn gekozen bid kamcrtcm pern I ti tir. 

- De warmteaívoer naar de omgcving k i n  p1:i:itsvinden x i n  de buitenkant van de remtrom- 
mel door oppcrvlaktcconvectic. Er is gccn gclciding naar de n a a f .  
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- Er is geen thermische volumcbelasting aanwezig. 
- De thermische excitatie is ccn warmteflux in  het loopvlak van de trommcl ten gevolge van 

de wrijving. Het parametrisch deel is van belang en wordt op hct loopvlak aangebracht met 
lineaire veren die de voering representeren. 

- De omgevingstemperatuur is 20 "C. 

Mechanisch: 

- De bewegingsvrijhcid van de bevestigingsílcns is gcliccl onderdrukt, omdat de naaf als 

- Er is geen mechanische volumcbelasting. 
- In het loopvlak zijn normaal- en wri,jvingskrachtcn aanwczig. Beidc krachten wordt door 

vaste wereld wordt beschouwd. 

linea ire veren gerepresentccrd. 

4.2 MSC/Nastran 

Een zelf te schrijven DMAP (Direct Matrix Abstracticiri Program) is de meest algemene gcbruiks- 
vorm van MSC/Nastran (NAsa STructural ANalyscr, gcdistribuccrd door McNcal-Schwcndler). 
Deze werkwijze creëert voor de gebruiker cle gclcgcnhcid om ccn hoeveelheid matrixoperaties naar 
keuze uit te voeren, al dan niet i n  samenhans met een eindige elcmentcn-toepassing. Om de 
gebruiker te ontlasten van de noodzaak voor icdcr prohlccm zelf een oplossing te construeren, is 
door MSC/Nastran een aantal applicalics ontwikkeld i n  DMAP-omgcving voor st;intlaard eindige 
elementenberekeningen. Ze worden aangeduid als soliitioii-sequcnccs (SOL'S). 

Voor het thermo-elastisch problcem is cr geen soliition-sequcncc aanwezig. Toch is het niet nodig 
om zelf een complete analyse te implcmcntcrcn in DMAP. Dc modules SESTATTC (SOL101) en 
TRHEAT (SOL159) genereren namelijk de bcnociiglc data en kunnen met extra DMAP-statements 
gemodificeerd worden. In SOLI01 (statische structurele malysc) worden de matrices K en K 
met respectievelijk mechanische en thermkche sti,jfhcdcn (uitzettingscoC1'ficiCntcn) berekend voor 
de trommel en in SOL159 (transiëntc warmtcovcrdr;icht-~in~ilyse) worden de warmtccapacitcitsma- 
trix B en de warmtcoverdrachtmatrix K (geleiding cn convectie) opgesteld. Hei is mogclij k 
om ook de verdere afhandeling (lict bcpaicn de nionodromc matrix door numerieke integratie en 
het oplossen van het eigcnwaardcprohlccni) inct DMAP te rcaliscrcn, maar gcblckcn is dat de cpu- 
tijden hoog oplopen (alleen hct bepalen van CIC ci~enwnardcn kost al 26 u u r  cpu). Dit maakt de 
afbakening met betrekking tot het Nastran-gebruik duidelijk: de matrices die het fysisch gedrag van 
de trommel beschrijven, worden mct dit pakket (bij DAF annwezig op een VAX-3600) opgesteld. 
De verdere numerieke uitwerking wordt geïmplcmcníeerd in  Fortran en uitgevoerd op een Silicon- 
Graphics Personal Iris 4D35 werkstation (hctxlfdc cigcnwa;irclc-problccm heelt hier een doorloop- 
tijd van 23 minuten!). 

- 2 2  - 71 

- 11 - 1 1  

Voor elke analyse met het eindige clemcnienp;ikkct MSCINaslran moeten drie files worden 
aangemaakt. De executive control file (.ECF) opent iiitvocrfiles (file managcmcnt section FMS) en 
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bepaaIt de volgorde van bewerkingen en operatics (DMAP-statements), de case control file (.CCF) 
kiest belastingsituatie en randvoorwaarden en tenslotte zijn de modellcringgcgcvcns (geometrie, 
mesh en te selecteren randvoorwaarden) gespecificeerd in de hulkdata file (.BDF). 

De bulkdata file wordt met behulp van dc pre- en postprocessor Patran aangemaakt. Het computer- 
model (zie afbeelding 8) is opgebouwd ui t  576 knooppunten (GRIDS), onderling verbonden met 
252 volume-elementen CHEXA's (zeszijdige volumetrische elementen met acht knooppunten en 
geformiileerd met lineaire vormfuncties). Er is gekozen voor zcvcn elementen in  axiale richting, 36 
elementen in tangentïele richting en één element in diktcrichting. De temperatuurgradiënt in radiale 
richting wordt waarschijnlijk slecht hcnadcrd, maar hei instabiel gedrag komt er c1cs;iInicttcmin mee 
tot uiting. Door de analogic tussen thcrmodynamica en vaste stolmechanica (zie bijlage 2) kunnen 
de elementen voor beide solution-sequences worden gcbruikl. De elementen representeren bij de 
structurele analyse de mechanische en thermische sti.jfhcid en bij de thcrmische analyse de 
warmtegeleiding. Bij het thermisch modcl zi,jn 28s heatboiindary-clcmcntcn (CHBDY's) toege- 
voegd ten behoeve van de convectic a a n  de bui tenkin t  van dc remtrommel (met uitzondering van 
het oplegvlak bij de naaf). 

AJh. S Dc elerncntcni>er~~cleling van de remtrommel 

Voor de omgevingstemperatuur is een SPOINT (scalair punt zonder ruimtcco(irc1inaten) toege- 
voegd. De hernummering van de knooppunten ten hchoevc van ccn minimale handbreedte van de 
matrices, wordt uitgevoerd in Patran. De automatische hcrnummcring in  Nastran wordt onderdrukt 
om dezelfde externe knooppuntnummering voor bcidc analyses te behouden. Voor nomenclatuur- 
doeleinden worden de vrijheidsgraden opgcclccld is sets. In lict oplossingsproccs binnen MSC/Nas- 
tran worden vrijheidsgraden successicvcii,jk gcclini inccrtl cn cic matrices ovcrccn komstig gcpartitio- 
neerd. Uiteindelijk resteert de analysc-partitic en ciczc bevat de benodigde data. 
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4.3 Eigenmodes en karakteristieke expotietiteti vati Floquet 

Zoals in paragraaf 2.3 reeds is beschreven, bcvat de monodrome matrix C = @(T, O) met 
periodetijd T alle benodigde informatic ten aanzien de thcrmo-clastischc instabilitcit: de eigcnwaar- 
den (de karakteristieke exponenten of multiplicatoren van Floquct) en de eigenvcctoren. Voor het 
speciale geval dat systeemmatrix A(t) geen tijds;ilhankelijkc coëfficiëntcn bcvat, luidt de oplossing 
van 9( t ,  O) = A(t)@(t, - -  O): 

@(T, O) = exp(TA) = Uexp(T^)u-' ( 4 4  

Hierbij is gebruik gemaakt van spectrale ontbinding: A = UAU-' _ _ -  

Deze ontbinding lukt nict alti,jd. Het kan namelijk voorkomen dat de algcbraïschc multipliciteit van 
de eigenwaarden groter is dan de gcomctrischc miiltiplicitcit. Mct andere woordcn, er worden meer 
eigenwaarden dan eigcnvectorcn gevonden, md;it cic mocialc matrix geen volle rang heeft. De 
inverse van U kan dan niet bepaald worden. Dit euvel is op te lossen door gegcncraliseerde 
eigenkolommen toe te voegen in de modnlc matrix cn over te gaan op de Jorclanvorm in plaat-; van 
de spectraalvorm. Een anclcre optic is het bcpalcn van dc pseudo-inverse volgens de methode van 
Single Value Decomposition (SVD). Hier is echter gekozen voor numerieke integratie, omdat dit 
tevens bruikbaar is in het geval van een ti.iclsafliaiikclijkc systeemmatrix A(t) . 

T 

@(T, O) = I+ A(t) @(r, O)dt (4.3) 
O s 

Bij het probleem van de remtromtncl kan wordcn xingcnomen dat A(t) stuksgewijs tijdsinvariant 
is. Er wordt verondersteld dat iedcrc p;iramctrischc kracht en warmteflux tijdens tien graden 
verdraaiing van de trommel constant is en in één knooppunt nangri.jpt. Dit hctekent dat bij 
numerieke integratie de systeemmatrix niet ieclere integratiestap, maar slechts CCn keer per tien 
graden berekend hoeft te worden. Bii dc volgende tien graden win de rotatie worden (tangenticel 
gezien) de naastliggende knooppunten gecxcitccrd en moet de systeemmatrix opnieuw worden 
opgesteld en aansluitend daarop numeriek worclcn geintegrccrd. Door een handigc knooppunther- 
nummering op basis van rotatiesymmetrie is het echter mogcli.jk om van de integratie over de 
eerste tien graden gebruik te maken. Om uiteindclijk cic monodrome matrix (afbeelding over een 
omwenteling) te bepalen, moet er nicerdcrc malen worclcn hcrnummerd. Dit is toegelicht in bijlage 
3. Het resultaat luidt: 

T T  

36 
@(T, O) = ( P  @(-, O))36 - -  (4.4) 

waarbij P de permutaticm:itrix is die de hcrnummcring formccl beschrijft. Het grotc voordccl van 
een dergelijke aanpak is uiteraard een aanzienlijke vermindering van de rekentijd. Voor niet- 
samenvallende eigenwaarden komen de cigcnvcctorcn van P CD(-, O) ovcrccn met die van de 
monodrome matrix C. De karaktcristickc cxponcntcn van Floquct zi.in dan dc 36"' macht van de 
eigenwaarden van P a(-, O) . 

1 3 -  
36 - -  

T T  
36 - -  
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4.4 De resultaten 

Er is een aantal varianten van lict trommelrem-model geanalyseerd. In hoofdstuk drie kwam naar 
voren dat de stijfheid van de voering een bcl;ingri,jke rol speelt t.a.v. instabiel gedrag. Het feit dat 
deze parameter in  de prakti.jk binnen bcpaaldc grenzen kan worden gekozen, is aanleiding geweest 
om de voeringstijlheicl als de bclangri.jksie ontwerpvariabclc tc kiczen. Een andcre interessante 
ontwerpvariabele in de convcctic aiin de buitcnknnt van de trommel. Deze kan namelijk relatief 
eenvoudig verbeterd worden. De bijdrage van de huidige convectie aan de instahiliteiten is 
onderzocht door de situatie waarbij de convectie geblokkeerd is, te bestuderen. 

De volgende vier varianten zijn bekeken: 

(sta n cla ard) (s t  ijver) (s t i j  I) 

a, = 1s [W/Km’] a l l .  9 afh. 10 a l l .  1 1  

a, = O [ w / M ~ ~ ]  afb. 12 

standaard: 
stijver: 
stijf: 

k = 4e7 N/m (of E = 8.2Sc8 Nlm’ hij voeringdikte 10 mm) 
k = lei; N/m (of E = 2 .12~9  N/m‘ hij voeringdikte 10 mm) 
k = 4c8 N/m (of E = 8 . 2 8 ~ 9  N/in’ bij vocringdikte 10 mm) 

(met k de stijfheid van de discrctc ‘voering-vcrcn’ en E de bijhchorende E-modulus) 

T T  
36 

In afbeelding Oa zijn cle eigcnwaarden van P @(-, O) wecrgcgeven voor de standaard trommel- 
rem. 

- -  

1 

0.5 

- 
al 0 T> 

L .- 
._ c o  

.- E 
Ol 

-0.5 

- 1  

-1 -0.5 O 0.5 1 

reeel deel 

k = 4e7 N/m k = 4e7 N/m 

I 

-1 -0.5 O 0.5 1 

reeel deel 
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Door deze eigenwaarden tot de 36stc macht IC verhcfîcn, kunnen de karakteristieke exponenten van 
Floquet berekend worden; zie afbeelding 9h. Deze exponenten bli+jken allemaal erg dicht bij één te 
liggen. Het idee bestaat dat de verschillen kleiner zijn dan de numericke fouten, zodat helaas geen 
betrouwbare uitspraak gedaan kan worden of hct systeem nu stabiel is of niet. De verwachting 
bestaat dat de exponenten van Floquet in grocp.jcs van 36 samcnvallende exponenten erg dicht bij 
één liggen. Dit samenvallen wordt veroorzmkt door rotatiesymmctric. Voor elk tcmperatuurvcld 
dat met een bepaalde snelheid groeit, dan wel uitstuft ,  hestaan er 35 anclerc met dezelfde snelheid 
(deze velden zijn over 10" gedraaid). De corresponderende eigenwaarden van P @(-, 0) vallen 
niet samen en zijn in het complexe vlak repclmatig verdeeld over lo", hetgeen gocd zichtbaar is in 
afbeelding 9a. 

r T  
- 36 

In de numerieke uitvoer is dit echter niet gocd 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 6én liggen is te vcrklarcn door te hcdcnkcn dat de thermische 
processen die zich tijdens Cén remmanoeuvre zifspclcn, temperaturen kunnen latcn oplopen/ 
afkoelen met een factor van bijvoorbeclcl 0.1 tot 10. Als het remmen 30 omwentelingen duurt, 
betekent dit een exponent van Floquct van O. l l 'O  = 0.89 tot IO'"" = 1.12. 

0.997 I T  De absolute waarde van d c  eigenwaarden van P <I>(-, O) komen dan u i t  tussen 0.1"7'0 = 

tot = 1.0032. Dit hetckent dat cigcnw;i;irden van P <?(-, O) zich zullcn bevinden in een 
nauwe band rond de eenheidcirkel. 
De verschillen tussen de exponenten nemcn toe als CIC stijfheid van de vocring wordt vergroot. De 
eigenwaarden en de exponenten van Floquct yijn weergegeven in de aflxxldingcn 10 cn 11 voor 
twee varianten met een sti.jvere voering. 

36 I T  
36 

- -  

k = l e8  N/m 

-1 -0.5 O 0.5 1 

reeel deel 

k = l e8  N/m 

-1 -0.5 O 0.5 1 

reeel deel 

Afbeelding IOU en b Eigcnic uurdcn nu ?%y6 (1)  en karakierirlieke c.yponenten van Floquct Ir) bij ~ t i jvere  voering 
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k = 4e8 N/m 

-1 -0.5 O 0.5 1 

reeel deel 

k = 4e8 N/m 

I I I 

-1 -0.5 O 0.5 1 

reeel deel 

Afieelding l l a  en ti E ipni i  nnrden na TIî6 ( I )  en kur-akrerisrieke exponenten van Floquet (u) hij Atijve voering 

Er treden nu ook complex toegevoegde exponenten van Floquet op en CIC verschillen tussen de 
groepjes worden steeds groter. Er zijn n u  ook duitleli.jk instabiele exponenten zichtbaar, terwijl een 
aantal andere modes door de parametrische excitatie gestabiliseerd wordt. 
Duidelijk zichtbaar is het feit dat de cigenwaardcn niet meer in groepjes van 36 stuks op dezelfde 
straal met 10" afstand voorkomen, waardoor er geen 36-voudigc exponenten van Floquet ontstaan. 
Mogelijk wordt dit veroorzaakt, omdat bi.1 de hoge sli-jfhcid van de voering de mechanische 

parametrische excitatie F (t) zo groot woidt dnt de inversie in formule (3.21) niet meer vervangen 
mag worden door een reeksontwikkeling van de eerste orde (4.1). 

- L I  

Afbeelding 12 toont twee instabiele modes van het tempcratuurveld. Ze behoren beide tot de meest 
dominante multiplicator van Floquct in  het geval van hoge voeringstijfheid (k = le8 N/m) en het 
c geval van een zeer hoge voeringstijfheid (k = 4eB N/m). 

Bij de rem met stijve voering (k=leS N/m) is een hete band zichtbaar onder de vcrstijvingsring. 
Dit is een bekend fenomeen en wordt aangeduid als "BANDTNG". Door de relatief koude 
verstijving, kan de trommel lokaal niet uitzetten en wordt dus de gehele belasting op deze band 
geconcentreerd waardoor de temperatuur ter plaatse nog meer toeneemt. 

De rem met zeer stijve remvoering (k=4cS Nim) hceít een instabieic karakteristieke cxponent met 
een temperatuurveld dat duidelijk de vorming van hete plekken laat zien; in de literatuur wordt dit 
aangeduid als "HOT SPOTS". De energie in de band onder de verstijvingsring gaat nu  ook in 
tangentiële richting lokaliscren, omdat een lokale tcmpcr~ituurverhoging onmiddeiijk leidt tot een 
forse verhoging van de warinteinput ter plaatse. Deze verhoging IS dermate groot dat de geleiding 
in tangentiële richting niet meer i n  staat is de warmtc-verschillen snel gcnoeg te vereffenen. 
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Tenslotte is een onderzoek uitgevoerd om de invloed van koeling aan de buitenzijde van de 
trommel te bestuderen. De convectie-coefficient a, is daartoe op nul gezet cn de berekcning mct 
voeringstijfheid k = le8 N/m is opnieuw uitgevoerd. De eigenwaarden en dc exponenten van 
Floquet zijn gerepresenteerd in atheelding 13. 

k = le8 N/m 

- 1  -0.5 O 0.5 1 

reeel deel 

k = le8 N/m 

I I I 

-1 -0.5 O 0.5 1 

reeel deel 

Afieelding 13a en O Eigencvaardm na Tl?h (ì) en karakferrcfickc. enp van Fíoqitcf (r)  l i j  L$îivere voering zonder coni~ecîie 

Vergelijken we de resultaten met aflxelding 10 dan kunnen we concluderen dat de afkoeling aan 
de buitenzijde van de remtrommel nauwelijks een oplossing biedt. Dit bevestigt de conclusie die in 
hoofdstuk 3 met behulp van het één-dimensionaal model reeds getrokken was. 
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5. Conclusies 

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken wordcn: 

- Het thermo-elastisch fenomeen dat zich mogclijk in  een trommelrem afspeelt kan goed 
geïllustreerd wordcn aan de hand van een éhdimensionaal model van een staafje dat aan 
één zijde opgewarmd wordt cloor een wrijvingsproces. 

- Voor dit ééndimensionaal model kan een analytische oplossing gegeven worden. De 
bijdrage van de verschillende trommelremparameters kan met dit model ingeschat worden. 
Er kan analytisch een stabiliteitcritcrium afgeleid worden. 

- Het is mogelijk om delen van de systeemmatrix in afzonderlijke MSC/Nastran runs op te 
stellen en uit te voeren naar ecn nabewcrkingsprogramma waarin de thermo-elastische 
koppeling wordt meegenomen. 

- De parametrische excitatie is in principe tijc1s:ilhankelijk door hct draaien van de trommel 
t.o.v. de excitatie. Door gebruik te makcn van de periodiciteit kan het stabiliteitonderzoek 
met de theorie van Floquet uiigcvocrd worden. 

- Het integraticproces om de monoclronic matrix voor G n  omwcnlcling te berekenen kan 
aanzienlijk verkort worden door gebruik te makcn van cle rotatiesymmctrie. De integratie 
over één omwenteling kan dan vervangen worden door een intcgratie over een segment en 
een aantal hernumrncring-operaties. 

- Er kan geen betrouwbare uitspraak wordcn gcdaan over de huidige trommelrem. De 
afstanden tussen de exponenten van Floquet en één zijn kleiner dan de numerieke 
nauwkeurigheid, zodat er geen significant instabiele exponenten aangeduid kunnen worden. 

- Bij de voering die veel stijver is clan de huidige voering is wel instabiel gedrag aange- 
toond. Eerst trecdt lokdisering i n  axiale richting op ("banding"). Bij verdcre verhoging van 
de stijfheid treedt bovendien cen 1ok;ilisering in tangentiële richting op, zodat "hotspots" 
ontstaan. 

- De afvoer van warmte aan de buitenkant hcert bi.j de standaard trommclrcm nauwelijks 
invloed op de stabiliteit van het thcrmo-elastisch proces. Het effect van extra koeling is 
niet onderzocht, maar het is aannemelijk dat het geen efficicnte manicr is om de instabili- 
teiten te voorkomen. 

- Het is verstandig om een voering toe te passen niet een lage stijfhcid. Wcllicht is het ook 
mogelijk om de flexibiliteit vxi dc remschoen te verhogen. 
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6. Aanbevelingen 

- Probeer een goede fysische interpretatie te vinden van de eigenvectoren. 

- Ga na in welke mate de nauwkeurigheid van de berekeningen verbetert door de invcrsie in 
(3.21) niet te benaderen met de afgekapte reeksontwikkeling zoals in (4.1), maar door 
exacte berekening. 

- Voer de nauwkeurigheid van de exponenten op door langer te integreren en dan pas het 
eigenwaardeprobleem op te lossen. 

- Ga na wat de nauwkeurigheid is bij de standaard trommelrem. 

- Ga na of de nauwkeurigheid verbetert cloor lict eigenwaardeprobleem rond een spil te 
formuleren. 

- Onderzoek het effect van extra koeling aan de buitenzijde, de contactgeometric tussen 
voering en trommel en bestudeer de invloed van de andere materiaalparameters van de 
trommel. 
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Notitie voor een warmtegeleidiiigsprohleeni 

door J. Boersma 

Bijlage 1 

Probleenistelling 

E. Jaiisen (student W) is bij zijn afstudeeropdracht gestuit op het volgciide warintegeleidiiigsprobleein: 

Hierin staat 6 = +(x, t) voor de teinpcratuur. 

Voor de eenduidige oplosbaarheid is aaii (i) nog toe te vocgeii dc begiiivoorwaarde 6 ( ~ ,  O) = @(x), 
OsxsL. 

Het probleein (1) is te behaiidelen inet de iiietliode van  separatie van variabelcii. 

Substitueer WX, t) = F(x)G(t), d a n  volgt dat F(x) oplosssiiig is van liet probleein 

F"(x) + hF(x) = O, O < x < L, 
L 

(2)  F/(o) = c,F(o), F/(L) = c$(t)dt, 
O 

waarin h de (nog onbekende) separatiecoiistaiite is. Voor G(t) viiidcii we de vergelijking 

(3) G'(t) + h@t) = O, met oplossing G(t) = ConSt.eXp(-hKt) 

Het probleem (2) is een ei6.e7?1"nnrde~)roblee,n inct eigeiiwaíiidcii h e11 cigciifuiicties F(x) O. Dit 

eigenwaardeprobleein is niet zelf-gcadjuiigeerd, zodat dc stmdníird tlieoric (rccle eigciiwaíirden, orthogonale 

eigeiifuiicties) niet van toepassing is. 

We geven eerst een saineiivattiiig van dc  gevoiideii rcsiiltaícii eii daíiriia de afleiding van deze resultaten. 

Opm. De betekenis van de symbolen in de bi,jlagen k m  afwi,jken van de symbolenlijst 



Resultaten 

Het eigeiiwaardeprobleeln (2) her.ft aftelbaar veel eigemworden A,,,, in = O, 1, 2, ... die alle reëel zij11 ei1 te 

rangschikken volgeiis 

(4) ho < h, < h, < .... < ?LID < .... 

De eigenwaarden hl,, liggeii iii de volgeiide iiitcrvalleii: 

m 2 x 2 / ~ 2  < hm < (m+î)’n2/L’, m = i, 2, 3,  ... 
als P(L) < o, 

als P(L) > o 

o < ho < $/L’ 
(5) ho = o als P(L) = o, 

-c, < ho < o 

hierin staat de notatie P(L) voor 

1 
2 

P(L) = -c1c,L2 + c,L - c1 (6) 

5 O zijn te veríaleii iii L = Lo, waariii Lo gegeveii wordt door - 2 
De ongelijkheden P(L) 

(-1 + \i1 + 2c,7/c2 ) 
(7) Lo = 

De bij hm behorende eigenfunctie F,,,(x) wordt gcgcveii door 

F,(x) = cos(&x) + c1 , m = l , 2 , 3  ,... /c 

{ 1 + clx als P(L) = o ,  
I I 

De eigenwaarden hm wordeii gevoiidcii als de wortcls viiii zen traiiscedeiite vergclijkiiig. Schrijf A,, = u,,’/L*, 
dan zijl1 u = u0 ( inits P(L)<O ) eii u = q],, iii = 1, 7, 3, ..., de «l)volgeiide posiiticve wortels van de 

vergelijking 

- 1 - cosa (a’ + c,L2)sina - c,Lc~cosa + c,clL ’ = o  
(L 

(9) 

hierbij is inx < a,, < (in+1)5~. 



Indien P(L) > O, is u. = ipo zuiver iiiiagiiiair en p = fi, is de enige positieve wortel van de vergelijking 

hierbij is O < po < Lfc,. 

Bij gegeven c1, c2 en L, zijn de wortels a,,, en po van de vergclijkiiigcii (9) en (10) eenvoudig numeriek te 

bepalen. 

Voor het warintegeleidi~igsprobleein (1) vinden wc n u  de oplossing 

waarin de coëfficiënten C,, bepaald worden door dc hcgiiiwaardc I?(x, o) = @(X) oftewel door 

m 

q x ,  t) = CmFm(X) o s: x 5 L. 
m = O  

Uit (li) volgen drie mogelijkhctlcii voor liet gcdrag van f)(x7 t) voor t -+ co: 

i> 

ii) 
iii) AIS P(L) > O is A, < O, waarna volgt dat O(X, t) expolientieel groeit voor t -+ volgens 

Als P(L) < O is A,,, > O voor ni = O, 1, 2, ..., zodat t)(x, t) + O voor t - 03. 

Als P(L) = O is A,, zodat e(x, t) + C,F,(x) als t + (stationaire oplossing). 

q x 7  t) = O(exp(-A,Kt)) (iiistabiele niodc). 



Afleiding van de resiiltateii 

Mogelijke eigenwaarde h = O 

Voor h = O gaat de DV (2) over in F”(x) = O, inct algeineiie oplossing F(x) = A t Bx. Opleggen van de 

randvoorwaarden (2) leidt tot een stelsel van twee lioiiiogerie vergclijkiiigeii 

1 c2LA + (-c?L’ - l)B O I 2 -  
Dit stelsel heeft een niet-triviale oplossing indien 

1 
2 

= -c,c,L2 + c,L - c1 = P(L) = o 

De vergelijking P(L) = O liecft één 

Conclusie Voor P(L) = O, oftewel L = Lo, heeft het problcciii (2) een eigenwaarde A,, met bijbehoren- 

de eigenfunctie F(x) = 1 + c,x. 

Transcedente vergelijking voor de eigeiiwaardeii h f O 

Schrijf in (2) h = a’/L’, daii lieeft de DV de algemene oplossing 

ux ux F(x) = ACOS(-) + Bsin(-) 
L L 

Opleggen van de randvoorwaarden (2) leidt tot liet volgende stclscl Iioinogeiie vergelijkingen: 

Q - -B 
L 

= o 

U c,L 
+ ( --COSU + A( 1 -cûs~n))B = O 

L a 

Dit stelsel heeft een niet-triviale 

Uitwerking van de determinant eii 

oplossing diiii en slcchis daii als de coëfficikiiteiiinatrix gelijk aan O is. 

verinciiigvuldigiiig inct L’ leidt tot de trrrnscedente vergelijking 

1 - COSQ 
(12) D(u) := (a’ + c,L’)sina - c,Lacostr + c,c7L3 = o  

U 

Deze vergelijking heeft in elk geval de wortel CL = O (die verder niet interessant is). 

Voorts geldt: Als  a = a,, wortrl is van (12), daii zi.jii ook a = -a,,, cn CY. = ?a, (toegevoegd complexe van 

u,,,) wortels van (12). 



Het is daarom voldoeiide te zoeken iiaar wortels vaii (12) iii liet eerste kwadrant Re u 2 O, Titi u 2 O, van het 

complexe u-vlak. 

Opmerking. Bij u = ?un, behoort dezelïde eigenwaarde h = u,,,2/ L'. 

Mogelijke positieve wortels van de vergelijkiiig (12) 

Uitgaande (12) beyaieii we de fiiiictiewaardeii 

2C,C2L3 
D(2mn) = -c1L(2m7c) i O ,  D((2m+l)x) = c,L(2m+l)x + > o,  

(2m +l)n 

1 D'(0) = c,L' - c,L + -c,c?L' LP(L), 
2 

waarin m geheel eii > O is. Merk op dat voor spn D(in?r) = (-l)"'-' i11 = 1, 2, 3, ... 
Met gebruik van de tussenwaardestelliiig koincii wc 101 dc vcilgciidc 

Conclusie Voor 1x1 = 1, 2, 3, ... hceft dc vcrgclijkiiig (12) teiiiiiiiiste ééii wortcl i i i  lict iiitcrval 

(mn, (in+l)x); voor P(L) < O Iicclt de vcrgclijkiiig (12) tciiiiiiiiste ééii wortcl i n  het iiiterval 

(O, 71). 

N.B. Naderhand zal blijkeii dat "teiiiiiiiisíe 6611" kaii wordcri vïrvaiigcii door precies 6611. 

Mogelijk zuiver iniagilaire wortels vaii de vei-geli<jkiiig (12) 

Schrijf in (12) a = ip, dan gaat deze vergelijking over iii 

,coshp -1 (13) H(f3) := (P'-c,L')sinh@ + c,Lficoshfi - c,clL = o  
@ 

We onderzoeken het teken van H(CJ,) voot fi 2 O. Herscliiijï H(P) als 

c,L C,CIL 

B B 
H(f3) = (p2-c2L2)(sinhp + -cosh@) + -, 

dan is duidelijk dat H(P) > O voor p > Lfc,. Voorts is H(O) = O cii 

1 
2 

"(0) = -c,L' + c,L - -c,c?L' = -LP(L) 

Met de  tusseiiwaardestclliiig volgt dat de vcrgclijkiiig (13) tcwiiiiiistc 6611 wortel liceíi in  liet iiitcnal 

(O, LJc,), iiidieii P(L) > O is. 

cc 

Oiitwikkel vervolgeiis de fuiictic H@), gegcveii door  (13), iii ccii iiiaclitreeks H(F) = akP'k+l, 
k-(I 



met coëfficiënten gegeven door 

1 a, = c,L - c,L2 --c,c2L3 = -L~(L) ,  
2 

c,c2L l3 - c,L 
(2k)!a, = 2k + c,L - A 

2 k + l  (2k+1)(2k+2) 

Uit de laatste regel blijkt dat de rij {(2k)! al,} monotoon toeiieinciid en niet begrensd is. We oiiderscheiden 

nu twee gevallen. 

lo P(L)rO Dan is a,, 2 O, en vervolgens a h  > O voor k = 1, 2, 3, ... . Er geldt iiu H(f3) > O 

voor 6 > O, zodat de vergelijkiiig (13) gccii positieve wortels heeft. 

2O P(L) > o Dan is :io < O, ei\ er is wivolgciis een gehele iiidcx II 5 1, zodanig dat ak s O voor 

k = O, 1, ..., 11-1, en ah > O voor k = 11, i i + l ,  ... . Herschrijf nu de vergelijking H(P,) 

= O als H,(P) = H2(P), waarin de fuiicticx Hl@) en HI@) worden gegeven door 

Op het iiitcrval p t O is de fuiictic H,(p) positief eii itioiiotooii dalend vaii (voor 

p = O) naar O (voor (3 = m). Dc grafickcii viìii de fuiicties H,(@ en H@) hebben 

precies één siiijpiiiit, zodat dc vcrgelijkiiig H(P) precies Céii positicvc wortcl lieert. 

Conclusie Voor P(L) 5 O heefí de vergelijking (13) gecii niivere imaginaire wortels (behalve de 

triviale wortel u = O). Voor P(L) > I) liceit de vergclijkiiig (12) twee zuiver imaginaire 

worteis u = IC ipO inet O < po < LJC? 

Opmerking Met u = ?i& correspoiideert dezciïdc eigeliwaarde h = -f3,,?/L2 = ho, inct -c,cho<O. 

Toepassing van liet argument-principe 

De vergelijking (12) zou complexe wortels (i.c. nict recel cii zuiver iinagiiiair) kunnen hebben. We 

onderzoeken de mogelijkheid van coiiiplcxe wortcls iiict gchruik vaii het arguiiieiit-l>riiicil>e, toegepast op de 

functie D(u) uit (12). 

De functie D(u) is een gehele functie, atialytisch iii hct  lick coiiiplrxe ct-vlak. De functie D(a) heeft daarom 

hoogstens aftelbaar veel iiulpiiiiteii. Volgeris lict argiiiiiciit-l>riiicipe wordt lict aantal nulpunten van D(u) 

binnen een gesloten kroiiime r in het a-vlak, gcgcvcii dooi 



Hierin is [arg D(a)], de toename vaii arg D(«) als a C C n  keer de kroiiiiile r in  positieve richting doorloopt. 

In (14) is een eventueel meervoudig i iulpii i it  zo vaak te tellen als de inultipliciteit bedraagt. 

Voor r neinen we de contour C,,, (in = 1, 2, 3, ...), bestaaiide uit de rechten Re a = nm eii Re a = (in+l)x, 

eii afgesloten door de lijkstukken van inn c iN naar (ni+l)x I iN, niet N - CQ. Daarnaast voeren we in de 

contour Co bestaande uit de rechten Re CI = TC en Re CL = -x, eii afgesloten door de lijnstukken van -?c 1: iN, 

inet N -+ w. We bepalen nu dc toename van arg D(a), als cx de contouren C,,, en Co iin positieve richting 

doorloopt. 

Uitgaande van de  voorstelling (12) van D(cr) vinden we dat 

1.  3 1 .  7 D(a) - -ia-e'", als Im cx - +wo; D(a)  = --lax'" ais Im CI - -03 
3 2 I 

Daaruit volgt gemakkelijk dat 

arg D(Cl + i a )  - arg D(E1 + i=) = -E 1 + t $2 

arg B(5, - ia) - arg D(&, - ix) = t _ c  g 2  

Iii het bijzonder is dan 

arg D(mn + im) - arg D((m+i)?r + i=) = n ,  
arg D((m+l)?r - im) - arg D(mx - ix)  = 71, 

arg D(-n + i a )  - arg D(n + im) = 2?r, 
arg D(n - i a )  - arg D(-?r - i a )  = 2?r, 

Beschouw vervolgeiis D(a) langs de rechte Re CL = nix, 111 = 1,2,3, ... . Schrijf CI = nix + i,], i1 E 91, dan is 

I - (-1)"cûshq D(mz + iq) = [(mn + + c,L7](-l)"'isinliq - c,L(mn + iq)(- l )"coshq + c1c,L3 
m z  + iq 

Hieruit is eenvoudig af te Ieidcii dat 

Merk op dat sgn Re D(mn + irl) = (-1y-I; dit bctckciit dat de baan van D(mx + ill), -m < q < CQ, Ò f  geheel 

rechts (m oneven), Ò f  gehccl links (in eveii) vaii de iinaginairc as ligt. Voorts is 

Y 
s5 __. als 11 --e=, Im D(mn + iq) 

Re D(mz + iq) 2mn 

zodat de richting vaii O naar D(nin+iq) evenwijdig iiiiii  dc iiiiagiiiairc as wordt i n  de liiiiict voor q - ? CQ. 

Met behulp van deze gegevciis is de b a a n  viii i  D(iii;r + iq), -x < 11 < = geinakkclijk te sclictseii. 



We veronderstellen nu twee gevallen: 

1" m oneven Dan is D(nin) > O en arg D(inn) = O te nemen, wíiariia volgt 

n n arg D(mn + iw) = - 7  arg D(mn - iw) = --7 

arg D(mn + ia) - arg D(mn - iw) = n 
2 2 

2" in even fran is D(inn) < O en arg D(inx) = n te neiiicii, waarna volgt 

3n n, 
2 2 

arg D(mx + iw) = -, arg D(mn - ioo) = - 7  

arg D(mn + ia) - arg D(mn - b) = 3c 

De toename van arg D(a) langs de rechte Rc a = iiin, iii opwaartse richtiiig doorlopen, is in beide gevallen 

gelijk aan n. Op dezelfde wijze wordt aaiigetooiid díit 

arg D(-n + iw) - arg D(-n: - iw) = -?r 

We bepalen IIU [arg D(a)] 
wat de toename is van arg D(a) bij doorlopen víin iict bctrcfli.iide gedcclte van C , ,  Co i i i  de pijlrichting. 

ei1 [arg D(a)Ic- . Iii  de iiavolgeiide figuren is naast de pijlcri aangegeven 
cm 

O -x  



Uit de figuren is af te lezen dat 

1 1 N(C,) = -[q D(cr)], = -(n + n - n + n) = 1, 
2n n' 2n 

1 1 
N(C,,) = -[arg D(a)]  = -(n + 2n + n + 2n) = 3 

2n co 2n 

Conclusie Voor in = 1, 2, 3, ..., liexft de fuiictic D(u) 6611 iiiilpuiit iii de strook iiix c Rc cx < (m+l)x. 

De fiiiictie D(a) lieeft drie iiiilpiiiiteii iii de strook -n < Re Q < n. 

Eiiidresiiltaat voor de wortels vaii de vergeli,jkiiig (12) 

Voor m = 1, 2, 3, ..., heeft de vergelijkiiig (12) tciiiiiiiiste k i i  (rede) wortcl iii het iiiterval (iiix, (in+l)n), ei1 

één wortel iii de strook itin < Re u < (iii+l)n. Verder Iiccíi de vergclijkiiig (12) precics 6611 wortel ct = a, 
met m n  c a, < (m+l)n. De vergelijkiiig (12) hccft drie wortels iii de  strook -x < Re a < n. Iiidieti P(L) < O, 

is er tenminste één wortel i i i  het iiiterval (O, x), cti ook (op grotid vaii syiiiiietric) tciiiiiiiisíe Eéii wortcl iii 

het iiiterval (a, O); daarnaast is a = O wortel viìi i  (17). Daaruit volgt dat iii het geval P(L) < O, de 

vergelijking (12) precies 6611 wortel c1 = cxo heeft tiiet O < (L" < n. 

Indien P(L) = O, is u = O dricvoiidige wortel vaii (12) cti cr zijii gceii verdere wortels iii de strook 

-x < Re a c x. 
Indien P(L) > O, heeft de vergelijkiiig (12) de drie wortcls a = O, CL = ?ip0 i n  de strook -n < Re cx < x; 

hierbij is fi = po de unieke positieve wortel vaii (13). 



Addeiidiini: Geadjungeerde eigeiiwaai-dept-~bleerii 

Vervang i n  (2) d e  notatie F door f, daii ontstaat liet eigeiiwaardci)robleeiii 

f q x )  + hf(x) = o, 
f’(0) = c,I(O), 

o < x < L, 

f/(L) = c2 I(gC1E. i (15) 

De eigenwaarden worden gegeven door h = h,,,, ni = O, 1, 2, ..., le raiigscliikkeii volgctis (4) en (5 ) ,  inet 

bijbehorende eigeiifuicties f,,,(x) gegeveil in  (8). 

Door partiële integratie en inet gebruik vaii de raiidvoorwaardeii (15) leidcii we af dat 

Op grond van dit resultaat foriiiulcreii we liet volgende gcudj,íngeel-dc clgeniYotrrdeI~rohIee/n: 

g q x )  + hg(x) = -c,g(L), 
&(O) = c,g(O), 

o < x < L, 
$(L) = o (17) 

We zullen n u  de eigenwaarden eii eigenfuncties v a n  liet geadjiiiigeerde problceiii (17) bcpalcii. 

We ondemoeken eerst of h = O eigenwaiirdc kan 7ijn. Voor h = O liccti de DV (17) de algeineiie oplossing 

1 g(X) = --$&L)(L - x)’ + A + BX 

Na substitutie van x = L volgt p(L) = A + BL, cii de  iìlgt~iiiciic oplossing giìíit over in 

1 (1s) g(X) = -2~2(A + BL)(L - x)’ + A + BX 

Hierin is B = O op groiid van de randvoorwaarde g ’(L) = O. 

Opleggen van de randvoorwaarde g ’(O) = c,g(O) leidt tot dc vcrgclijkiiig 

1 c,AL = c,[--c,AL’ + Al: 
2 -  

welke slechts een oplossing A # O heeft inits 

1 -c C L Z  + c2L - c1 = P(L) = o 
1 2  

Coiicliisie Voor P(L) = O, oltcwcl voor L = Lo, Iiccft liet proldccin (17) ceii eigciiwaarde ho met 

bijbehorciide eigeiifiìnclic, 

i 
! 



Voor h * O wordt de oplossiiig vaii de DV (17) oiider de raiidvoorwaarde g '(L) = O gegevcii door 

waarin A een willekeurige coiistaiite is. Siibstitiicer x = L iii  (2O), daii volgt 

wnarna de oplossing (20) kaii wordeii herschrcvcii a l s  

1 1 - 1 -cos(&(L-x)) 
h (21) g(x> = 4- h +C2 

met een gewijzigde constaiite A (:= Alh). 

Opleggen van de resterende raiidvooiwaarde g '(O) = c,g(O) u i t  (17) leidt tot de vergelijkiiig 

I sin(JAL) - 1 - i -cos(fiL) (22) A - ciA[- 
+cz h \/h 

Deze vergelijking heeft d e  oplossiiig A ;c O iiiits h wortcl is vaii de lmiisccdenie vergelijking 

oftewel 

Na substitutie van h = CL' / L' gaat (23) over iii dc ccrstc traiisccdciite vergelijkiiig (12) behoreiide bij het 

eigenwaardeprobleem (15). Dit betekcrit da t  de cigciiwaardcii vaii iict gcíidjuiigecrdc cigciiwaardeprobleem 

(17) dezelfde zijn als die van probleeiii (15). 

, 
Coiiclusie De eigeiiwaardcii vaii het geadjuiigccrde problceiii (17) wordeii gegeveii door h = A,,, inet 

in = 0,1,2, ..., te raiigschikkeii volgciis (4) cii (9, iiict bijbehoreiidc cigeiifuiictiïs g,,,(x) 

gegeven door (zie (21)) 

Indien P(L) = O, is ho = O eigenwaarde eii de eigeiifuiicíic (24) gaat over iii (19). 

De eigeiifuiicties {fz,,(x)} vaii het probleeiii (15) cii dc cigciiliiiictics {g,,,(x)} ví i i i  hct problccin (17) vorineii 

eeii biortliogonnal stelsel iii de 7iii dat 



Dit resultaat is eenvoudig te verifiëren inet behulp van (16): 

I1 I1 
-hm(fm, g,) = ( f m  > c,,) = (f,,,, gn + c2gn(L)) = gn>> 

zodat (fl,l, g,) = O wegens A, * A,,l. 

Voor m = n kan het scalair product (fn, g,,) direct worden berekciid: 

I 

1 - cos(\/', (L-x)) 
Idx = p s ( \ l i i n . )  + c1 sin(/', x) I[--- 1 - 

L 

O Jhn An+'? 'n 

Dit resultaat kan weer gerangschikt wordcii als 

cos(\/hn L) - 1 + '̂ L2 

An? 
1 Ĵ L - s i n ( K L )  2 

+ ci + -( 1 -c,L) 

h1J^ 2 

in het geval van P(L) = O, is er een eigenwaarde ho = O. Door een Iiiiiieíovergaiig h, - O in (27) volgt 

+ - -L)- + -(i -C1L)- L Z  + c1- = -(I +.LIL) - -L3 1 - -c,L 1 4  
L 4  L 1 L c1 1 L 2  1 

c2 c, 2 2  2 (i 24 c2 2 6 24 (28) 1, = (fa, go) = - 

zoals ook te verifiëren is door directe bcrekciiing van 

L L 
ff,(x)g,(x)dx = J( 1 +cix)[- 1 1  - -(L-x)']dx 

C' 2 
O O 

De voorgaande resultaten zijn van bclaiig voor dc bcpaliiig van dc cocïlicicnteii C,,, in de ontwikkeling (11) 

voor de temperatuur û(x, t). Deze coëlficiëntcn wordcii vasígclcgd door de beginvoorwaarde 6(x,O) = @(x), 

welke leidt tot 

m 

@(x) = c,llfl~(x)~ o 5 x 5 L. 
in=O 



Venneiiigvuldig met g,,(x) en iiitegrcer over [O, LI, daii volgt iiict gchriiik vaii (25) 

1- 
(29) Cn = -p(x)gn(x)dx, 1 

I n  O 

waarin I,, wordt gegeveii door (27). 

Speciaal iii het geval van P(L) = O, bcstaat een síatioiiaire opiossiiig 

coëfficiëiit Co gegeveii door 

= Coîo(x) = Co ( l tc ,x)  inet 

L I_ 
1 1  

(30) co = - @(x)g,(x)dx = - q x ) [ -  - -(L-X)7]dx 'i' c2 2 Io '1 o Io o 

waarin I, gegegeven wordt door (28). 



Forniulering van ééiidimeiisioiiale eleiiieiiteii voor liet hniidscliiiiii-niodel Bijlage 2 

Het thermo-elastisch inateriaalgedrag wordt door Ncuiiiaiiii-Duhaincl beschreven: 

1 +Y Y 
E.. = = -cr. + (ui? - -trcr)ô.. 

E I J  E " (1) '1 

De iokaie vergeiijking voor behoud van energie luidt: 

aET, . 
(1 -2Y) 

hV2Q - p c 6  - -tre = -Q (2) 

Aangenomen wordt dat in de staaf vaii hei baiidscliuurinodel een ééndiinensioiiale spaiiiiiiigsituatie optreedt. 
Dan geldt er voor de rek en spanning in de lengte-richting: 

- 0, - U,, = - + (~6. 
E 

dus CT = EU,, - CLEI? (3) 

De wet van behoud van iiiipuls (2.4) gaat bij afwezigheid vaii iiicchaiiische voluiiicbelastiiig en verwaarlo- 
zing van de traagheidsterincii over i n  de cveiiwiclitsvergclijkiiig: 

Dit is de evenwichtsbeschrijviiig van ecii iiifiniteciiiiaíil blokje. Voor de beschrijving vaii de gehele staaf 
dient gesommeerd te worden over het volunic. Na iiitcgratie over lict voluiiie is de globale evenwichts- 
vergelijking opgesteld. Oindat de integrand voor de exacte oplossing nul is, mag deze inrt een willckcurige 
functie worden gewogen. 

L 

AE w ( u , ~  - UI?,,)~X = O 
(5) x s =O 

Na partiële integratie Iiiidt de zwakke foriiiulcriiig van de evciiwiclitsvergclijkiiig: 
L L 

Volgens de methode van Galerkiii wordt i in het tciiipcríitnur- en het vcrplaatsiiigvcld stiiksgewijs lineair 
benaderd en ook de weging vindt plaats iiict d e l e  liiicaire iiitcrpc'laticfLiiictics. Deze interpolatie- cq. 
weegfuncties luiden: 

De evenwichtsvergelijkiiig luidt mi: 



De energievergelijkiiig wordt: 

íxAE 
2 
- 

L 
)wi$dx + íxAET, wu,Xdx = A ~ , W O , ~  I Ah, w,xO,Xdx + (Apc + 2u2AET0- i X=O 

L L 

X = o  
s X=O s 1 -2Y (9) 
X-0 

1 

-1 

o 
o 
o 

Weging en iiiterpolatie t.a.v. de wariritegeieidiiig in  de staaf vindt plaats inct de gegeven lineaire functies. 
Om een diagonaalstruchiiir van de wariiitccapaciteitsiiiatrix tc krijgcii wordt siibdoinciiicoilocatie toegepast 
(lumped mass methode): 

(10) y(x> = (""x)) met 

Dit geeft 

L "  L "  
2 2 

L "  L "  
2 2 

w,(x)=l voor O<x<- ; w,(x)=O voor - < x < L e  

WL 4x1 wLa(x)=O voor O<x<-  ; wL.(x)=l voor - < x < L "  

o 
o 
o 
1 

-1 

ff + (- oCAL + ~'T,AEL e 
2 (11) 

' R '  

o 
e =  o 

o 
\-ku( L)) 

- 

Voor warmteoverdracht door convectie gcldt: 

AE 
L e  
- 

(12) q = -aCA(6 - Om) 

o -1 2 -1 

o 0 - 1  2 

Het bandschuurmadel 

Het bandschuurmodel (vier elementen, zie hooí'dstuk drie) bevat 10 vrijheidsgradcn, namelijk 5 
knooppuntverplaatsingen en vijf knooppunttem]~cratiiren. Als randvoorwaarden zi.in aanwezig: 

- u(x=O) = o 
- N(x=L) = -ku(L) dynamische randvoorwaarde voor evenwichtsvergelijking, 

- q(X=L) = -A/lVku(L) 

- q(x=O) = -u~(iY(x=O)-iYm) 

kinematische randvoorwaarde voor evenwichtsvergclijking. 

paramctrisch deel van de mcchanische belasting. 
dynamischc ranclvoorwaarde voor encrgievcrgelijking, 
parametrisch ciccl van warmteinput. 
dynamische randvooiwaarde voor cncrgievergclij king. 
(convectie) 

Na assemblage luiden de gediscretiseerdc evenwichtsvcrgc1i.i king (1 3) en energicvergelij king (14): 

1 - 1  o o I -1 2 -1 o 

1 0  o o -1 

1 

o 
-1 

o 
o 

o 
1 

o 
-1 

O 

O 

o 
1 

o 
-1 



-1 
"L e 

LO 
1 +- 

-1 2 

O -1 

O 0  

O 0  

-1 o 
2 -1 

-1 2 

o -1 
L J 

met ri = %pcALe + CX'T&EL' en r2 = %aAET, 

MSC/Nastran 

De matrices, opgesteld door MSC/Nastraii, vertoiieii verschillcii iiiet de eigen foriiiuleriiig. Voor het 
modelleren van het baiidscliiiuriiiodel is gekoxii voor vier ROD-clcitieiitcii (ééiidiineiisioiiale staafeleinen- 
ten). In solutioii sequence sollol  (striictiirclc analyse) gciicreert MSC/Nastraii de stijf-heidsinntrix. Als 
excitatie zijn krachten eii teiiipcratiircii aaiiweyig. AIS vcrpíaatsiiigeii 7ijii aaiiwe7ig: u7% = (uloM) ulool uIom 
ulOo3 ulOo4 ). De temperaturcii worden iii de kiiooppiiiiteii aaiigchractit: OT,,<, -.- = (t?,oM) 6,,,, D,,,? 

L 

e spoint ioio 

Voor de eveiiwiclitsvergelijkiiig geldt: 

(15) Kay,, + KI.l"roo = p,: 
&-- - 

Met solution sequence sol 159 (thermische aiial  ysc) wordi de eiicrgicvcrgelijkiiig gcgeiiereerd. Er is een 
scalair punt 1010 toegevoegd aai1 de teiiiperatuursei t.b.v. de oitigeviiigteiiiperatiiur: 
eTg = (f31010 eloM) -ì31001 O,,, fFloo3 fFloM). Voor tiet iiiodetlcrcii viiii de coiivectie inaakt MSC/Nastran gebruik 
van het elenient CHBDY nict de volgciide 'stij ílicidsiiiatrix': 

Hiermee wordt de eiiergievergelijkiiig: 



Dit stelsel luidt: 

p c ~ ~ e  8% + - - 2 

0 0 -1 2 -1 0 

0 0 o -1 2 -1 

0 0 o 0 - 1  1 

0 0 0 0 0 0  

0 1 0 0 0 0  

0 0 2 O 0 0 

0 0 0 2 0 0  

0 0 0 0 2 0  

0 0 O O 0 1  

- Y,, - - 

O 

O 

O 

O 

O 

-pkü(L: 

u aa - 

Voor verdere uitwerking zijii niet alle coëfCiciëiiteii vaii de matrices iiiteressaiit. De hierl~oven getoonde 
matrices beschrijven de zogeiiaaiiide g-set. Door partilioiic~riiig reduceert Nastraii deze set tot de aiialyse-set 
(a-set). Deze wordt gcforinulecrd door verdiscoiitcriiig vnii de ríiiidv«orwaardcii iilooo = O eii C),,,,, = 20 "C. 
Met de bijbehorende matrices woidt eeii stelsel Viiiì eerste orde difli,rciitiíiíilvergclijkiIigeii opgesteld. 

Hieriii zijn toestand eii koppelteritieii van de excitatie: 

met ea, = - 

L 

Door te bepalen waar de poleii van lict Ii«itiogciie stclscl Yich beviiidcn kaii eeii uitspraak wordeii gedaaii 
over de stabiliteit vaii het stelsel. Iii Nastrati 7ijii versïliilleiide iiiodulcs aaiiwe-/ig voor lict oplossen van 
eigeiiwaardeproblernen. Helaas zijn de meeste iiicíliodcii bcstciiid voor syiiiiiictrische, reële matrices. Alleen 
de solvers CLANCZOS eii HESSENBERG zijii geschikt voor (coiriplcxï) asyiniiietrisclic iiiatrices. Het 
algoritme CLANCZOS garandeert echter niet da t  alle cigciiwiiardeii wordeii gevoiideii eii vertooiit iiumerieke 
iiistabiliteiteii. Kortom, liet algoritiiie is niet betroiiwbaar. Niìstríiii liceft reeds aaiigekoiidigd dat eeii nieuwe 
reële Laiiczos-solver voor asyiniiietrisclic iiiatriccs i11 de volgciidc relcase (versie 68) zal worden geïinple- 
meiiteerd, maar deze is pas mei '94 te veiwachteit. DLL solvcr HESSENBERG werkt wel goed, maar vergt, 
mede door de lage pcrforiiiaiice vaii dc VAX-iiiiidiiiic waarop MSC/NASTRAN draait, erg veel rekentijd. 
Een goed alternatief biedt de NAG-bihliothcck 01) cc11 siicllcrc iiiachiiic. NAG-routiiics staaii bekend als 
iiumeriek stabiel. 



Hernunimering van de knooppiinten i.v.nl. de 1iep:iliiig van de nioiiodronie matrix Bijlage 3 

Voor het berekenen vaii de inoiiodroine inatrix van Floqiiet C = Q(T+to, to) inoet liet volgende stelsel 
gewone differeiitiaalvergelijkiiigeri worden opgclost: 

Dit gebeurt langs iiuiiierieke weg niet gcbi uikiiiakiiig van de NAG-solver D02CAF. Hierbij wordt het stelsel 

koloinsgewijs geïntegreerd: 

T 

(2) y(T, 0 )  = 5 + S A ( W ?  
T= O 

Met de overgaiigseigeiischap kan g(T, O) ook geforiiiulcerd worden als een product vaii iiiatrices: 

k k-1 1 T T  T ... @(2-,-)cT>(-, O) = Ti Q(T-, T-) T T T 
36 - 36 3 4 z )  - 36 36 36 k=?6 - 36 36 

@(T, O) = @(T, 35-)@(35-, (3)  

Deze matrices zijn verschillend, onidat de parametiisclie excitatie gedurende 1/36stc periode op een bepaalde 
set knooppunten aangrijpt en vervolgeiis op een andere set. Dooi de rotíitie-syiiiiiictric van het model is liet 

probleem fysisch hetzelfde als de voorgaande 1/36ste periode en kuiiiicii de resultaten van d e  eerste integratie 

over tijdsinterval T/36 door een coordiiiateiirotatic opiiiciiw gebiuikt woideii. Deze rotatie kan in  de praktijk 

efficiënt als een hernumineriiig (‘perimitatie) worden uitgcvoercl. Door de heriiuiniiicriiig kan de parainetrische 

excitatie op dezelfde set blijven aangrijpen, waardoor slechts éCii itiatrix door nuineriekc integratie bepaald 

hoeft te worden: F(-, O). Het teiiiperatuiirvcld beviiidt zich iia Iieriiuiiiiiieriiig in feitc in een ander 

assenstelsel. De perinutatiematrix P is voor de troiiiiiicl dus een rotatieinatrix en Iiceft de eigeiiscliap 

orthonormaal te zijn: 

T 
36 

36 Na 36 permutaties bevindt tiet teiiiperatiiiirveld 7 i ïh  weer in Iict oorspronkelijk assenstelsel, dus P = I 

Door hernutninering geldt voor het nieuwe teiiii)críituiiivcld: 

(5) W(t) - = P q t )  - -  

Voor het nieuwe teinperatiiurveId O* - geldt n i l  i/5hstc pcriodc: 

I I e*(-) = 0)6.*(0) - 36 - 36 - (6) 

Voor het oude temperatuurveld geldt: 

T T 
- 36 - 36 
6.(-) = a(-, 0 ) y q  (7) 



Combinatie van beide geeft: 

T T a*(-, O) = Pq- ,  0)P" 
- 36 36 - 

(8) 

Bij eeii volgende heniurniiieriiig wordt de matrix: 

Voor de mondrome matrix wordt de algeinciie betrckkiiig: 

k k-1 ( k - 1 ) ~  

36 36 

1 

(io) @(T, O )  = II P"-'@(T-, T-)P - -  
k=36 

T 351 3-1 T ? 4 ~  11 T T 
- - 36 36 - - - 36 - - 36 

= P35@(-7 O)P  P q-, O)P P a(-, O)P=7  ... Pay-, O) 

T T  
Door een spectrale ontbinding vaii P a(-, O) te iiiakcii, 7iju de eigciiwaardcn eii eigeninodes vali de 

36 
monodrome matrix ook bekeiid. Er geldt iininers 

- -  

Indien er samenvalleiide eigeiiwaardeii Liin, bevat iiiatiix J Jordaiiblokkeii. Het overige deel vaii de matrix 

heeft een diagonaalvorm. Als de absolute waarde van ecii eigeiiwaarde vaii P a)(-, O) groter is dan  één, 

is de bijbehorende mode iiistabici. De iiitercsse gaat u i t  iiíiar dcrgciijke iiiodes eii voor liet berekeiieii van de 

karakteristieke exponenten vaii Fioquet vaii zo'n iiiodc, iiioct de bijbcliorende Jordaiibiok tot de 36ste rnaclit 

verheven worden. Bij niet saineiivalleiide eigmwíiardi~ii kaii daii si~npclweg dc 36ste inacht vaii de 

diagonaalterin worden berekend. 

T T  
36 - -  



Parametrische excitatie, niecliaiiiscli eii tliei-niiscli Bijlage 4 

De parametrische excitaties F,(t) (tlierinisch) en F2(t) (iiiccliaiiiscli) worden uitgedrukt iii de vrijheidsgradeii 

van de trommel. Voor het EEM-tnodcl is gebruik geiiiaakt vaii ceii cartliesisch asseiistelscl. Per kiioopyuiit 

van de troininel zijn er drie vrijlicidsgradeii 11, v eii w (vcri)l;iaisiiigeii) in resp. x, y cii z-richting. De 

(orthogonale) krachten in  deze kiiooppiiiitcii zijn U, V cii W. A;iiigciioiiieii wordt dat ten gcvolge van 

vervonningen van de trommel in x- en y-richting een krachtveraiideriiig optreedt (F, en FJ. Fysisch gezien is 
er dus een verandering van drukverdeliiig en wrijviiigskrachten tussen troniiiiel en vocririg ten gevolge van 

vervonningen. In radiale richting is dat norinaalkracht F, en in  taiigciiticlc richting F,. 

Het ur-u,-assenstelsel is een lineaire afbeelding van het ii-v-asseiistciscl, zodat kiiieinatisch geldt: 

- 1  T 
De rotatiematrix R heeft als eigenschap R = R . 

Voor de krachten geldt het volgeiide onder- 

ling verband: 

Krachten en verplaatsingen zijn onderling 

gerel a teerd : 

Het parametrisch deel van de thermische excitatie per kiiooppuiit is afliaiikclijk vaii de vrijlieidsgradcii van de 

trominel en bedraagt: 

(4) Q = Fsvgij = -ukvdijur = [coscp sinrp 

Het parametrisch deel van de inechaiiisclic exciiatic pcr kiioo~q>unt luidt: 

Na uitwerking geeft dit: 

-cos’cp -psincp coscp -siiicp coscp -psin%p 

-sinrpcosrp +pcos’cp -sinlep +ltsin9 coscp 

Voor de beschrijving van het gehele systcciii diciieii de iiiatriccs F,(i) en F2(t) te worden geasscinbleerd. Het 

worden dan twee sparse matrices niet eiikcle ícriiicii op cii m i d  de lioolddiagoiiaal. 
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