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SAMENVATTING 

Het onderwerp van dit verslag betreft de experimentele verificatie van het theoretisch 
bepaalde steady-state gedrag van een met de component mode synthese methode gereduceerd, 
periodiek belast dynamisch systeem met een lokale niet-lineariteit. 
Berekeningen aan een aan weerszijde opgelegde balk die in het midden ondersteund wordt 
door een Iineaii-e demper en een eenzijdige heaire veer en daar tevens periodiek geëxciteerd 
wordt, tonen diverse niet-lineaire fenomenen. Deze fenomenen bestaan uit de drie typen 
steady-state gedrag: periodiek, quasi-periodiek en chaotisch, de volgende bifurcaties: flip, 
cyclicfold en Neimark en drie wegen naar chaos: periode verdubbeling, intermittentie en 
mode-locking. Op grond van de veelvuldigheid aan niet-lineaire fenomenen in het boven 
genoemde systeem, is dat systeem gekozen als uitgangspunt voor een experimentele opstelling 
voor het verifiëren van de numerieke resultaten. 
Experimenten zijn uitgevoerd aan een stalen balk die aan beide zijden steunt op bladveren en 
in het midden periodiek belast wordt door excentrisch rond draaiende massa’s. De eenzijdige 
veer wordt enerzijds verwezenlijkt door een dunne lange stalen draad die het midden van de 
balk met de vaste wereld verbindt en anderzijds door een bladveer evenwijdig aan de balk. 
Omdat van nature al demping in de opstelling aanwezig is en te veel demping de niet-lineaire 
fenomenen doet verdwijnen, is er geen extra demping toegevoegd. Bij het vergelijken van 
theorie en experiment wordt alleen gekeken naar het steady-state gedrag in het tijd- en 
frequentiedomein. 
Uit de experimenten blijkt dat zowel super- als subharmonisch steady-state gedrag in de 
praktijk voorkomt en dat speling een grote invloed heeft op het dynamisch gedrag. Het 
gemeten super- en subharmonisch gedrag stemt goed overeen met het berekende steady-state 
gedrag en de invloed van speling wordt redelijk door het model beschreven. Hoewel er in 
theorie quasi-periodiek en chaotisch gedrag aanwezig is, is dit in de praktijk niet aangetoond 
vanwege beperkingen aan de excitator en de meetapparatuur. 
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1 INLEIDING 

1.1 Inleiding 

De kwaliteit van een ontworpen systeem wordt mede bepaald door het dynamisch gedrag. Met 
het dynamisch gedrag wordt hier bedoeld de tijdsafhankelij ke responsie, veroorzaakt door 
interne en externe belastingen werkend op het systeem. Bij periodieke belasting bestaat deze 
responsie uit een ongedwongen, vrije responsie, veroorzaakt door inschakelverschijnselen en 
een gedwongen responsie, veroorzaakt door de periodieke belasting. De vrije responsie dempt 
uit door de aanwezige demping in een systeem waarna de gedwongen responsie overblijft. Het 
is deze gedwongen responsie, in het vervolg steady-state genaamd, die in deze opdracht 
onderzocht is. 
Het berekenen van het steady-state gedrag van lineaire dynamische systemen is in de laatste 
tientallen jaren steeds makkelijker geworden door de ontwikkeling van eindige elementen 
methoden (EEM), vrijheidsgraad reductie methoden en het afnemen van de rekentijden. Ook 
voor de in de praktijk veel voorkomende dynamische systemen met lokale niet-lineariteiten, 
zoals niet-lineaire veren en dempers, wrijving en speling, zijn vanuit de lineaire theorie reken- 
en reductiemethoden ontwikkeld waarmee het steady-state gedrag van deze niet-lineaire 
systemen berekend kan worden. Het is echter van groot belang dat deze nog jonge methoden 
in de praktijk getoetst worden op hun bruikbaarheid. Door het vergelijken van numerieke en 
experimentele resultaten kan het theoretisch model eventueel verbeterd worden, waarna dit 
model als betrouwbaar hulpmiddel gebruikt kan worden in het ontwerpproces van complexe 
niet-lineaire dynamische systemen. De te verifiëren numerieke resultaten die als uitgangspunt 
dienen voor dit onderzoek, komen voort uit het promotieonderzoek van R. Fey (Fey [1992]). 
Fey deed numeriek onderzoek naar het steady-state gedrag van periodiek belaste, gereduceerde 
dynamische systemen met lokale niet-lineanteiten. 
Hierna worden in paragraaf 1.2 de gevolgen van niet-lineariteiten in een systeem besproken. 
Daarna wordt in paragraaf 1.3 de voor lokale niet-lineariteiten ontwikkelde reductie- en 
rekenmethode toegelicht en als laatste worden in paragraaf 1.4 de te verifiëren numerieke 
resultaten besproken. 

1.2 Invloed niet-lineariteiten 

Beschouwen we een niet-lineair systeem met een periodieke ingang die één frequentie bevat, 
dan hebben niet-lineariteiten twee gevolgen voor de uitgang van een dergelijk systeem 
vergeleken met de uitgang van een lineair systeem. Ten eerste kunnen er in de uitgang hogere 
en lagere frequenties dan de ingangsfrequentie voorkomen. Aan de hand van de verhouding 
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tussen de in de uitgang voorkomende frequenties kan de volgende onderverdeling gemaakt 
worden: 

A) Periodieke uitgang. 
De verhouding tussen de in de uitgang voorkomende frequenties is rationeel waardoor de 
uitgang periodiek is. De periodieke uitgang kan op zijn beurt onderverdeeld worden naar de 
optredende frequenties in de uitgang. 

1. Harmonische uitgang. 
De uitgangsfrequentie is gelijk aan de inmgangsfiequemtie. De periodetijden van de ingang en 
uitgang zijn gelijk. 
2. Superharmonische uitgang. 
De uitgang bevat een hogere frequentie dan de ingangsfrequentie. Deze hogere frequentie is 
gelijk aan n keer de ingangsfrequentie ( E N ,  1122). De uitgang wordt dan een ne-super- 
harmonische genoemd. De periodetijd van de uitgang is gelijk aan die van de ingang. 
3. Subharmonische uitgang. 
De uitgang bevat lagere frequenties dan de ingangs frequentie. Deze lagere frequenties zijn 
gelijk aan m/n keer de ingangsfrequentie (n€N, nr2, m€{1,2, ..., n-l}). De laagste frequentie 
in de uitgamg (m=í> heeft tot gevolg dat de periodetijd van de uitgang n keer de periodetijd 
van de ingang wordt. De uitgang wordt dan een l/ne-subharmonische genoemd. 

B) Niet-periodieke uitgang. 
De verhouding tussen de in de uitgang voorkomende frequenties is irrationeel waardoor de 
uitgang niet-periodiek is. De niet-periodieke uitgang kan onderverdeeld worden in: 

1. Quasi-periodieke uitgang. 
De uitgang bevat zowel hogere als lagere frequenties dan de ingangsfrequentie. De aanwezige 
frequenties in de uitgang zijn meestal enkele basisfrequenties en lineaire combinaties van die 
basis frequenties. 
2. Chaotische uitgang. 
De uitgang bevat ook hogere en lagere frequenties dan de ingangsfrequentie maar 
onderscheidt zich van de quasi-periodieke uitgang in het frequentiedomein. Daar geeft een 
chaotische oplossing een bredebandspectrum terwijl een quasi-periodieke uitgang slechts 
enkele pieken vertoont bij de basisfrequenties en combinaties daarvan. 

Het tweede gevolg van niet-lineariteiten in een systeem is dat er coëxistentie van boven 
genoemde uitgangen mogelijk is. Dit houdt in dat onder dezelfde parametercondities meer dan 
één stabiele uitgang als mogelijk steady-state gedrag kan optreden. In theorie is het 
optredende steady-state gedrag bij coëxistentie afhankelijk van de gekozen beginvoorwaarden 
(positie, snelheid). In de praktijk kan het steady-state gedrag veranderen door het aanbrengen 
van een externe verstoring op het systeem. 
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1.3 Reductie- en rekenmethode voor systemen met lokale niet-lineariteiten 

Fey deed numeriek onderzoek naar het steady-state gedrag van dynamische systemen met 
lokale niet-lineariteiten. Het begrip lokaal, in lokale niet-lineariteiten, is hier van groot belang 
en heeft betrekking op het feit dat de niet-lineariteiten zich alleen lokaal voordoen als 
verbindingselementen tussen lineaire deelsystemen. Dit brengt namelijk met zich mee dat de 
lokale niet-lineanteiten gemodelleerd kunnen worden als krachten (fni) die op de lineaire 
deelsystemen werken. De lokale niet-lineariteiten worden dan aan de rechterkant van de 
bewegingsvergel ij kiing, 

MX + BX + Kx = fex - fd(x,X), 

in rekening gebracht, waardoor de linkerkant van de vergelijking lineair blijft. Het voordeel 
van het lineair blijven van de linkerkant is dat de vrijheidsgraadreductiemethoden uit de 
lineaire theorie ook op deze niet-lineaire systemen, waarvoor de behoefte om te reduceren nog 
groter is dan bij lineaire systemen, toegepast kunnen worden. De reductiecriteria uit de 
lineaire theorie moeten echter met grote zorgvuldigheid gehanteerd worden. 
Het bepalen van het steady-state gedrag komt nu dus neer op het oplossen van een 
gereduceerd stelsel niet-lineaire vergelijkingen. Hierbij zijn we niet alleen geïnteresseerd in 
het steady-state gedrag bij één bepaalde frequentie maar ook in het verloop van het steady- 
state gedrag bij variërende excitatiefrequentie. Berekend wordt dan ook de frequentie- 
amplitude karakteristiek van een systeem. De amplitude is hier dan de absolute waarde van 
de maximale uitwijking van het type steady-state gedrag dat optreed. Het berekenen van deze 
frequentie-amplitude karakteristiek gaat in het kort als volgt: 

Voor een bepaalde excitatiefrequentie wordt een periodieke oplossing berekend via 
tijdsdiscretisatie van een harmonische startoplossing, waarna het verkregen stelsel niet-lineaire 
algebraïsche vergelijkingen met een gedempt Newton iteratie schema opgelost wordt. Deze 
oplossing kan nu dienen als startoplossing voor de boogcontinuerings-methode. Deze methode 
berekent voor een variërende parameter, in dit geval de excitatiefrequentie, het verloop van 
de oplossing. Loopt de boogcontinueringsmethode vast dan moet opnieuw bij een andere 
frequentie een periodieke oplossing berekend worden die dan weer met de boogcontinuerings- 
methode gevolgd kan worden. Met de tijdsdiscretisatie- en boogcontinueringsmethode kunnen 
zowel stabiele als instabiele oplossingen respectievelijk berekend en gevolgd worden. Kan met 
de tijdsdiscretisatiemethode geen periodieke oplossing berekend worden, dan moet 
overgeschakeld worden op numerieke integratie. Met numerieke integratie wordt altijd een 
stabiele oplossing berekend. Is deze oplossing periodiek dan kan deze weer gebruikt worden 
als startoplossing voor de tijdsdiscretisatie- en boogcontinuerings-methode, is de oplossing 
quasi-periodiek of chaotisch dan kunnen deze methoden niet meer toegepast worden. Wil men 
toch weten hoe deze laatste oplossingen veranderen bij fiequentievariatie dan zal telkens 



opnieuw bij iedere frequentie numeriek geïntegreerd moeten worden. Ook worden voor iedere 
frequentie de bij behorende Floquet-multipliers berekend welke informatie geven over de 
stabiliteit van een oplossing. 

1.4 Numerieke resultaten 

Op bovenstaande wijze heeft Fey berekeningen uitgevoerd aan een met de Component Mode 
Synthese (CMS) methode gereduceerd eindig elernenten a n ~ d d  van een opgelegde 5d.k die 
in het midden ondersteund wordt door lineaire en niet-lineaire elementen en daar tevens 
harmonisch belast wordt (zie figuur 1.1). Van één van deze systemen, de opgelegde balk met 

I 

Figuur 1.1: Halve balk model. 

een lineaire demper en een eenzijdige lineaire veer als ondersteuning, is in figuur 1.2 de 
frequentie-amplitude karakteristiek weergegeven @=stabiel, u=instabiel). De figuur toont naast 
de harmonische resonantiepiek ook subharmonische resonantiegebieden en vele kleine piekjes 
waar superharmonische resonanties optreden. Coëxistentie van oplossingen treedt bijvoorbeeld 
op in het frequentiegebied van 36 tot 46 Hz, waar zowel een stabiele (1/2-sub)harmonische 
tak als een stabiele 1/3-subharmonische tak aanwezig is. De figuur laat ook zien dat het type 
oplossing regelmatig verandert als de frequentie gevarieerd wordt. Als het type oplossing ten 
gevolge van parametervariatie verandert, dan spreekt men van een bifurcatie. In figuur 1.2 
treedt bijvoorbeeld een continue bifurcatie op rond f 20 Hz waar de stabiele harmonische 
oplossing overgaat in een stabiele 1/2-subharmonische oplossing. Bevindt de oplossing zich 
op de linker tak van de 1/3-subharmonische resonantiepiek dan zal bij afnemende frequentie 
bij f 35 Hz een discontinue bifurcatie optreden. De 1/3-subharmonische oplossing zal in dat 
bifurcatieput, in de praktijk, abrupt overgaan in de onderliggende stabiele 1/2- 
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Figuur 1.2: Frequentie-amplitude karakteristiek. 

subharmonische oplossing. Behalve in continu en discontinu kan men bifurcaties ook anders 
onderscheiden, waar verder niet op in gegaan wordt. Meer informatie omtrent bifurcaties kan 
men vinden in Fey 119921. Verder worden ook mog diverse wegen maar chaos gevonden zoals 
intermittentie, periode verdubbeling en mode-locking. Intermittentie houdt in dat een 
harmonische oplossing regelmatig korte tijd onderbroken wordt door een onregelmatige 
oplossing. Wordt nu de frequentie gevarieerd dan volgen deze onderbrekingen elkaar steeds 
sneller op, wat uiteindelijk resulteert in een chaotische oplossing. Bij de periode 
verdubbelende weg ontstaat chaos uit een opeenvolging van periode-verdubbelingen. Door een 
opeenvolging van bifurcaties gaat bijvoorbeeld een 1/2-subharmonische oplossing over in een 
1/4, 1/8, 1/16, 1/32-subharmonische oplossing enz, waarna uiteindelijk een chaotische 
oplossing ontstaat. Bij mode-locking wordt chaos vooraf gegaan door quasi-periodiek gedrag, 
afgewisseld door subharmonisch gedrag. De irrationele frequentieverhouding in de quasi- 
periodieke opiossimg wordt als het ware 'gevangen' (locked) door een rationele 
frequentieverhouding van een subharmonische oplossing. 
Vanwege deze verscheidenheid aan niet-lineaire fenomenen, is voor het verifiëren van de 
numerieke resultaten besloten dit systeem, met een eenzijdige veer als lokale niet-lineariteit, 
om te zetten in een experimentele opstelling. Omdat dit systeem, als de balk in beweging is, 
enerzijds bestaat uit alleen de balk en anderzijds uit de balk plus eenzijdige veer, wordt dit 
systeem in het vervolg ook wel een bilineair systeem genoemd. 
De rest van dit verslag betreft de experimentele opzet, de experimentele resultaten en het 
vergelijken van de resultaten met de theorie. Hierna worden enkele conclusies getrokken en 
aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan. 
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2 EXPERIMENTELE OPZET 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.2 de experimentele opzet besproken. Als uitgangspunt 
voor de experimentele opstelling is een exact wiskundig geformuleerd model aanwezig. 
Uiteiaaid zal de uiteindelijke opstelling slechts een benadeKmg van dat model zijn. Er wordt 
dan ook besproken welke praktische oplossingen gekozen zijn om het model te verwezenlijken 
en aangegeven wordt op welke punten het model aangepast wordt aan de uiteindelijke 
opstelling. Daarna wordt in paragraaf 2.3 de gebruikte meetapparatuur beschreven en als 
laatste wordt in paragraaf 2.4 het theoretisch model beschreven waarmee de berekeningen zijn 
uit gevoerd. 

2.2 Experimentele opzet 

Uitgangspunt voor de experimentele opstelling is het onderstaande model. 

Figuur 2.1: Uitgangs model met aandachtspunten voor de experimentele opstelling. 

Er zijn 7 aspecten (a t/m g in figuur 2.1) waaraan aandacht besteed moet worden bij het 
verwezenlijken van het model. Van deze 7 punten zal aangegeven worden welke oplossing 
ervoor in de praktijk gekozen is, in hoeverre deze oplossing overeenkomt met het model en 
of het model op het betreffende punt aangepast wordt. De nummers in de tekst verwijzen naar 
de figuren 2.2 en 2.3 waarin de uiteindelijke opstellingen schematisch afgebeeld zijn. 

a) De vaste wereld. 

De experimentele opstelling is bevestigd aan een betonnen muur die dienst doet als vaste 
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wereld. Trillingen van buitenaf zullen zeker via de muur door kunnen dringen in de 
opstelling, maar deze worden verwaarloosd. 

b) De balk 

Voor de balk is een rechthoekige stalen strip (2) genomen. Aangenomen wordt dat de stalen 
balk zich lineair gedraagt bij de uitwijkingen die zich in het experiment voordoen. De 
dichtheid p van de balk is experimenteel bepaald en in het model ingevoerd. 
Overigens is de bak zodanig gedimensioneerd, zie bijlage A, dat de 1/3-subhôrmoai?sche 
resonantiepiek (zie figuur' 1.2) rond de i 60 Hz ligt vanwege het beperkte toerental van de 
excitator: s 75 Hz. 

c) De ideale scharnieren met rechtgeleiding. 

Hiervoor zijn bladveren, relatief dunne stalen strips (1), genomen. Deze zijn met het ene 
uiteinde verbonden met de balkuiteinden en met het andere uiteinde verbonden met de vaste 
wereld. De bladveren zijn zodanig gedimensioneerd, zie bijlage A, dat ze in drukrichting 
voldoende stijf zijn om de statische + dynamische belastimg tem gevolge van de balk te 
verdragen zonder te knikken. In buigrichting zijn ze zo slap mogelijk zodat het scharnieren 
en verplaatsen van de balkuiteinden met zo min mogelijk weerstand plaats kan vinden. De 
bladveren worden in het model meegenomen als balkelementen. Ook van de bladveren is de 
dichtheid p bepaald en ingevoerd in het model. 

d) De harmonische excitatie. 

De harmonische excitatie wordt verkregen door draaiende tandwielen (6) waarop excentrisch 
massa ('7) is bevestigd. De tandwielen worden via een flexibele overbrenging (5) aangedreven 
door een elektromotor (4) die bevestigd is aan de vaste wereld. Deze excitatiemethode 
veroorzaakt ook een horizontale krachtcomponent en een moment. Om de invloed daarvan te 
minimaliseren is de excitator zo geplaatst dat deze horizontale krachtcomponent in de breedte 
richting van de balk aangrijpt, omdat in deze richting de buig- en torsiestijfheid het grootst 
zijn. Het model is op dit punt niet aangepast: de berekeningen zijn dus met een verticale 
krachtcomponent uitgevoerd. 
Statische metingen aan de excitator tonen aan dat de kracht niet zuiver harmonisch is maar 
dat er hoogfrequente storingen aanwezig zijn, die waarschijnlijk veroorzaakt wordt door 
speling in de lagers en/of trillingen in de flexibele aandrijfas. Be invloed van deze 
verstoringen wordt verwaarloosd: er wordt dus met een zuiver harmonische kracht gerekend. 
Wat niet verwaarloosd wordt is de massa die de excitator aan de balk toevoegt. Deze wordt 
gemodelleerd door een puntmassa in het midden van de balk aan te brengen, Verder is de 
krachtamplitude niet constant, er geldt namelijk voor een excentrisch ronddraaiende massa: 

9 



F=mro2, waarin m de massa, r de straal en o de hoeksnelheid is. Ook deze frequentie- 
afhankelijkheid van de kracht is gemodelleerd. De excitatiekracht is, in het hier beschouwde 
bilineaire systeem, niet meer dan een schalingsfactor en heeft alleen invloed op de amplitude 
van een oplossing en niet op de vorm. 

e) De lineaire demper. 

Hiervoor zijn geen extra maatregelen genomen omdat van nature al demping in het systeem 
2it (IilateriaaIdeIlriphg, hcktdemping) en omdat vec te hoge demping de te oade;zceken 
interessante niet-lineaire fenomenen doet verdwijnen. De demping in het systeem wordt 
geschat aan de hand van een impulsresponsie, zie bijlage B, en in het model ingevoerd. De 
numerieke resultaten uit paragraaf 1.4 zijn berekend met een dimensieloze demping E=O.Ol. 

f) De massaloze, eenzijdige lineaire veer. 

Dit is het cruciale punt in de opstelling omdat deze niet-lineaire verbinding de te onderzoeken 
niet-lineaire fenomenen moet veroorzaken. Hiervoor worden twee varianten gebruikt: 

De bladveervariant. 

De eenzijdige veer wordt verwezenlijkt door een bladveer (10) evenwijdig aan de balk, zie 
figuur 2.2. De bladveer, ook een rechthoekige stalen strip, is aan beide zijden ingeklemd en 
de middens van de balk en bladveer kunnen contact maken via een instelbare bout (11). De 
eenzijdigheid wordt hier veroorzaakt door het al dan niet contact maken van de twee balken. 

I 

Figuur 2.2: Schematische weergave van de bladveervariant opstelling. 
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De draadvariant. 

De eenzijdige veer wordt verwezenlijkt door een dunne lange stalen draad (15) die het midden 
van de balk met de vaste wereld verbindt, zie figuur 2.3. De eenzijdigheid wordt veroorzaakt 

Figuur 2.3: Schematische weergave van de draadvariant opstelling. 

door de geometrie van de draad: dun en lang. Hierdoor heeft de draad namelijk een zeer lage 
knikspanning en zal bij een opgaande beweging van de balk de draad vrijwel direct uitknikken 
en slechts een geringe kracht op de balk uitoefenen. Wordt er, bij een neergaande beweging, 
echter aan de draad getrokken dan zal de draad zich als een stijve lineaire veer gedragen 
zolang de spanning beneden de vloei-spanning blijft. Door het periodiek uitknikken en strak 
trekken van de draad gaat deze transversaal trillen wat een storende invloed heeft op de 
verplaatsing van de balk. Om dit te onderdrukken wordt de draad in schuim ingepakt, hetgeen 
wel extra demping in het systeem brengt. 

In theorie impliceert een eenzijdige lineaire veer een discontinue overgang in de afgeleide van 
de kracht als functie van de verplaatsing. Uit een trekproef met een draad ingeklemd zoals 
in de experimenten blijkt dat deze overgang continu verloopt over een relatief groot gebied 
2 0.5 mm (zie Bijlage B). Daar de verplaatsingen van de balk ook van die orde grote zijn, 
wordt in het geval dat er met een discontinue veerstijfheid gerekend wordt met een gemiddeld 
te grote stijfheid gerekend. Omdat de stijfheid van de eenzijdige veer een grote invloed heeft 
op de optredende niet-lineaire fenomenen is van de draadvariant de trekkromme van de 
eenzijdige veer bepaald en in het model ingevoerd, zodat met een meer realistische 
trekkromme gerekend wordt. 
Als laatste wordt ingegaan op het theoretisch begrip massaloosheid. Het verwezenlijken van 
massaloze veren is mechanisch onmogelijk, beide varianten van de eenzijdige veer hebben dan 
ook massa. De draadvariant voldoet in deze het beste met een massa van 0.04% balkmassa 
tegenover 4.4% balkmassa van de bladveer. Vooral bij de bladveervariant kan de massa van 
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de bladveer grote invloed hebben op het geheel omdat na iedere botsing met de balk de 
bladveer na zal trillen waardoor de positie en snelheid van de bladveer niet nul zullen zijn op 
het moment van botsen. Bovendien is dit ook nog frequentieafhankelijk. Om ervoor te zorgen 
dat de bladveer niet in een eigenfrequentie wordt aangestoten, is de bladveer zodanig 
gedimensioneerd, zie Bijlage A, dat de eerste buig eigenfrequentie hoger dan de maximale 
excitatiefi-equentie is. De theorie wordt op dit punt niet aangepast, er wordt dus altijd 
gerekend met massaloze veren. 

gj De parameter a. 

Deze parameter geeft de mate van niet-lineariteit weer en is gedefinieerd als het quotiënt van 
de stijfheid van de eenzijdige veer: $ en de modale stijfheid van de eerste buigmode van de 
balk k=n4EI/213. Hierin is E de elasticiteitsmodulus, I het kwadratisch oppervlakte-moment 
en 1 de lengte van de balk. De te verifiëren numerieke resultaten beschreven in de inleiding 
die als uitgangspunt dienen zijn berekend met a=6. Deze waarde van a wordt in de praktijk 
benaderd door de draad ($=EA/i) en de bladveer (~=192EI/i3) de juiste lengte te geven. 

23 De meetapparatuur 

Bij de beschrijving van de meetapparatuur moet onderscheid gemaakt worden tussen de twee 
eenzijdige veervarianten. 

De bladveervariant. 

Bij de bladveervariant wordt gebruik gemaakt van drie opnemers, twee verplaatsingsopnemers 
en een krachtopnemer. De verplaatsingsopnemers (9 en 12) werken volgens het inductie 
principe en meten contactloos de verticale verplaatsing van de balk en de bladveer. De 
krachtopnemer (3) is geplaatst tussen de balk en de excitator en heeft een controlerende 
functie. Het signaal van de krachtopnemer geeft een indicatie van de excitatiekracht en het 
signaal kan gebruikt worden om de excitatiefrequentie te bepalen. Verder wordt er een 
spanningsverschil tussen de geïsoleerde bladveer (13) en de balk aangebracht zodat het al dan 
niet contact maken gemeten kan worden. Ook is er een optische toerenteller (8) aanwezig 
waarop direct de excitatie frequentie afgelezen kan worden. 

De draadvariant. 

De verplaatsingsopnemer die de bladveerverplaatsing meet en het spanningsverschil tussen 
balk en bladveer komen hier te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een tweede 
krachtopnemer (14) die tussen de draad en de vaste wereld wordt geplaatst. Het signaal van 
deze krachtopnemer geeft een indicatie over de eenzijdige werking van de draad. 
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De signalen van de opnemers worden eerst versterkt, waarna ze naar twee oscilloscopen en 
het meetdataverwerkingsysteem FA100 van DIFA gestuurd worden. Dit systeem kan 4 
kanalen inlezen waarna de meetdata zowel wiskundig als grafisch verder verwerkt kunnen 
worden. Meer informatie omtrent merk, type, bereik en koppeling van de gebruikte apparatuur 
is te vinden in bijlage D. 

2.4 Het theoretisch model 

De berekeningen in dit verslag zijn allemaal uitgevoerd met het eindige-elementen pakket 
DIANA. Vanwege de symmetrie in het systeem wordt slechts de halve balk en één 
steunbladveer gemodelleerd. De halve balk en de bladveer worden respectievelijk met 34 en 
9 tweedimensionale balk elementen (element type LABEN) gemodelleerd. Van het vrije 
uiteinde van de bladveer zijn de verplaatsingen en de rotatie onderdrukt. Van het middelpunt 
van de balk zijn de rotatie en de verplaatsing in de lengte richting onderdrukt. Het aantal 
vrijheidsgraden wordt met de CMS-methode gereduceerd tot 4. Fey toonde aan (Fey [1992]) 
dat het meenemen van de eerste drie symmetrische eigenmodes en de residuele 
flexibiliteitsmode voldoende is om nauwkeurige berekeningen te doen in het frequentiegebied 
tot de eerste antiresonantie. Verder zijn er binnen DIANA standaardelementen aanwezig om 
de lineaire demper en de puntmassa, die de massa van excitator + krachtopnemer in rekening 
brengt, te modelleren. Voor het beschrijven van de kracht die de excitator en de eenzijdige 
veer op de balk uitoefenen, is één element aanwezig. In dit element kunnen de frequentie, 
massa en de straal van de excentrische massa, wat de excitatie betreft en de trekkromme van 
de eenzijdige veer ingegeven worden. 
Hieronder volgt een opsomming van de parameters die in het model aanwezig zijn. Hierin 
wordt onderscheid gemaakt tussen parameters die onafhankelijk van de gebruikte eenzijdige 
veervariant zijn en parameters die afhankelijk van de gebruikte variant zijn. De enige 
variabele parameter tijdens een experiment met een bepaalde eenzijdige veer variant is de 
excitatiefrequentie. De in de tabellen weergeven parameterwaarden hebben betrekking op het 
halve model! 

Variant onafñankelij ke parameters. 

Hiertoe behoren de afmetingen en materiaaleigenschappen van de balk en de steunbladveren, 
zie tabel 2.1. Verder zijn ook de massa en straal van de excentrische gewichten en de totale 
massa van de excitator + krachtopnemer constant. Daar de excentrische gewichten geen 
puntmassa’s zijn is experimenteel de representatieve massa x straal (mr) term bepaald (zie 
bijlage B). Deze mr-term was tijdens de experimenten gelijk aan 0.656-10-3 Kgm. De totale 
massa van de excitator +- krachtopnemer bedroeg 0.47 Kg. Gerekend wordt met de helft van 
beide waarden! 
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lengte [cm] 

1=65.0 

bladveer 1=9.2 

Variant afiankeiijke parameters. 

breedte [cm] hoogte [cm] dichtheid E-modulus 

[wm31 [N/m21 

b=9.0 h= 1 .O p=7746 E=2.0.1011 

b=7.5 h=0.1 p=7713 E=2.0.10 l1 

De afhankelijke parameters zijn de demping in het systeem en de stijfheid van het type 
eenzijdige veer. De demping (b) in de beide varianten is experimenteel bepaald (zie bijlage 
B) en in het model ingevoerd. Ook de stijfheid van beide eenzijdige veervarianten is 
experimenteel bepaald (zie bijlage B). De continue trekkromme van de draadvariant is als 
volgt gemodelleerd: 

bladveervariant 

demping b=5.8 Ns/m 
g=0.0075 

stijfheid c1=0 N 
c2=0 m 

c3=io8 m-l 
kp=108250 N/m 

a=6.4 

(2.1) 
-1/2n + atan(c3(x -cd) 

f d  = kp(X-c2) 3.c + c1 

draadvari ant streefwaarden 

b=12.0 Ns/m 
g=O.OlSS g=0.01 

Cl=0.5 N 
~,=2.0.10-~ m 
c3=5000 m-l 

kp=97500 N/m 
a=5.7 a=6 

Deze atan functie is zeer geschikt om twee rechten die onder een bepaalde hoek liggen met 
een gewenste afronding in elkaar over te laten lopen (zie bijlage B). De a weergegeven in 
tabel 2.2 bij de draadvariant is bepaald met de stijfheid $ uit vgl. 2.1. In de bladveervariant 
wordt gerekend met een discontinue overgang in de stijfheid. Om dit te modelleren kan ook 
vgl. 2.1 gebruikt worden. Hierin moet dan voor c1 en c2 nul genomen worden en voor c3 een 
voldoende groot getal. De discontinuïteit in de stijfheid kan ook gemodelleerd worden met 
een IFRHEN statement. Dan hoeft alleen de stijfheid $ ingegeven te worden in het model. 
In tabel 2.2 zijn alle experimenteel bepaalde parameters en de streefwaarden voor de demping 
en de stijfheid weergegeven. 

, 
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3 THEORIE EN EXPERIMENT 
BLADVEERVARIANT 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de expeiimefiteie resültaten van de bladveemariant vergeleken met 
de numerieke resultaten, verkregen door berekeningen uitgevoerd met het model van de 
opstelling. Hierbij worden eerst de gemeten en de berekende frequentie-amplitude 
karakteristieken vergeleken om een totaal overzicht te geven van het steady-state gedrag van 
de balk. Hierna worden de subharmonische en niet-periodieke gebieden één voor één verder 
onderzocht, wat de ligging en de vorm van de oplossing betreft. In de laatste paragraaf 
worden nog enige opmerkingen gemaakt over de massa van de bladveer, superharmonische 
resonanties en experimenten met een hoge a waarde. 

3.2 Frequentie-amplitude karakteristieken 

In figuur El, te vinden in bijlage E, zijn zowel de gemeten als de berekende frequentie- 
amplitude karakteristiek weergegeven. Van de berekende karakteristiek zijn alleen de stabiele 
takken weergegeven. De instabiele takken kunnen weliswaar berekend en gevolgd worden, 
maar zijn vanwege de duidelijkheid en omdat in de praktijk geen instabiele oplossingen 
optreden, niet in de figuur weergegeven. In het onderstaande wordt met onregelmatige 
oplossingen steady-state gedrag bedoeld wat niet duidelijk periodiek is. Daar met de 
aanwezige apparatuur niet aangetoond kon worden of het hier quasi-periodiek of chaotisch 
steady-state gedrag betreft worden deze gemeten oplossingen onregelmatig genoemd. 
Wat de experimentele data betreft, kan opgemerkt worden dat de meetpunten soms ver uit 
elkaar liggen wat frequentie betreft. Dit doet zich vooral voor op de rechtertak van de 
harmonische en 1/2-subharmonische resonantiepiek, in het overgangsgebied tussen deze twee 
resonantiepieken en in het laagfrequente gebied (fex < 15 Hz). Dit komt doordat het niet 
mogelijk is om de excitator met een constante frequentie te laten draaien waardoor de balk 
+ de eenzijdige veer de excitator een bepaalde frequentie opdringen. 
De frequentie-amplitude karakteristiek toont ook een verschil in de absolute waarde van Ymax 
tussen theorie en experiment bij excitatiefrequenties groter dan 275 Hz. Dit verschil wordt 
veroorzaakt door de aanwezige horizontale krachtexponent die een moment veroorzaakt om 
de lengte as van de balk. Dit torsiemoment rond de lengte as van de balk heeft een uitwijking 
van de rand van de balk ten gevolg. Het is deze uitwijking die het verschil tussen theorie en 
experiment veroorzaakt omdat de verplaatsing niet in het middelpunt van de balk maar aan 
de rand gemeten wordt. 
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3 3  Onderzoek subharmonische gebieden 

1/2-subharmonische gebieden. 

1) 1/2-subharmonisch gebied van 11.8 tot 13.1 Hz. 

In dit laag-frequente gebied is het niet mogelijk om de excitator met een vaste frequentie te 
laten draaien. Op de oscilloscoop was in dit gebied echter wel een niet-sinusvormige 
Miingsvorm en resonantie waar te meimem. Deze ressmamtie is vastgelegd door over een 
relatief lange tijd te meten (I20 sec). Hierin heeft de excitator het frequentiebereik van 14 Hz 
naar 9 Hz en weer terug naar 14 Hz doorlopen. Wordt nu ingezoomd op bepaalde gedeelten 
van de gemeten responsie dan blijkt er inderdaad subharmonisch gedrag op te treden rond de 
resonantiepiek dat overeenstemt met het berekende gedrag, zie figuur 3.1. Vervolg- 
experimenten met een aangepaste excitator met instelbare constante frequentie, moeten meer 
duidelijkheid brengen over de optredende oplossingen in dit gebied. 

I experimentele verplaatsing 
Fex=12.4 Hz Fex=12.7 Hz Fex=13.1 Hz 

I experimentele excitatiekracht 

theoretische verplaatsing I 

Fex=12.5 Hz Fex=12.6 Hz Fex=12.9 Hz 

tijd (geschaald) 

Figuur 3.1: Verloop en vorm 1/2!-subharmonische oplossing. 

3.1 en volgende figuren is ook de excitatiekracht weergegeven om het 
subharmonische karakter van de oplossingen te verduidelijken. Met Fex wordt de excitatie- 
frequentie van de gemeten en berekende responsies aangegeven. Figuur 3.1 toont dat het 
excitatiesignaal niet sinusvorrnig is. Dit komt omdat de krachtopnemer ook contact maakt met 
de balk en de eenzijdige veer waardoor ook invloeden van deze twee constructie delen in het 
excitatiesignaal doordringen. 
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2) 1/2-subharmonisch gebied van 30 tot 59 Hz. 

Deze subharmonische oplossing was de eerste die in de praktijk werd aangetoond en wel met 
de draadvariant. Het is het meest robuuste subharmonisch gebied en is dan ook bij ieder 
experiment aanwezig. Tijdens de experimenten met de bladveervariant zijn 1/2- 
subharmonische oplossingen gemeten in het gebied tussen 30 en 50 Hz. In theorie loopt er 
wel een stabiele 1/2-subharmonische tak onder de 1/3-subharmonische tak maar in de praktijk 
loopt de 1/2-subharmonische oplossing via een onregelmatige oplossing over in een f/3- 
sübhamonlsche oplossing. Waar de 1/2-sübEia~,onische oplossing pïecies begint kon niet 

1 I I I exbrimenteiê verplaatsing 
Fex=33.6 Hz Fex=37.1 Hz Fex=46.1 Hz 2 -  

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

tijd (geschaald) 
Figuur 3.2: Verloop en vorm 1/2-subharmonische oplossing. 

vastgesteld worden omdat het niet mogelijk is de balk aan te stoten met een constante 
frequentie die ligt tussen de twee, in figuur El, aangegeven meetpunten. Hoe de 1/2- 
subharmonische oplossing, in theorie en praktijk, eruit ziet in het tijddomein en hoe deze 
veranderd tijdens het van links naar rechts doorlopen van de resonantiepiek, is weergegeven 
in figuur 3.2. De figuur laat zien dat de oplossing in praktijk en theorie dezelfde vorm heeft 
en hetzelfde verloopt. Van de harmonische oplossing beginnen toppen in te zakken, wat 
resulteert in een sinusvorm met een twee keer zolange periodetijd als de excitatieperiode in 
de resonantiepiek. Na de piek beginnen de toppen in te zakken en keert de oplossing weer 
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terug naar een harmonische vorm. Kijkt men naar de ligging van de dalen van de gemeten 
verplaatsing t.o.v. het gemeten krachtsignaal, dan ziet men dat in de resonantiepiek de dalen 
samenvallen met dalen in het krachtsignaal en dat rechts van de piek de dalen samenvallen 
met de pieken in het krachtsignaal. Hieruit blijkt dat ook tijdens het doorlopen van de 
subharmonische resonantiepiek een fase verschuiving van 180 graden optreedt. Er is echter 
geen sprake van een overgang van 'in fase' naar 'in tegen fase' zoals bij de harmonische 
resonantiepiek, maar een tegengestelde verschuiving van het in fase zijn van de dalen en 
pieken. Ondanks dat er dus geen sprake is van een duidelijke 'in fase' en 'in tegenfase 
tsestamd, wordt de excitatsr toch door de linkemesonaniievomî aangeirokken. 

1/3-subharmonische gebieden. 

1) 1/3-subharmonische gebied van 26.7 tot 28.8 Hz. 

Voordat aan de experimenten werd begonnen was niet bekend vanuit de beschikbare 
numerieke resultaten dat zich in dit gebied een 1/3-subharmonische oplossing bevond. De 
weergegeven gemeten oplossing is dan ook toevallig gemeten tijdens het bepalen van de grens 
tussen de harmonische en 1/2-subharmonische tak. Het vaststellen van deze grens is met de 

r expaimentele verplaatsing 

huidige excitator onmogelijk omdat de 
excitator zich altijd in één van de twee 
meetpunten links en rechts van deze 
grens nestelt. Het is vermoedelijk dan a ook de overgang tussen deze twee ; 
meetpunten en de botsing met de 8 
bladveer die ervoor gezorgd hebben dat 3 # .- 
de balk in deze 1/3-subharmo-nische .; 

I oplossing is aangestoten. Bereke- t 
ningen met de frequentie waar de 1/3- $ 

P subharmonische oplossing gemeten is, 
toonde ook een 1/3-subharmonische 
oplossing waarna met pathfollowing de 
weergegeven stabiele tak is berekend. 
De vorm van de gemeten oplossing, zie 
figuur 3.3, komt redelijk overeen met 

.- 

e ~ m m î e l e  excitatiekracht, Ees27.1 Hz I 

tijd (geschaald) 

Figuur 3.3: Vorm 1/3-subharmonische oplossing. 

! 

I 

de berekende oplossing in de resonantiepiek. 

38 



2) 1/3-subharmonische gebied van 52.5 tot 68.1 Hz. 

In de praktijk zijn in het gebied van 53 tot 65 Hz ook 1/3-subharmonische oplossingen 
gemeten. De responsie heeft in theorie en praktijk dezelfde vorm en hetzelfde verloop, zie 
figuur 3.4. Ook hier gaat de oplossing in de resonantiepiek over in een sinusvorm met in dit 

I experimentele verplaatsing 

experimentele excitatiekracht 

theoretische verplaatsing 

tijd (geschaald) 
Figuur 3.4: Verloop en vorm 1/3-~ubharmonische oplossing. 

geval een periodetijd van drie keer de excitatieperiode en treedt er een fasesprong van 180 
graden op. Het grote verschil tussen theorie en praktijk in dit gebied is dat er tijdens de 
experimenten geen stabiele harmonische-, 1/2-subharmonische- en 1/5-subharmonische 
oplossingen gemeten zijn onder de resonantiepiek, terwijl daar in theorie wel stabiele takken 
zijn berekend. Dit komt vermoedelijk doordat ook de bladveer meetrilt waardoor de balk altijd 
in de hoog gelegen 1/3-subharmonische oplossing aangestoten wordt. 
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4) 1/3-subharmonisch gebied van 70.9 tot 72.8 Hz. 

Ook het bestaan van deze oplossing was tijdens de experimenten niet bekend. In dit gebied 
zijn alleen harmonische- en onregelmatige oplossingen gemeten. In deze onregelmatige 
oplossingen is niet duidelijk een 1/3-subharmonische oplossing te herkennen. Het aantonen 
van het bestaan van 1/3-subhamonische oplossingen in dit gebied moet ook gebeuren door 
vervolgexperimenten. 

1/4-subharmonische gebieden. 

1) 1/4-subharmonisch gebied van 73.4 tot 84.2 Hz. 

Ook van dit gebied was tijdens de experimenten niet bekend dat er 1/4-subharmonische 
oplossingen aanwezig waren. In eerste instantie werden er dan ook alleen harmonische 
oplossingen gemeten. Bij een latere meting in dit gebied liep de balk spontaan in de gemeten 
1/4-subharmonische tak. Uit berekeningen na de experimenten volgden de weergegeven 
stabiele 1/4-subharmonische takken. Er zijn geen metingen aan de rechterkant van de 
resonantiepiek gedaan vanwege het beperkte toerental van de excitator (c75 Hz). In figuur 3.5 
is het verloop van de oplossing op de linkertak weergegeven. 

I experimentele verplaatsing I 
Fex=70.7 Hz Fex=74.2 Hz 

I experimentele excitatiekracht I 

I theoretische verplaatsing I 

tijd (geschaald) 

Figuur 3.5: Verloop en vorm 1/4-subharmonische oplossing. 



1/5subharmonische gebieden. 

1) 1/5-subharmonisch gebied van 46.7 tot 48.3 Hz. 

Van het gebied tussen de 1/2- en 
1/3-subhamonische resonantiegiek 
was voordat aan de experimenten 
begonnen werd bekend dat er 3 
eventueel I/S en 2/7-subhame- 1 
nische oplossingen aanwezig konden 3 

la zijn. Door op de balk te slaan 2 
.iE tijdens het experimenteren in dit 
3 gebied is de balk aangestoten in de $ 

weergegeven 1/5-~ubharmonische f 
oplossing. Ook deze gemeten 
oplossing komt redelijk overeen met 
de theoretische vorm in de 
resonantiepiek, zie figuur 3.6. 

- 

~ ~~ 

experimentele verplaatsing 

I experimentele exciiatiekrachî, Pex=4ó.5 Hz 

I theoretische verplaatsin& F e ~ 4 7 . 5  Hz 

tijd (geschaald) 

Figuur 3.6: Vorm l/5-subharmonische oplossing. 

2) 1/5-subharmonisch gebied van 49.3 tot 50.7 Hz. 

In dit gebied zijn alleen 1/2-subharmonische en onregelmatige oplossingen gemeten. Kijkt 
men echter naar bepaalde gedeelten van de gemeten onregelmatige oplossing dan is er toch 
duidelijk een 1/5-~ubharmonische vorm te herkennen die overeen komt met de berekende 
vorm, zie figuur 3.7. Ook hier moeten vervolgexperimenten meer duidelijkheid verschaffen. 

I theoretische verplaatsing Fex=50.6 IIZ I 

tijd(g=d=9 

Figuur 3.7: Vorm 1/5 subharmonische oplossing. 
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l/S-subharmonisch gebied van 53.7 tot 59 Hz. 

Het bestaan van deze oplossing was voor het begin van de experimenten niet bekend vanuit 
de theorie. Zoals eerder besproken zijn in dit gebied alleen de hoger gelegen 1/3- 
subharmonische oplossingen gemeten. Bij eventuele vervolgexperimenten moet men echter 
rekening houden met het bestaan van 1/5-subharmonische oplossingen in dit gebied. 

1/7-su'eilamomische gebiedea. 

1/7-subharmonisch gebied van 68.9 tot 72.8 Hz. 

Ook het bestaan van deze oplossing was aan het begin van de experimenten niet bekend. In 
dit gebied zijn alleen onregelmatige oplossingen gemeten. Toch is ook hier in de 
onregelmatige oplossingen een 1/7-subharmonische oplossing te herkennen als men naar de 
opeenvolging van de top en dal hoogte kijkt, zie figuur 3.8, in vergelijking met de berekende 
oplossing. 

tijd (geschaald) 

Figuur 3.8: Mogelijke l/î-subharmonische in onregelmatige oplossing. 

Kijkt men verder naar de onregelmatige oplossing dan is er niet alleen een 1/7- 
subharmonische oplossing te herkennen maar ook een l/lO-subharmonische, zie figuur 3.9. 
Net bestaan van l/lO-subharmonische oplossingen in dit gebied is mogelijk. Fey (Fey [1992]) 
vond in dit gebied in theorie ook een MO-subharmonische oplossing. Met het hier gebruikte 
model kon het bestaan van een l/lO-subharmonische oplossing echter niet aangetoond worden. 
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I experimentele excitatiekracht 

experimentele verplaatsing 

tijd (geschaald) 

Figuur 3.9: Mogelijke l/l0-subharmonische in onregelmatige oplossing. 

3.4 Onderzoek niet-periodieke gebieden 

1) 1/2-subharmonisch gebied van 12 tot 13 Hz. 

In dit als 1/2-subharmonisch aangeduide gebied komen in theorie ook 114 en 1/8- 
subharmonische-, quasi-periodieke- en chaotische oplossingen voor. In figuur 3.10 is een 
quasi-periodieke (12.15 Hz) en chaotische oplossing (12.1 Hz) weergegeven in een 
zogenaamde Poincaré sectie. Een Poincaré 
sectie is een verzameling punten in het 
fasevlak (positie-snelheid). Deze punten 
worden door na iedere excitatie 0 

periode de positie en de snelheid van een 
oplossing te bepalen. Een harmonische -0 

2 oplossing geeft dus één punt in het 2 

fasevlak immers de positie en snelheid i 
zijn na iedere excitatieperiode hetzelfde. 
Een l/n-subharmonische oplossing geefc n 
punten in het fasevlak. Een quasi- 

eengesloten keten van punten die nooit 
samen zullen vallen, immers het is een 

-o.o1 

periodieke oplossing geeft een aan 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 

verpiaatiing [m] x104 

Figuur 3.10 Quasi-periodiek en chaotisch gedrag rond 12 Hz. 
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niet-periodieke oplossing. Een chaotische oplossing tenslotte geeft een wolk van punten in het 
fasevlak. Niet alleen rond de 12.1 Hi maar ook rond de 13.0 Hz komt chaotisch gedrag voor 
in een frequentiegebied van i 0.1 Hz. 

2) Ga: in 1/2-subharmonische oplossing bij 47 Hz. 

Zoals de frequentie-amplitude karakteristiek laat zien wordt de 1/2-subharmonische tak bij 47 
Hz onderbroken. Im deze smalie onderbreking van oingeveeï 0.1 PPZ woïdeil in iheoïie ziet 
alleen de weergegeven 1/5-subharmonische oplossing maar ook chaotische oplossingen 
gevonden. Tijdens de experimenten zijn in dit gebied alleen 1/2-subharmonische oplossingen 
gemeten en is er geen resonantie waargenomen. Fey (Fey [1992]) toonde aan dat in dit gebied 
intermittentie voorkomt. Dit laatste moet met het hier gebruikte model nog aangetoond 
worden. 

3) Gebied van 71 tot 71.2 Hz. 

In dit gebied worden naast 1/3 en 1/7-~ubharmonische oplossingen ook 1/31- en 1/62- 
subharmonische- en chaotische oplossingen gevonden, zie figuur 3.11. Tijdens de 
experimenten zijn hier onregelmatige 
oplossingen gemeten. Of deze o.o1 

onregelmatige oplossingen chaotisch 
gedrag in zich herbergen is met de hier 
gebruikte meetapparatuur niet aan te o.o1 

tonen. Vervolgexperimenten moeten T o.0O5 
.% 
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verplaatsing [m] xi05 nauwkeurig ingesteld kan worden en 
constant in tijd vast gehouden kan Figuur 3.11: 1/31-subharmonisch (*) en chaotisch (.) gedrag. 

worden. Daar dit in praktijk vrijwel onrealiseerbaar is, moet ook onderzocht worden of door 
parametervariatie, met name de parameter a, deze gebieden vergroot kunnen worden. Een 
andere mogelijkheid is om de balk zodanig te dimensioneren dat de niet-periodieke gebieden 
maximaal opgerekt worden binnen het door de excitator en de meetapparatuur vastgestelde 
frequentiebereik. Ook moet er meetapparatuur aanwezig zijn waarmee nauwkeurig en op het 
juiste moment de positie en de snelheid van de balk gemeten kan worden ten behoeve van 
het maken van een Poincaré sectie. 
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3.5 Opmerkingen 

1) Invloed van de bladveermassa. 

In figuur 3.12 zijn van boven naar beneden achtereenvolgens de balkverplaatsing, de 
excitatiekracht, de contactspanning en de bladveerverplaatsing weergegeven. Uit het bladveer 
verplaatsingssignaal blijkt dat de bladveer juist een opgaande beweging maakt op het moment 
dat de botsing met de neergaande balk plaatsvindt. Door deze botsing worden hogere 

ili de b a k  eri bladveer aarigestûteii wazrdûor het cûritact ïegelmatig 

I excitatiekracht, Fex=33 Hz I 

tijd (geschaald) 

Figuur 3.12: Invloed bladveermassa. 

onderbroken wordt, wat ten uitdrukking komt in de pieken in het contactspanningssignaal. 
Ook is goed te zien aan het bladveersignaal, dat de bladveer na het contact met de balk natrilt 
met een behoorlijke amplitude vergeleken met de door de balk opgedrongen verplaatsing. Het 
natrillen van de bladveer heeft als gevolg dat op het moment van botsen, de positie en de 
snelheid van de balk niet constant zijn, maar afhankelijk zijn van de excitatiefrequentie en het 
steady-state gedrag van de balk. Het niet constant zijn van de positie en de snelheid van de 
balk heeft op zijn beurt twee gevolgen. Ten eerste varieert de relatieve snelheid waarmee de 
balk tegen de bladveer botst, wat invloed heeft op de demping in het systeem. Het tweede 
gevolg is dat ook het aangrijpingspunt van de eenzijdige veer varieert. Het niet overeenkomen 
van het aangrijpingspunt van de eenzijdige veer met de rustpositie van de balk wordt ook wel 
speling genoemd. De invloed van speling op het systeem wordt in hoofdstuk 5 uitvoerig 
besproken. Daar de gemeten en berekende frequentie-amplitude karakteristiek zeer goed met 
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elkaar overeen komen, kan geconcludeerd worden dat het variëren van de botsingssnelheid 
en het aangrijpingspunt in dit geval weinig invloed hebben. 

2) Superharmonische resonanties. 

Tijdens de experimenten zijn rond de 59 en 9 Ipz geen superharmonische resonanties 
waargenomen. Rond 59 Hz zijn alleen de bovenliggende 1/3-subharmonische oplossingen 
gemeten terwijl rond 9 Hz de minimale excitatiefrequentie bereikt wordt en de 
excitatiefrequentie sterk varieert. Voor meer informatie over superharmonische resonanties 
wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk, waar de draadvariant besproken wordt. 

3) Experimenten met een hoge a. 

Er zijn ook experimenten uitgevoerd met een korte bladveer met een lengte van I 2,5 cm wat 
overeenkomt met een a van ongeveer 236. Deze metingen zijn gedaan met als achterliggende 
gedachte dat hoe korter de bladveer is des te beter een massaloze eenzijdige veer benaderd 
wordt. Bovendien neemt de amplitude waarmee de bladveer natrilt af ten gevolge van de 
toename van de stijfheid van de bladveer. De experimenten toonden 1/2- en 1/3- 
subharmonische oplossingen in de frequentiegebieden waar in de bladveervariant de 1/2- en 
1/3-subharmonische resonanties liggen. Links van de harmonische resonantiepiek zijn 1/2- en 
1/4-subharmonische oplossingen waargenomen. Ook zijn rond 60 Hz onregelmatige 
oplossingen waargenomen. Het niet constant kunnen houden van de excitatiefrequentie deed 
zich hier in nog grotere gebieden voor dan in de bladveervariant. 
Het berekenen van de frequentie-amplitude karakteristiek voor deze hoge a waarde gaat zeer 
moeizaam en is niet uitgevoerd. De boogcontinueringsmethode, waarmee een periodieke 
oplossing gevolgd kan worden loopt na een paar Hertz steeds vast. Dit komt vermoedelijk 
doordat door de hoge a meer superharmonische resonanties in het systeem komen, waarop 
de boogcontinueringsmethode vastloopt. Dit vermoeden wordt versterkt door de grillige vorm 
van de gemeten oplossingen. 
Bij het doen van vervolgexperimenten moet het experimenteren met een hoge CL in 
overweging genomen worden. Wel moet dan eerst numeriek onderzoek gedaan worden naar 
de invloed van a op de niet-periodieke gebieden. Ook moet waarschijnlijk het aantal 
vrij heidsgraden verhoogd worden om de superharmonische resonanties goed te modelleren. 



4 THEORIE EN EXPERIMENT 
DRAADVARIANT 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de experimentele resultaten van de draadvariant vergeleken met de 
berekeningen uitgevoerd met het draadmode%. A s  eerste worden in paragraaf 4.2 de gemeten 
en berekende frequentie-amplitude karakteristieken vergeleken om een totaal overzicht te 
geven van het steady-state gedrag van de balk. Daarna worden in paragraaf 4.3 en 4.4 
respectievelijk de gemeten subharmonische en superharmonische resonanties besproken. Als 
laatste worden in paragraaf 4.4 nog enkele opmerkingen gemaakt over de invloed van de 
draadmassa en de invloed van de draaddemping. 

4.2 Frequentie-amplitude karakteristieken 

In figuur E2, in bijlage E, zijn de berekende en gemeten frequentie-amplitude karakteristieken 
van de draadvariant weergegeven. De frequentie-amplitude karakteristiek is zowel met een 
continue als een discontinue afgeleide in de trekkromme van de eenzijdige veer berekend om 
de invloed van een continue stijfheid duidelijk te maken. Vergelijkt men de continue en 
discontinue karakteristieken dan uit deze invloed zich vooral in het naar rechts afbuigen van 
de linkerflanken van de (sub)harmonische resonantiepieken en in het verschuiven van de 
resonantiepieken naar rechts. Van de 1/3-subharmonische piek wordt de linkerflank geheel 
instabiel en is daarom niet weergegeven. Ook van de harmonische en 1/2-subharmonische 
piek wordt een gedeelte van de linker flank instabiel. Deze gedeelten zijn wel afgebeeld om 
het afbuigen zichtbaar te maken. Vergelijkt men de continue en discontinue karakteristieken 
met de gemeten karakteristiek dan blijkt de continue karakîerisiiek beter overeen te komen 
met de experimenten. Tijdens de experimenten trad ook de eerder genoemde afbuiging van 
de linkerflanken op en werden er geen 1/3-subharmonische oplossingen gemeten aan de linker 
kant van de 1/3-subharmonische resonantiepiek. Ondanks het numeriek instabiel zijn van de 
1/2-subharmonische linkertak zijn daar experimenteel duidelijk stabiele oplossingen gemeten. 
In het frequentieinterval van I 60 tot 66 Hz zijn ook 1/5- en mogelijk 1/17-subharmonische 
oplossingen gemeten. Beide zijn echter numeriek niet gevonden. Het laagfrequente 1/2- 
subharmonische gebied rond 15 Hz verdwijnt bij het continue model en is ook experimenteel 
niet waargenomen. Ook de twee voornaamste superharmonische pieken, 15 Hz en 60 Hz, 
komen goed overeen. Verder komt er duidelijk coëxistentie van oplossingen voor in het 
fiequentiegebied van 60 tot 70 Hz. Daar beweegt de balk normaal harmonisch, maar door een 
klap op de balk te geven gaat de beweging over in de bovenliggende 1/3-subharmonische. 
Het grootste verschil tussen de continue en gemeten karakteristiek doet zich voor in het 1/2- 
subharmonische resonantiegebied. Nauwkeuriger bepaling van de continue trekkromme kan 
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hierin misschien verbetering brengen. Ook bij de draadvariant treden grote verschillen op in 
de absolute waarde van Ymax bij frequenties groter dan 55 Hz ten gevolge van de horizontale 
krachtexponent en het niet meten van de verplaatsing in het midden van de balk. Het constant 
houden van de excitatiefrequentie is ook hier niet altijd mogelijk. Dit probleem doet zich 
vooral voor op de rechterflanken van de 1/2-subharmonische en harmonische resonantiepieken 
en in het frequentiegebied kleiner dan 15 Hz. Uit figuur E l  en het hierboven beschrevene 
blijkt dat de continue karakteristiek het beste overeenstemt met de experimentele 
karakteristiek. Toch kan niet geconcludeerd worden dat dit komt door de continuïteit in de 
stijfheid. In vgl. 2.1 komt namelijk ook de parameter c2 voor die speling in rekening brengt. 
Uit hoofdstuk 5, waar uitvoerig ingegaan wordt op de invloed van speling, zal blijken dat 
speling afbuigen en verschuiven van de resonantiepieken veroorzaakt. Een parameteranalyse 
moet hier duidelijkheid verschaffen over de invloed van de afrondingsparameter c3 en de 
spelingsparameter c2 

4 3  Ondernek subharmonische gebieden 

1/2-subharmonisch gebied van 35 tot 58 Hz. 

Tijdens de experimenten met de draadvariant zijn in het gebied van 2 35 tot 58 Hz 1/2- 
subharmonische oplossingen gemeten. Het model met de continue trekkromme geeft slechts 
1/2-subharmonische oplossingen van I 40 tot 55 Hz. In figuur 4.1 is het verloop van de 

experimentele verplaatsing 
Fex=38.7 Hz Fex=39.1 Hz Fex=57.0 Hz 

experimentele excitatiekracht 

theoretische verplaatsing 

Fex=40.8 Hz Fex=4 1.8 Hz Fex=54.0 Hz 

tijd (geschaald) 

Figuur 4.1: Verloop en vorm 1/2-subharmonische oplossing. 
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gemeten en berekende l/2-subharmonische oplossing weergegeven. De figuur toont hetzelfde 
verloop van de oplossing als de bladveervariant (zie figuur 3.2). Ook bij de draadvariant 
treedt een faseverdraaiïng van 180 graden op. 

1/3-subharmonisch gebied van 60 tot 70 Hz. 

Tijdens de experimenten zijn alleen 1/3-subharmonische oplossingen gevonden aan de 
rechterkant van de resonantiepiek. Uit berekeningen met de continue trekkromme bleek later 
dat er geen stabiele linkertak bestaat. In dit frequemtiegebied treedt overigens eoëxistemtie vam 
oplossingen op. Zoals uit de berekeningen blijkt zijn in dit gebied zowel stabiele harmonische 
als 1/3-subharmonische oplossingen aanwezig. Deze treden ook beide in de praktijk op. Wordt 
er van buitenaf geen invloed op de balk uitgeoefend, dan zal de balk in dit gebied een 
harmonische beweging maken. Wordt er echter een verstoring op de balk aangebracht in de 
vorm van een klap op de balk, dan schiet de balk in de boven gelegen stabiele 1/3- 
subharmonische oplossing. In figuur 4.2 zijn zowel gemeten en berekende 1/3-~ubharmonische 
oplossingen als een harmonische oplossing in dit gebied weergegeven. 

I experimentele verplaatsing 

experimentele excitatiekracht 3 
8 
P 
3 
3 a 
t n  

.r( " I  rn theoretische verplaatsing 
ü 

~~~ 

m 
"ô 
B 

Fex=62.7 Hz Fex=7l.l Hz Fex=65.6 Hz 

tijd (geschaald) 

Figuur 4.2 Verloop en vorm 1/3-subharmonische en harmonische oplossing. 

1/5-subharmonisch gebied van 60.2 tot 60.5 Hz. I 

In dit gebied werd een 1/5-subharmonische oplossing waargenomen, zie figuur 4.3. Numeriek 
zijn in dit gebied met zowel het continue als het discontinue model geen 1/5-subharmonische 
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oplossingen gevonden. Dit houdt overigens niet in dat deze niet bestaan. Kijkt men in het 
frequentiedomein naar de experimentele verplaatsing en kracht, zie figuur 4.4, dan zijn 
duidelijk scherpe pieken te zien op k 1/5, 2/5, 3/5 en 5/5 deel van de excitatiefrequentie. Het 
piekje bij 50 Hz wordt veroorzaakt door de netspanningsfrequentie en is bij iedere meting 
aanwezig. 

.O 

1/5-subharmonisch gebied van 63.5 tot 65.7 Hi. 

Ook in dit gebied werd 1/5-subharmonisch gedrag waargenomen, zie figuur 4.3. Ook hier is 
numeriek met beide modellen geen P/S-subhamsnische opS:sssing aangetoond kummem worden. 

experimentele verplaatsing 
Fex=60.2 H z  Fex=64.1 WZ 

experimentele excitatiekracht I 

tijd (geschaald) 

Figuur 4.3: Gemeten l/S-subharmonische oplossingen. 
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Figuur 4.4: Verplaatsing en excitatiekracht in het frequentiedomein. 
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1/17-~ubharmonisch gebied van 60.5 tot 60.8 Hz. 

en 
-I - 3 
F + 

In dit gebied is de in figuur 4.5 weergegeven verplaatsing gemeten. Met de sterretjes is het 
begin van een periode aangegeven. Kijkt men naar het opeenvolgen van de toppen en dalen 

verplaatsing 

dan komt dit niet altijd overeen. Dit kan verklaart worden uit de lange periodetijd waarin 
I 

35.5 

-9 s 

f 
O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

121.5 

tijd [s] 

Figuur 4.5: Mogelijke 1/17-subharmonische oplossing. 

parameters, voornamelijk de excitatiefrequentie, kunnen veranderen waardoor een periodetijd 
later niet dezelfde verplaatsing optreedt. Wordt weer naar het frequentiedomein gekeken dan 
zijn enkele scherpe pieken zichtbaar, zie figuur 4.6, wat op periodiek op quasi-periodiek 
gedrag duidt. De verhouding tussen de becijferde pieken en de excitatiefrequentie is ongeveer 
geiij k aan respectievelijk 3/17,6/17,7/17 en 10/17. Ook deze mogelijke 1/17-subharmonische 
oplossing is numeriek niet aangetoond. 

O 

frequentie wz] 
Figuur 4.6: 1/17-subhamonische oplossing in het frequentiedomein. 
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4.4 Onderzoek superharmonische resonantiegebieden 

Superharmonische resonanties zijn resonanties in de frequentie-amplitude karakteristiek die 
veroorzaakt worden door hogere harmonische eigenfrequenties. Deze harmonische eigen- 
frequenties veroorzaken frequenties hoger dan de excitatiefrequentie in het verplaatsings- 
signaal. Deze superharmonische resonanties treden op bij een excitatiefrequentie van l/n*fi. 
Hierin is n een geheel getal groter dan één en is fi de ie symmetrische harmonische eigen- 
frequentie. De superharmonische resonantie wordt dan een ne superharmonische genoemd. 
Set aantonen van superhamonische resonanties in de praktijk is niet tiiviad omdat er altijd 
superharmonische frequenties in het excitatiesignaal zitten. Men kan zich dus afvragen of de 
superharmonische frequenties in het verplaatsingssignaal Veroorzaakt worden door de lokale 
niet-lineariteit of door de in het excitatiesignaal aanwezige hogere frequenties. Het eenduidig 
aantonen van superharmonische resonanties kan alleen gebeuren met een excitatiebron die een 
kracht kan genereren die slechts één frequentie bevat. Een dergelijke excitatiebron is in de 
praktijk moeilijk te realiseren omdat het niet-lineaire systeem op zijn beurt de excitatiebron 
beïnvloedt en hogere frequenties in de kracht veroorzaakt. 
Tijdens de experimenten is echter duidelijk resonantie waargenomen rond 13 en 59 Hz, daar 
waar in theorie superharmonische resonanties optreden. Wond 29 en 47.5 Hz zijn afwijkingen 
van de gangbare harmonische en 1/2-subharmonische oplossingen waargenomen. Ook hier zijn 
in theorie kleine superharmonische resonantiepiekjes aanwezig. Het superharmonisch gedrag 
rond de boven beschreven frequenties wordt hierna verder onderzocht. 

1) Superharmonische resonantie rond 13 Hz. 

Deze superharmonische resonantie wordt veroorzaakt door de le harmonische resonantie op 
k 20 Hz. Wat opvalt is dat zowel de gemeten als de continue linkertak naar rechts afbuigen, 
waardoor de superharmonische resonantie niet meer optreedt bij op de helft van de eerste 
harmonische eigenfrequentie zoals in de discontinue tak. De excitatiefrequentie kan in dit 
gebied niet vastgezet worden. De superharmonische resonantie is vastgelegd door over langere 
tijd te meten en daarna in te zoomen op de resonantie. In figuur 4.7 is de gemeten resonantie 
weergegeven evenals de berekende responsies. De figuur toont goede overeenkomst tussen 
theorie en praktijk. Kijkt men echter in het frequentiedomein naar de gemeten verplaatsing 
en kracht, zie figuur 4.8, dan zijn in het verplaatsings- en krachtsignaal duidelijk frequenties 
aanwezig bij twee maal de excitatiefrequentie. Een verklaring voor de superharmonische 
frequenties in het verplaatsingssignaal zou nu kunnen zijn dat deze veroorzaakt worden door 
de superharmonische frequenties in het krachtsignaal en niet door de aanwezigheid van de 
eenzijdige veer. Om aan te tonen dat de superharmonische frequenties in het verplaatsings- 
signaal wel veroorzaakt worden door de eenzijdige veer, zijn ook metingen aan de balk 
zonder eenzijdige veer gedaan in hetzelfde frequentiegebied. De aan het lineaire 
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I experimentele excitatiekracht: Fex= 12.8 >>> 14.0 Hz 

I theoretische verplaatsing 

Fex=12.3 HZ Fex=12.7 Hz Fex=13.0 Hz 

tijd (geschaald) 

Figuur 4.7: Superharmonische resonantie rond 13 Hz. 
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Figuur 4.8: Verplaatsing en kracht lineaire en niet-lineaire systeem in het frequentiedomein. 
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systeem gemeten verplaatsings- en krachtsignaal zijn in figuur 4.8 in het frequentiedomein 
weergegeven. Vergelijkt men de verplaatsingssignalen dan is duidelijk te zien dat in het 
lineaire geval geen superharmonische frequenties rond tweemaal de excitatiefrequentie in het 
signaal voorkomen. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de gemeten superharmonische 
resonantie in het niet-lineaire systeem veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van de 
eenzijdige veer en niet door de superharmonische frequenties in het excitatiesignaal. 

1188 

2) Superhamomishe ressnamtie rond 59 Kz. 

I 

Ook rond deze frequentie is duidelijk resonantie waargenomen. Deze resonantie wordt 
veroorzaakt door de 2e harmonische eigenfrequentie bij 117.9 Hz. Ook in dit gebied zijn 
metingen gedaan aan het lineaire systeem. In figuur 4.9 zijn de aan het lineaire en niet- 
lineaire systeem gemeten verplaatsing en de berekende niet-lineaire verplaatsing weergegeven. 
In figuur 4.10 zijn de aan het lineaire en niet-lineaire systeem gemeten verplaatsing en 
excitatiekracht in het frequentiedomein weergegeven. Figuur 4.10 toont duidelijk dat zowel 
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Figuur 4.9: Superharmonische resonantie in het Figuur 4.10 Superharmonische resonantie in het 
tijddomein. frequentiedomein. 

in het lineaire als niet-lineaire systeem superharmonische frequenties aanwezig zijn. Dit is ook 
te zien in figuur 4.9 waar de aan het lineaire systeem gemeten verplaatsing zelfs nog beter 
overeenkomt met het niet-lineaire model dan de aan het niet-lineaire systeem gemeten 
verplaatsing. Hier kan dus niet eenduidig gesteld worden dat de superharmonische resonantie 
in het niet-lineaire systeem het gevolg is van de eenzijdige veer. 

3) Superharmonische resonantie rond 29 Hz. 

Rond deze frequentie trad tijdens de experimenten geen duidelijke resonantie op. Op de 
oscilloscopen was echter een afwijking van de gangbare harmonische oplossing te zien en ook 
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was duidelijk te horen dat er hogere frequenties in het systeem optraden. De frequentie- 
amplitude karakteristiek berekend met het continue model heeft bij 29.7 Hz een klein piekje. 
Ook dit resonantiepiekje wordt veroonaakt door de 2e harmonische resonantie bij 117.9 Hz. 
In figuur 4.11 zijn de gemeten en berekende oplossingen voor, tijdens en na het resonantie- 

experimentele verplaatsing 

experimentele excitatiekracht 

theoretische verplaatsing 

Fex=29.1 Hz Fex=29.7 Hz Fex=30.2 Hz 

tijd (geschaald) 
Figuur 4.11: Superharmonische resonantie rond 29.7 Hz. 

piekje weergegeven. De gemeten en berekende responsies bij 29.6 en 29.7 komen redelijk 
overeen. Wat opvalt is dat het excitatiesignaal duidelijker beïnvloed wordt dan het 
verplaatsingssignaal. 

4) Superharmonische resonantie rond 47.5 Hz. 

Rond deze excitatiefrequentie is tijdens de experimenten geen duidelijke resonantie 
waargenomen maar wel was weer te horen en te zien op de oscilloscopen dat er hogere 
frequenties in het systeem aanwezig waren. De discontinue frequentie-amplitude karakteristiek 
heeft rond de 47.5 Hz een 'gat' in de stabiele 1/2-subharmonische tak, waar ondermeer 
chaotisch gedrag optreedt. De continue karakteristiek heeft hier een klein resonantiepiekje 
waar geen instabiele gaten in zitten. Dit resonantiepiekje treedt op bij 47.32 Hz en is niet 
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gerelateerd aan de 2e (117.9 Hz) of 3e (326.1 Hz) harmonische eigenfrequentie. In figuur 4.12 
is het verplaatsings- en krachtsignaal rond 47.5 Hz weergegeven. Aileen de gemeten responsie 
bij 47.9 Hz komt enigszins overeen met de berekende responsie bij 47.4 Hi. 

experimentele verplaatsing 
~~ Fex=48.2 Hz 

experimentele excitatiekracht 

theoretische verplaatsing mmm Fex=47.0 Hz Fex=47.4 Hz Fex=47.7 Hz 

tijd (geschaald) 
Figuur 4.12 SÚperharmonische resonantie rond 47.5 Hz. 

4.5 Opmerkingen 

1) Invloed draadmassa. 

In figuur 4.13 is van boven naar beneden respectievelijk de balkverplaatsing, de spanning in 
de draad en de excitatiekracht weergegeven in het geval de balk een 1/3-subharmonische 
beweging maakt. Het eenzijdige karakter van de draad is duidelijk zichtbaar. Als de balk een 
opgaande beweging maakt en de draad in geknikte toestand verkeert blijft de spanning in de 
draad vrijwel constant. Ook is duidelijk aan het draadspanningssignaal te zien dat er ten 
gevolge van de draadmassa hoog frequente trillingen in het systeem terechtkomen. Wat 
overigens opvalt is de periodiciteit in de het gillige draadspanningssignaal. Zoals al eerder 
genoemd wordt de draad in de experimenten gedempt om deze trillingen te onderdrukken 
omdat ze anders de te meten verplaatsing verstoren. 
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experimentele excitatiekracht: Fex46.4 Hz 

tijd (geschaald) 

Figuur 4.13: Invloed draadmassa op het systeem. 

2) Invloed demping draad. 

Zoals al eerder genoemd wordt de draad gedempt om storende trillingen, die ontstaan door 
het periodiek uitknikken en strak trekken van de draad, te onderdrukken. De demping wordt 
verwezenlijkt door de draad in te pakken in een zacht schuim. In eerste instantie gebeurde dit 
over vrijwel de hele lengte van de draad. Hierdoor kwam er echter te veel demping in de 
draad, wat de te onderzoeken niet-lineaire fenomenen onderdrukte. Door de lengte waarover 
de draad ingepakt is te variëren, is onderzocht wat de meest ideale ongedempte lengte van de 
draad is. Hieruit volgde dat subharmonisch gedrag in het grootste frequentie gebied optreden 
als de ongedempte lengte 5 20 a 25 cm lang is. Met de ongedempte lengte wordt hier bedoeld 
de afstand van de balk tot het punt vanaf waar de draad ingepakt is. Een ander voordeel van 
het aanbrengen van demping is dat de draad dan maar in één vlak kan uitknikken en trillen 
waardoor een grotere regelmaat in het systeem ontstaat. 
Demping is één van de oorzaken dat met de draadvariant moeilijk reproduceerbare 
experimenten gedaan kunnen worden. Een andere oorzaak daarvan is speling, waarop in het 
volgende hoofdstuk uitgebreid wordt ingegaan. 
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5 INVLOED SPELING 

5.1 Inleiding 

Met speling wordt hier bedoeld dat het aangrijpingspunt van de eenzijdige veer niet 
overeenkomt met de nulstand, de rustpositie van de balk. Tijdens de experimenten met de 
draadvariant, waarvan het aangrijpingspunt moeilijk is in te stehéen, bleek dat spelhg een 
behoorlijke verschuiving van de (sub)harmonische eigenfrequenties veroorzaakt en dus een 
grote invloed heeft op het dynamisch gedrag van het bilineaire systeem. Dit hoofdstuk 
behandelt zowel de numerieke als de experimentele invloed van speling op het bilineaire 
systeem. Daarvoor wordt eerst in paragraaf 5.2 het begrip speling gedefinieerd. Daarna 
worden in paragraaf 5.3 de resultaten van berekeningen met speling in de draadvariant 
besproken. Als laatste worden in paragraaf 5.4 berekeningen met speling in de bladveervariant 
vergeleken met experimentele resultaten en wordt gekeken naar de numerieke invloed van 
speling op de 1/2-subhmonische resonantie. 

5.2 Speling definitie 

Zoals al kort in de inleiding beschreven, wordt met speling in het bilineaire systeem bedoeld 
dat de rustpositie van de balk niet overeenkomt met het aangrijpingspunt van de eenzijdige 
veer. Hierin zijn twee situaties te onderscheiden: 

1) De balk en de eenzijdige veer maken geen contact. De balk moet dus een bepaalde 
verplaatsing ondergaan om contact te maken. Deze situatie wordt in het vervolg vrije 
speling genoemd. 

2) De balk en de eenzijdige veer maken wel contact. De eenzijdige veer drukt de balk 
een verplaatsing op waardoor de eenzijdige veer zelf ook een verplaatsing ondergaat. 
Deze situatie wordt in het vervolg vaste speling genoemd. 

In de bladveervariant wordt vrije speling aangebracht door de instelbare bout (11 in fig. 2.2) 
van de balk af te draaien terwijl vaste speling aangebracht wordt door met de instelbare bout 
de balk een verplaatsing op te drukken. In de draadvariant wordt vrije speling aangebracht 
door het bevestigingspunt van de draad met de vaste wereld naar de balk toe te verplaatsen. 
De draad bevindt zich dan in geknikte toestand. Vaste speling wordt aangebracht door het 
bevestigingspunt van de balk af te verplaatsen en zodoende de balk een verplaatsing op te 
drukken. 

i 
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Bij voldoende vrije en vaste speling ontstaan twee uiterste situaties waarbij het bilineaire 
systeem over gaat in een lineaire systeem. Bij voldoende vrij speling zal namelijk geen 
contact meer optreden tussen balk en eenzijdige veer. Men heeft dan alleen te maken met het 
lineaire systeem bestaande uit de balk en de daarbij behorende eigenfrequentie (13.1 Hz). Bij 
voldoende vaste speling zal de balk niet meer loskomen van de eenzijdige veer. Men heeft 
dan dus te maken met het lineaire systeem bestaande uit de balk+eenzijdige veer en de daarbij 
behorende eigenfrequentie (34.4 Hz). Voor alle spelingssituaties tussen deze twee uiterste 
waarden treedt in bepaalde frequentieintervallen contact op tussen de balk en de eenzijdige 
veer en zal de bijbehorende le eigenfiequentle van het bilineaire systeem variëïen tussen de 
twee uiterste waarden. 

53 Invloed speling op draadvariant (numeriek) 

In figuur 5.1 is de numerieke invloed van speling op de ligging van de harmonische 
resonantiepiek weergegeven voor de draadvariant. Deze figuur is tot stand gekomen door eerst 
de twee uiterste spelingssituaties te bepalen, zie bijlage C, en daarna tussen deze twee 
waarden de speling te variëren. Definieert men de harmonische eigenfrequentie als die 
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Figuur 5.1: Numerieke invloed speling op harmonische eigenfrequentie in de draadvariant. 
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frequentie waarbij de maximale waarde van absvmax) optreedt in een bepaalde spelings- 
situatie, dan toont de figuur een duidelijke toename van de eigenfrequentie als de speling 
varieert van de maximale vrije speling naar de maximale vaste speling. De figuur laat ook 
zien dat in het geval van vrije speling de resonantiepiek bij het bereiken van de spelingsgrens 
naar rechts afbuigt en in het geval van vaste speling de resonantiepiek bij het bereiken van 
de spelingsgrens naar links afbuigt. Ook is duidelijk de statische verplaatsing van de balk ten 
gevolge van vaste speling terug te vinden in de figuur. 
De verklaring voor het variëren van de harmonische eigenfrequentie en het afbuigen van de 
resenantiepiek ten gevolge vm speling is de variatie in de gemiddelde stijfheid in het systeem. 
Met deze gemiddelde stijfheid wordt de over een verplaatsingsperiode gemiddelde stijfheid 
van het bilineaire systeem bedoeld. Wordt immers de speling gevarieerd van de maximale 
vrije speling naar de maximale vaste speling, dan zal het tijdsinterval waarin de balk contact 
maakt met de eenzijdige veer langer en het tijdsinterval waarin het systeem alleen uit de balk 
bestaat korter worden. Het gevolg hiervan is dus dat de gemiddelde stijfheid (kg) toeneemt. 
Wordt nu aangenomen dat de harmonische eigenfrequentie evenredig is met de wortel uit 
kg/m dan volgt hieruit de variatie in harmonische eigenfrequentie. Uiteraard zal ook de 
gemiddelde massa variëren maar omdat de stijfheid van de eenzijdige veer ongeveer 6 keer 
zo groot is als de stijfheid van de balk terwijl de massa van de eenzijdige veer maximaal 
slechts 4% van de balk massa bedraagt, kan de massa verandering de stijfheid verandering 
niet compenseren. De afbuiging van de resonantiepieken kan men nu als volgt verklaren: In 
het geval van vrije speling wil het lineaire systeem bestaande uit alleen de balk een 
resonantiepiek maken rond de lineaire eigenfrequentie van de balk. Wordt echter de 
spelingsgrens bereikt dan komt de balk in contact met de eenzijdige veer en zal de 
gemiddelde stijfheid en daarmee de eigenfrequentie toenemen waardoor de resonantiepiek naar 
rechts afbuigt. In het geval van vaste speling gebeurd in principe hetzelfde alleen is het hier 
het lineaire systeem bestaande uit de balk+eenzijdige veer wat een resonantiepiek heeft rond 
de 34.4 Hz. Bereikt dit systeem de spelingsgrens dan komt de balk los van de eenzijdige veer 
en zal de gemiddelde stijfheid afnemen. Dit resulteert in een lagere eigenfrequentie met als 
gevolg dat de resonantiepiek afbuigt naar links. Overigens is zowel voor vrije als vaste 
speling in alle gevallen de onderste tak van het bilineaire systeem instabiel. Dit is dus de tak 
vanaf het ombuigpunt op de spelingsgrens tot aan de top van de kromme. 
Van de invloed van speling op de ligging van de resonantiepieken is gebruik gemaakt om het 
bestaan van de 1/3-subharmonische resonantiepiek in de praktijk aan te tonen. In eerste 
instantie zijn metingen verricht aan een draadvariant waarin de balk zodanig gedimensioneerd 
was dat de 1/3-subharmonische resonantie niet binnen het excitatiebereik lag. Door een vrije 
speling aan te brengen is de 1/3-subharmonische resonantie tot in het excitatiebereik 
verschoven en experimenteel aangetoond. 
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5.4 Invloed speling op bladveervarian t (experimenteel en numeriek) 

Experimenteel is de invloed van speling bepaald met de bladveervariant, omdat met deze 
variant een vrij nauwkeurige instelling van de speling mogelijk is. De harmonische 
eigenfrequenties zijn bepaald door het bilineaire systeem in resonantie te brengen en de 
bijbehorende frequentie af te lezen op de optische toerenteller, die de excitatiefrequentie 
weergeeft. De experimentele resultaten zijn afgebeeld in figuur 5.2, evenals de numerieke 
resultaten berekend met het model uit hoofdstuk 3. De numerieke data komen overeen met 
de fiepenties waarbij onder een bepaalde speling situatie de maximale abs(Ymax)  WO^& 
bereikt. De figuur toont aan dat wat de frequentieverschuiving betreft experiment en theorie 

speling [mm] 

Figuur 5.2: Experimentele en numerieke invloed op de harmonische eigenfrequentie in de bladveervariant. 

goed overeen komen maar dat de experimentele resultaten behoorlijk afwijken van het model 
wat de maximale vrije en vaste speling betreft. Theoretisch wordt een maximale speling 
berekend van 90 mm terwijl experimenteel de maximale vaste speling al bij 20 mm wordt 
bereikt. De berekende maximale vrije speling bedraagt 4.6 mm, terwijl experimenteel bij een 
vrije speling van 25 mm nog steeds contact tussen balk en bladveer plaatsvindt. Een 
verklaring voor het verschil wat vrije speling betreft is dat de maximale speling berekend is 
met de demping uit de geen spelingssituatie uit hoofdstuk 3. Uiteraard moet hier gerekend 
worden met de demping van alleen de balk die lager ligt dan de demping van het bilineaire 
systeem. Deze lagere demping leidt tot een hogere resonantiepiek en dus tot een hogere 
maximale vrije speling. Een mogelijke verklaring voor het verschil in maximale vaste speling 
is dat door de grote opgedrongen verplaatsing de balk niet meer als lineair systeem 
beschouwd mag worden. Vermoedelijk neemt ten gevolge van de opgedrongen verplaatsing 

41 



de stijfheid en de demping in het systeem toe waardoor experimenteel een lagere maximale 
vaste speling gemeten wordt dan numeriek berekend is. 
Van de bladveervariant is in figuur 5.3 de numerieke invloed van speling op de harmonische 
en 1/2-subharmonische resonantiepiek weergegeven. De harmonische resonantiepiek vertoont 
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Figuur 5.3: Numerieke invloed speling op l/;?-subharmonische resonantiepiek in de bladveervariant. 

eenzelfde verandering als de resonantiepiek in de draadvariant uit figuur 5.1. Ook de 1/2- 
subharmonische resonantiepiek vertoont een verschuiving en het instabiel worden van de 
rechter- en linkertak ten gevolge van respectievelijk vrije en vaste speling. De figuur toont 
ook dat de continue overgang rond 30 Hz van de harmonische naar de 1/2-subharmonische 
oplossing in het systeem zonder speling overgaat in een discontinue overgang bij zowel een 
vrije als vaste speling van 1 mm. Dit houdt in dat in de praktijk, in het geval van voldoende 
speling, van buiten af een verstoring op het systeem aangebracht moet worden om het systeem 
in een 1/2-subharmonische resonantie te brengen. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Conclusies 

De door Fey ontwikkelde reductie- en rekenmethode, waarmee het steady-state gedrag van 
dynamische systemen met lokale niet-lineariteiten berekend kan worden, is zeer geschikt voor 
deze taak mits een goed model van de lokale niet-lineariteit aanwezig is. De experimentele 
resultaten, verkregen aalt beide eenzijdige veervarianten, komen zeer goed overeen met de 
numerieke resultaten berekend met de door Fey ontwikkelde reductie- en rekenmethode. Ook 
geven de eenzijdige veermodellen een redelijke beschrijving van de invloed van speling op 
het dynamisch gedrag van het bilineair systeem. De goede overeenkomst tussen de 
experimentele en numerieke resultaten in dit onderzoek komt echter doordat de experimentele 
opstelling zodanig gemodelleerd is dat deze zo goed mogelijk overeenstemt met het 
aanwezige uitgangsmodel. Hier wordt dan met name de massaloosheid van de eenzijdige veer 
bedoeld wat door beide varianten redelijk benaderd wordt. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Verder onderzoek moet zich richten op twee gebieden: 

1) Onderzoek naar niet-lineaire fenomenen in de praktijk. 

Voor het verifiëren van de theorie en het beter inzicht krijgen in niet-lineaire systemen, is het 
nodig om ook quasi-periodiek en chaotisch gedrag in mechanische systemen aan te tonen en 
te vergelijken met de theorie. Het experimenteel aantonen van niet-periodiek gedrag vereist 
de volgende veranderingen aan de meetapparatuur en de excitator. 

- Er moet een excitator aangebracht worden die een sinusvormige kracht genereert die 
zo goed mogelijk één frequentie bevat en deze frequentie ook constant in de tijd vast 
kan houden. 

nauwkeurig de positie en snelheid gemeten kunnen worden ten behoeve van het maken 
van een Poincaré-sectie. 

- Er moet een verplaatsings- en snelheidsopnemer aanwezig zijn waarmee voldoende 

De volgende mogelijkheden kunnen onderzocht worden om niet-periodiek gedrag 
experimenteel aan te tonen. 

- De gebieden waar in het bilineaire systeem in theorie niet-periodiek gedrag voorkomt 
worden met de aangepaste excitator en meetapparatuur onderzocht. 
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- Door juiste dimensionering van de balk kan probeert worden de niet-periodieke 
gebieden uit te rekken waardoor mogelijk een breder frequentiegebied ontstaat waar 
niet-periodiek gedrag optreedt. 

Zijn de niet-periodieke gebieden bij een grote a (orde grote 250) nog steeds aanwezig 
en voldoende breed, dan kunnen experimenten aan een bladveervariant met een korte 
bladveer gedaan worden. Hoe korter de bladveer des te beter een eenzijdige massaloze 
veer benaderd wordt. 

waarin in theorie niet-periodiek gedrag voorkomt. 

- Numeriek onderzoek naar de invloed van a op de aanwezige niet-periodieke gebieden. 

- Literatuuronderzoek naar andere mechanische systemen met lokale niet-lineariteiten 

Wordt besloten om verder te experimenteren met een eenzijdige veer als lokale niet-lineariteit, 
dan moet de bladveervariant genomen worden. De bladveervariant heeft de volgende 
voordelen ten opzichte van de draadvariant: 

1) 

2) 
3) 
4) 

De bladveervariant heeft minder demping waardoor niet-lineaire fenomenen vaker op 
zullen treden. 
De bladveervariant heeft een betere reproduceerbaarheid. 
De dimensieloze parameter a kan makkelijk gevarieerd worden. 
De bladveervariant waar twee mechanische systemen botsen komt in de praktijk meer 
voor dan het knik fenomeen dat de draadvariant in zich heeft. 

De volgende verbeteringen moeten aan de bladveervariant aangebracht worden: 

- Eenzijdige demping aanbrengen op de bladveer om het natrillen te onderdrukken. 
Hierdoor verdwijnt de afhankelijkheid van de positie en snelheid van de bladveer uit 
het systeem en krijgt men een uniformere botsing tussen balk en bladveer. 

- Nette inklemming voor de bladveer maken zodat de lengte en daarmee a makkelijk 
gevarieerd kan worden. 

2) Onderzoek naar het modelleren van lokale niet-lineariteiten. 

Om de ontwikkelde reductie- en rekenmethode in de praktijk toepasbaar te maken, is het 
noodzakelijk dat er goede modellen zijn van de in de praktijk voorkomende lokale niet- 
lineariteiten. Bij het modelleren van deze lokale niet-lineariteiten moet niet alleen gekeken 
worden naar de statische kracht die een lokale niet-lineariteit uitoefent, maar ook naar de 
invloed van de massa en de demping van een lokale niet-lineariteit. Bovendien moeten de 
lokale niet-lineariteiten zodanig gemodelleerd worden dat vrijheidsgraadreductie toepasbaar 
blijft. 

I 
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BIJLAGE A Dimensionering opstelling 

A l  Dimensionering balk. 

Een praktisch voordeel van de experimentele opstelling is dat de le-harmonische 
eigenfrequentie van het bilineaire systeem, bestaande uit balk en eenzijdige veer, neergelegd 
kan worden waar men wil. Met het vastleggen van de le-harmonische eigenfrequentie liggen 
namelijk ook alle andere harmonische- en subharmonische resonantiepieken vast omdat 
onderkg vaste f ~ ~ q u e ~ ~ i e v e ï ~ ~ u ~ n g e m  gelden. Men kan dus als het ware de amplitude- 
karakteristiek uitrekkenhnkrimpen (niet verschuiven) t.o.v. excitatiefrequentie=O Hz, zodanig 
dat de interessante oplossingen die men wil onderzoeken binnen het frequentiebereik van de 
meetapparatuur en de excitator liggen. 

Voor de le-harmonische eigenfrequentie van het bilineaire systeem geldt (Shaw and Holmes 
119831): 

Hierin is fl de le-harmonische eigenfrequentie van 
definitie van fl en vgl. Al.l volgt nu: 

(Al.l) = g(Nf1 

de balk zonder eenzijdige veer. Uit de 

(A1.2) 

Substitutie van de modale stijfheid k, de modale massa m, de oppemlakte van de 
dwarsdoorsnede A en het kwadratisch oppervlakte-moment I, geeft: 

n 4 ~ ~ .  P d  bh3 k=-, m=-; A=bh; I=-; 3 
21 2 12 

Gelijkstellen van vgl. A1.2 en A1.3 geeft dan: 

(A1.4) 

Uit vgl A1.4 volgt dat na keuze van de niet-lineariteitsparameter a en de le-harmonische 
eigenfrequentie fb van het bilineaire systeem, de verhouding tussen de lengte 1 en de hoogte 
h van de balk vastligt. De breedte b van de balk komt in deze vergelijking niet voor wat een 
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grote keuze vrijheid geeft voor zowel de stijfheid als de breedte van de balk. Uit de vgl. van 
de modale stijfheid k, volgt namelijk 

24k13 b = -  (A1.5) 
n4Eh3 

Met de vergelijkingen A1.4 en A1.5 kan nu de balk gedimensioneerd worden na het maken 
van de volgende keuzen: 

1) Bepaal a die men wil onderzoeken. 
2) Bepaal de frequentiegrenzen waarbinnen de meetapparatuur en de excitator 

functioneren. 
3) Kies fb zodanig dat de te onderzoeken interessante gebieden binnen de bij 2) gestelde 

grenzen liggen. Met de keuze van fb ligt tevens de verhouding tussen lengte en hoogte 
van de balk vast, zie vgl. A1.4. 
Neem een standaardmaat voor de hoogte van de balk (de lengte is in de praktijk 
makkelijker te aan te passen) waardoor ook de lengte van de balk vastligt. 
Kies nu een waarde voor de modale stijfheid ’k’ of de breedte ’b’ van de balk. Kiest 
men de modale stijfheid als uitgangspunt dan moet de daaruit volgende breedte 
gecontroleerd worden. Kiest men de breedte als uitgangspunt dan moet gecontroleerd 
worden of een waarde voor de stijfheid van de eenzijdige veer ’$’ gerealiseerd kan 
worden die aan de keuze van a voldoet. Probeer hier ook voor de breedte een 
standaardmaat te realiseren. 

4) 

5) 

Bij het dimensioneren van de balk moet erop gelet worden dat de hoogte en de breedte niet 
te klein uitvallen omdat de balk aan de bladveren en een excitator aan de balk bevestigd moet 
kunnen worden. Verder moet gecontroleerd worden of de balk niet te ver doorzakt als gevolg 
van zijn massa. 

De punten 1 t/m 5 zijn in dit onderzoek als volgt uitgevoerd (E=210.109 N/m2 en p=7850 
~ g / m 5 :  

1) 
2) 
3) 

a=6, hiermee zijn de numerieke resultaten die als uitgangspunt dienen berekend. 
excitator: 8 5 fex 5 75 Hz. De meetapparatuur overlapt dit frequentiegebied. 
fb=20 Hz. De 1/3-subharmonische resonantiepiek ligt dan rond de 60 Hz vanwege de 
verhouding 1:3 tussen de harmonische en 1/3-subharmonische resonantiepiek. 
Vergelijking A1.4 geeft: i4/h2=28969 m2. 
h=0.01 m leidt tot 1=1.3 m. 
b=0.09 111 leidt tot k=34916 N/m. 

4) 
5) 
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A2 Dimensionering van de steunbladveren. 

Deze bladveren moeten zodanig gedimensioneerd worden dat ze de statische + dynamische 
krachten kunnen weerstaan zonder uit te knikken. Verder moeten ze in de buigrichting zo slap 
mogelijk zijn om het draaien en verplaatsen van de balkuiteinden met zo min mogelijk 
weerstand plaats te laten vinden. 

Voor de kritische knikkracht van de bladveren geldt: 

Wil men knikken voorkomen dan moet per bladveer gelden dat de kritische kracht groter is 
dan de helft van de statische plus dynamische belasting: 

Een schatting voor de dynamische kracht Fdy volgt uit F=mrco2max. De statische belasting is 
gelijk aan de massa van de balk plus de excitator. Als voor de zekerheid een factor twee 
gehanteerd wordt geldt: 

F, Ftot 

Uit vgl. A2.1 volgt dan na substitutie van I voor 1: 

Met vgl. A2.4 kunnen de bladveren gedimensioneerd worden rekening houdend met de 
volgende punten: 

I 
i 

1) Bepaal Ftor 
2) 

3) 

Neem een standaardmaat voor de hoogte h en de breedte b en bereken met vgl. A2.4 
de maximale lengte. 
Als een benadering van een ideale oplegging gewenst is kan de stijfheid in 
buigrichting geminimaliseerd worden door zowel de dikte als de breedte van de 
bladveer te vergroten. In hoeverre de bladveren de ideale scharnieren benaderen kan 
gecontroleerd worden door EEM-som te draaien waarin de balk en bladveren 
gemodelleerd zijn waarna de ligging van de eigenfrequenties vergeleken kan worden 
met de theorie. 

I 
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Ook hier moeten de afmetingen voldoende groot genomen worden zodat bevestiging aan de 
vaste wereld en de balk mogelijk is. 

De punten 1 t/m 3 zijn in dit onderzoek als volgt uitgevoerd (E=210*109 N/m2 en p=7850 
~ g / m ~ > :  

1) De massa van de balk volgt uit de afmetingen berekend in Al: plbh=9.2 Kg. De 
massa van de excitator plus krachtopnemer is 0.47 Kg (zie paragraaf 2.4). pist= 

9.679.8=95 N. Fdy VSO@ uit de maximak excitatiefieqinefitie van 75 XZ en de 
experimenteel bepaalde mr-term (zie paragraaf 2.4): F d y = 4 m m 2 ~ e x ~ ~ = 1 4 6  N. Ftot 
is dus gelijk aan 241 N. 
Uit vergelijking A2.4 volgt met b=0.075 m en h=0.001 m: 1 s 0.33 m. genomen 
1=0.15 m waarvan na bevestiging aan balk en bladveer 1=0.092 m overblijft. 
In tabel A l  zijn de le buigfrequenties van de balk en de bladveren weergegeven. Deze 
zijn met het EEM-pakket DIANA en analytisch berekend. De analytische formules zijn 
in figuur A l  weergegeven. 

2) 

3) 

4 1  DIANA analytisch 

le buig-eigenfrequentie balk [Hz] 

le buig-eigenfrequentie bladveren [Hz] 

Tabel Al: Numerieke en analytische fiequentiewaarden. 

f= '2 21 

lmlm 1 6EI -4- n; m13 

Figuur Al: Analytische formules voor eigenfrequenties. 

De eigenfrequenties komen voldoende overeen om de afmetingen van de bladveren niet te 
veranderen. 
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A3 Dimensionering (eenzijdige) bladveer. 

Uitgangspunt is een aan weerszijden ingeklemde bladveer die in het midden contact kan 
maken met de balk. Deze ingeklemde balk is zodanig gedimensioneerd dat ten eerste de 
stijfheid ki, voldoende groot is om de gekozen a te realiseren en ten tweede dat de eerste 
harmonische eigenfrequentie hoger ligt dan de maximale excitatiefrequentie zodat tijdens de 
experimenten de bladveer niet in een eigentrilling kan geraken. 

Voor de stijfheid van een ingeklemde balk geldt: 

192EI k = -  
13 

Daaruit volgt voor de breedte van de bladveer na substitutie van I: 

k, 1 3  b = -(-) 
16E h 

Voor de leeigenfkequentie geldt na substitutie van I en A: 

De afmetingen van de bladveer volgen nu uit de volgende stappen: 

1) 

2) 
3) 

4) 

Bepaal de stijfheid van de bladveer, s = a * k ,  met de kleinste a waarmee men wil 

Bepaal fi. Neem hiervoor ongeveer tweemaal de maximale excitatiefrequentie. 
Neem een standaardmaat voor de hoogte h en bereken de lengte van de bladveer met 

Bereken de breedte met vgl. A3.2. 

experi ment eren 

vgl. A3.3. 

Neem bij voorkeur de breedte groter dan de hoogte, om uitknikken in de richting loodrecht 
op de krachtrichting te voorkomen. Maak ook de hoogte niet te klein omdat anders door de 
botsing met de balk blijvende vervormingen op kunnen treden. Komt men bij het 
dimensioneren van de bladveer in de problemen dan moet men via de balk dimensionering 
de benodigde stijfheid van de bladveer beïnvloeden. Dit kan door de breedte van de balk aan 
te passen. 
Een voordeel van een ingeklemde bladveer als eenzijdige veer is dat een geschikte 



inklemming het mogelijk maakt om de lengte, en daarmee de parameter a, eenvoudig te 
variëren. Dit is ook de reden waarom de bladveer met de kleinste te gebruiken a 
gedimensioneerd moet worden. Wordt immers de lengte van de bladveer verkleint dan zal niet 
alleen a toenemen maar ook de eerste eigenfrequentie zodat deze altijd groter is dan de 
maximale excitatiefrequentie. 
In praktijk zal de stijfheid van de bladveer niet overeenkomen met de theoretische stijfheid 
uit vgl. A3.1 omdat een perfecte inklemming moeilijk te realiseren is. Daarom is het beter om 
de stijfheid van de berekende bladveer experimenteel te bepalen. Daaruit kan dan een 
gecorrigeerde vergelijking A1.3 berekend worden, waarmee de bemodige lengte berekend kan 
worden die de juiste a geeft. 

De punten 1 t/m 4 zijn in onderzoek als volgt uitgevoerd (E=210-109 N/m2 en p=7850 
~ g / m 5 :  

1) a=6 geeft kp=209496 N/m. 
2) f1=150 Hz geeft h/12=0.029 m-l. 
3) h=0.006 m geeft 1=0.46 m. 
4) b=0.028 m. Voor de breedte is 0.02 m genomen wat met h=0.006 leidt 1=0.41 m (vlg. 

A3.1). De bijbehorende eigenfrequentie is dan 190 Hz en voldoet. 

Uit een statische stijfheid bepaling bleek de stijfheid van de ingeklemde bladveer met 
bovenstaande afmetingen 166200 N/m te zijn. Als deze gemeten waarde in vgl. A3.1 ingevuld 
wordt dan klopt de vergelijking als 192 vervangen wordt door 152. Met deze waarde en de 
gewenste waarde van % volgt uit vgl. A3.1 de gecorrigeerde lengte van de bladveer zoals 
gebruikt in de opstelling: 1=0.38 m. 

A4 Dimensionering draad. 

De draad moet zodanig gedimensioneerd worden dat zijn trekstijfheid voldoende groot is om 
de gewenste a te realiseren. Verder moet de doorsnede van de draad voldoende groot zijn 
zodat de spanningen in de draad ten gevolge van de dynamische krachten niet te hoog 
oplopen waardoor plastische vervormingen en/of breuk op kunnen treden. 

Met inachtneming van een zekerheidsfactor twee geldt dan voor de minimale doorsnede van 
de draad: 
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2Fdy 
Amin = - 

OV1 

(A4.1) 

Hierin is avl de vloeispanning, die de grens van plastische deformatie weergeeft. 

Voor de stijfheid van de draad geldt: 

EA k = -  
P I  

(A4.2) 

De afmetingen van de draad volgen nu uit de volgende stappen: 

1) Bepaal Amin en kp. 
2) Bereken met vgl. A4.2 de lengte van de draad. 

Ook hier moet de stijfheid van de draad experimenteel gecontroleerd worden waarna eventueel 
de lengte eventueel aangepast moet worden. 

Punt 1 is bij het dimensioneren van de draad niet gebruikt omdat er geen uitdrukking voor 
Fdy aanwezig was. De experimenten zijn uitgevoerd met een staaldraad met diameter van 1 
mm welke sterk genoeg bleek. Uit een trekproef met de staaldraad bleek de E-modulus gelijk 
te zijn aan 171.109 N/m2. Substitutie van deze waarde in vgl. A4.2 geeft 1=0.64 m. 

i 
I 

I 
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BIJLAGE B: Experimentele parameter bepaling 

B1 Bepalen trekkromme eenzijdige veer. 

Bladveemariant. 

De trekkromme van de bladveervariant is bepaald door de balk en bladveer (bladveer is 
ingeklemd onder be bak) met dode gewichten een verplaatsing op te drukken. De Verplaatsing 
is gemeten met een meetklok (schaal 0.01 mm). De kracht volgt uit de massa van de dode 
gewichten. Op deze manier wordt echter wel de trekkromme van de balk+bladveer gemeten. 
Door van deze kromme de trekkromme van de balk af te trekken (parallelschakeling van 
veren: kp=bot-kb) kan de trekkromme van de bladveer bepaald worden. Uiteraard kan ook 
direct de trekkromme van de bladveer op bovenstaand wijze bepaald worden. Dit is vanwege 
praktische omstandigheden niet gebeurd. In figuur BI zijn de resultaten van de metingen 
aan de balk+bladveer en alleen de balk 
weergegeven. Er zijn alleen meetresultaten 
(+,XI voor negatieve verplaatsingen. Immers 
bij positieve verplaatsing maken balk en 
bladveer geen contact en wordt dus door de 
bladveer geen kracht op de balk uitgeoefend. 
Uit de figuur blijkt duidelijk het discontinu 
karakter van de bladveemariant. Door een 
lijn door de meetpunten te fitten wordt de 
stijfheid van de eenzijdige veer bepaald 
welke ingevoerd is in DIANA. baikvcrplaatring [m] ~10-3 

Figuur B1: Experimentele trekkromme bladveervariant. 

Draadvariant. 

De trekkromme van de draadvariant is bepaald door de balk in trekrichting van de draad 
(draad is boven balk bevestigd) met dode gewichten en in drukrichting met de hand een 
verplaatsing op te drukken. De verplaatsing wordt gemeten met de inductieve 
verplaatsingsopnemer terwijl de kracht die de draad op de balk uitoefent gemeten wordt met 
de krachtopnemer tussen vaste wereld en draad. De resultaten van deze meting zijn 
weergegeven in figuur B2. De figuur toont een licht kromming rond de oorsprong. Dit komt 
doordat de draad van een rol afkomt waardoor al een kracht nodig is om de draad recht te 
trekken. Bovendien zitten er lokale hikjes in de draad die eerste recht getrokken worden en 

! 
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moet de niet ideale inklemming van de draad 
zich eerst zetten alvorens de maximale 4o 

stijfheid bereikt wordt. De figuur toont ook 
........... ................ .................... ......... n) ;... 4 ....... <............i. 1 

............. <....i .................... 4 ..................... ; .............. " 

dat in drukrichting van de draad de kracht 
die de draad op de balk uitoefent niet nul is. 

demping van de draad. De demping heeft 
enerzijds tot gevolg dat de kniklengte van de 

en anderzijds vergroot het de wrijving die de 

..... .................... 

O - -  

Dit laatste wordt veroorzaakt door de - !.." 

" ......... i.. .................. 4 ......... I 

draad afneemt en & bj&a&t t~eneema 

-4 -2 o 2 4 6 8 10 

draad ondervindt bij verplaatsingen in baìkvaplaaísing [m] x104 

gefikte toestand. Met de functie uit Figuur B2: Experimentele îrekkrome draadvariant. 
vergelijking 2.1 is de weergegeven lijn door 
de meetpunten gefit. Deze functie is zeer geschikt om twee lijnen met verschillende 
richtingscoëfficiënt in elkaar over te laten logen. De vergelijking 2.1 wordt hier nogmaals 
weergegeven om de daarin voorkomende parameters toe te lichten. 

-1/2n + atan(c,(x -cd) 
fn = kp(X-cd x + cl 

(S1.1) 

Hierin is: 

-atan = 
- c1 = 

- c2 = 

- c3 = 

- $  = 

De atan-functie zorgt voor een sprong in de oorsprong tussen O en 1. 
Parameter waarmee de curve verticaal verplaatst kan worden. De waarde van 
c1 is niet gelijk aan de kracht die de draad in geknikte toestand op de balk 
uitoefent. Dit is slechts het geval als c3 oneindig groot wordt waardoor de atan 
term in de vergelijking nul wordt. 
Parameter waarmee de curve horizontaal verplaatst kan worden. Met deze 
parameter kan speling in rekening gebracht worden. 
Parameter waarmee de afionding tussen de twee rechten gevarieerd kan 
worden. 
Maximale stijfheid van de draad onder trekbelasting. 

B2 Bepalen demping. 

De aanwezige demping in de eenzijdige veervarianten is bepaald uit een impulsresponsie zoals 
beschreven in het stage verslag van H.F. Reinink (Reinink [1991]). Deze methode wordt hier 
in het kort beschreven en toegelicht aan de hand van experimentele gegevens. 
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Voor de omhullende van een ongedwongen, vrije responsie van een lineair éénvrijheids- 
graadsysteem geldt het volgende funktievoorschrift: 

- Ae-Bf; B = Eoo (B2.1) Y(t)Omh - 

Hierin is: f :di mensi eloze demping. 
wo :ongedempte hoekfrequentie. 
A :amplitude op t=O. 

Wordt achtereenvolgens de absolute waarde en de natuurlijke logaritme van de responsie 
genomen, dan volgt voor de omhullende: 

Na het bepalen van de richtingscoëfficiënt B van de omhullende en de ongedempte eigen- 
frequentie, f0=w,/2n, kan met behulp van de uitdrukking B=&oo de dimensieloze demping 
bepaald worden. Daar demping in DIANA dimensies heeft wordt de berekende dimensieloze 
demping als volgt omgerekend: 

b = 2f\/mk (B2.3) 

Hierin is: b :demping. 
m :modale massa. 
k :modale stijfheid. 

Bovenstaande methode is ook toegepast op het bilineaire systeem, de experimentele opstelling. 
In figuur B3 zijn de impulsresponsie en twee omhullenden weergegeven van de bladveer- 

XI03 

15 2 25 3 15 2 25 3 

tijd Is] tijd i81 

Figuur B3: Impulsresponsie bladveervariant. Figuur B4: Natuurlijke logaritme van de 
absolute waarde van de impuls 

responsie. 
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variant. In deze figuur is duidelijk het bilineaire karakter van het systeem te herkennen aan 
het verschil in positieve en negatieve amplitude. Figuur B4 toont de natuurlijke logaritme van 
de absolute waarde van de responsie en de twee omhullenden die in rechte lijnen overgaan. 
Figuur B4 toont dat de toppen redelijk de rechte lijnen volgen waaruit voorzichtig 
geconcludeerd mag worden dat ondanks we te maken hebben met een niet-lineair systeem, 
de lineaire theorie toch gehanteerd kan worden. Dit hanteren van de lineaire theorie gaat 
waarschijnlijk alleen op omdat het niet-lineaire systeem in dit geval bestaat uit twee 
afionderlijke lineaire systemen. Figuur B4 toont ook dat er duidelijk sprake is van twee 
verschillende ,tlc%aainigscsEfF!c!Enten en dus twee dempingwaarden. De berekeningen zijn 
uitgevoerd met de demping bepaald uit de rechte over de toppen behorende bij de positieve 
uitwijking. De ongedempte eigenfrequentie is bepaald uit het frequentiedomein van de 
responsie. 
Daar het mogelijk is om binnen DIANA ook eenzijdige demping te modelleren, kunnen 
eventueel beide dempingconstante gemodelleerd worden. Er moet dan bij het omrekenen van 
de dimensieloze demping wel rekening gehouden worden met het feit dat de modale stijfheid 
van het lineaire systeem bestaande uit balk+bladveer ongeveer een factor l+a groter is dan 
de modale stijfheid van de balk. 

B3 Bepalen massa-straal term in excitatiekracht. 

Omdat we niet te maken hebben met puntmassa’s maar met verdeelde massa is experimenteel 
de representatieve massa-straal (mr) term in de excitatiekracht, FeX=mrco2, bepaald. Dit is 
gebeurd door de excitator en krachtopnemer te bevestigen aan de vaste wereld en bij meerdere 
frequenties de krachtamplitude te meten. Uit het krachtsignaal wordt ook de 
excitatiefrequentie bepaald waarna een mr-term berekend kan worden. Middeling over alle mr- 
termen geeft de uiteindelijke mr-term die in DIANA ingevoerd is. 
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BIJLAGE C: Speling theorie 

In deze bijlage staat beschreven hoe de twee uiterste spelingssituaties berekend zijn. Dit 
gebeurd aan de hand van de figuren C1 en C2. 

1' 
I Y 

O 

Figuur C1: Trekkromme met speling. Figuur C2: Frequentie-amplitude karakteristiek met 
speling. 

In figuur C1 is horizontaal de verplaatsing van de balk (y) uitgezet tegen verticaal de kracht 
uitgeoefend door de eenzijdige veer op de balk (fd). De figuur toont de ten gevolge van vaste 
speling (sp) verschoven trekkromme. Het gevolg van vaste speling is dat zowel de balk als 
de eenzijdige veer een statische verplaatsing opgedrukt krijgen. Deze statische verplaatsingen 
zijn in figuur C1 aangegeven met yst voor de balk verplaatsing en yp voor de verplaatsing van 
de eenzijdige veer. Voor de statische kracht die balk en eenzijdige veer op elkaar uitoefenen 
kan geschreven worden: 

Substitutie van yst=sp-yp en a=k# in vgl. C1 geeft het volgende verband tussen de statische 
verplaatsing van de eenzijdige veer en de opgelegde vaste speling: 

SP = (1+4Yp (C2) 

Voor het bepalen van de maximale vaste speling kijken we naar figuur C2. Hierin staat de 
frequentie-amplitude karakteristiek afgebeeld in het geval van maximale vaste speling. De 
karakteristiek begint voor fex=O Hz op y, en vormt bij de le eigenfrequentie (fl) van het 
lineaire systeem bestaande uit balk+eenzijdige veer een resonantiepiek met hoogte A,in. In het 
geval van maximale vaste speling, de situatie dat de balk net niet los komt van de eenzijdige 
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veer, raakt de top van de resonantiepiek de spelingsgrens en geldt dat AIin=yp. Voor de 
maximale vaste speling volgt dan uit vgl. C2: 

De maximale vrije speling wordt bereikt wanneer de resonantiepiek (hoogte Alin) van het 
lineaire systeem bestaande uit de balk raakt aan de spelingsgrens. Voor de maximale vrije 
speling kan dus direct geschreven worden: 

Uit de resonantiepiekhoogte van beide lineaire systemen volgen de maximale vrije en vaste 
speling. In de resonantiehoogte schuilt ook de krachtamplitude en demping afhankelijkheid 
van speling. Beide hebben namelijk een grote invloed op de resonantiehoogte en dus op de 
maximale vrije en vaste speling. De maximale vrije en vaste speling moet bepaald worden 
met de demping van de lineaire systemen. 
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BIJLAGE D: Meetapparatuur 

De gebruikte meet- en meetdataverwerkingsapparatuur in de bladveer- en draadvariant zijn 
schematisch weergegeven in respectievelijk de figuren D1 en D2. De nummers in de figuren 
verwijzen naar de tabel op de volgende pagina. 

I 1 1  

Figuur D1: Meetapparatuur in bladveervariant. 

Figuur D 2  Meetapparatuur in draadvariant. 
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samples: 128-8192 

Tabel D1: Merk, type en bereik gebruikte apparatuur. 
I r 
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BIJLAGE E: Frequentie-amplitude karakteristieken 

In deze bijlage zijn de frequentie-amplitude karakteristieken behorende bij hoofdstuk 3 en 4 
weergegeven. De figuren kunnen uitgeklapt en naast de tekst gelegd worden. 

I 

i 
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* = 1/3 en 1/S-subharmonische oplossingen 
o = onregelmatige oplossingen 

frequentie [Hz] 
Figuur El: Frequentie-amplitude karakteristiek bladveervariant, a=6.4 en 5=0.0075. 

\i 

10-2 

' Experimentele resultaten: 
x = harmonische oplossingen 
* = 1/2-subharmonische oplossingen 
+ = 1/3-subharmonische oplossingen 

, o = US-subharmonische oplossingen 

10-5 I I I I , I I I 1 
50 60 70 80 18 20 30 40 O 

frequentie [Hz] 
Figuur E 2  Frequentie-amplitude karakteristiek draadvariant, a=5.7 en g=O.OiS. 
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