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Samenvattinu. 

Het Computer Aided Dynamic Analysis project beoogt integratie van 
theoretische en experimentele methodieken bij de analyse van het dynamisch 
gedrag van constructies. Dit kan bereikt worden door voor de substructuren, 
waaruit de constructie is opgebouwd, deels langs theoretische, deels langs 
experimentele weg mathematische modellen af te leiden. Deze modellen worden 
vervolgens gekoppeld ter verkrijging van een mathematisch model dat het 
dynamisch gedrag van de constructie beschrijft. Genoemde methodieken dienen 
zodanig op elkaar afgestemd te worden, dat het geïntegreerde, gekoppelde 
model de werkelijkheid voldoende nauwkeurig benaderd. Daarnaast zal de 
omvang van dit model beperkt moeten blijven. Wil men komen tot een min of 
meer optimaal model (voor wat betreft nauwkeurigheid versus rekenkosten), 
dan zal men aandacht moeten besteden aan reductietechnieken. Deze zullen 
worden toegepast: op substructuur-niveau. 

Bovenstaande aanpak kan zowel in het tijddomein (component mode synthesis 
technieken) als in het frequentiedomein (impedantie koppeling technieken) 
worden uitgevoerd. 
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~ ~ ~ 

1. INLEIDING. 

1.1 Alqemeen. 

Bij het onderzoek naar het dynamisch gedrag van constructies kan men 
kiezen uit twee methoden: 

1. De theoretische, numerieke analyse waarbij vooral gedacht moet 
worden aan de eindige elementen methode (EEN). 
Hierbij wordt uitgegaan van een gediscretiseerd stelsel bewegings- 
vergelijkingen waarmee achtereenvolgens eigenfrequenties en eigen- 
modes, frequentieresponsfuncties en tenslotte tijdresponsies 
berekend kunnen worden. 

2 .  De experimentele modale analyse. 
Het proces verloopt nu in omgekeerde volgorde. Nen meet tijdres- 
ponsies en bepaalt frequentieresponsfuncties, eigenfrequenties en 
eigenmodes en eventueel het stelsel bewegingsvergelijkingen. 

Deze methoden werden tot nog toe veelal afzonderlijk toegepast, waarbij de 
experimentele methode meestal gebruikt werd om de betrouwbaarheid van een 
theoretisch model te toetsen. Het combineren van de mogelijkheden van de 
twee methoden is de doelstelling van Computer Aided Dynamic Analysis (CADA), 
zie van Aanhold en Meijer ( ' 8 5 ) .  

Grote mechanische constructies worden vaak opgebouwd uit deelconstruc- 
t i e s ,  ûûk sühstr~c t~rrr .  of crrmgnnenten genoemd, die geleverd worden door 
diverse onderaannemers. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de 
dynamische eigenschappen van de uiteindelijke Constructie. Daarom wordt vbbr 
het assembleren van de componenten eerst via een mathematisch model nagegaan 
of de dynamische eigenschappen van de constructie aan de ontwerpeisen 
voldoen. Blijkt dat dit niet zo is, dan dienen é!Cn of meerdere componenten 
gemodificeerd te worden. Bij het opstellen van het mathematisch model van de 
constructie worden de mathematische modellen die de dynamische eigenschappen 
van de componenten beschrijven gekoppeld. 
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Denkend in termen van CADA zouden de dynamische eigenschappen van een 
aantal componenten experimenteel en die van de overige componenten theore- 
tisch onderzocht kunnen worden, opdat de mogelijkheden die beide methoden 
bieden optimaal benut worden. Een experimentele aanpak is wenselijk in de 
volgende omstandigheden: 

1 .  De component is complex van aard. 
2 .  Demping speelt een belangrijke rol. 
3. Er treedt interactie op tussen de component en de omgeving. 

In deze gevallen is het nl. moeilijk en/of duur om een theoretisch, mathe- 
matisch model op te stellen dat het dynamisch gedrag van de component nog 
voldoende nauwkeurig beschrijft. Uiteraard dient bij een experimentele 
analyse de component wel beschikbaar te zijn. Is dit niet het geval, of is 
door andere oorzaken experimentele analyse onmogelijk, dan zal een theore- 
tische analyse toegepast moeten worden. Verwacht wordt, dat d.m.v. CADA 
trillingsproblemen sneller en efficiënter onderkend en opgelost kunnen 
worden. 

1 . 2  Component mode svnthesis en impedantie koppeline technieken. 

Twee soorten technieken die passen binnen het CADA concept en uitgaan van 
de zojuist geschetste component benadering zijn: 

1 .  Component mode synthesis (CMS) technieken. 
2 .  Impedantie koppeling technieken. 

Het verschil tussen de beide technieken zit hem in het model waarmee koppe- 
ling van de componenten plaatsvindt. Dynamische eigenschappen van componen- 
ten kunnen binnen de lineaire theorie met drie equivalente mathematische 
modellen beschreven worden, zie ook van Campen en de Kraker ( ‘ 8 4 ) :  

I. De bewegingsvergefijkingen. 

( 1 . 1 )  
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waarin de symmetrische, positief definiete, (n*n) massamatrix. 
b de symmetrische, niet negatief definiete, (n*n) visceuze 

dempingsmatrix. 
- k de symmetrische, niet negatief definiete, (n*n) 

stijfheidsmatrix. 
x(t) de (n*I) kolom met fysische coördinaten 
Y, 

(verplaatsingen en rotaties). 
f(t) de (n*1) belastingskolom. 
n 
ul 

Ret aantal graden van vrijheid van de component. 
De bewegingsvergelijkingen volgen uit de vergelijkingen van 
Lagrange. 

11. De getransformeerde bewegingsvergelijkingen. 

Vergelijking (1.2) volgt uit (1.1) door toepassing van de volgende 
coördinatentransformatie: 

waarin 2 een (n*n) transformatiematrix, waarvan de kolommen 
gevuld kunnen zijn met diverse statische en/of normal 
modes. Een mode beschrijft een deformatievorm van de 
component. 

VI p(t) een (n*I) kolom met gegeneraliseerde coördinaten. 

In geval van ongedempte of proportioneel gedempte systemen alsmede 
bij benadering in geval van algemeen zwak gedempte systemen 
ontstaan ontkoppelde bewegingsvergelijkingen indien 2 bestaat uit 
de volledige set van (dan reële) normal modes tpi (i=lI...In): N 
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Mipi(t) + Bipi(t) + Kipi(t) = gi(t) (i=l, ... rn) (1.4) 

In de praktijk worden de volgende definities gehanteerd: 

2 wi = Ki/Mi 
2Siwi = Bi/Mi 

(i=l '..., n) (1.5) 
(i=lr-selnl (1.6) 

We noemen wi de ongedempte eigenhoekfrequentie en Ei de dimensie- 
loze dempingsconstante van normal mode i. Omdat de normal modes op 
een factor na bepaald zijn kunnen zij zo gekozen worden dat: 

Mi = 1 (i=lf.s.rn) (1.7) 

We spreken van normeren met de massamatrix als kern. Met gebruik- 
making van (1.5)-(1.7) worden de ontkoppelde bewegingsvergelij- 
kingen ( 1 . 4 ) :  

Pi(tl i- 2EiWi Pi(t) i- wi 2 p i w  = q t )  (i=lf...rn) (1.8) 

111. De matrix van frequentieresponsfuncties of kortweg FRF-matrix H(w). 

waarin X ( w )  de Fouriergetransformeerde van E(t). 
F(w) de Fouriergetransformeerde van k(t). 

Ei 
hi - pi t jvi 

"i 
i 

de complexe normal mode i. 
- 

de exponentiële dempingsfactor van mode i. 
de gedempte eigenhoekfrequentie van mode i. V 

(1.10) 
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m m 

Bovenstaande uitdrukking voor H(w) geldt voor onderkritisch 
gedempte systemen. Vaak definieert men: 

N MT 

‘i 
X i  ?ei 

= v. 4- jWi 
-1 

(1.11) 

(1.12) 

Hatrices V. en W. hebben afmetingen (n*n) en zijn reëel. Met (1.10) 
en (1.12) wordt g(w): 

-1 -1 

n Yi + jWi !li - jii 
E H ( w 1  = 
i= 1 

+ 1 (1.13) -pi + j(w - vi) -vi t j(w t vi) 

Maken we gebruik van de bekende relaties: 

- vi - -Eiwi 
vi = w i / ( M i )  2 

dan kunnen we voor H ( w )  ook nog schrijven: 

n -2p.Y - 2v.W. t 2jwIi 
i i  1 1  

} 2 H ( w )  = E I 
i= 1 -w2 t 2js.w.w + wi 

1 1  

In geval van proportionele demping geldt: 

v = o  - 
-i m 

N NL 
X i  !!j. 

-2v.g. = 
Mi 1 1  

(1.14) 
(1.15) 

(1.16) 

( î . î 7 }  

(1.18) 

(1.19) 

en krijgen we de volgende vorm: 
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(1.20) 

Deze drie modellen zijn in principe in elkaar over te voeren. Op welke wijze 
dit gebeurt en waar de modellen zich bevinden tussen de theoretische en 
experimentele benadering is globaal aangegeven in figuur 1.1. In de figuur 
is voor de eenvoud aangenomen dat transformatiematrix 
complete set normal modes en dat we te maken hebben met een ongedempt 
systeem. De nummers tussen de blokken in figuur 1.1 hebben betrekking op de 
volgende acties: 

is opgebouwd uit de 

1. Opstellen van transformatiematrix T. In dit geval komt dit neer op 

het oplossen van een eigenprobleem. 
2. Parameterschatten. 
3 .  Curve fitten in het frequentiedomein. 
4. Fouriertransformatie. 
5.  Discrete Fouriertransformatie of fast Fouriertransformatie. 
6. Curve fitten in het tijddomein. 

Voor nadere informatie over curve fit procedures wordt verwezen naar Mergeay 
('84) en de Kraker (april '85) en over schatten van systeemparameters naar 
de Kraker (november '$5) .  
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I 

getransformeerde bewegingsvergelijkingen: 

(i=li...in) 2 p.  1 t w .  1 pi = o 

(i=l,...in) NT N 
Xi l!! Xi = 1 

I t 

* I 

matrix van frequentieresponsfuncties: 

I c = 2w.j i 1 I 
). ? 

2 

3 1  4 1  I punten van FRF's: '(kAw) 

5 1  6 1  I I 

analoge responsie- en excitatiesignalen samplen: xtkht), f(kAt) 

experimentele benadering 

fig. 1.1 Afstand tussen theoretische en experimentele benadering. 
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Zoals reeds opgemerkt onderscheiden CMS en impedantie koppeling technie- 
ken zich van elkaar doordat het koppelen van de componenten geschiedt d.m.v. 
verschillende mathematische modellen. Bij CMS worden de getransformeerde 
bewegingcvergelijkingen gebruikt, bij impedantie koppeling de frequentie- 
responsfuncties. Nadat een keuze is gemaakt voor 6Cn van beide technieken, 
zal voor elke component, of deze nu theoretisch of experimenteel onderzocht 
is, het gewenste mathematisch model moeten worden opgesteld. In dit verslag 
zal de nadruk gelegd worden op het onderzoeken van een aantal CMS technie- 
ken. Deze technieken verschillen onderling o.a. in hun opbouw van transfor- 
matiematrix 2, die bij theoretisch onderzoek van de component opgesteld moet 
worden om de bewegingcvergelijkingen (1 .2)  te kunnen transformeren. Boven- 
dien bestaan er verscheidene manieren om modellen van type I1 te koppelen. 
Aangetoond zal worden dat met name CCn CMS techniek goede mogelijkheden 
biedt om een mathematisch model van type I1 af te leiden uit experimenteel 
onderzoek van de component. Een confrontatie tussen numerieke resulta'ten van 
twee CMS technieken toegepast op twee theoretische testproblemen zal worden 
gepresenteerd. Tot slot zal kort impedantie koppeling worden behandeld. 

1.3 De Ritz reductiemethode bii CMS technieken. 

Ter verkrijging van gedetailleerde informatie over verplaatsingen, rekken 
en spanningen bij de analyse van een complexe constructie kan liet noodzake- 
lijk blijken om de constructie op te delen in een zeer groot aantal elemen- 
ten. Dit leidt tot matrices van zeer grote orde, b.v. n=10000. Het opstellen 
van deze matrices en de manipulatie ervan zouden een grotere geheugencapaci- 
teit van de computer kunnen vereisen dan beschikbaar is. Zelfs al vormt dit 
cjeeii pmbleeiii, Ua:: b l i j v e n  lange rekentijden nnvermijdelijk, ook bij de 
huidige stand van de computertechnologie. Aangezien we meestal slechts 
gehteresseerd zijn in nauwkeurige informatie over een aantal van de laagste 
trillingsmodes is toepassing van reductiemethoden wenselijk. 

ECn van de belangrijkste en bekendste reductiemethoden voor theoretische 
dynamische analyses is de Ritz methode. Deze methode benadert het verplaats- 
ingsveld d.m.v. een gereduceerd aantal verplaatsingsfuncties (modes) en 
bijbehorende parameters (gegeneraliseerde coördinaten). De verplaatsings- 
functies dienen zodanig gekozen te worden dat alle belangrijke trillings- 
modes beschreven kunnen worden door een lineaire combinatie van deze 
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functies. Bij CMS technieken kan de Ritz reductiemethode worden toegepast op 

componentniveau. Concreet betekent dit dat transformatiematrix T niet meer 
uit n maar uit m kolommen zal bestaan, waarbij m het na reductie resterend 
aantal graden van vrijheid is (min). Dit houdt in dat de kolom met gegenera- 
liseerde coördinaten g ( t )  en de kolom met gegeneraliseerde belastingen g(t) 
afmetingen (m*l) zullen krijgen. De afmetingen van de matrices Pí, B en 
worden (m*m). De gereduceerde constructievergelijkingen volgen uit de gekop- 
pelde, gereduceerde componentvergelijkingen. 

yr 

Opmerking: in het vervolg zal afhankelijkheid van tijd of frequentie niet 
overal meer worden aangegeven. 
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2 . 1  Twen component modes en coördinatensets. 

Transformatiematrix 2 uit ( 1 . 3 )  kan bestaan uit de volgende typen 
component modes: 

1 .  Normal modes. 
2 .  Rigid body modes. 
3 .  Constraint modes. 
4 .  Attachment modes. 
5. Inertia relief modes 
6. Residual flexibility modes 

Deze zullen alle aan de orde komen. Allereerst definiëren we een aantal 
fysische coördinatensets waarvan we gebruik zullen maken en hun grootte. We 
zullen overigens de termen coördinaten en vrijheidsgraden door elkaar 
gebruiken terwijl we hetzelfde bedoelen. 

set grootte 

- 
P n - 

"B B 

- 
R R n 

- 
E E n 

v - "V 

W ris n 

omschrijving 

De totale set fysische coördinaten van de component. 
De set interface coördinaten. Bit zijn coördinaten 
waarmee de Component wcrrdt vastgekoppeld aan andere 
componenten. 
De set interne coördinaten. Ï vormt het complement van B 
in P .  
Een set coördinaten juist groot genoeg om alle aanwezige 
bewegingen als star lichaam mee te kunnen onderdrukken. 
Ë is het complement van in P. 
Indien wordt samengesteld uit coördinaten van ËI is v 
liet complement van R in B. 
Indien R wordt samengesteld uit coardinaten van Ï is @ 
het complement van 6 in i. 
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De bijbehorende kolommen met vrijheidsgraden worden achtereenvolgens gegeven 
door x ,  x x x x en x De coördinatensets worden geillustreerd 

aan de hand van de balkconstructie uit figuur 2.1: 
v( wB' -1' t(R' -E' v(V v(w' 

w1 'p1 w2 'p2 w3 'p3 w4 'p4 w5 'p5 

T (i)=[w 'p w 'p 3 ZB 1 1 5 5  

Vb: %Ai' = [ w1 'pl IT 

T Vb: $ii' = [ w ip 1 2 2  

= E w3 'p3 w4 'pq IT (i) 
ZW 

fig 2.1 Component i: vier balkelementen. 

2.2 Normal modes. 

- 
P = B + I  

E = B + W  

Normal modes van algemeen gedempte systemen zijn complex. Bij proportio- 
neel gedempte systemen zijn de normal modes gelijk aan die van het ongedemp- 
te systeem en dus reëel. In geval van algemeen zwak gedempte systemen vormen 
de normal modes van het ongedempte systeem een goede benadering voor de 
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exacte normal modes. Wij nemen zwakke of proportionele demping aan en zullen 
werken met de normal modes van het ongedempte systeem. De normal modes 
worden onderverdeeld in vier categorigen: 

1 .  Free interface normal modes. 
Deze worden verkregen door oplossen van het eigenprobleem: 

(i=?, . . . ,n) (2.1) 

De n ongedempte eigenhoekfrequenties wi worden, van linksboven naar 
rechtsbeneden in grootte toenemend, opgeslagen in de (n*n) diagonaalma- 
trix 8. De free interface normal modes worden kolomsgewijs opgenomen 
in de (n*n) matrix van free interface normal modes kN1. Indien de free 
interface normal modes worden genormeerd met de massamatrix als kern: 

zal gelden: 

2. Fixed interface normal modes. 
Deze verschillen van de eerste categorie doordat de interface coördinaten 

nu onderdrukt worden. We partitioneren de ongedempte bewegingsverge- 
lijkingen van de component: 
?fB 

en lossen het volgende eigenprobleem op: 

(i=l, . . . ,nl) (2.5) 

De modes $Ii vormen de kolommen van de (n *n ) matrix kN2 We definiëren 
de (n*nI) matrix van fixed interface normal modes AN2 nu als volgt: 

I 1  I1 = 
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[ -11 :H2] 
(2.6) 

3 .  Loaded interface normal modes. 
De stijfheids- en massamatrices van alle aangrenzende componenten worden 
Guyan-gereduceerd naar de interface coördinaten met als resultaat AL en 
A@. Deze matrices worden opgeteld bij respectievelijk kBB en m 
(n*n) matrix met loaded interface normal modes AN3, die bestaat uit de 
kolommen tpN3 , volgt uit het eigenprobleem: 

De -BB ‘ 

W l  

Op de berekening van A&- en Ag wordt ingegaan in appendix A .  

4. Normal modes waarbij de interface gedeeltelijk fixed en gedeeltelijk 
loaded is. 
De interfaces die de component deelt met sommige aangrenzende componenten 
worden ‘geload“ zoals bij categorie drie. De overige interface coördina- 
ten worden onderdrukt zoals bij categorie twee. Oplossen van het eigen- 
probleem levert 2 . N4 

2 . 3  Risid body modes. 

Een rigid body mode beschrijft een beweging van de component als star 
lichaam, dus zonder deformatie. Bij het uitvoeren van een dergelijke 
Gewecjirlg blijft het niveau v a  de eluvtivrhe energie constant. In de drie- 
d4mensionale ruimte zijn maximaal zes onafhankelijke rigid body bewegingen 
mogelijk, b.v. in een orthogonaal assenstelsel XYZ drie translaties in X, Y 
en 2 richting en drie rotaties om de assen. Voor een volledig vrije compo- 
nent geldt dan ook n -6. Is de component onderworpen aan externe constraints R- 
zoals b.v. inklemmingen of opleggingen dan zal dit aantal afnemen. Algemeen 
kan gesteld worden dat: 

O i nR = n - rang(&) S. 6 
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Rigid body modes kunnen op verschillende manieren gedefinieerd worden. Op 
de eerste plaats direct via een geometrische beschouwing. Vervolgens zouden 
we kunnen zeggen dat rigid body modes die free interface modes uit kN' zijn, 
waarvan de bijbehorende eigenhoekfrequenties gelijk zijn aan nul. Om verwar- 
ring te voorkomen zullen we in het vervolg spreken over elastische free 
interface normal modes wanneer we free interface normal modes exclusief 
rigid body modes bedoelen. Voor sommige componenten zoals component i uit 
figuur 2.1 kan de (n*nR) matrix van rigid body modes op de volgende wijze 
gedefinieerd worden: 

[:E 'ER] [F] = [F] -RE ~ R R  -RR -RR 

[?I -RR 
['i; 'ER] 

-RR 

(2.8) 

( 2 . 9 )  

De coördinaten uit de 
terwijl de overige coördinaten uit k onderdrukt worden. Bij andere componen- 
ten voldoet bovenstaande definitie niet. Bij component j uit figuur 2.2 zou 
de starre rotatie van het membraanelement niet beschreven kunnen worden. 

set krijgen om beurten een eenheidsverplaatsing 

V 

tl, u 3  

* i 
2 V 

C U  2 

T .(j)=[u v u v u v u v ] 
vl 1 1 2 2 3 3 4 4  

$I= [ u v v IT 1 1 2  

B - 1 0 1 0 1 0 1 0  

gR(jl= 1 0 1 0 1 0 1 0 1  
L o  o o 1 - 1  0-1 1 

fig. 2.2 Component j: CCn membraanelement. 

De algemene definitie voor kR die altijd geldig is wordt gegeven door: 

R k f  = Q  (2.10) 
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Indien het niet mogelijk is om m.b.v. ( 2 . 9 )  alle aanwezige rigid body modes 
te bepalen kan men gebruik maken van automatische procedures om ( 2 . 1 0 )  op te 
lossen. 

2 . 4  Constraint modes. 

Deze worden bepaald voor een coördinatenset c. Een constraint mode wordt 
gedefinieerd als de statische verplaatsing die optreedt wanneer &n coördi- 
naat uit ? een eenheidsverplaatsing of -rotatie krijgt opgelegd, terwijl de 
overige coördinaten uit onderdrukt worden. In tegenstelling tot bij de 
rigid body modes zijn actie- en seactiekrachten hier i.h.a. ongelijk nul. 
Voor de 
(n*%) matrix van constraint modes 2 

set wordt de i set of de 6 set gekozen. In het geval ?=i wordt de 
C gedefinieerd door: 

- +c = Fz] = [-k-’?] 

-11 -IC 
-RC -RC 

( 2 .  1 )  

( 2 . 1 2 )  

Merk op dat de 
onafhankelijk van de constraint modes. 

set geheel onderdrukt wordt. De rigid body modes zijn 

Indien c=g volgt de ( n*ng) matrix pC uit ( 2 .  I1 ) en ( 2 . 1 2 )  door weglaten 
van de laatste rij en kolom. De rigid body modes zijn nu afhankelijk van de 
constraint mUeu. 

Constraint modes en fixed interface normal modes zijn orthogonaal met 
betrekking tot stijfheidsmatrix k: 

( 2 . 1 3 )  

C G In feite is 2 de Guyan-transformatiematrix 2 die ontstaat indien de 
interne coördinaten worden geëlimineerd, zie appendix A. 
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Deze modes worden bepaald voor een coördinatenset Ä. Een attachment mode 
wordt gedefinieerd door het uitoefenen van een eenheidsbelasting op ddn 
coördinaat uit de Ä set en de overige coördinaten uit Ä onbelast te laten. 
De attachment mode is de statische respons hierop van alle coördinaten uit 
de 6 set m.u.v. de coördinaten uit de 
matrix van attachment modes (p wordt berekend uit: 

set die onderdrukt worden. De (n*nA) 
A 

- +A = P A ]  = 1; :Z] -1 ~~] 
-ZA 'ZA -ZZ -ZR %?A 
"A -RA -RZ -RR %A 

(2.14) 

(2.15) 

waarbij de 
combinatie Ä=v en i - Ï  gekozen. Worden attachment modes voor dezeffde coördi- 
natenset gedefinieerd als de constraint modes, b.v. A=C=V, dan blijken in 
dit speciale geval de attachment modes te schrijven te zijn als een lineaire 
combinatie van de constraint modes: 

set het complement van Ä i R  in P is. Meestal wordt VOOK de 

- - -  

- F A ]  = Ik-,: ] 'AA = [-k-14C] 'AA = !kc ?AA (2.16) 

-IA -Ir -IA -11 -IC 

-RA I R A  -RC 

Indien de 2 set de 5 set bevat zijn attachment modes en fixed interface 
normal modes orthogonaal met betrekking tot stijfheidsmatrix k: 

AT N2 2 ',- = o  (2.17) 
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2 . 6  Inertia relief modes. 

Een belasting die aangrijpt op de interface van een vrije component 
veroorzaakt rigid body mode versnellingen en elastische deformaties. Het 
quasi-statische elastische verplaatsingsveld wordt beschreven door inertia 
relief modes. Deze modes worden berekend door d'Alembert krachten, afkomstig 
van de rigid body mode versnellingen, aan te laten grijpen op de component, 
zodat deze onderworpen wordt aan een krachtenspel dat in evenwicht is. In 
zo'n inertia relief mode is het noodzakelijk om minimaal de coördinaten uit 
de 
drie sets inertia relief modes introduceren: AM, ZB en A . 

set te onderdrukken omdat de stijfheidsmatrix singulier is. We zullen 
B 

n Bij de 2 set laten we nR d'Alembert belastingsvectoren afkomstig van 
rigid body mode versnellingen aangrijpen op de component waarbij de 6 set 
(die de set omvat) volledig onderdrukt wordt: 

[x' -1B ril -11 

Be (n*nR) matrix 

'BMI = [o"] - [F :I] ['BR] 
4 -1IY -IR -1B -11 'IR 

( 2 . 1 8 )  

M van inertia relief modes 2 wordt dan gedefinieerd door: 

( 2 . 1 9 )  

B Bij de ZB set laten we als reactie op een (n*n,) matrix f met eenheids- 
interfacebelastingen gedefinieerd door: 

(2.20) 

R een (n*n,) matrix -a met rigid body d'Alembert belastingen aangrijpen, 
zodat de vrije component onderworpen wordt aan een krachtenspel dat  in 
evenwicht is. Eenvoudig kan worden aangetoond dat de fn*n ) matrix van rigid 
body versnellingen k wordt gegeven door: 

B R 
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T 
f B  ..R - R RT R - 1  +R - x - e  ( j !  me 1 - -  ( 2 . 2 1 )  

We nemen aan dat de rigid body modes genormeerd zijn met de massamatrix als 
kern : 

RT R = I  -RR 

De quasi-statische evenwiehtsvergelijking wordt nu: 

We definiëren de (n*n) matrix 0: 

( 2 . 2 2 )  

( 2 . 2 3 )  

(2 .241  

Omdat ( 2 . 2 3 )  niet &Cn eenduidig oplosbaar is, k is immers singulier, 
definiëren we binnen de set interne coördinaten Ï een 
onderdrukken. De reactiekrachten RRB zijn nul aangezien de component reeds 
i n  evenwicht is. Vergelijking ( 2 . 2 3 )  wordt nu in gepartitioneerde vorm: 

set die we volledig 

Wanneer we de flexibiliteitsmatrix G definieren als: 

= [ $B 'BW] - I  ;BR] o = [? 'ER] 
%?B -b -WR -RE QRR 
ORB QRW %R 

dan wordt de (n*nB) matrix XB: 

( 2 . 2 6 )  

( 2 . 2 7 )  
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c 

2 
i - w  

- 

-B Het is mogelijk om uitgaande van 
modes i 
body modes . We schrijven: 

een (n*ng) matrix van inertia relief 
B op te stellen die massa-orthogonaal is t.o.v. de matrix van rigid 

R 

RT Voorvermenigvuldiging van ( 2 . 2 8 )  met 2 B geeft vanwege ( 2 . 2 2 ) :  

RT B - RT -B 
- 21 !!! m c e  - 4 .  rnk 

De gewenste massa-orthogonaliteit: 

wordt bereikt als we voor de (nR*nB) hulpmatrix 2, kiezen: 

B We vinden 2 door substitutie van ( 2 . 3 1 )  in ( 2 . 2 8 ) :  

( 2 . 2 8 )  

( 2 . 2 9 )  

( 2 . 3 0 )  

( 2 . 3 2 )  

Merk op dat bij ontbreken van rigid body modes en indien Ä=B geldt dat 
B A  4 =i ! We kunnen de (n*n) elastische flexibiliteitsmatrix GE gedefinieerd 
door : 

( 2 . 3 3 )  

op een iets andere manier schrijven. Hiertoe normeren we de (n*n9 matrix van 
free interface normal modes kN’ volgend uit het eigenprobleem: 

( 2 . 3 4 )  
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met de massamatrix als kern (2.2) en splitsen AN’ op in de (n*n,) rigid body 
matrix A en een (n*nE) matrix van elastische normal modes met eigenhoek- 
frequenties ongelijk nul AE . 

R 

N’ . 

R NI - = [ $l AE 3 

NIT 
Navermenigvuldiging van (2.2) met $l geeft: 

T 
Daar $lN’ een reguliere matrix is gelat: 

T 
= I  m . k  - - NI +NI 

ofwel : 

$l R NI 1 [tNIT] RT = 

-E 

Hieruit volgt direct: 

(2.35) 

(2.36) 

(2.37) 

(2.38) 

De (n *n ) matrix SEE bevat de eigenhoekfrequenties ongelijk nul op de 
hoofddiagonaal. We krijgen dus via substitutie van (2.39j in i 2 . 3 3 j :  

E E  

(2.39) 

G =  -E 

Met k = 

m 

k -EE 
k -ER 

k 
&RE &RE ~ E E  -ER 

= k  - 

(2.40) 

(2.41) 
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-1 
-RE-EE ER Dat kRR= k k k volgt eenvoudig uit het feit dat de rechterpartitie van k 

te schrijven is als een lineaire combinatie van de linkerpartitie: 

[Fl -RR = k -RE 

( 2 . 4 2 )  

Omdat kEE een reguliere matrix is, kunnen we (n *n ) hulpmatrix 1, uit de 
eerste vergelijking van ( 2 . 4 2 )  bepalen: 

E R  

- k-’ b ‘2 - -EE ER ( 2 . 4 3 )  

Bovenstaande uitdrukking voor kRR volgt door substitutie van ( 2 . 4 3 )  in de 
tweede vergelijking van ( 2 . 4 2 ) .  Gebruikmakend van ( 2 . 4 0 1 ,  ( 2 . 4 1 )  en 

kunnen we voor GE schrijven: 

m 

( 2 . 4 4 )  

( 2 . 4 5 )  

De matrix van inertia relief modes AB bestaat uit de kolommen van de 
elastische flexibiliteitsmatrix GE die betrekking hebben op de interface 
coördinaten: 

( 2 . 4 6 )  

PI B Er bestaat een interessante relatie tussen de sets & en , die tot 
vergroting van het inzicht leidt. Onder de voorwaarde dat de rigid body mode 
versnellingen uit (2 .18 )  ook genormeerd zijn met de massamatrix als kern 
luidt deze relatie: 

( 2 . 4 7 )  

is de (nB*nR) belastingsmatrix uit ( 2 . 1 8 ) .  EBR 
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2.7 Residual flexibility modes. 

Een deel van de Ritz transformatiematrix T kan, gebruikmakend van een 
frequentiecriterium, bestaan uit een aantal van de elastische free interface 
normal modes uit A!’. We verzamelen deze nK normal modes, die vaak zullen 
horen bij de laagste eigenhoekfrequenties, in de (n*nK) matrix fK . De 
overige n 
matrix AD . Er geldt dus: 

pJ1 

normal modes die niet in 2 worden opgenomen vormen de (n*nD) 
N9 

N1 +NIJ 
-D +N1 = [: fK -E 

nE = nK i nD 

We kunnen nu voor G schrijven: -E 
m m T N1 Q-2 +N1 1 N1 *-2 +NI 
i ‘D -DD -D G = 4 ,  -E -K -KK -K 

(2.48) 
(2.49) 

(2.50) 

(2.51) 

We definiëren nu de residuele flexibiliteitsmatrix “f, met afmetingen (n*n) 
en van rang nD als: 

(2.52) 

Een alternatieve uitdrukking voor GD vinden we door combineren van (2.331, 
(2.50) en (2.52): 

(2.53) 

De (n*nB) matrix van residual flexibility modes fD bestaat uit de kolommen 
van GD die betrekking hebben op de interface coördinaten: 

T 
4 D = G fB = gN1 Q -2 +N1 

-D - -D -DD -BD - (2.54) 

D R 
Matrix f is massa-orthogonaal en stijfheids-orthogonaal t.o.v. f (net als 
B Nl O ) en t.o.v. O -K - 
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3 .  CMS: STATISCHE EN DYNAMISCHE COMPONENT MODE SETS. 

3.1 Interface comrtonent mode sets. 

S We zullen een vijftal (statische) interface component mode sets 
definiëren die equivalent zijn. Craig ( ' 8 5 )  bewees dat zij dezelfde lineaire 
deelruimte opspannen. Iedere set bestaat uit ng+nR onafhankelijke modes. 
Door superpositie van deze modes kunnen statische verplaatsingen, inclusief 
de responsies op rigid body versnellingen, veroorzaakt door willekeurige 
belastingen op interface coördinaten bepaald worden. Deze statische 
verplaatsingen zullen onder dezelfde belastingscondities exact gelijk zijn 
aan die volgend uit de oplossing van het oorspronkelijke (pseudo) statische 
probleem. De vijf interface mode sets zijn: 

O ~ R R  QRA -RM 

- -  , c=v 

- -  , C=B 

, A=V en i = Ï  (3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

R C  A Merk op dat & , 
geldt: 

en & herordend zijn. Indien rigid body modes ontbreken 

(3.6) 
(3.7) 
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3.2 Statische comaonent mode sets. 

Ten behoeve van statische analyses voor componenten of zelfs de gehele 
constructie kunnen de interface mode sets uit 3.1 aangevuld worden met extra 
statische modes. We splitsen de set interne coördinaten Ï in een set 6 
waarop belastingen aangrijpen en een set Ü die niet wordt belast. Voor de 6 
set definiëren we n 
interface coördinaten geheel onderdrukt worden. Deze modes worden toege- 
voegd aan een interface mode set en zijn onafhankelijk hiervan zolang: 

constraint modes of n Q Q attachment modes waarbij de 

Voor dynamische analyses kunnen de interface mode sets worden aangevuld 
N met een set van nK elastische normal modes kK. Bij de eerste vier interface 

mode sets kunnen deze normal modes van het type free interface of fixed 
interface zijn: 

(3.9) R C M N  - TD1 = [ 2 2 k 41 

R -B N - TD4 = [ 2 k 

( 3 .  IO) 

(3.11)  

(3.12) 

De normal modes die aan ITs5 worden toegevoegd zijn altijd free interface 
normal modes. De bijdrage van deze normal modes aan de inertia relief mode 
set & wordt echter eerst verwijderd. Zoals in paragraaf 2.7 beschreven is, 
resulteert dit in de residual flexibility set A . De vijfde dynamische 
component mode set wordt dus: 

B 
D 

(3.13) 
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Willen de toegevoegde normal modes in de gD sets onafhankelijk zijn van de 
statische modes, dan zal voldaan moeten worden aan: 

- n  = n  - n  nx I nI R E B  (3.14) 

Bovenstaande dynamische component mode sets en variaties daarop zijn in 
de literatuur terug te vinden. Een overzicht wordt hieronder gegeven: 

DI M N N2 IT Hurty ('651, 2 ontbreekt, = AK , nK nI 
Craig ('85) 

M N N2 - TD2 Craig-Bampton ( ' 68) , OL ontbreekt, kK = kx , nK nI 
Bajan-Feng ('68) is identiek aan Craig-Bampton 
Hintz ('75) 

XD3 Craig-Chang ( ' 77 1 ,  Craig ( ' 85 ) 

- TD4 Hintz ('75) 

ZD5 Rubin ('751, Craig-Chang ('77), Craig ('85) 

Er zijn ook CMS methoden waarbij IT enkel samengesteld wordt uit een 
(gereduceerde) set normal modes. ZO gebruikt Goldman ('69) free interface 
normal modes gebruiken Benfield en Hruda ('71) loaded interface normal 
modes en deels loaded deels fixed interface normal modes. Deze methoden 
zullen minder nauwkeurige resultaten geven bij berekeningen op constructie 
nivesi! o ~ ! d a t  verplaatsingen nabij de interfaces: waarop krachten worden 
uitgeoefend door naburige componenten, niet goed beschreven kunnen worden 
door het ontbreken van statische interface modes. 
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4. CMS: GETRANSFORMEERDE BEWEGINGCVERGELIJKINGEN. 

In het eerste hoofdstuk hebben we gezien hoe de getransformeerde 
bewegingsvergelijkingen (1.2) werden afgeleid uit de bewegingsvergelijkingen 
(1.1) via de coördinatentransformatiematrix 2 uit (1.3). We zullen voor vier 
dynamische component mode sets, nl. rD', rD2 en rD3 met fixed interface 
normal modes en rD5 met free interface normal modes de bijbehorende getrans- 
formeerde massamatrix N, visceuze dempingsmatrix E, stijfheidsmatrix en de 
getransformeerde belastingskolom 9; evalueren. We veronderstellen dat de 
visceuze dempingsmatrix & op een factor na gelijk is aan stijfheidsmatrix &; 
dit is een speciaal geval van proportionele demping. Voorts nemen we aan dat 
de elastische normal modes genormeerd zijn met de massamatrix als kern. 

1: DI DI DI DI Dj p$D1 t ,p t g = 9; 

ofwel 

symmetrisch I -KK 

(4.11 

(4.2) 
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O QRR -RC 

CT c 2 b k  

O -RM 
O -RK 

O -CK O -CM 

I 
i 
I symmetrisch 

(4.3b) 

ORK 1 (4-3c) 
O I O  -RC I -RM O -RR 

I 
cT c I 2 k P  I 

-5- - -  - - -  
_ _ - - - -  

I 
I symmetrisch I 

L 
-KK Q2 J 

ofwel 

(4.3d) 

is de (%*nK) diagenaalmatrix met diagonaalelementen 2Eiwi .  =KK 
Uit ( 2 . 1 1 )  en ( 2 . 1 2 )  blijkt dat: 

D2..D2 D2 D2 D2 D2 D2 
2:  g + B  P 'n + K  g = 2  

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 
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D2 De matrices M BD2, ED2 en de kolom gD2 yr volgen uit ( 4 . 3 )  door 
weglaten van de eerste rijen en kolommen. 

3:  

4: 

D3 D3 D3.D3 D3 D3 0 3  M rrr P +E! g + K  g = $  

ofwel 

( 4 . 7 )  

( 4 . 8 1  

Door in ( 4 . 3 )  de indices C voor een A om te wisselen krijgen we de 
matrices 4 , B , ED3 en de kolom gD3. yr Door combineren van ( 2 . 1 4 )  en 

( 2 . 1 5 )  blijkt: 

D3 D3 

& AT i s - p = o  
-AA 

D5 D5 D5.D5 D5 D5 D5 M p v) + B  g + E  g = $  

s = [ '  f -z( 3 5 !  
D R N1 oliwel 

( 4 . 9 )  

(4 .101  

( 4 . 1 1 )  
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-BK O 1  
- - - +  _ _ _ _ - - -  

I RT R 

I 
I -KK 

, k  I!!& QRK 

I I symm. 

D5T D5 DT D I 
I - B D 5 = 2  & X  = [I d $ !  O -BR O -BK 

- - -+  
o ‘ QRR -RK 

I 
I 
I symm. t iri 

- .. 
‘KK 

DL D I  o 
K D S = T .  kT. - A k$! I -BR 

t------ - - -  

I QRR 
D5T D5 - t I 

- 

symm. i 
( J = -  TDSTf v, 

(4.12a) 

(4.12b) 

(4.12~) 

(4.12d) 

Het is interessant om op te merken dat: 

9 d a t  b i j  CMC Ge getransformeerde bewegingsve~qelijkingen gekoppeld 
worden, zie hoofdstuk zes, hangt het van de mogelijkheden om langs experi- 
mentele weg de matrices BI B, K en 2 te bepalen af, of een zekere CMS 

methode geschikt is voor CADA. Hierover handelt het komende hoofdstuk. De 
dynamische component mode sets die in dit hoofdstuk niet aan de orde geweest 
zijn, b.v. XD1 met free interface normal modes, leveren vollere en dus 
minder aantrekkelijke matrices op, die experimenteel zeer moeilijk te 
bepalen zijn. We laten ze daarom verder buiten beschouwing. 
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5 .  EXPERIMENTELE TECHNIEKEN. 

Bij het meten van een frequentieresponsfunctie Hlm, waarbij 1 verwijst 
naar de vrijheidsgraad waarvan we de respons x (t) bekijken tengevolge van 
een excitatie f (t) in vrijheidsgraad m, maakt men tegenwoordig gebruik van 
digitale signaalanalyse apparatuur. Hierin worden tijdsignalen (versnelling- 
en, snelheden, verplaatsingen, krachten) gedigitaliseerd en daarna door FFT- 
algoritmen naar het frequentiedomein getransformeerd. De Fourierhtegralen: 

_. 1 
m 

worden hierbij benaderd en een aantal foutenbronnen geïntroduceerd. Op de 
eerste plaats zullen de tijdsignalen in een eindig tijdsinterval worden 
beschouwd wat aanleiding zal geven tot signaal-lek. Bovendien zal het 
signaal in dit tijdsinterval worden bemonsterd d.m.v. een AD-converter 
(afrondingsfouten). Indien de bemonsteringsfrequentie kleiner is dan 
tweemaal de maximale frequentie die in het oorspronkelijke signaal voorkomt, 
krijgen we te maken met aliasing (overlapping). 

I.v.m. statistische onzekerheden [ruis) in de tijdsignalen wordt bij de 
bepaling van de frequentieresponsfunctie niet uitgegaan van: 

x. ( w )  
1 

= ... m 
(5.3) 

maar van : 
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Relatie (5.4) is geldig voor stabiele, lineaire, tijdsinvariante systemen. 

Gxïfm 
signaal en Gf het eenzijdige autopowerspectrum van het excitatiesignaal. 

Voor een uitvoerige behandeling van signaal-lek en overlapping en afleiding 

is het eenzijdige cross-powerspectrum van excitatie- en responsie- 

m m  

van (5.4) wordt verwezen naar de Kraker ('84). 

Bij de modale analyse willen we nauwkeurig gemeten frequentieresponsfunc- 
ties vangen in een mathematisch model. Daar een component in werkefijkheid 
een continuüm is en oneindig veel vrijheidsgraden en normal modes heeft, 
wordt de theoretisch exacte FRF €ilm in geval van proportionele demping: 

N I  'N1 
'i1 im o 

2 Hlm = I: 
i=? M~ (-w2 t 2 j ~ ~ w ~ w  t wil 

15.5)  

In de praktijk bekijken we bij het uitvoeren van een experiment slechts een 
. De normal modes waarvoor geldt w < w min- i eindige bandbreedte wmini w i wmax 

zijn de kolommen van $$l. We zullen voor het gemak aannemen dat wmin ' 'max 
kleiner is dan de laagste eigenhoekfrequentie ongelijk nul. Indien dit niet 
zo is vraagt het onderstaande een kleine aanpassing. We kunnen de FRF nu 
opsplitsen in drie stukken: 

N1 NI 
n ~ t n ~  'i1 'im t 

n R R  

2 2 2 
R 1 1 1  1 

r 'Pil 'Pim + 

i=n t1 M. (-w t 2jE.w.w t w.) 
HLm = E 

i=l -N.w 
1 

OD NI 'NI 
'i1 im 

2 2 
R K  1 

f 
i=n +n t1 Mi (-w t 2jEiwiw t w.) 

met wi = O < wmin 
W min - < ui 3. Wmax 

'i > 'max 

(i=l, ... ,nR) 
(i=nRtl, ..., n tn ) R K  
(i=n +n +I,...,=) R K  

15.6) 

Voor wmin3. w i w 
benaderd : 

kan de derde term uit het rechterlid van (5.6) worden max 
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N1 N1 
'pim 
2 i=n +n ti M . W .  R K  1 1  

(5.7) 
OD 

N1 "N1 
"ii im " t 

00 

2 "  t 
i=nRtnKtl M~ (-u2 t 2 j ~ ~ w ~ w  t w i l  

Deze benadering is gerechtvaardigd wanneer: 

2 w2 > >  w 

Ei < <  1 
i (i=n tn t1, ...,- ) 

(i=n +n +l,..-,-) 
R K  
R K  

We definiëren op de component een eindig aantal (n=n tn +n ) vrijheidsgsaden 
en passen een tweede benadering toe: 

R K D  

N1 N1 
'pil vim n N1 N1 

'pil "im 
I: 9 t +.3 2 
OD 

L i=n tn t1 ~~w~ R K  

Dit is plausibel te maken 
N1 N1 dat de scalars 'pil en ípim 

i=n +n t1 N ~ W I  R K  
(5.8) 

omdat tu.< wi+,. Het as belangrijk om in te zien 
(i=n +n +I,. . . ,n) matrixelementen zijn van +$' en 1 

R K  
dat het rechterlid van (5.8) gelijk is aan matrixelement (1,m) van de 
residuele flexibiliteitsmatrix $, uit vergelijking (2.52): 

N1 wN1 
"ii im 

2 i=n +n +1 M.W. R K  1 1  

n 
E - 

(GD)lm - (5.9) 

We herinneren eraan dat de normal modes uit (2.52) genormeerd waren met de 
massamatrix als kern. Na invoering van de volgende afkorting: 

(5.10) 

de volgende benaderingsfunctie opstellen: min .i "mak kunnen we voor w 

. n +n N1 @N1 
'i1 ia (5.11) 

R K  
t 2 + (GD)lm i=nRtl M~ (-u2 t 2 jEiwiw + wil 

- -  -'im + 

*lm - 2  

Deze functie bevat 3nKt2 onafhankelijke parameters: 
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(i=nRtl '...,n +n 1 R K  

'lm' (GD)lm 

Wergeay ( ' 8 4 )  gaat uit van de benaderingsfunctie: 

met 4nKt2 onafhankelijke parameters: 

(i=nRfl, ..., nR+nK) 

Met deze functie kunnen algemeen onderkritisch visceus gedempte systemen 
worden beschreven. In geval van proportionele demping kan (5.12) eenvoudig 
worden overgevoerd in (5.11) m.b.v. (1.14)# (1.15)# (1.18) en (2.19). Er 
bestaan curvefit-methoden waarmee de parameters uit (5.11) en (5.12) bepaald 
kunnen worden uitgaande van experimentele data (gemeten punten van Iflm). 
Mergeay beschrijft twee van dergelijke methoden: een in het frequentiedomein 
en &en in het tijddomein. Meestal gebruikt men meer dan 4nK+2 meetpunten en 
wordt een kleinste kwadraten methode toegepast. 

Lamontia ('82) geeft aan hoe de parameters (GDJlm en Ylm achteraf 
berekend kunnen worden wanneer met een fitprocedure alleen de tweede term 
van het rechterlid van (5.11) of (5.12) gereconstrueerd kan worden. Voor een 
frequentieband w -Awli w w max thw 2 wordt de functie: min 

(5.13) %m 

gemeten. Er wordt geëist dat de band wmax< w i wmax tAw2 minimaal drie 
"ongedempte" eigenhsekfrequenties wi (i=n tn +l,...,nR+nKt3) bevat. Vervol- 
gens wordt (log i XI /Fm I gemeten - loglX1/Fmigerec ) uitgezet tegen log w voor 
w (fig. 5.la). Omdat de eerste term uit het rechterlid van 
(5.11) voor dit frequentiegebied een te verwaarlozen bijdrage zal geven aan 

.. R K 

< w i wmaxtAw max 2 
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Hlm levert dit een rechte lijn op met een richtingscoëfficiënt van plus 
twee : 

- log I xp,i geree = log (GDIlm -+ 2 log w (5.14) log'X1/Fm I gemeten 

De term log (GDIlm wordt bepaald via lineaire regressie. De positieve 
invloed van 
met elkaar vergelijken. In beide figuren horen de getrokken lijnen bij het 

is duidelijk zichtbaar wanneer we de figuren 5.lb en 5.lc 

argument en de logaritme uit de modulus van de gemeten functie X /F uitge- l m  
zet tegen de logaritme uit de hoekfrequentie. De symbolen o hebben betrek- 
king op punten van de gereconstrueerde functie X / I F  zonder de tern 
-w (GD)lm in figuur 5.1b en met deze term in figuur 5.1~. In het hoogfre- 
quente gebied is de verbetering van de fit in figuur 5.lc t.o.v. figuur 5.lb 

1 m  2 

evident. 
De berekening van Y verloopt analoog. Nu wordt (log 1 X1/FmI gemeten - lm 

) uitgezet tegen log w voor wmin-dwl< w < wmin. Voor dit log'Xì/Fm'gerec 
frequentiegebied is het aandeel van (GD)lm in Hlm verwaarloosbaar en zal in 
benadering gelden: 

- log I x p m  I gerec = log Ylm Og I '1 iFm I geme ten (5.15) 

De term log Ylm wordt bepaald door middelen. Een vergelijking van de figuren 

lm 5.2b en 5 . 2 ~  leert ons dat de gereconstrueerde functie X1/Fm met de term Y 
(fig. 5.2~) in het laagfrequente gebied een onmiskenbaar betere fit levert 
dan zonder deze term (fig. 5.2b). 

??it hef_ hmenst,aande blijkt dat uit C4n goedgekozen realisatie H, de 
matrices EKK en Q2 uit (4.3) en (4.12) gevonden kunnen worden. Door één 

tiü 

-KK 
kolom of rij van de FRF-matrix H te meten kunnen we bovendien de matrix met 

m 

M Ni normal modes gN bepalen. E h  kolom van yi+jgi of ( c p .  cp. )/Mi (proportionele 
demping) is immers gelijk aan een constante factor maal de eigenkolom $t. We 
meten é4n kolom van g door de respons in één vrijheidsgraad te meten en in 
alle vrijheidsgraden achtereenvolgens te exciteren. Ten behoeve van het 
bepalen van elastische free interface normal modes 2;' kan de component 
opgehangen worden aan of ondersteund worden door relatief slappe veren. Bij 

N -K -1 -1 
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fixed interface normal modes moeten de interface coördinaten onderdrukt 
worden. Dit komt neer op het verbinden van de interfaces met de vaste wereld 
d.m.v. relatief stijve koppelstukken. Dit brengt in de practijk dikwijls 
aanzienlijke probiemen met zich mee. 

D Aangegeven is hoe de set residual flexibility modes 2 gedefinieerd door 
( 2 . 5 4 )  langs experimentele weg te achterhalen is. Omdat sD in theorie symme- 
trisch is het aantal parameters (GDIlrn dat de matix D vastlegt gelijk aan: 

B n 
n*nB - E (i-1) 

i= i 

Dit wordt duidelijk wanneer we figuur 5.3 bekijken: 

"B I nI 

fig. 5.3 De matrices GD en AD (gearceerd). 

Grijpen er geen uitwendige belastingen aan op de interne coördinaten van de 
component dan volstaat bepaling van (G ) en behoeven slechts ng(nB+l)/2 

-D BB 'F 

D" D parameters (GD)lm berekend te worden. De matrix p Jg (p uit (4.12~) is ook 
rn 

8 7 -  m i  
bekend vanwege (4.13). De orthogonaliteitseis ku Ce, - Q en het inverteer- 
baar moeten zijn van (%IBBf zie het volgende hoofdstuk, stellen hoge eisen 
aan de nauwkeurigheid waarmee de vaak kleine getallen van de residual 
flexibility modes bepaald moeten worden. 

De totale set parameters Ylm gedefinieerd door (5.10) vormen de in 
theorie symmetrische (n*n) matrix 
deze matrix bestaan uit rigid body modes die i.h.a. niet massa-orthogonaal 
zijn. In de practijk gaat men ter bepaling van rigid body modes meestal 
anders te werk. Hebben we te maken met eenvoudige, symmetrische componenten 

van rang nR. De kolommen of rijen van 
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dan kan een matrix van massa-orthogonale rigid body modes kR worden 
opgesteld via een geometrische beschouwing. Voor een volledig vrije compo- 
nent zijn deze modes de drie translaties in de richting van plus de drie 
rotaties om de drie bekende hoofdtraagheidsassen. Omdat massaeigenschappen 
van componenten i.h.a. goed te modelleren zijn, kunnen deze hoofdtraagheids- 
assen voor meer ingewikkelde componenten ook berekend worden. 

C De matrix gc, uit (4.4) en de constraint mode set 2 of de matrix (B uit -AA A ( 4 . 9 )  en de attachment mode set f zouden in principe d.m.v. kracht- en 
verplaatsingsopnemers bepaald kunnen worden. Onderdrukken van interface 
coördinaten op één na en het daarop aanbrengen van een puntbelasting zullen 
echter praktische bezwaren opleveren. 

M Hoe en de daarmee samenhangende termen uit (4.3) op een handige manier 
experimenteel bepaald zouden kunnen worden is niet direct duidelijk. 

Omdat zoals gezegd de massaeigenschappen van een component vaak goed te 
modelleren zijn is het mogelijk om een betrouwbare massamatrix m op te 
stellen. De elastische normal modes en de massa-orthogonale rigid body modes 
kunnen met als kern genormeerd worden. Stijfheids- en zeker dempingseigen- 
schappen zijn moeilijker te modelleren. Toch zal men gedwongen zijn een 
theoretische stijfheidsmatrix It en een dempingsmatrix b op te bouwen wanneer 
submatrices uit pI, g r  of g door testen niet te verkrijgen zijn. In sommige 
gevallen is het toegestaan een aantal submatrices te verwaarlozen. Zo formu- 
leerde Macneal ( ' 7 1 )  een vaak toegepaste inconsistente Ritz transformatie 

die neerkomt op het verwaarlozen van de residuele massaeffecten 

de residuele dempingseffecten AD 

D5 Het bovenstaande overwegend lijkt de transformatiematrix 

DT D - O en 

van Rubin 
( ' 7 5 )  in tegenstelling tot de andere dynamische component mode sets matrices 
op te leveren die bijna volledig door experimenteel onderzoek bepaald kunnen 
worden. 
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6. CMS: KOPPELEN VAN COMPONENTEN. 

In de hoofdstukken twee tot en met vijf hebben we alleen gesproken over 
componenten. Omdat een constructie i.h.a. opgebouwd zal zijn uit meerdere 
componenten zullen deze gekoppeld dienen te worden. In dit hoofdstuk zal een 
algemene koppelingsmethode gepresenteerd worden die Martinez e.a. (april ' 8 4  

en juni ' 8 4 )  gebruikten voor de Rubin CMS methode. Op enige andere koppe- 
lingsmethoden zal kort worden ingegaan. 

6.1 Kosmelinasmethode van Martinez. 

De bewegingsvergelijkingen van 
worden gepartitioneerd ala: 

een ongekoppelde component (1.1) kunnen 

Hierin is f de (n,*l) kolom met bekende uitwendige belastingen *Bu 
aangrijpend op de interface coördinaten van de component. 
de (nB*l) kolom met onbekende inwendige (interface) 
belastingen aangrijpend op de interface coördinaten van de 
component. Dit zijn snedegrootheden. 
de (nI*l) kolom met bekende uitwendige belastingen 
aangrijpend op de interne coördinaten van de component. 

f *Bi 

f I.1 

We hebben gezien hoe u i t  ( 6 . 1 )  d.m.v. een coördinatentransformatie ( 1 . 31 ,  

die in gepartitioneerde vorm wordt gegeven door: 

de getransformeerde (gereduceerde) bewegingsvergelijkingen (1.2) afgeleid 
werden : 
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[". 'BJ] [ ~ ]  ' 
@JB HJJ ..J 'BB ".I k] i- [". >! [o:] = B B  -JB -JJ -J 

(6.3) 

~ J B  -JJ 

Hoe de partitionering in (6.2) en (6.3) er voor de afzonderlijke dynamische 
component mode sets en de daarbij behorende getransformeerde bewegingsverge- 
lijkingen uitziet is in vergelijkingen (4.21, (4.61, (4.8) en (4.11) respec- 
tievelijk vergelijkingen (4.3) en (4.12) d.m.v. de stippellijnen aangegeven. 
Indien we voor alle componenten de getransformeerde bewegingsvergelijkingen 
theoretisch, experimenteel of door een combinatie daarvan bepaald hebben, 
moeten deze gekoppeld worden ter verkrijging van de gereduceerde bewegings- 
vergelijkingen van de constructie. De werkwijze van Martinez volgend brengen 
we nu eerst de interface coördinaten x 

de component. De matrix xBE die hiervoor zorgt wordt gedefinieerd door: 
expliciet in de coördinatenset van WB 

De coördinaten zB van een component hebben betrekking op voor de component 
gekozen locale basisvectoren. Via een transformatiematrix rl' zal overgegaan 
worden op de co0rdinaten 5; die betrekking hebben op voor de constructie 
gekozen globale basisvectoren. Coördinatenkolom E'' kan dan worden geschreven 
als : 

LG 8'' = T p 1  

Toepasser! vin de transformatiematrix x' gedefinieerd door: 

,p = 2' g '  

op (6.3) levert: 

E' p' -l- B' p' + K' p' = 8 '  
yr yr yr 

ofwel 

(6.5) 

(6.6) 
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met: 

= 
9' + !?iu f gBi -I 

Om onderscheid te kunnen maken tussen de diverse componenten zullen we in 
het vervolg als een matrix of kolom hoort bij een component i deze voorzien 
van een label (i). Als voor alle componenten vergelijkingen (6.7) zijn 
opgesteld gaan we over tot het eigenlijke koppelen. Dit komt neer op het 
eisen van compatibiliteit van interface verplaatsingen en rotaties en 
evenwicht van de interface belastingen (snedegrootheden). In het eenvoudige 
geval dat de constructie bestaat uit twee componenten i en j impliceert dit: 

( 6 . 9 )  

De kolommen uit ( 6 . 8 )  en ( 6 . 9 )  dienen natuurlijk zodanig geordend te zijn 
dat de zoveelste positie uit één van de kolommen steeds verwijst naar 
dezelfde plaats op de interface. Wanneer er meer dan twee componenten zijn 
krijgen we meerdere interfaces. Voor elke interface gelden vergelijkingen 
zoals ( 6 . 8 )  en ( 6 . 9 ) .  De interface coördinaten xG van een aantal componenten 
zullen dan gepartitioneerd moeten wozden. We noemen het totaal aantal compo- 
nenten N en definiëren: 

-B 
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(6.10) 

G Kolom xB bevat de n onafhankelijke interface coördinaten van alle gekoppel- 
de interfaces. Kolom JI bevat dus alle onafhankelijke constructiecoördinaten. 
Voor een ongekoppelde component i kunnen we een transformatiematrix 

Y 

Qfi) 

,(i) naar q opstellen: 
yr 

van 

G 

[.: 
. Q Q Q  . . .  - o 

- O - o . . .  Q Q . . .  Q 
1 i-I i it1 N 

(6.11) 

ECn element uit een rij van T. 
uit die rij zijn nullen. We zijn nu in staat om de gereduceerde bewegings- 
vergelijkingen van de gekoppelde constructie te berekenen: 

is gelijk aan één; de overige elementen 

met: 

M 
g = I :  

i= 1 
C 

(6.12) 

(6.13) 

(6.14) 
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i= I 
(6.15) 

(6.16) 

Merk op dat in (6.12) indirect aan de eis van compatibiliteit is voldaan en 
dat sili) geen bijdrage levert aan de constructie belastingskolom 9' omdat 
de snedegrootheden evenwicht maken. De matrices , B en tonen een 
overeenkomstige speciale vorm. We zullen deze vorm laten zien voor pl . 

c c  C 
C 

Uitwerken van (6.13) levert: 

C We kunnen matrix & op een efficiëntere manier dan met 

(6.17) 

(6.13) bepalen: 

(6.18) 

(6.19) 

C Hetzelfde geldt voor matrices 8' en 
Vergelijking (6.12) kan o.a. gebruikt worden voor het bepalen van het 

vrije triblingsgedrag van de constructie (9  = 2 ) .  Hiertoe lossen we in geval 
van proportionele demping op: 

. 

C 

(6.20) 
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De kolommen 3:' hebben betrekking op de coördinatenkolom 9. Deze kunnen 
worden teruggetransformeerd naar de component coördinaten y; (i). I 

(6.21) 

6.2 Andere koppelinqsmethoden. 

Naast bovenstaande bestaan nog andere koppelingsmethoden, waarvan we er 
een tweetal zullen aanstippen. 

De methode van Craig en Chang ( ' 7 6 )  is net als de zojuist behandelde 
methode bruikbaar voor meerdere dynamische component mode sets. Zij passen 
de vergelijkingen van Lagrange in geval van verbindingsrelaties toe. Dit 
levert: 

s ..s S . S  S S S T M g + E  + K  g = a  + c  9 

waar in : 

(6 .22)  

5 -  IJ: kolom met Lagrange multipliers ! ? -  

Bij ( 6 . 2 2 )  koim de vnlgende constraint vergelijkingen: 

- C p S = Q  y\ yr (6.23) 

In dit geval zijn de gegeneraliseerde krachtkolommen 
alleen de bekende uitwendige belastingen en fBt)y\leveren een aandeel. 
De kolom c IJ kan worden geïdentificeerd als een kolom met gegeneraliseerde 
belastingen, die compatibiliteit van verplaatsingen en rotaties op de 
interfaces, weergegeven door (6.23), en evenwicht van interface belastingen 
garandeert. Met behulp van vergelijkingen ( 6 . 2 3  1 worden d< af hanke- 

geheel bekend; 

T 
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S lijke coördinaten uit geëlimineerd. Zodoende verkrijgen we constructie- 
vergelijkingen zonder constraint vergelijkingen. In deze constructieverge- 
lijkingen, die equivalent zijn met ( 6 . 1 2 1 ,  komen de Lagrange multiplicatoren 
(natuurlijk) niet meer voor. 

Benfield en Hruda ( ' 7 1 )  ontwikkelden voor hun CMS techniek een specifieke 
koppelingsmethode. In deze CMS techniek wordt ékn component aangewezen als 
hoofdcomponent; de overige componenten zijn de zgn. branches. We zullen voor 
de eenvoud aannemen dat de constructie bestaat uit een hoofdcomponent i en 
kkn branch j. Koppeling vindt plaats d.m.v. de volgende coördinatentransfor- 
matie : 

(6 .241  

Hierna worden voor hoofdcomponent i de loaded interface normal modes en voor 
branch j de fixed interface normal modes berekend. Door weglaten van een 
aantal modes kan men de constructievergelijkingen reduceren: 

P3 o 

N3 o 

O bNS 

-BK - 

'IK - 

-K - - 

(6.25) 

Indien aan branch j een andere verder weggelegen branch k gekoppeld zou 
zijn, zouden de interface coördinaten van branch j die gedeeld worden met de 
hoofdcomponent gefixeerd worden en de interface coördinaten van branch j die 
gedeeld worden inet branch k "geload" worden. Voor branch j worden in dat 
geval deels fixed, deels loaded interface normal modes berekend. 
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7. CMS: NUMERIEKE CONFRONTATIE TUSSEN TWEE CMS METHODEN. 

Van een tweetal ongedempte constructies wordt het vrije trillingsgedrag 
bestudeerd door toepassen van twee CMS methoden, te weten de methode van 
Craig en Bampton ('68) en de methode van Rubin ( ' 7 5 ) .  Het doel is om de 
eigenfrequenties berekend met deze twee CMS methoden met elkaar te verge- 
lijken. De resultaten voor de methode van Craig en Bampton zijn verkregen 
met twee zelfgeschreven computerprogramma's, CWSCB.FTN en DRAWCB-FTN, welke 
beschreven worden in appendix B. In CMSCB.FTN wordt een eigenprobleem 
opgelost met een directe methode die gebruik maakt van Cholesky decomposi- 
tie, de Householder methode en het QL-algoritme. De resultaten voor de 
methode van Rubin zijn afkomstig van CMS, een bij TNO-IWECO ontwikkeld 
computerprogramma, dat gebruik maakt van het ASKA EEN-pakket. In dit 
programma worden eigenproblemen opgelost met de simultane vector iteratie 
methode. In de voorbeelden is bij deze methode als nauwkeurigheid gekozen: 

-5 
E = IO . Voor meer informatie wordt verwezen naar Langeveld ('86). 

7 . 1  Constructie 1 :  Balk ondersteund door veren. 

Figuur 7 . 1  toont de constructie, die is opgebouwd uit twee componenten. 
De balklengte van component 1 bedraagt &en meter en die van component 2 een 
halve meter. Beide componenten bestaan uit tien Euler balkelementen. We 
nemen twee vrijheidsgraden per knooppunt: de transversale verplaatsing en de 
hoekverdraaiing. Verdere gegevens: 

E = 0.70000 10" N/m2 
I = 0.78540 10 - 8  m4 

De einden van de balken worden aan relatief slappe veren opgehangen. Dit 
geeft aanleiding tot twee lage constructieeigenfrequenties, behorend bij 
twee zo goed als starre lichaamsverplaatsingen van de gekoppelde balk. Voor 
de stijfheid van de veren is gekozen: 

k = 16.74 N/m 
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-D 
e component 1 
Y 

component 2 

fig. 7.1 

In de tabellen 7.la en 7.1b zijn tussenresultaten opgenomen voor de 
afzonderlijk onderzochte componenten. De tabellen zijn als  volgt opgebouwd: 

kolom 
1 

2 

5 

6 

7 

mode nummer. 
frequenties van buigtrillingen van de vrije balk volgens de 
analytische formule van Blevins (‘79). 
frequenties voor de free interface normal modes berekend via 
simultane vector iteratie. 
procentuele afwijking tussen de frequenties uit kolom 2 en 
kolom 3 .  

frequenties van buigtrillingen van de eenzijdig ingeklemde 
balk volgens de analytische formule van Blevins. 
frequenties voor de fixed interface normal modes berekend met 
de directe oplosmethode. 
prwentuele  afwijking tussen de frequenties uit kolom 5 en 
kolom 6 . 

_ _  



7.3 

mode 

1 
2 
3 
4 

Rubin I 

Rubin Craig-Bampton 

(Hz) (Hz 1 ( % I  (HzJ (Hz) ( % I  

1.41 56.985 57.021 0.06 
2.45 357.13 357.14 0.01 

362.67 362.50 0.05 1000.0 1000.2 0.02 
999.57 999.42 0.02 1959.5 1961.4 o. 10 

Craig-Bampton I 

berekening: RI en CBI R2 en CB2 

component 1: 3 5 
component 2: 3 3 

model (Hz) I (Hz) 

R 3  en CB3 

7 
4 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 - 

90.67 
249.89 
489.89 
809.81 
1209.71 

1 .o0 

1.73 
90.66 

249.86 
489.84 
809.88 
1210.28 

0.01 
0.01 

0.01 
0.01 

0.05 

14.246 
89.281 
249.99 
489.88 
809.81 
1209.7 
1689.6 

14.316 
89.295 
250.06 
490.35 

811.85 
1216.2 
1706.4 

0.49 
0.02 
0.03 
o. 10 

0.25 
0.54 
o. 99 

tabel 7.la Tussenresultaten voor component 1 .  

tabel 7.lb Tussenresultaten voor component 2. 

tabel 7.2 
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In tabel 7.3 zijn de resultaten van de berekeningen weergegeven. De resul- 
taten van de berekeningen voor de Rubin methode en de Craig-Bampton methode 
zijn vergeleken met de oplossing voor het ongereduceerde probleem (42 vrij- 
heidsgraden), dat werd opgelost met de simultane vector iteratie methode. 

mgereduc. 4 R3 I R2 

mode 

1 .o9 
1.54 

40.32 
111.06 
217.71 
359.89 
537.64 
751 .O4 
1000.67 
1288.10 

1 -09 
1.54 

40.32 
1 1 1  .O7 
217.71 
359.89 
537.65 
751 .O4 
1000.13 
1285.04 

I .o9 

1.54 
40.32 
111.08 
223.67 
436.02 
874.67 

2222.11 

0.00 
0.00 

0.00 
0.01 
2.7 
21.2 
62.7 
195.9 

1 .o9 
1.54 

40.32 
1 1 1  .O7 
217.71 
359.96 
538.34 
797 .O9 
1380.42 
3525.33 

0.00 
0.00 

0.00 
0.01 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.05 
0.24 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.02 
O. 13 
6.1 
38 .O 
174.3 

tabel 7.3a Eigenfrequenties van de constructie (Rubin). 

CB3 mgereduc. CB 1 CB2 

mode 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 .o9 

1.54 
40.32 
111.07 
217.71 
359.89 
537.65 
751 .O4 
1000.13 
1285.04 

.o9 

1.54 
40.33 
111.21 
217.97 
388.01 
770.47 
1597.4 

0.00 

0.00 
0.02 
O. 13 
o. 12 
'7.81 
43.30 
12.69 

1 .o9 
1.54 

40.33 
111.10 
217.78 
360.66 
540.08 
754.56 
1075.3 
2213.7 

Q;OQ 
0.00 
0.02 
0.03 
0.03 
o. 21 
0.45 
0.47 
7.52 
72.27 

1 .o9 
1.54 

40.33 
111.09 
217.76 
360.14 
538.43 
752.29 
1005.3 
1295.5 

0.00 

0.00 
0.02 
0.02 
0.02 
0.07 
O. 15 
O. 17 
0.52 
0.81 

tabel 7.3b Eigenfrequenties van de constructie (Craig-Bampton). 
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Berekeningen RI en CBI: 
Het aantal vrijheidsgraden in deze berekeningen bedraagt acht. Bij 

berekening RI komen de eerste vier eigenfrequenties zeer goed overeen met 
die verkregen door oplossen van het ongereduceerde probleem. Daarna treden 
grote afwijkingen op doordat van component 1 eigenfrequenties tot 90.66 Hz 
in de koppelingsberekening zijn meegenomen (zie tabel 7.la). Bij berekening 
CBI zijn de eerste vijf eigenfrequenties nauwkeurig, hoewel er eerder accep- 
tabele afwijkingen (kleiner dan 1%) optreden dan bij RI. Vanaf de zesde 
eigenfrequentie (359.89 Hz) treden grote afwijkingen op omdat van component 
1 eigenhoekfrequenties tot 250.06 Hz in de koppelingsberekening zijn 
meegenomen (zie tabel 7.lb). 

Berekeningen R2 en CB2: 

R2 zijn de eerste zeven en bij CB2 de eerste acht eigenfrequenties 
nauwkeurig. Ook hier treden bij de Craig-Bampton methode eerder kleine 
acceptabele afwijkingen op dan bij de Rubin methode. 

Het aantal vrijheidsgraden in deze berekeningen is gelijk aan tien. Bij 

Berekeningen R3 en CB3: 
In deze berekeningen heeft de constructie dertien vrijheidsgraden. De 

eerste tien eigenfrequenties van beide berekeningen zijn nauwkeurig. Wederom 
constateren we bij CB3 eerder kleine afwijkingen dan bij R3. Figuur 7.2 
toont de eerste zes normal modes afkomstig van berekening CB3. 

Uit de berekeningen blijkt dat de twee CMS methoden goede resultaten 
leveren in het frequentiegebied dat begrensd wordt door de hoogste 
eiyenfreyuentie VEI! die cemponent vaarvan de hoogste eigenfrequentie het 
laagst is. 
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NODE i 1 EIGENFREWENCY .i538E i HZ 1 

CMC-PWGTAV. VETHOD OF CRAIG 4UD BAVPTON I TUE 1 WFrl 
~ 

MODE 3 /FIGENFREQUENCY .4@33E 2 HZ 1 

I 

r-I-’ 
LYS-PROGFAV- ~ YETHOD OF CRAIG AND B4MPTOY TUE- VIFW 

MODE 4 [EIGENFREQUENCY . l l î l E  3 HZ 1 

10DE 6 1 EIGEYFREQUENCY .36@1E 3 HZ 1 

:MC-PROGRAY; YEThOD OF CFAIC AND BAVPTON I TdE 1 VIFVI 

f i g .  7.2 De eerste zes normal modes van de ondersteunde balk (CB3). 



7.7 

component 2 

//// 

7.2 Constructie 2: Frame. 

b 

* 

Figuur 7.3 toont het frame dat bestaat uit twee Componenten. De hoogte 
van het frame is gelijk aan de breedte: twee meter. De breedte van component 
1 is anderhalve meter en de breedte van component 2 dus een halve meter. 
Beide componenten zijn gemodelleerd met Euler balkelementen met een lengte 
van 0.25 m. Per knooppunt zijn er drie vrijheidsgraden: de transversale en 
axiale verplaatsingen en de hoekverdraaiing. Overige gegevens: 

-2 m2 A = 0.25000 10 

Q = 0.27000 lo4 kg/m3 
E = 0.70000 lol1 N/m2 
I = 0.52083 10 -6 m4 

fig. 7.3 

In tabel 7.4 zijn de tussenresultaten voor de afzonderlijk onderzochte 
componenten weergegeven. In de figuren 7.4 en 7.5 zijn de zes constraint 
modes en de eerste zes fixed interface normal modes van component 1 

weergegeven (Craig-Bampton methode) 
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I CYC-PROEQAM. YETHOD OF CSAIG AYD BAMPTON 1 TUE WFVI 

CONSTRAINT MODE 1 

k 

2777 

I CYS-PROGQAM. YEThOD OF CQ4IG AYD B4YPTON 1 TUE I WFvl 

XINSTRAIUT MODE 2 

/-----@ 

.., 
/, , / 

?IS-PROCQAM. YETciOD OF CRAIG AND BAYPTON \ TUE I WFY 

3NCTRAIYT  MODE 6 

f i g .  7.4 De zes constraint modes van component 1 .  
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F 
XS-PROCQAY. YETHOD O r  CFAIG 4ND BAUPTON 1 TdE 1 WFW 

F 
F 

I 
7717 

r 
YDDE 6 IEIGENFREûUEqCY .3i85F 3 YZ 1 

fig 7.5 De eerste zes fixed interface normal modes van component 1.  
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berekening: 

component 1: 
component 2: 
criterium: 

mode 

RI en CBI R2 en CB2 R3 en CB3 

5 9 14 
2 4 6 

0-300 HZ 0-600 HZ 0-1000 Hz 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

1 1  
12 
13 
14 

Rubin: free interface (Hz). 

component 1 

4.0174 
11.589 
17.989 
38.135 
91.952 
102.20 
187.64 
254.40 
298.95 
312.71 
514.83 
573.86 
591.66 
695.15 

component 2 

6.9372 
38.413 

86.772 
118.39 
229.17 
304-85 

Craig-Bampton: fixed interface (Hz) 

component 1 

91.365 
102.91 
180.01 
234.53 
290.32 
310.54 
507.03 
554.67 
579.03 
626.86 
688 .o4 
786.46 
877.40 
980.29 

component 2 

189.91 
245.62 
542.31 
573.29 
669.86 
867.43 

tabel 7.4 

Er zijn vier koppelingsberekeningen uitgevoerd. Het aantal statische 
modes per component bedraagt zes voor beide CMS methoden. Tabel 7.5 geeft de 
aantallen normal modes die per berekening zijn toegevoegd. Deze aantallen 
zijn gekozen op basis van een frequentiecriterium voor de fixed normal 
modes. 

tabel 7.5 
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In tabel 7.6 staan de resultaten van de koppelingsberekeningen. De 
resultaten zijn weer vergeleken met de oplossing van het ongereduceerde 
eigenprobleem (90 vrijheidsgraden), die deze keer werd berekend met de 
directe methode. 

R3 mgereduc. 
~ 

( % I  

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.01 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

mode 

12.341 
43.459 
45.686 
54.718 
127.55 
166.00 
184.81 
270.69 
290.10 
359 .O3 

0.00 
0.01 

0.0’1 

O. 16 
O. 88 
IO. 45 
7.02 
23 .O0 

23.52 
27.66 

12.341 
43.456 
45.680 
54.632 
126.47 
150.32 
173.23 
223.31 
238.08 
287.97 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.02 
0.01 
0.32 
I .47 
1.37 
2.39 

12.341 
43.456 
45.680 
54.632 
126.44 
150.31 
172.68 
220.07 
234.87 
281.25 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 

12.341 
43.456 
45.680 
54.632 
126.44 
150.30 
172.68 
220.07 
234.86 
281.25 

tabel 7.6a Eigenfrequenties van de constructie (Rubin). 

CB2 CB3 mgereduc. CB 1 

mode 

12.341 
43.456 
45.680 
54.632 
126.44 
150.30 
172.68 
220.07 
234.86 
281.25 

12.342 
43.513 
45.712 
54.674 
127.52 
151.63 
172.83 
228.84 
235.13 
286.21 

0.01 
O. 13 
0.07 
0.0% 
0.85 
0.88 
0.09 
3.99 
o. 1 1  

I .76 

12.342 
43.484 
45.684 
54.638 
126.68 
150.61 
172.71 
220.70 
234.93 
284.46 

0.01 

0.06 
0.01 
0.01 
o. 19 
0.21 
0.02 
0.29 
0.03 
1.14 

12.341 
43.459 
45.680 
54.635 
126.47 
150.47 
172.69 
220.14 
234.92 
281.55 

0.00 
0.01 
0.00 

0.01 
0.02 
0.11 
0.01 

0.03 
0.03 

0.11 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

tabel 7.6b Eigenfrequenties van de constructie (Craig-Bampton). 
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YODE i 1 EIGENFREQUENCY .i234E 2 hZ I M3DE 2 1 EIGENFRELIdENCY .4?46E 2 UZ I 

.MODE 4 1 EIGFNFREQUENCY .1;463E 2 hZ 1 

YODE 5 1 EIGFNFRFQUENCY .í265E 3 L iz  1 

CMS-PROGQAY- YETHOD O F  CQAIC AND B4YPTON I TUE I dFW 

MODE ij 1 EIGENFREQUEYCY .i5@5f 3 YZ 1 

CMS-WOEQAM; VETKID Oc CRAIG AND B4MPTON 1 TJE 1 vlFW 

fig. 1 . 6  De eerste zes normal modes van het frame (CB3). 
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Voor de koppelingsberekeningen 1 tot en met 3 bedraagt het aantal 
constructievrijheidsgraden achtereenvolgens dertien, negentien en zesen- 
twintig. Figuur 7 . 6  toont de eerste zes normal modes van de constructie 
afkomstig van berekening CB3. Wanneer we de resultaten van de beide methoden 
met elkaar vergelijken valt dezelfde tendens te onderkennen als bij de 
constructie uit paragraaf 7.1. De Craig-Bampton methode levert bij hetzelfde 
aantal vrijheidsgraden een iets groter aantal nauwkeurige eigenfrequenties 
(afwijking minder dan 1%) dan de Rubin methode. De kwaliteit van de nauwkeu- 
rige eigenfrequenties verkregen met de Rubin methode is echter hoger. 

Voor de Rubin methode kunnen we ook hier concluderen dat goede resultaten 
behaald worden in het frequentiegebied dat wordt begrensd door de hoogste 
eigenfrequentie van die component, waarvan de hoogste eigenfrequentie het 
laagst is. Voor de Craig-Bampton methode gaat dit nu niet helemaal meer op: 

in berekening CB1 zien we bij mode 8 (220.07 Hz) een afwijking van 3.99%, 
terwijl het gebied tot 245.62 Hz (tweede eigenfrequentie van component 2) 
goed beschreven zou moeten worden. 

Bovenstaande problemen zijn te gering in omvang om conclusies te verbin- 
den aan de rekentijden. Bovendien maakt het gebruik van twee verschillende 
methoden voor het oplossen van eigenproblemen een eerlijke vergelijking 
tussen de CMS methoden in dit opzicht onmogelijk. Dat reductie van reken- 
tijden en dus rekenkosten optreedt leidt geen twijfel. Om een voorbeeld te 
geven: berekening CB3 voor het frame vraagt grofweg drie keer minder reken- 
tijd dan het ongereduceerde probleem. 



8.1 

8. IMPEDANTIE KOPPELING. 

Bij impedantie koppeling worden de FRF-matrices van de componenten 
gekoppeld ter verkrijging van de FRF-matrix van de constructie. In tegen- 
stelling tot bij de CMS methoden staan we algemene visceuze demping toe. De 
theoretische FRF-matrix kan relatief eenvoudig worden afgeleid uit de 
bewegingcvergelijkingen. Op de experimentele bepaling van FRF’s is reeds 
kort ingegaan in hoofdstuk vijf. 

Er van uit gaande dat de FRF-matrices van de componenten bekend zijn, 
zullen we hieronder aangeven hoe twee FRF-matrices 
tievelijk component i en component j gekoppeld worden. g(i) wordt op de 
volgende manier gepartitioneerd: 

en E‘’’ van respec- 

bestaat uit de Coördinaten die i en j gemeenschappelijk hebben. Hen 5, 
‘i) bestaat uit de coördinaten die 

XI 
spreekt over interface coördinaten. 
alleen tot i behoren, de interne coördinaten. FL:) bevat de uitwendige en 

$Bi 
bevat de uitwendige belastingen die aangrijpen op de interne coördinaten 

(i) (i) (i’ de interface belastingen werkend op de interface coördinaten 5, . EI 

(i). Op analoge wijze wordt g(j) gepartitioneerd. Op de interface eisen we 
compatibiliteit van verplaatsingen en rotaties en evenwicht van de interface 
belastingen: 

XI 

(8.3) 

Vergelijking (8.3) kan worden verduidelijkt aan de hand van figuur 8.1: 
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'Bu 
7 

'B i 

fig. 8.1 Het krachtenspel op de interface van twee te koppelen 
componenten i en j (trekstaven). 

De kolommen 5, (i) 5, (1) I &u (i) -Bu ,W 
zijn dat de k-de positie verwijst naar dezelfde plaats op de interface. 

(i) en FL:) dienen zodanig geordend te 

Kolom I?B bevat de uitwendige belastingen die op de gekoppelde interface 
coördinaten 5, werken. Uit de eerste vergelijking van (8.1) volgt: 

Evenzo geldt: 

Combinatie van (8.2), (8.31, (8.4) en (8.5) levert: 

Combinatie van de tweede vergelijking van ( 8 . 1 )  en ( 8 . 4 )  geeft: 

We substitueren vervolgens (8.6) in ( 8 . 8 ) :  

( 8 . 5 )  
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- 
r -7 - 

= H  H H 53 -11 -12 -13 

(i) 

ij) 

XI '21 '22 '23 

-XI - -'31 '32 '33, 

Een dergelijke uitdrukking is af te leiden voor ~ ~ j ) .  Het resultaat vinden 
we door in vergelijking ( 8 . 9 )  bovenindices (i) en ( 1 )  te verwisselen. De 
FRF-matrix van de gekoppelde componenten wordt nu: 

(8. 10) 

In het algemeen zijn er meer dan twee componenten. Verdere partitionering 
van de interface in ( 8 . 1 )  zal dan nodig zijn. De koppeling verloopt verder 
analoog aan het voorafgaande. 
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9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

De CMS methode van Rubin en de impedantie koppelingsmethode lijken te 
beantwoorden aan de doelstellingen van CADA: de mathematische modellen 
waarmee componenten gekoppeld worden kunnen langs theoretische weg maar ook 
langs experimentele weg bepaald worden. 

Als reductiemethoden bieden CMS en impedantie koppeling een aantal grote 
voordelen. De Guyan reductiemethode kan alleen benaderingsoplossingen 
genereren voor de laagste eigenfrequenties. De bereikte nauwkeurigheid is 
sterk afhankelijk van de ervaring van de gebruiker die zal moeten besfissen 
welke vrijheidsgraden geëlimineerd worden. Bij CMS en impedantie koppeling 
is het door hanteren van een eenvoudig frequentiecriterium op component 
niveau ook mogelijk om het dynamisch gedrag van een constructie te onder- 
zoeken in een zekere frequentieband. Een ander voordeel is dat als 4th 
component gemodificeerd wordt, niet de gehele constructie maar slechts de 
bewuste component opnieuw gemodelleerd of getest behoeft te worden. Indien 
de constructie een aantal identieke componenten bezit, is het voldoende om 
één van deze componenten theoretisch of experimenteel te onderzoeken. 

We zijn bij de CMS methoden uitgegaan van lichte of proportionele 
visceuze demping. Gebruik van reële normal modes is dan gerechtvaardigd. De 
theorie kan worden uitgebreid voor algemene visceuze demping. De normal 
modes worden dan complex. Ter berekening van deze complexe normal modes zal 
moeten worden overgegaan op een eerste orde formulering. 

In dit verslag vond starre koppeling plaats tussen zich lineair gedra- 
gende componenten. We zouden aan de koppelstukken die in werkelijkheid de 
v e r h i ~ d i x ~  kirssen -kwee componenten t a t  stand brengen massa-, dempings- en 
stijfheidseigenschappen toe kunnen kennen. Men spreekt dan van een flexibele 
koppeling. Gedraagt de koppeling zich lineair, dan kan deze met ( 1 . 1 )  worden 
beschreven en in feite als een component worden opgevat. Indien de koppeling 
echter een niet-lineair karakter bezit is dit niet mogelijk. Lineaire compo- 
nenten die verbonden worden d.m.v. niet-lineaire koppelingen vormt CCn van 
de onderwerpen van een komend promotieonderzoek. 
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Amendix A: Guyan reductie. 

Bij de statische reductiemethode van Guyan ('65), in feite een bijzonder 
geval van de Ritz reductiemethode, worden de n vrijheidsgraden x vl van een 
component of constructie gesplitst in twee groepen. Voor statische problemen 
zal de eerste groep, weergegeven door x bestaan uit n vrijheidsgraden 
waarop belastingen f 
bevat de vrijheidsgraden die niet belast worden. Reductie vindt plaats door 
eliminatie van de n 

-1 1 
aangrijpen. De tweede groep, weergegeven door s2, -1  

vrijheidsgraden z2. De statische evenwichtsvergelijking 2 
- k 5 = f wordt na 

[ ~ 1 1  -21 -22 XI2] 

partitioneren: 

"I 52 = [ i l l  

(A.1) 

Gebruikmakend van de tweede vergelijking van (A.1) kunnen we indien Ir,, 
positief definiet is de (n*nl 1 Guyan transformatiematrix EG opstellen: 

We noemen 2c1 de onafhankelijke en s2 de afhankelijke vrijheidsgraden. 
Substitutie van (A.2) in (A.1) en voorvermenigvuldiging van (A.1) met 
levert de gereduceerde statische evenwichtsvergelijking: 

GT 

G IC If1 = f l  ( A .  3 i 

waarin de gereduceerde (nl *nl ) stijfheidsmatrix kG wordt gegeven door: 

kG = 2 GT rG = kll - k12 k21 - (A.4) 

Oplossen van (A.3) gevolgd door terugtransformatie via (A.2) geeft exact 
hetzelfde resultaat als oplossen van het oorspronkelijke probleem (A.1). 



A. 2 

Guyan reductie kan verder worden gebruikt voor het genereren van benade- 
ringsoplossingen voor het eigenprobleem: 

(i=l, ..., n) (A.5) 

Voor een uitvoerige discussie over dit onderwerp wordt verwezen naar de 
Kraker ( ' 7 8 ) .  We zullen ons hier beperken tot het formuleren van het geredu- 
ceerde eigenprobleem en het vermelden van globale regels voortvloeiend uit 
genoemde discussie. Zo wordt o.a. gesteld dat bij een vastgelegd aantal 
onafhankelijke vrijheidsgraden tfl de keuze van deze vrijheidsgraden uit de 
totale set x zodanig moet zijn, dat de component bij onderdrukking van die 
vrijheidsgraden een zo groot mogelijke laagste eigenfrequentie heeft, m.a.w. 
zo stijf mogelijk wordt. Dit impliceert b.v. dat bij een homogene massa- en 
stijfheidsverdeling de te elimineren vrijheidsgraden z2 ook gelijkmatig over 
de component verspreid moeten worden en dat bij homogene stijfheidsverdeling 
delen met relatief veel massa ook relatief veel onafhankelijke vrijheidsgra- 
den dienen te bezitten. Om dezelfde reden kunnen bij homogene massaverdeling 
in relatief stijve delen ook minder onafhankelijke vrijheidsgraden gekozen 
worden. 
Substitutie van (A.2) in de bewegingsvergelijking: 

v, 

p 1  :I21 E;] + [;I1 2121 
-21 -22 -21 -22 

gevolgd door voorvermenigvuldiging 
vergelijking: 

"I 52 = [:I (A.61 

GT met g levert de gereduceerde bewegings- 

G waarin de gereduceerde (n,*nli massamatrix B gelijk is aan: 

k- k-' k + k12 -22 E22 -22 -21 
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Het gereduceerde eigenprobleem van orde n, wordt dan: 

De eigenhoekf requenties wi zijn benaderingen van de nl laagste eigenhoek- 
frequenties wi uit ( A . 5 ) .  De benaderingen voor de bijbehorende nl normal 
modes worden gevonden uit: 

(i=l, ..., nl) ( A . 1 0 )  

A l s  vuistregel kan gehanteerd worden dat de laagste n1/3 eigenhoekfrequen- 
ties en bijbehorende normal modes een redelijk goede benadering vormen voor 
de overeenkomstige eigenhoekfrequenties en normal modes van het oorspronke- 
lijke eigenprobleem ( A . 5 ) .  

Resumerend kunnen we stellen dat Guyan reductie bij eigenproblemen 
neerkomt op het inverteren van een (n *n f matrix &22 en het oplossen van 
een eigenprobleem van orde nl. Dit gaat gepaard met inlevering van een stuk 
nauwkeurigheid. Vaak zal dit aantrekkelijker blijken t e  zijn dan oplossen 
van het oorspronkelijke eigenprobleem van orde n. 

2 2  

We gaan nu over tot het bepalen van de (nB*nB) matrices Ag! en A& uit 
(2.7) die opgeteld moeten worden bij de interfacepartities mgg en kBB van de 
massa- en stijfheidsmatrix van een zekere component k ter berekening van 
zijn loaded interface normal modes. Stel dat component k grenst aan ne 
andere componenten die we nummeren i=lf...fn 
k uit nc subinterfaces si. Subinterface si bevat bi subinterfacecoördinaten. 
B i j  girt o i ~ r l i p p e ~ d e  subiaterfaces geldt: 

Dan bestaat de interface van c. 

(A.11) 

Van component i worden de coördinaten die geen deel uitmaken van subinter- 
face si geëlimineerd zoals de x set in ( A . 2 ) .  De bi coördinaten die op de 

G subinterface si liggen vormen de onafhankelijke icl set. Na opstellen van T. -1 
kunnen de gereduceerde (bi*bi) massa- en stijfheidsmatrix ai en ki op de 

w 2  

G G 

aangegeven wijze berekend worden. We bepalen Ag! en A& tenslotte uit: 
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G T  nc 
hm = E Li"i Hi 

i= 1 

G T  "c 
hk = 1 Li ki Hi 

i= 1 

(A. 12) 

( A .  13) 

waarbij Li een (ng*bi) permutatiematrix is bestaande uit enen en nullen die 
er voor zorgt dat massa's en stijfheden van -1 mG en &i op de juiste plaats 
worden opgeteld bij mBB en kBB. 

G 
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Appendix B: Beschriivina van software voor de Craiu-Bampton methode. 

Het prouramma CMSCB.FTN. 

Met dit programma, geschreven in Fortran-IV, kan het vrije trillings- 
gedrag van een willekeurige tweedimensionale ongedempte balkconstructie 
opgebouwd uit N componenten worden onderzocht. Het is mogelijk om de 
balkconstructies verend te ondersteunen en om geconcentreerde massa's en 
massatraagheidsmomenten aan te brengen. Van de afzonderlijke componenten 
worden eerst de constraint modes (?=i) en de fixed interface normal modes 
bepaald. Vervolgens worden de gereduceerde, getransformeerde bewegingsverge- 
lijkingen van de componenten opgesteld en gekoppeld met de methode van 
Martinez. Het gereduceerde eigenwaardeprobleem voor de constructie wordt 
opgelost en de daaruit volgende normal modes worden teruggetransformeerd. 
Hierop komen we later nog uitvoeriger terug. 

Het gebruikte element i s  het hieronder weergegeven Euler balkelement: 

fig. B.1 Het Euler balkelement. 

Balkelement gegevens: 1 CL] lengte. 

A CL2I 
1 CL43 
E [ML T ] elasticiteitsmodulus. 
Q [ML-31 massadichtheid. 

oppervlakte van de dwarsdoorsnede. 
kwadratisch oppervlaktemoment om de z-as. 

-1 -2 

We definiëren: 
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- -  e - o A l  -1 - e  7 u -  
1 w 

Ml - 2 
Dl 
Ml 
N2 
D2 

1 
12/12 +, 

1 u2 
1 w2 

w2- - 12/12 - -  'P2- 

De gebruiker kan kiezen uit de lumped elementmassamatrix -1: 
(B.3) e - f e = B l X  e ..e 

1 '  Y, 

7 e 
70 

221 54 -131 
412 131 -31' 

140 
131 156 -221 
-31 -221 41' 2 

- 

en de consistente elementmassamatrix me: -C 

-u -e. fe = m e x ..e 
1 ' y ,  -C 

1 w 

ìi2 
Ij2 

G2 - -  

- -e - oAl 
Ml - 420 
Dl 
Ml 
N2 
D2 

M2- 

156 
221 

-140 

70 

- 

54 

-131 

- -  e - = '  A12/I -Al 2 /I - e  

-12 61 
-61 21 

l3 - 
12 61 
61 412 2 Dl 

#1 
N2 
D2 
-M2- - - -  

A12/I -A12/I 
-12 -61 12 -61 

2 -61 41 61 212 

- U ~ - ~ ;  Y, fe = he xe VI (B.5) 

w1 
'PI 

w2 
'P2_ 

2 u 

(B.4) 

De elementsti jfheidsmatrix Ire wordt gedefinieerd door : 

Voordat het programma kan worden opgestart dient de gebruiker een invoerfile 
te schrijven. 
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De invoerfile. 

Op de eerste regel van de invoerfile staan drie getallen. Het eerste 
getal is gelijk aan het aantal componenten (NI. Het tweede getal geeft aan 
welke elementmassamatrix gebruikt moet worden: 

e 1 de lumped elementmassamatrix ml. 
2 de consistente elementmassamatrix 3:. 

Het derde getal geeft aan of de balkelementgegevens A ,  PA, E en I :  

1 
2 
3 

identiek zijn voor alle elementen uit de constructie. 
identiek zijn voor de elementen op component niveau. 
verschillen voor elementen binnen een component. 

Op de regels twee tot en met Nt1 staan per regel vijf getallen. Op regel 
i+l (i=l ,..., N) staat voor component i achtereenvolgens het aantal balkele- 
menten (NAi)) , het aantal echte vrijheidsgraden van de ongekoppelde 
component (,(i)) , het aantal vrijheidsgraden dat de component deelt met 
naburige componenten ( nAil ) , het aantal geconcentreerde massa' s plus 
massatraagheidsmomenten (NAi) ) en het aantal met de vaste wereld verbonden 
translatie- en torsieveren (Nv (i)). 

Wanneer de balkelementgegevens identiek zijn voor alle elementen uit de 
constructie wordt regel N+2 de regel met balkelementgegevens gevolgd door 
NA1 topologieregels voor de elementen van component 1 , NA2) topologieregels 
VGGT de ele%er?teE VUE component 2, e tc .  

In geval dat de balkelementgegevens gelijk zijn voor de elementen op 
component niveau is regel Mt2 de regel met balkelementgegevens voor de 
elementen van component I. Deze wordt gevolgd door NA1 topologieregels. 
Regel "+Ne' )+3 bevat de balkelementgegevens voor de elementen van component 
2 en wordt gevolgd door NL2) topologieregels, etc. 

component wordt regel N t 2  de regel met balkelementgegevens voor het eerste 
element van component 1. Regel N+3 is dan de topologieregel voor dit 

Als de balkelementgegevens verschillen voor elementen binnen een 
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element. Regel N+4 bevat de balkelementgegevens voor het tweede element van 
component 1 en regel N+5 de topologieregel voor dit element, etc. 

In alle drie de gevallen geldt dat de volgorde van de componenten overeen 
moet stemmen met de volgorde gehanteerd op de regels twee tot en met N+1. De 
volgorde van de balkelementen binnen CCn component is niet van belang. 

Een regel balkelementgegevens bestaat uit vier waarden voor achtereen- 
volgens A, @A, E en I .  

Voor het bespreken van de topologieregel moeten we nader ingaan op het 
feit dat een ongedeformeerd tweedimensionaal balkelement onder een wille- 
keurige hoek a zal staan. In het programma CMSCB.FTN zijn de locale basis- 
vectoren voor iedere component i gelijk gekozen: E ~ ,  

deze locale basisvectoren bij het koppelen ook te gebruiken als  globale 
LG(i)= I zie (6.51. Gebruik van E ~ ,  E E als basisvectoren en wordt - i  

locale basis impliceert een coördinatentransformatie zoals aangegeven in 
figuur 3 . 2 :  

+ + +  
E ~ .  Daarom zijn 

- 9 - b - b  

Y' z 

w; w; 

u2 & e  
'p.2'92 

e &  
1 1  w w  

E 
I U 

= + - #  EZ=eZ 

fig. B . 2  Coördinatentransformatie voor een element onder een 

We definiëren : 

E T  
E -  E " " U E W E ' p  1 5 -['lwl'pl 2 2 2 

, hoek a. 
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- TE = cos u sin u 

-sin u cos u 

1 

- 

Uit figuur 3.2 blijkt: 

En omdat: 

-1 T 
E - TE = T. 

geldt: 

cos a sin a 

-sin u cos a 

íB.8) 

(B.9) 

(B.11) 

(3.12) 

(B. 13) 

Voor iedere component i worden nu de echte vrijheidsgraden van de ongekop- 
pelde component met zxr E 
en met 
graden die m d e ~ d r u k k  worden krijqeri een overeenkomstig nummer gelijk aan 
n(i)+l. Op de topologieregel van een element staan nu achter elkaar de 
coördinaten x: en y: van het knooppunt met vrijheidsgraden u:, w: en 'pl 
gevolgd door de locale nummers van deze vrijheidsgraden plus de coördinaten 
xE en yE van het knooppunt met vrijheidsgraden uE we en ipc 2 gevolgd door de 

locale nummers van deze vrijheidsgraden. M.b.v. de coördinaten van de knoop- 
punten van het balkelement kunnen de balkelementlengte 1 en de hoek u waar- 
onder het element staat eenvoudig berekend worden. 

+ 
E als basisvectoren locaal genummerd van 1 tot 

Men moet beginnen met de interface vrijheidsgraden. Vrijheids- 
Y' z 

E 

2 2 2' 2 

Als er bij component i NAi1 geconcentreerde massa's plus massatraagheids- 
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momenten aanwezig zijn, worden na de topologieregel van het laatste element 
van component i Nm 
graadnummer waarop de geconcentreerde massa of het geconcentreerde massa- 
traagheidsmoment betrekking heeft gevolgd door de waarde ervan. 

de NAi) regels voor de geconcentreerde massa' s plus massatraagheidsmomenten 
nog eens N:i) regels toegevoegd, elk bestaande uit het vrijheidsgraadnummer 
waarop de betreffende ondersteunende veer betrekking heeft gevolgd door een 
waarde voor de veerstijfheid. 

(i) regels toegevoegd. Zo'n regel begint met het vrijheids- 

Indien er bovendien sprake is van ondersteunende veren worden achter 
V 

Nu ontbreken slechts de gegevens voor het koppelen nog. Na de laatste 
regel van de invoerfile tot zover komt een regel met daarop &én getal: het 
totaal aantal onafhankelijke vrijheidsgraden van alle interfaces. Dit is 
gelijk aan het aantal coördinaten van kolom 
interface vrijheidsgraden krijgen een globaal interface nummer. We voegen 
tot slot N regels toe. Op een dergelijke regel staan voor component i nB 
getallen (denk aan de component volgorde). Indien het j-de getal gelijk is 
aan k wil dit zeggen dat het locale vrijheidsgraadnummer j van component i 
overeenkomt met het globale interface nummer k. De invoerfile i s  nu 
compleet, 

(6.10). Al de onafhankelijke 

(i) 

We lichten het voorafgaande toe met een voorbeeld. Beschouw de balkcon- 
structie uit figuur B . 3 :  

component 1 

component 2 
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Voor elk balkelement geldt: 

1 = 1.0 m 
A = 4.0 10 
I = 1.0 10 
E = 2.1 10" N/m2 
e = 7.8 IO3 kg/m 

-4 m2 
-8 m4 

3 

Component 2 heeft ddn geconcentreerde massa m die extra traagheid veroor- 
zaakt voor locale vrijheidsgraden 7 en 8. Bovendien bevat deze component 
twee ondersteunende veren met stijfheid k die aangrijpen OP de locale  
vrijheidsgraden 2 en 8. We nemen: 

m = 1.0 kg 
k = 1.0 lo4 N/m 

We kiezen voor een consistente massamatrix. De invoerfile wordt dan: 

regeinr : invoerfile: 

I 3 2 1  
2 2 6 3 0 0  
3 2 9 6 2 2  
4 1 3 3 0 0  
5 

6 
? 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

4.D-4 3.12DO 2.1Dll 1.D-8 
-1.4142DO -1.4142D0 ? 7 7 -O.?O?IDO -0.7071DO 4 5 6 
-O.?O??DO -0.?0?208 4 5 6 O.ODO O.ODO 1 2 3 
O.ODO O.ODO I 2 3 1.ODO O.ODO 7 8 9 

1.ODO O.ODO ? 8 9 2.ODO O.ODO 4 5 6 
7 1.DO 
8 1.DO 
2 1.D4 
8 1.D4 
2.ODO O.ODO 1 2 3 2.ODO 1.ODO 4 4 4 
6 
1 2 3  
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17 

18 
I 2 3 4 5 6  

4 5 6  

Het runnen van het programma CMSCB.FTN. 

Wanneer een invoerfile geschreven is, kan het programma, dat overigens 
rekent met dubbele precisie, na compileren van CMSCB.FTN opgestart worden 
met het commando: 

SEG CMSCB 

Hierna wordt van de gebruiker verwacht dat hij namen geeft voor de invoer- 
file en voor de door het programma te creëren uitvoerfile en twee koppel- 
files. De koppelfiles dienen als invoerfiles voor het programma DRAWCB.FTN 
indien we plaatjes van de normal modes van de constructie willen laten 
tekenen. Geven we voor de uitvoerfile of de koppelfiles een naam op die 
reeds bestaat in de directory waarin we werken, dan wordt gevraagd of het 
toegestaan is om deze bestaande file te modificeren. Het programma doorloopt 
nu achtereenvolgens de volgende acht subroutines: 

1 .  CCOMP. 
In deze subroutine worden alle gegevens uit de invoerfile behalve die 
nodig zijn voor het koppelen van de componenten ingelezen en worden voor 
elke component i de massamatrix ,(i) en sti jfheidsmatrix 
opgesteld door assembleren van elementmassamatrices uit (B. 12) en 
eiementstijfheidsmatrices IrE uit (B. 13)  . Waarden van geconcentreerde 
massz'c, en mas-atraagheidsmomenten en waarden van stijfheden van onder- 
steunende veren worden bij de juiste componentmatrixelementen opgeteld. 
De topologieregels uit de invoerfile worden gecopieerd naar koppelfile 2. 

uit ( 1 .  I ) 

2 .  PRINTI. 
De massamatrices en sti jfheidsmatrices worden weggeschreven 
naar de uitvoerfile. 
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3. CCOMP2. 
In deze subroutine wordt voor iedere component i de Ritz-transformatie- 
matrix T(i) uit (1.3) opgesteld. Zoals reeds eerder is vermeld is deze 
voor de Craig-Bampton methode gelijk aan D2(i) zonder 2 
Voor het berekenen van kIc , de submatrix uit de matrix van constraint 
modes k (2.121, is gebruik gemaakt van de NAG-routine FOlADF, die de 
inverse van een reële, symmetrische, positief definiete matrix bepaald 
via Cholesky decompositie. Ter berekening van de fixed interface normal 
modes AN2 (2.6) is de NAG-routine F02AEF gebruikt. Deze lost het totale 
eigenprobleem (2.5) op m.b.v. de volgende technieken: Cholesky decompo- 
sitie, Householder methode en het QL-algoritme. Voor iedere component 

zie (4.6). 
(i) 

verschijnen de eigenfrequenties die horen bij deze fixed interface normal 
modes op het scherm. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij op basis van 
een frequentiecriterium opgeeft welke fixed interface normal modes hij 
wil opnemen in de Ritz-transformatiematrix van de betreffende component. 
Indien niet alle fixed interface normal modes worden meegenomen treedt 
reductie van het aantal vrijheidsgraden op. Vervolgens worden de 
getransformeerde, gereduceerde matrices fl‘il en uit (1.21 berekend. 

4. PRINT2. 
De matrices 2:;) 4N2(i’ plus de daarbij behorende eigenf requenties M (i) 

en Kfi) worden voor elke component i weggeschreven naar de uitvoerf ile. 
Hierin komt ook te staan welke fixed interface normal modes meegenomen 
zijn in de Ritz-transformatiematrix van component i. 

-1 I 

5. CCONST. 
C C !le cnnstructiemassanatrix fl en -stijfheidsmatrix worden bepaald door 

koppelen van de componentmatrices &(i) en 
Bampton methode zS$1- en T(i)=O, zie (6.21, geldt T. 
We hadden reeds opgemerkt dat T. LG(i)=I. - Voor het koppelen is het dus 
voldoende om voor iedere component i de matrix uit (6.11) op te 
stellen. Dit gebeurt na inlezen van de koppelgegevens uit de invoerfile. 

C De constructiemassamatrix M uit (6.17) wordt bepaald m.b.v. (6.18) en 
(6.19). Omdat K(i)=Q ligt de constructiestijfheidsmatrix 
berekenen van K 

probleem (6.20) opgelost. 

Omdat bij de Craig- 
- zie (6.4). -%J - 

C vast na 
-P Met de NAG-routine F02AEF wordt vervolgens het eigen- -EB. 
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6. PRINT3. 
C C De matrices &I en y , alsmede de eigenfrequenties en de normal modes 

voortvloeiend uit het eigenprobleem (6.20) worden weggeschreven naar de 
uitvoerfile. Het aantal componenten (N), het gereduceerd aantal construc- 
tievrijheidsgraden (gelijk aan de eerste dimensie van kolom JF (6.10),  het 
aantal elementen per component (NAi) ) en het aantal echte vrijheidsgraden 
per component ) worden weggeschreven naar koppelfile 1 .  

7 .  RETRAN. 
Voor iedere component i worden de normal modes uit (6.20) die betrekking 
hebben op coördinatenkolom q m.b.v. (6.21) teruggetransformeerd zodat 
normal modes ontstaan die betrekking hebben op de fysische coordinaten 

rn 

8. PRINT4. 
Voor elke component i worden de normal modes op basis van fysische 
coördinaten weggeschreven naar de uitvoerfile en koppelfile 1. 

VI 

Nadat het programma goed doorlopen is kunnen we in de uitvoerfile de resul- 
taten bekijken. De koppelfiles kunnen direct gebruikt worden als invoerfiles 
voor het programma DRAWCB.FTN. 

Het programma DRAWCB.FTN. 

Dit programma, eveneens geschreven in Fortran-IV, is in staat de normal 
modes van een uit componenten opgebouwde tweedimensionale balkconstructie, 
die =et h e t  programs CMSCR.FTN z i j n  berekend: te tekenen. In dit programma 
is het tevens mogelijk om met behulp van de volgende symbolen kinematische 
randvoorwaarden aan te geven: 

symboolnr: symbool : 

7727 

benaming : vrijheidsgraden: 

vaste wereld geen 

scharnier kbn rotatie 
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3 schuif CCn rotatie en CCn 
translatie 

4 geleiding één translatie 

Ook de met de vaste wereld verbonden translatie- en torsieveren en de gecon- 
centreerde massa's en massatraagheidsmomenten kunnen met symbolen worden 
aangegeven : 

symboolnr: 

5 

6 

symbool : 

@ '  

omschrijving: 

translatieveer 

torsieveer 

geconcentreerde massa 

geconcentreerd massatraagheidsmsment 

geconcentreerde massa en geconcentreerd 
massatraagheidsmoment 

Vûor het  ,rumen o m  het progsamma zijn drie invoerfiles nodig. Twee daarvan 
zijn reeds voorhanden: de door CMS.FTN gecreëerde koppelfiles. De derde 
invoerfile, die we de symboolfile zullen noemen, moet de gebruiker zelf 
schrijven. 

De symboolfile. 

Deze file begint met een regel waarop staat hoeveel symbolen er in totaal 
getekend moeten worden (N ) .  Hierna volgen NS symboolregels. Elke symbool- 
regel bestaat uit vijf getallen. Het eerste getal is het symboolnummer. Het 

S 
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tweede getal is het componentnummer. Het derde getal geeft aan bij welk 
element van deze component het symbool hoort. Als de topologieregel voor dit 
element de k-de topologieregel van de component is in de invoerfile voor 
CMSCB.FTN, wordt het derde getal gelijk aan k. Het vierde getal is gelijk 
aan 1 indien het symbool betrekking heeft op de vrijheidsgraden w: of 
en gelijk aan 2 indien het symbool betrekking heeft op de vrijheidsgraden 
u2' w2 of 'p2. Het vijfde en laatste getal geeft aan onder welke hoek $ (in 
graden) het symbool getekend moet worden, zie figuur B.4: 

€ E  E 

fig. B.4 Definitie van de hoek $. 

Voor de balkconstructie uit figuur B.3 wordt de symboolfile: 

regelnr : tekeninvoerfile: 

5 
1 1 1 1 -45.0 
1 3 1 2 180.0 

5 2 1 1 0.0 

5 2 1 2 0.0 
7 2 1 2 0.0 

(of: 5 1 2 2 
(of: 5 2 2 I 

(of: 7 2 2 1 

0.0) 

0.0)  
0.0) 

Het runnen van het programma DRAWCB.FTN. 

Na het schrijven van de symboolfile kan het programma na compileren 
opgestart worden: 

SEG DRAWCB 

De gebruiker wordt gevraagd om namen voor de koppelfiles en de symboolfile 
op te geven. Als dit gebeurt is komt de tekst: 
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"Geef de vermenigvuldigingsfactor voor de symbolen. Veilig interval: 
(1.0 2.5)" 

Deze factor zegt iets over de grootte van de symbolen t.o.v. de grootte van 
de balkconstructie. I.h.a. is 2.0 een goede waarde. Na opgeven van een 
waarde voor deze factor verschijnt de voor zichzelf sprekende tekst: 

"Kies de mode die getekend moet worden. 
Opmerkingen: mode -1 betekent stoppen van het programma. 

mode O staat voor de onvervormde constructie." 

Na invoeren van het gewenste modenummer krijgen we: 

"Geef het aantal incrementen:" 

Dit behoeft nadere uitleg. We beschikken in DRAWCB.FTN voor ieder balk- 
element over de volgende gegevens: 

€ E  € E  * de coördinaten (xl,yl) en (x2,y2) van de beide knooppunten in de 

* de verplaatsingen ul, u2, wl, w2 en hoekverdraaiingen iplf ip2 horend 
ongedeformeerde toestand. 

€ € € E  E €  

bij een zekere normal mode. 

Hiermee kunnen we berekenen: 

* de elementbalklengte 1. 
* de hoek a waaronder het element staat. 
* de verplaatsingen u,' u2' wl, w en hoekverdraaiingen cpl, ip met e e e e  e e  

2 2 
(B.9). 

+ De ligging van het balkelement t.o.v. de basis Ex, E wordt dan gegeven door 
(zie ook figuur B.2): 

Y 

(B. 14) 
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met: 

1-s e s e ue(s) = 7 UI + u2 

3 e e e e e s  
1 

w (SI = (2Wl - 2w2 + 'pll + 'p21) 3 -k 

e e e e 2 e  e (-3w1 i- 3w2 - 2 q l  - tp21) 2 + 'p, s -k w1 
1 

(B. 15)  

(B. 16) 

Voor balkascoördinaat s geldt: 

O(s(1 

We delen de lengte van het balkelement 1 op in ni equidistante incrementen 
Al : 

1 n = -  
i ill 

Het programma berekent nu voor CCn balkelement de coördinaten in n.+l 
punten : 

1 

(B. 17) 

si = i ill (i=O, ... 'ni) (3.18) 

en verbindt deze punten met rechte lijnen. Door een voldoende groot aantal 
incrementen te kiezen krijgen we toch een glad verloop voor een gedefor- 
meerde balkconstructie met weinig elementen. 
iia opgeven van h e t  aantal incrementen m i  iiet plaatje van de gewenste madë 

op het beeldscherm verschijnen. Bovenaan worden het modenummer en de bijbe- 
horende eigenfrequentie aangegeven. Voor de balkconstructie uit figuur B.3 
is de tweede normal mode in figuur B.5 weergegeven: 
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. NODE 2 I EIGENFREOUENCY i i498F 2 HZ 1 

CYS-PROGRAM: NETHOD OF CRAIG 4ND B4NPTON I TUE I WFW 

Na het geven van een <cr> komt: 

“Wilt u in dit plaatje nogmaals deze mode tekenen, nu echter met een andere 
vermenigvuldigingsfactor voor de deformaties ja ( 1 )  of nee ( O ) . “  

Typen we een O in, dan komt het programma weer met “Kies de mode . . . ‘ I  en kan 
men een andere normal mode laten tekenen. Indien we een 1 invoeren 
verschijnt: 

“Geef de vermenigvuldigingsfactor voor de deformaties (-2.0 
Opmerking: in het eerste plaatje i s  deze factor 1.0.“ 

2.0). 

Na het opgeven van de vermenigvuldigingsfactor (b.v. 0.0 om de ongedefor- 
meerde constructie in liet plaatje te laten tekenen) verschijnt hef, n ~ d e  

plaatje waarin nu ook dezelfde mode met de nieuwe vermenigvuldigingsfactor 
is opgenomen. Geven we een <cr> dan komt weer “kilt u i n  dit plaatje . . . I ’  

etc. 


