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Samenva ttinq 

In het kader van het projekt "niet-lineaire dynamica van 
rotorsystemen" van de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde i s  een tweetal 
computerprogramma's ontwikkeld. 
- PRQDES is een programma gebaseerd op de eindige elementenmethode waarmee 

het dynamisch gedrag van rotoren onderzocht kan worden. Zoals de meeste 
programma's gaat PRQDES uit van een lineair gemodelleerde rotor magr het 
programma is dermate algemeen opgezet dat een uitbreiding naar modellen met 
niet-lineaire elementen mogelijk is. Het invoeren van een model, gebeurd 
volledig interaktief. 
- LIMSET is een "solver" voor stelsels niet-lineaire differentiaal- 
vergelijkingen van de tweede orde. Dit programma maakt gebruik geen gebruik 
van numerieke tijdsintegratie maar van een alternatieve oplosmethode die 
evenwichtsstanden, peTiodieke oplossingen en quaaiperiodieke oplossingen op 
een directere manier kan bepalen. De methode leent zich bijzonder goed voor 
het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse. LIMSET verwacht van de gebruiker 
een invoerfile met daarin het stelsel differentiaalvergelijkingen en een 
aantal berekeningsgegevens die interaktief kunnen worden ingevoerd. 

In het kader van dit afstudeerwerk is een koppeling gemaakt tussen het 
modelleringsgedeelte van PXODES en het rekengedeelte van LIMSET. Met deze 
koppeling is een eerste aanzet gegeven in de ontwikkeling naar een niet- 
lineair rotordynamica programma. 

De huidige stand van zaken (juli 1987) is dat met het gekoppelde 
programma (dat de naam PROLIM heeft meegekregen) op volledig interaktieve 
wijze een model van een rotorsysteem kan worden ingevoerd en doorgerekend. 
Wet model is op dit moment opgebouwd uit lineaire elementen, maar zoals 
eerder werd opgemerkt is uitbreiding met niet-lineaire elementen in de 
toekomst mogelijk. Ret uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse kan op 
vrij eenvoudige wijze worden uitgevoerd met PROLIM. In tegenstelling tot 
bestaande programma's kan met PROLIM de invloed van elke modelparameter (en 
niet alleen de rotorsnelheid) worden nagegaan. Hiermee is PROLIM een ideaal 
hulpmiddel voor ontwerpers van rotorsystemen. 
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HOOFDSTUK 1: Algemene inleiding 

Een rotorsysteem bestaat gewoonlijk uit een as, waarvan de diameter 
kan varieren en waarop een aantal waaiers of soortgelijke componenten 
gemonteerd is. De as is door middel van lagers gekoppeld met niet-roterende 
delen van de constructie. Voor het ontwerpen van een rotorsysteem is inzicht 
in het dynamisch gedrag van het ontwerp noodzakelijk. Een hulpmiddel voor 
het voorspellen van het dynamisch gedrag is het op de TUE ontwikkelde 
programma PRODES. Dit is een op de eindige elementenmethode gebaseerd 
programma waarmee op interaktieve wijze een model van een rotorsysteem kan 
worden ingevoerd. Het de ingevaerde modelgegevens stelt PRQDES een lineair 
stelsel bewegingsvergelijkingen op. Het 'lineair' heeft betrekking op de 
veronderstelling dat krachten die tussen en op de verschillende delen van de 
constructie werken lineair van de verplaatsingen, snelheden en versnellingen 
afhangen. Van het stelsel bewegingsvergelijkingen wordt vervolgens de 
stabiliteit bepaald door het berekenen van de eigenwaarden en de 
eigenvektoren. De resultaten van deze berekening kunnen in tabel- of in 
grafische vorm worden weergegeven. 

In het programma PRODES ia een zeer duidelijke scheiding aangebracht 
tussen de PRODES-software en de hardware van het computersysteem. Deze 
scheiding is mogelijk doordat gebruik is gemaakt van een aantal op de TUE 
ontwikkelde programmabibliotheken. In figuur 1 . 1  is de structuur van PRODES 

NACHIME AFH. 

en de daarin voorkomende bibliotheken weergegeven. 

BIBLIOTHEKEN: - 
NACHINE ONAFH. 

- IOLIB 
- SOLIB 

- FOLIB 
Figuur 1.1. 
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Zoals uit het schema van figuur 1 . 1  blijkt wordt er gebruik gemaakt van 
machine-afhankelijke- en machine-onafhankelijke bibliotheken. Het voordeel 
hiervan is dat PRODES overdraagbaar is op andere computersystemen door 
alleen de kleine machine-afhankelijke bibliotheken aan te passen. Vervolgens 
is een toelichting opgenomen op de machine-onafhankelijke bibliotheken. Voor 
de andere bibliotheken wordt verwezen naar hoofdstuk 2 .  

Het interaktieve karakter van PRODES omvat een menustructuur en een 
uitgebreid vraag- en antwoordspel. Beiden worden georganiseerd door COIN.  

Door het gebruik van COIN is een dosering van de hoeveelheid te bieden 
begeleiding (op een voor de programmeur eenvoudige wijze) mogelijk. Een 
beginnende gebruiker heeft behoefte aan veel begeleiding terwijl een envaren 
gebruiker zich irriteert aan onnodige teksten en vragen. Een ervaren 
gebruiker is in staat om door het vooruit intypen van commando's zeer snel 
met het programma om te gaan (onnodige menu's en vragen verschijnen dan niet 
op het scherm). Een onervaren gebruiker kan bij vragen en menu's extra 
informatie opvragen. 

V W  zorgt voor de organisatie van gegevensopslag van PRODES in een 
overzichtelijk gestructureerde database. Onafhankelijk van het programma 
PRODES is de (omgekeerde boom) structuur van de database op het scherm 
zichtbaar te maken met het programma ~ D ~ ~ - V ~ ~ .  Een van de voordelen van het 
gebruik van Vi%¶ is dat er op een dynamische manier geheugen-ruimte kan 
worden gereserveerd. Dit houdt in dat een aan het probleem aangepaste 
hoeveelheid geheugenruimte wordt gereserveerd. Hierdoor is de vulling van de 
database veel efficienter. 

De MOLIB-bibliotheek verzorgt een deel van de uitvoer naar het 
beeldscherm en naar uitvoerfiles. Alle teksten (geen vragen) en opmaak van 
numerieke gegevens die op het beeldscherm moeten verschijnen zijn achter 
elkaar geplaatst in een speciale tekstfile. Op het moment dat uit de PRODES- 
software het verzoek komt om een stuk tekst op het scherm te laten 
verschijnen zoekt MOLIB het betreffende stuk tekst en verstuurt het naar het 
scherm. Het grote voordeel van deze constructie is dat een stuk tekst en 
opmaak op meerdere plaatsen in de PRODES-software kan worden opgeroepen met 
een minimale programmeer-inspanning (alleen een nummer dat hoort b i j  de 
betreffende tekst hoeft te worden opgegeven). 
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Bovendien hoeft voor het veranderen van een tekst op het scherm alleen de 
tekst in de tekstfile te worden veranderd (de teksten hoeven niet te worden 
opgezocht in de programmatuur zelf). 

Zoals in de meeste rotordynamica programma's het geval is, gaat PRODES 
uit van een lineair gemodelleerd rotorsysteem. Een vloeistoflager (dat vaak 
voorkomt in rotorsystemen) gedraagt zich sterk niet-lineair. Om toch tot een 
lineair model te komen, wordt verondersteld dat de positie van de as in het 
lager bekend is. Als de verplaatsingen van de as rond deze positie klein 
blijven, kunnen goede voorspellingen worden gedaan met de in deze positie 
gelineariseerde eigenschappen van het lager. In de opzet van PRODES wordt 
rekening gehouden met uitbreiding naar een modellering met niet-lineaire 
elementen. Het voordeel van het gebruik van niet-lineaire elementen is dat 
bovengenoemde veronderstellingen (positie van de as en verplaatsingen) niet 
meer nodig zijn. De positie van de as en de eigenschappen bij (grote) 
verplaatsingen volgen uit de bewegingsvergelijkingen. 

Door het gebruik van niet-lineaire elementen ontstaat een stelsel niet- 
lineaire bewegingsvergelijkingen. De sekenroutines die aanwezig zijn in het 
programma PRODES zijn niet in staat om een dergelijk stelsel op te lossen. 
Een op de TUE ontwikkeld programma, LIMCET, is hiervoor wel geschikt. Een 
koppeling van het rekengedeelte van LIMSET met het modelleringsgedeelte van 
PRODES is de eerste stap in de ontwikkeling van een niet-lineair 
rotordynamica programma. De naam van dit "programma in ontwikkeling" is: 
PROLIM. 

Het programma LIMSET is een "solver" voor stelsels niet-lineaire 
differentiaalvergelijkingen van de tweede orde. Dit programma verwacht van 
de gebruiker een invoerfile met daarin het stelsel. differentiaal- 
vergelijkingen (o f  de bewegingsvergelijkingen van een rotorsysteem). De 
berekening zoals deze wordt toegepast in LIMSET is in twee stappen te 
verdelen. Allereerst wordt een evenwiehtsberekening uitgevoerd. Vervolgens 
kan de stabiliteit van de evenwichtsoplossing wouden bepaald door de 
berekening van eigenwaarden en -vormen. Ook het uitvoeren van een responsie 
berekening is mogelijk. 

LIMSET beschikt verder over een algorithme waarmee een 
gevoeligheidsanalyse kan worden uitgevoerd. Hierbij wordt een van de 
raodelgegevena (in het vervolg wordt dit een ontwerpvariabele genoemd) 
gevarieerd. Voor elke waarde van de ontwerpvariabele wordt de 
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evenwichtsoplossing bepaald. Nadat alle evenwichtsoplossingen zijn bepaald 
kan vervolgens een stabiliteitsberekening worden opgestart. Het oplossen van 
een volledig eigenwaarde-probleem voor elke evenwichtsoplossing kost erg 
veel rekentijd. Vandaar dat in LIWSET gebruik wordt gemaakt van een 
alternatieve methode. Hierbij wordt alleen voor het evenwicht dat hoort bij 
de beginwaarde van de ontwerpvariabele een volledig eigenwaarde-probleem 
berekend. Voor deze berekening wordt gebruik gemaakt van een QR-algorithme. 
Van de andere evenwichtsoplossingen worden niet alle eigenwaarden berekend, 
maar alleen die waarin de gebruiker gehteresseerd is. Het berekenen van 
deze eigenwaarden is gebaseerd op de Power-iteratie-methode. Hierna is het 
verloop van de eigenwaarden als functie van een ontwerpvariabele bekend en 
kan een uitspraak worden gedaan over de invloed van een ontwerpvariabele op 
de stabiliteit. 

In bestaande rotordynamisaprogramma's kan alleen de invloed van de 
rotorsnelheid worden nagegaan, terwijl met LIMSET de invloed van elke 
ontwerpvariabele kan worden onderzocht. Hiermee is het programma PROLIW een 
ideaal hulpmidddel voor ontwerpers van rotorsystemen. 

Voor een uitvoerige toelichting op de mogelijkheden en de achtergronden 
van LIMSET wordt verwezen naar het afstudeerverslag van Peter van 
Hoogstraten (juni 1987) .  

De structuur van LIMSET komt erg goed overeen met die van PRODES. Alle 
programmabibliotheken die gebruikt worden door PRODES worden ook gebruikt 
door LIMSET. Ook LIMSET biedt de mogelijkheid om de resultaten van een 
berekening in tabel- of in grafische vorm te presenteren. De mogelijkheden 
die LIMSET heeft zijn uitgebreider maar minder toegespitst op rotorsystemen. 

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de software-matige aanpassingen 
(en overwegingen) die gedaan zijn bij het koppelen van de programma's LIMSET 
en PRODES. Ook zal de structuur die is gerealiseerd in PROLIM worden 
besproken. 

Praktische kenmerken van het gebruik van PROLIM zullen in hoofdstuk 3 

worden toegelicht. 
Een aantal voorbeelden is doorgerekend ter verificatie van PROLIW en 

zijn opgenomen in hoofdstuk 4. 
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HOOFDSTUK 2: De ontwikkelingen aan PROLIM 

2 . 1  Inleidins 

Zoals eerder werd opgemerkt is de ontwikkeling naar een interaktief 
niet-lineair rotordynamicaprogramma begonnen met de koppeling van twee 
bestaande programma's. Beide programma's zijn geschreven in Fortran.77 en de 
koppeling is uitgevoerd op een Apollo Domain 3000 systeem. 

In dit hoofdstuk zullen enige aspecten van de koppeling aan de orde 
komen. Hierbij wordt een aantal specifieke software-termen bekend 
verondersteld. 

In paragraaf 2.2 wordt de plaats van de PROLIM-software in het 
computersysteem toegelicht. Verder worden de programma-bibliotheken 
besproken die in PROLIM worden gebruikt. 

De globale struktuur zoals deze is gerealiseerd in PROLIM wordt an 
paragraaf 2 . 3  behandeld. 

In paragraaf 2 . 4  wordt ingegaan op de daadwerkelijke koppeling. 
Hierbij zal de nadruk liggen op methodieken en niet op concrete software- 
aanpassingen. In deze paragraaf zijn wel verwijzingen opgenomen naar stukken 
software die intern de nodige specifieke informatie bevatten (in de vorm van 
commentaarregels). 

Paragraaf 2.5 bevat nog een aantal gewenste uitbreidingsmogelijkheden 
om het toepassingsgebied van PROLIM verder te vergroten. 

2 . 2  Plaats PROLIN-software in een computersysteem 

In PROLIM Is  net als in PRODES en LIMSET een scheiding aangebracht 
tussen de hardware van een computersysteem en de software van PROLIM. Deze 
scheiding wordt gevormd door een aantal op de TUE ontwikkelde programma- 
bibliotheken (fig. 2 . 1 ) .  
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- - -  
MACHINE-ONAFH. 
BIBLIOTHEKEN: 

- VMM 
- COIN 
- MOL13 

MACHINE-AFH. 
BIBLIOTHEKEN: ---I 

- IQLIB 
- COLIB 
- FQLIB 

PROLIM-SOFTWARE 

HARDWARE 

Figuur 2.1 Plaats PROLI%-söfiware t.o.v. hardware 

Bij implementatie van PRQLIM op een ander computersysteem moeten enkel 
wijzigingen aangebracht worden in de machine-afhankelijke bibliotheken. 
Hierdoor is het mogelijk om op relatie€ eenvoudige wijze het totale 
programma PROLIM (inclusief bibliotheken voor zover nog niet aanwezig) over 
te dragen op een ander computersysteem. 

De programma-bibliotheken die voorkomen in de structuur van figuur 2 . 1  
zijn hierna toegelicht. In bijlage 2.1 zijn voorbeelden opgenomen van 
commando's afkomstig uit enkele bibliotheken die een belangrijke rol hebben 
gespeeld bij de uiteindelijke koppeling. De p~ogr~~ma-bi~liot~eken die al 
z i ja  behandeld in hoofdstuk 1 komen in dit hoofdstuk uitgebreider aan de 
orde. 

2 .2 .1  Kleine machine-afhankeliike bibliotheken 

FOLIB 

De FOLIE-bibliotheek zorgt voor het openen en sluiten van files. Verder 
maakt FOLIB het schrijven en lezen van files, schrijven naar het beeldscherm 
en lezen van het toetsenbord mogelijk. 
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SOLIB 
Met de SOLIE-bibliotheek is een conversie mogelijk van een karakter- 
presentatie naar een getallen-presentatie (en andersom). Deze getallen- 
presentatie is noodzakelijk voor het kunnen gebruiken van VW. 

IOLIB 
De IOLIB-bibliotheek verzorgt het lezen van en schrijven naar een buffer. 

2 . 2 . 2  Machine-onafhankelijke bibliotheken 

MOLIB 
Be MOLIB-bibliotheek verzorgt een deel van de uitvoer naar het beeldscherm 
en naar uitvoerfiles. Alle teksten en opmaak van numerieke gegevens die op 
het beeldscherm of in de uitvoerfiles moeten verschijnen worden opgeslagen 
in een speciale tekstfile 'PROEIM.MIE". Deze file wordt via het programma 
MOUTL (afkomstig uit MOLIB) vertaald tot een file 'PRûLIM.#SG', die gelezen 
kan worden door NOLIB. Op het moment dat uit de PROLIM-software hek. verzoek 
om een stuk tekst op het scherm te laten verschijnen zoekt MOLIB dit stuk 
tekst in 'PR0LIM.MSG' en verstuurt Ret naar het scherm. 
V!@I(= Virtual Memory Manager) 

VMM zorgt voor de communicatie tussen de PRQLIM-software en de beschikbare 
geheugenplaatsen van het computersysteem die door PROLIM worden gebruikt. 
Deze geheugenplaatsen worden verdeeld in een r i j  blokken met een variabele 
lengte. Elk blok bevat een status-sectie en een data-sectie (fig. 2 . 2 ) .  

Q= STATUS-SECTIE 
0 = DATA-CECTIE 

Figuur 2.2 

De data-sectie bevat een array met daarin voor de gebruiker toegankelijke 
data. In de status-sectie is iailfoseiatie opgeslagen over de lengte van het 
blok en het type (zoals real of integer) van de data dat is opgeslagen in 
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het blok. VíW transformeert de onoverzichtelijke rij met blokken om tot een 
soort omgekeerde boomstructuur (VMM maakt daarbij gebruik van de unieke 
naam (of pointer) dat elk blok bezit). Deze structuur wordt gekenmerkt door 
de aanwezigheid van CCn absoluut hoogste niveau (=nulniveau), waarop 
vertakkingen mogelijk zijn naar lagere niveau's (=directories) o f  naar 
bestanden waarin gegevens zijn opgeslagen (=datablocks). In figuur 2.3 is 
als voorbeeld de structuur afgebeeld die terug te vinden is in de door 
PRODES aangemaakte database. 

O nulniveau 
T 

. . . .  

directory 

directory 

. . . .  

.... 

O.SYS.DISE.1 O.SYS.DISE.2 directory 

O.SYS.DISE.1.1 O.SYS.DISE.1.2 datablock 

Figuur 2.3 Gedeelte van de structuur uit de PRODEC-database 

Een dergelijke structuur kan door de gebruiker zichtbaar gemaakt worden op 
het beeldscherm met het programma EDIT-VMM (ook de gegevens die opgeslagen 
zijn in de datablocks kunnen op het scherm worden getoond). 
Behalve dat het geheugen van het computersysteem overzichtelijk is 
gestructureerd, heeft het gebruik van VMLUI ook een efficiëntere vulling van 
het geheugen tot gevolg. Dit laatste is het gevolg van het feit dat met VMM 
dynamische declaratie mogelijk is. Tijdens het gebruik van PROLIM worden 
geheugenplaatsen gereserveerd in exact de juiste hoeveelheid. 
In de PROLIW-software zijn VMM-commando's opgenomen waarmee in de structuur 
uit figuur 2.3 kan worden "afgedaald" tot een datablock. Hier aangekomen kan 
data worden gelezen of weggeschreven. 
Behalve het wegschrijven of lezen is het ook mogelijk om de structuur met 
ern aantal nieuwe "takken" uit te breiden. Voor het "afdalen" maakt VMM 
gebruik van de pointers van de vertakkingspunten. Deze pointers worden door 



-2.5- 

V W  bepaald uit het label dat hoort bij het vertakkingspunt en de pointer 
van het bovenliggende directory. Bijvoorbeeld de pointer van 0.DISE.1.2 
wordt samengesteld uit de pointer van O.DISE.1 en de label van het 
vertakkingspunt ( = 2 ) .  

CöIN(C0mmand INterpreter) 
De COIN-bibliotheek verzorgt de interactie tussen de gebruiker en software. 
Deze interactie verloopt via een overzichtelijke menustructuur en een 
uitgebreid vraag- en antwoordspel. Alle vragen en menu's zijn opgenomen in 
de tekstfile '<filenaam>.SRC". Net als voor de MOLIB-bibliotheek geldt dat 
alle veranderingen en toevoegingen gedaan worden in deze file waarna de 
gehele file wordt vertaald met het programma LINK tot "<Eilenaam>.INP", die 
direkt door COIN-commando's is te gebruiken. Het voordeel van het gebruik 
van COIN is op de eerste plaats de eerder genoemde dosering van de 
hoeveelheid te bieden begeleiding. Op de tweede plaats is de 
programmeerinspanning die nodig is voor de begeleiding en het detekteren van 
onbruikbare gebruikersinvoer minimaal dankzij het gebruik van COIN. 

De hiervoor genoemde bibliotheken zijn allen ontwikkeld op de TUE. In de 
PROLIM-software wordt ook nog gebruik gemaakt van een aantal commercigle 
bibliotheken. Deze zijn hieronder weergegeven. 

NAG 

De NAG-bibliotheek bestaat uit een groot aantal numerieke procedures. De 
procedures die zijn opgenomen in het rekengedeelte van PROLIM zijn terug te 
vinden in bijlage 2.2. 

GINO 
GINO is een plot-bibliotheek, die slechts op een paar plaatsen wordt 
gebruikt. 
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2.3 Globale structuur PROLIM 

Zoals eerder is opgemerkt wordt de basis van PROLIM gelegd door het 
koppelen van een tweetal bestaande programma’s (PRODES en LIMSET). De 
globale structuur van beide programma’s is identiek en is opgebouwd uit een 
hoofdroutine met daaraan gekoppeld de tekstfiles van COIN en MOLIB en een 
groot aantal subroutines. De hoofdroutine verzorgt het aanroepen van de 
subroutines. In deze subroutines wordt eerst een opdracht uitgevoerd waarna 
weer wordt teruggesprongen naar de hoofdroutine. In figuur 2 . 4  is de 
genoemde struktuur schematisch weergegeven. 

PRODEC.NSG 

Figuur 2.4 Globale struktuur van PRODES en LIMSET 

PRODEC.NSG 

Figuur 2.4 Globale struktuur van PRODES en LIMSET 

Onderzocht is de mogelijkheid om eenzelfde soort structuur aan te 
bx-rr\,cjen ir. h e t  nie~we programma PROLIM. Alle subroutines die voor de 
modellering zorgen in PRODES worden samen met de rekensubroutines van LIMSET 
gekoppeld aan een hoofdroutine die de aanroep van subroutines in PROLIM gaat 
verzorgen (figuur 2 . 5 ) .  
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GEBRUIKER 

PROLIM 

Figuur 2.5 Mogelijke globale ctruktuur PROLIM 

De programmeer-inspanning die nodig is om een dergelijke structuur in 
PROLIM te verwezenlijken is aanzienlijk. Op de eerste plaats moet een 
volledig nieuwe hoofdroutine worden geschreven. Op de tweede plaats moeten 
alle namen van subroutines, variabelen en dergelijke worden gecontroleerd. 
Het kan voorkomen (mede omdat de ontwerper van het programma PRODES ook de 
ontwerper is van het programma LIMSET) dat een ongeveer gelijke subroutine 
dezelfde naam heeft meegekregen. Dit laatste zal problemen opleveren omdat 
niet meer eenduidig vast ligt welke subroutine bedoeld wordt met een 
bepaalde naam. Dit geldt in sterkere mate voor de namen van de variabelen. 
Op de derde plaats zal een nieuwe menustructuur moeten worden ontworpen. 
Deze menustructuur zal waarschijnlijk erg uitgebreid worden omdat alle 
menu's uit het PRODES-gedeelte en uit het LIMSET-gedeelte hierin opgenomen 
moeten worden. Behalve de menu's moeten ook alle vragen uit de beide 
programma's worden opgenomen in de tekstfile: PROLIM.SRC. De vraagnummering 
zoals die gebruikt is in de subroutines komt overeen met de oorspronkelijke 
tekstfiles: PRODES.SRC en LIMSET.SRC. Door alle vragen samen te voegen zal 
deze nummering niet meer kloppen en zal een groot aantal subroutines 
aangepast moeten worden aan de nieuwe nummering zoals die is opgenomen in de 
tekstfile: PROLIM.SRC. De tekstfile PROLIM.MIP (die hoort bij MOLIB) is 
eenvoudiger op te stellen. In de tekstfile PRODEC.WIP is namelijk ruimte 
gereserveerd voor teksten die horen bij het programma LIMSET. Bovendien is 
de nummering van de LIMSET-teksten zodanig dat de LIMSET-software niet hoeft 
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te worden aangepast. Het opstellen van de MOLfB-tekstfile komt neer op het 
copieren van de LIMSET-teksten in de tekstfile PRODES.MIP. 

De programmeerinspanning die nodig is voor een globale structuur 
waarin &n hoofdroutine (met daaraan een groot aantal subroutines gekoppeld) 
is dusdanig groot dat gezocht is naar een andere structurering van PROLIM. 
Er is een structuur gevonden waarmee de benodigde programmeerinspanning 
beperkt kon blijven. Voor een dergelijke structuur is uiteindelijk ook 

gekozen. 
In deze structuur zijn de beide hoofdprogramma's van BRODES en van 

LIMSET los van elkaar opgenomen. Er i s  een subroutine ("QUESTI") geschreven 
waarmee de gebruiker de volgende vraag wordt voorgelegd: 

DO YOU WANT TO USE PRODES(=P) 
bIMSET(=L) 

QUIT (=Q 1 ? 

Als de gebruiker een model van een rotorsysteem wil invoeren (of aanpassen) 
moet hij kiezen voor PRODES. Voor het opstarten van een berekening of de 
presentatie van resultaten moet voor LIMSET worden gekozen. Het beeindigen 
van het programma wordt gedaan met QUIT. In figuur 2.6 is de structuur van 
PROLIM schematisch getekend. 

GEBRUIKER 

Figuur 2 . 6  Schematische stzuctuus PROLIM 
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Zoals is opgemerkt heeft de keuze van deze structuur een veel kleinere 
programmeer-inspanning tot gevolg. Op de eerste plaats hoeft er geen 
uitgebreid nieuw hoofdprogramma geschreven te worden omdat de 
hoofdprogramma's van PRODES en LIWSET ais geheel naast elkaar kunnen worden 
gebruikt. Op de tweede plaats hoeven de namen van de variabelen niet 
gecontroleerd te worden omdat de beide hoofdprogramma's toch gescheiden 
opereren (de namen van de subroutines moeten nog wel worden gecontroleerd). 
Op de derde plaats hoeven de COIN-tekstfiles (van PRODES en LIMSET) niet te 
worden samengevoegd (hierdoor kunnen de bestaande menustructuren en 
vraagnummeringen ongewijzigd blijven). Deze COIN-tekstfiles blijven 
gekoppeld aan de "hoofdprogramma's" (fig. 2.6). Op de vierde plaats is het 
programma PROLIM overzichtelijker dan dat het zou zijn als beide programma's 
daadwerkelijk waren samengevoegd. 

2 . 4  Koppeling 

De koppeling van het programma PRODES met het programma LIMSET is 
onder te verdelen in vier fasen. In deze paragraaf worden de verschillende 
fasen besproken. 

2 . 4 . 1  Fase een 

In deze fase wordt het hoofdprogramma van PROLIM opgebouwd op de 
manier zoals in paragraaf 2 . 3  is aangegeven. Daarvoor worden de 
hoofdprogramma's van PRODES en van LIMSET achter (en onafhankelijk van) 
elkaar in de file MAIN.FTN geplaatst. In het vervolg zullen de 
"hoofdprogxamma's" van PRODES en/of LIMSET worden aangeduid met 
"subprogramma's" PRODES en/of LIWCET. In de file HAIN-FTN wordt bovendien de 
subroutine QUEST1 (waarmee een keuze gemaakt kan worden tussen de 
hoofdprogramma's) opgenomen. 

In figuur 2 . 7  is schematisch de structuur van het hoofdprogramma van 
PRQLIM opgenomen waarbij ook i s  aangegeven op welke plaatsen de gebruikte 
programma-bibliotheken worden geinitialiseerd. De door PRQLIM gebruikte 
programma-bibliotheken worden aan het begin van het hoofdprogramma 
geinitialiseerd. Dit geldt m o r  alle bibliotheken behalve die van COIN, die 
geopend wordt aan het begin van de subprogramma's PRODES en LIMSET. Hierdoor 
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hoeven de COIN-tekstfiles die horen bij PRODES en LIMSET niet te worden 
samengevoegd. Deze kunnen respectievelijk gekoppeld worden aan het 
subprogramma PRODES en LIMSET. 

hoofdprosramma PROLIM 

initialisatie bibliotheken:FOLIB, SOLIB, IOLIB, 
VMM, MOLIB (en koppeling tekstfile PROLIM-MCG) 

initialisatie COIN-bibliotheek 
en koppeling tekstfile PRODES.IN 

s luit ing COIN- bibliotheek I 

initialisatie COIN-bibliotheek 
en koppeling tekstfile LIMSET.IN: 

. . . . . . . . . . . .  
sluiting COIN-bibliotheek 

sluiting bibliotheken:IOLIB, FOLIB, SQLIB 
VMM. MOLIB 

Figuur 2.7a Opbouw file MAIN.FTN 

In de subprogramma's PRODES en LIMSET wordt een groot aantal 
subroutines aangeroepen. Deze subroutines zijn afkomstig uit de 
oorspronkelijke versies van PRODES en LIMSET. Van de oorspronkelijke versie 
van PRODES zijn alle subroutines die iets te maken hebben met de modelinvoer 
overgenomen en gekoppeld aan het subprogramma PRODES. Van de oorspronkelijke 
versie van LIMSET zijn alle subroutines overgenomen met uitzondering van die 
uit het invoer gedeelte. in bijlage 2 . 3  zijn de subroutines die horen bij de 
genoemde subprogramma's opgenomen met daarbij een korte toelichting. 



-2.11- 

2 . 4 . 2  Fase twee 

De uitgangssituatie die is ontstaan na het uitvoeren van fase een is 
hieronder globaal weergegeven. 
Met subroutine QUECTI wordt een keuze gemaakt tussen beide subprogramma's. 
Aan het einde van een subprogramma wordt teruggesprongen naar QUESTI. 
Het subprogramma PRODES zorgt ervoor dat de modelgegevens die door de 
gebruiker worden ingevoerd op een gestructureerde manier worden opgeslagen 
in de database. 
Het subprogramma LIMSET verwacht (net als de oorspronkelijke versie) van de 
gebruiker voor het uitvoeren van een berekening: 

- de bewegingsvergelijkingen, 
- de waarden van alle ontwerpvasiabelen, 
- de modelparameters (alle informatie over de bewegingsvergeìijkingen, 
bijv: aantal vrijheidsgraden). 

Be modelparameters en de waarden van de ontwerpvariabelen worden op 

interactieve wijze ingevoerd, terwijl de bewegingsvergelijkingen met behulp 
van een invoerfile worden ingelezen in het psogramma. Alle invoergegevens en 
resultaten van een LIMSET-berekening worden opgeslagen in de database onder 
directory O.CALC. Hierbij is "CALC" een door de gebruiker opgegeven naam 
waarmee de LIMSET-berekening wordt gefdentificeerd. De waarden van de 
ontwerpvariabelen worden opgeslagen in een vooraf gedefinieerde volgorde in 
een datablock, namelijk: 0.CALC.R. In figuur 2.7 is de situatie schematisch 
weergegeven. 

LIMSET Ï-r- PRODES 
--l-Ï 

t t  1 

modelleren 
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In de tweede fase worden de gegevens die resulteren na het modelleren 
met subprogramma PRODES, gekoppeld aan het subprogramma LIMSET. Dit gebeurt 
zodanig dat de gebruiker geen modelparameters en waarden van ontwerp- 
variabelen in het subprogramma LIMSET meer hoeft op te geven. In figuur 2 . 8  

is dit schematisch weergegeven. 

PRODES 

modelleren 
T 

Figuur 2 . 8  Nieuwe situatie 

Het subprogramma PRODES plaatst alle modelgegevens in een 
gestructureerde database. De structuur van deze zogenaamde PRODES-database 
is opgenomen in bijlage 2 . 4 .  Het is de bedoeling om de modelgegevens uit de 
PRODES-database te gaan gebruiken voor een berekening met LIMSET. Door deze 
modelgegevens onder te brengen in directory "0.CALC" worden van elke 
berekening de bijbehorende modelgegevens bewaard. Hierdoor is het mogelijk 
om na een serie van berekeningen van elke berekening de resultaten en de 
bijbehorende ingevoerde gegevens op te vragen. Er is een serie subroutines 
rjeschreva~ waarmee de gehele PRODES-database (ongeacht de omvang) wordt 
gecopieerd onder directory "û.CALC". Deze subroutines zijn verzameld in de 
file SUBCOP.FTN en worden aangeroepen in LIMSET voordat een berekening wordt 
opgestart. De structuur die aanwezig is in de PWODES-database kan na het 
copigren ook worden teruggevonden in de LIMSET-database. In figuur 2.9 is de 
structuur getekend in de LIMSET-database nadat figuur 2 . 3  is gecopieerd. 
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nul niveau \ 

.... 

\ 
0" .... 0.SYS directory 

directory 
\ .... 

O. CALC. DISE .2 directory 

O.CALC.DISF.. I. I - O.CALC.DISE. I - 2  da tab1 ock 

Figuur 2.9 Gecopieerde structuur in LIMSET-database 

Het subprogramma LIMSET verwacht van de gebruiker een invoerfile met 
daarin een stelsel bewegingsvergelijkingen of een aantal matrices (massa-, 
stijfheids-, dempingsmatrix ) waarmee het stelsel beschreven kan worden. 
Deze invoerfile wordt vervangen door een interface die in staat is om de 
gecopieerde modelgegevens om te werken tot een aantal matrices die 
vervolgens zodanig geplaatst worden in de LIMSET-database dat de LIMSET- 
software deze als zodanig herkend en deze kan gebruiken voor een berekening. 
Door het gebruik van een interface is de invoerfile niet langer meer nodig 
en is een interactieve programma-afhandeling mogelijk (het opstellen van de 
lastige invoerfile kan achterwege blijven). 

De interface is opgebouwd uit subroutines die deels afkomstig zijn uit 
de oorspronkelijke versie van PRODES. Deze subroutines zijn in gewijzigde 
vorm ondergebracht in de file MABIJTO.FTN. De gecopieerde modelgegevens 
worden door de subroutines uit de file MABUTO.FTN omgezet in een massa-, 
stijfheids- en dempingsmatrix. De berekende massamatrix wordt vervolgens 
geplaatst onder O.CALC.QMA, de dempingsmatrix onder 0.CALC.QMV en de 
stijfheidsmatrix onder 0.CALC.QMC. Hierna zijn al de benodigde gegevens in 
O.CALC ondergebracht en kan een berekening met LIMSET worden opgestart. 

De structuur zoals deze is gerealiseerd in PROLIW is in figuur 2.10 
weergegeven. 
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(gegevens berek.) 
interactief 

PRODES LIMSET 

modelleren 

- - -  

invoer en 

automatisch Eii=2 
rekenen I 

t i  
opslaan 
(resultaten berek.) 

k 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- - - - - I  

J automatisch I 
Figuur 2.10 Schematisch opbouw PROLIM 

2 . 4 . 3  Fase drie 

wadat fase twee Is afgerond is de basis voor de koppeling gereed. Het 
model van een rotorsysteem wordt op interaktieve wijze ingevoesd in het 
subprogramma PRODES. Hierna worden de modelgegevens doorgevoerd naar het 
LEMCET-gedeelte waar automatisch de bewegingsvergelijkingen van het model 
worden opgesteld en een berekening kan worden uitgevoerd. 

Met het programma LIMSET kunnen verschillende soorten berekeningen 
worden uitgevoerd. In de tweede fase i s  alleen de evenwichts- en 
stabiliteitsberekening van LIMSET aangesloten. Na afloop van fase drie i s  

het ook mogelijk om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren. De overblijvende 
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nog aan te sluiten berekeningen van LIMSET komen in paragraaf 2.5 aan de 
orde. 

De organisatie van de gevoeligheidsanalyse in PROLIM is opgebouwd uit 
twee delen. 

in het eerste deel wordt door de gebruiker een aantal gegevens met 
betrekking tot de gevoeligheidsanalyse ingevoerd. Deze gegevens zijn 
hieronder puntsgewijs weergegeven. 

- De te varieren ontwerpvariabele (is RPR) 
- Aantal variaties van RPR (is "aantal stappen"). 
- Het verschil tussen twee opeenvolgende RPR-waarden(is "stapgrootte") 
Tot het tweede deel behoort de methode waarop de PROLIM-software de 

gevoeligheidsanalyse uitvoert. Als bovenstaande gegevens zijn ingevoerd kan 
een berekening worden opgestart. Met de massa-, äempings- en 
stijfheidsmatrix wordt een stelsel bewegingsvergelijkingen opgesteld. De 
evenwichtsoplossing van dit stelsel wordt bepaald. Vervolgens wordt de 
waarde van de ontwerpvariabele verhoogd met de "stapgrootte" tot een nieuwe 
waarde. Deze wordt op de juiste plaats in de LIMSET-database ondergebracht, 
waarna de massa-, dempings- en stijfheidsmatrix opnieuw worden berekend. Met 
deze matrices wordt weer een stelsel bewegingsvergelijkingen opgesteld 
waarvan vervolgens de nieuwe evenwichtsoplossing kan worden bepaald. Nadat 
alle evenwichtsoplossingen op deze manier zijn bepaald kan vervolgens een 
stabiliteitsberekening worden opgestart. 

Om de hiervoor beschreven organisatie van de gevoeligheidsanalyse in 
PROLIM te realiseren is een aantal software-matige wijzigingen uitgevoerd. 
De twee meest belangrijke zullen worden toegelicht. 

Allereerst is een methode ontwikkeld waarmee de gebruiker een keuze 
kan maken u i t  alle aanwezige ontwerpvariabelen. 

In de oorspronkelijke versie van LIMSET worden alle ontwerpvariabelen 
voorzien van een nummer en samen met de bijbehorende numerieke waarde 
opgeslagen in de database. De gebruiker geeft met een nummer aan welke 
ontwerpvariabele gebruikt gaat worden voor een gevoeligheidsanalyse. 

In PROLIM zijn de ontwerpvariabelen op een andere wijze opgeslagen in 
de database. De keuze van een ontwerpvariabele moet dus op een andere manier 
worden georganiseerd. Hiervoor is een methode ontworpen die via een 
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menustructuur en een vraag- en antwoordspel aan de gebruiker vraagt met 
welke ontwerpvariabele een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd gaat worden. 

Voor de hand ligt om de ontwerpvariabele die op bovenstaande manier 
wordt gekozen te karakteriseren met een nummer (zoals in de invoerfile). Dit 
houdt in dat er een lijst moet worden aangelegd met daarin alle 
ontwerpvariabelen voorzien van een nummer en de bijbehorende numerieke 
waarde. Het aantal ontwerpvariabelen dat voorkomt in het model zoals dat 
wordt opgesteld door PRODES is zeer groot. De namen van sommige ontwerp- 
variabelen van het model zijn nogal lang (een voorbeeld van een 
ontwerpvariabele is: "de buitendiameter van het vierde as-element van de 
tweede as"). Net aanleggen van een dergelijke lijst zal dus erg veel 
geheugenruimte in beslag gaan nemen. Bovendien zijn alle ontwerpvariabelen 
al opgeslagen in de LIMSET-database. Het aanleggen van de lijst heeft een 
dusdanige inefficiënte vulling van de geheugenruimte tot gevolg dat besloten 
is de gekozen ontwerpvariabele niet met een nummer te karakteriseren. 

Er is een methode ontwikkeld waarmee tijdens het doorlopen van de 
eerder genoemde menustructuur en vraag- en antwoordspel een array (is KTL- 
array) wordt gevuld met getallen. Met deze getallen kan worden "afgedaald" 
in de "omgekeerde boomstructuur" van de LIMSET-database tot het datablock 
waarin de waarde van de gekozen ontwerpvariabele is opgeslagen. Wet voordeel 
van deze methode is dat ongeacht de omvang van het model een minimale 
geheugenruimte benodigd is om de gekozen ontwerpvariabele t e  karakteriseren. 
Een gevolg van deze methode is dat de LIMSET-software moet worden aangepast 
aan een situatie waarin de gekozen ontwerpvariabele niet meer met nummers 
wordt gekarakteriseerd maar via een rijtje getallen. 

De subroutines die de menustructuur en het vraag- en antwoordspel 
verzorgen zijn opaenomen in de file "QUEST.FTN". In deze subroutines wordt 
gebruik gemaakt van commando's afkomstig uit de programmabibliotheek COIN. 

Ten tweede is een stuk software geschreven waarmee de benodigde 
rekentijd voor het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse wordt 
teruggebracht. 

Tijdens de gevoeligheidsanalyse wordt de RPR-waarde opgehoogd en 
geplaatst in de LIWSET-database. Hierna worden de massa-, dempings- en 
stijfheidsmatrix opnieuw opgebouwd. Vooral voor grote modellen kan de 
rekentijd die nodig is voor het opstellen van deze matrices behoorlijk 
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oplopen. Er is een methode in PROLIM toegepast waarmee de benodigde 
rekentijd voor het opstellen van de matrices is teruggebracht. Deze methode 
wordt globaal in het volgende toegelicht. 

Het idee achter de methode is dat de variatie van een ontwerp- 
variabele niet op alle componenten van de matrices invloed zal hebben. Er 
wordt een splitsing gemaakt tussen dat deel van de massamatrix dat 
afhankelijk is van een ontwerpvariabele (=[MIafh) en dat deel dat 
onafhankelijk is (=[MIonafh 1 .  Op het moment dat de ontwerpvariabele wordt 
gevarieerd hoeft alleen [#Iafh opnieuw te worden opgesteld en opgeteld bij 

E ona fh 
manier kunnen ook de nieuwe totale dempings- (=[B],,,) en de 
stijfheidsmatrix (=[KItot) worden berekend. 

ontwerpvariabelen voor. Voor elke soort ontwerpvariabele zijn subroutines 
geschreven waarmee een drietal deelmatrices ([MIafhf [Blafh en [XIafh) 
kan worden opgesteld met daarin alle ontwerpvariabele-afhankelijke 
componenten van respectievelijk de massa-, dennpings- en stijfheidsmatrix. 
Deze subroutines zijn opgenomen in de file MABUPA.FTN. 

om de nieuwe totale massamatrix (=[MItot) te krijgen. Op deze 

In het model dat wordt opgesteld door PRODEC komen elf soorten 

De werking van de methode in PROLIM is hieronder kort weergegeven. 
Allereerst geeft de gebruiker via QUEST.FTN de te varieren 
ontwerpvariabele (=Rei?) op. Vervolgens worden de deelmatrices ([Mlafhl 
[BIafh en [KIafh) berekend. Deze matrices worden afgetrokken van de totale 
matrices ([Mltotr[Bltoten [Hltot) die zijn opgeslagen onder directory O.CALC 
Het resultaat van deze aftrekking is een drietal matrices ([Mlonafhl [BIon 

afh en IK1ona€h 
"stapgrootte" worden de drie deelmatrices ([M]afh,[B],,, en [KIafh) opnieuw 
herekeEd. Deze deelmatsices worden opgeteld bij respectievelijk [M]cEarh, 
[Blonafh en [KIonafh. Dit resulteert in drie nieuwe totale matrices 
([M]~,t,[B]toten [K]tot). Net deze totale matrices wordt vervolgens een 
stelsel bewegingsvergelijkingen opgesteld waar de evenwichtsoplossing van 
wordt berekend. Voor deze berekening is het nodig de afgeleiden van de 
totale matrices naar de RPR-waarde te kennen. Voor het berekenen van deze 
afgeleiden wordt weer gebruik gemaakt van de de ontwerpvariabele-afhanke- 
lijke deelmatrices. De afgeleiden van deze deelmatrices naar de ontwerp- 
variabele leveren namelijk hetzelfde resultaat op als de afgeleiden van de 
totale matrices naar de ontwerp-variabele. 

I .  Op het moment dat de RPR-waarde is opgehoogd met de 
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Als op deze manier alle evenwichtsoplossingen zijn bepaald kan een 
stabiliteitsberekening worden opgestart. 

De rekentijd die nodig is om de matrices op te bouwen is dankzij de 
gebruikte methode afgenomen. In hoeverre de rekentijd is afgenomen hangt af 
van de soort ontwerpvariabele (de ene ontwerpvariabele heeft een groter 
afhankelijke deelmatrix dan de andere). Bovendien is het bepalen van de 
afgeleiden van de matrices ook efficienter geworden door deze methode. 

2 . 4 . 4  Fase vier 

Na afloop van fase drie is het berekeningsgedeelte van PROLIM gereed 
en kan een aantal berekeningen worden uitgevoerd. 

In fase vier zijn vooral pure software-aanpassingen aan PROLIM 
uitgevoerd. Hierdoor werd het (onder andere) mogelijk om de resultaten van 
een berekening in tabel- en in grafische vorm weer te geven. Bovendien zijn 
aan PROLIM subroutines toegevoeyd waarmee het mogelijk is om op 
verschillende plaatsen aan de gebruiker informatie te geven van het model 
dat wordt berekend. Deze subroutines zijn verzameld in de file OUCAQR.FTM. 

2 . 5  Uitbreidinasmoaeliikheden van PROLIM 

Een aantal mogelijkheden om het toepassingsgebied van PROLIM uit te 
breiden wordt in deze paragraaf behandeld. Aan de orde komen alleen die 
uitbreidingen waarvan de software af grotendeels in PROLIM aanwezig is. Om 
deze uitbreidingen te realiseren moet de PROLIM-software gedeeltelijk worden 
aangepast. 

Allereesst i s  er de mogelijkheid om een niet-lineaire modellering van 
rotorsystemen te realiseren door het gebruik van "niet-lineaire-elementen". 
In de vakgroep WFW van de afdeling Werktuigbouwkunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven is een lager-element ontwikkeld dat rekening houdt 
met niet-lineaire effecten. Het opnemen van een dergelijk element in de 
PROLIM-software heeft aanpassingen van de PRODES- en van de LIWSET-software 
tot gevolg. In de menustructuur van PRODEC wordt al rekening gehouden met de 
aanwezigheid van "niet-lineaire-elementen". Deze menustructuur moet worden 
aangeslcten en er moet een stuk software geschreven om de PRODES-database te 
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vullen met de gegevens van de "niet-lineaire-elementen", I n  het LIMSET- 

gedeelte moet de file SUBCOP.FTI4 worden uitgebreid met software die het 
copiëren van de gegevens van de "niet-lineaire-elementen" naar de LIMSET- 

database verzorgt. Bovendien zal het matrixopbouw-gedeelte moeten worden 
uitgebreid. Bij het schrijven van deze software kan gebruik gemaakt worden 
van grote delen van de software zoals die wordt toegepast voor "lineaire- 
elementen " . 

Op de tweede plaats kan het toepassingsgebied van PROLIPI worden 
uitgebreid door het rekengedeelte dat zich in LIMSET bevindt verder aan te 
sluiten. Het wordt dan mogelijk om behalve het "vrije trillingsgedrag" (dat 
op dit moment (juli 1987)  mogelijk is) ook de invloed van excitaties op het 
trillingsgedrag te onderzoeken. Behalve de invloed van een statische kracht 
(zoals de zwaartekracht) is het ook mogelijk om de invloed na te gaan van 
massa-excentriciteiten die aanwezig zijn in het rotossysteem. Er zal een 
stuk software moeten worden geschreven waaxmee de gebruiker aangeeft om wat 
voor een soort excitatie het gaat en op welke plaatsen in het rotorsysteem 
een excitatie aangrijpt. Bovendien moeten deze excitaties worden verwerkt in 
het stelsel bewegingsvergelijkingen. Hiermee wordt het mogelijk om met 
BROLIW het "gedwongen trillingsgedsag" van een rotorsysteem te berekenen. 
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HOOFDSTUK 3 :  Het gebruik van PROLIM 

3 . 1  Inleidinq 

In dit hoofdstuk zullen enige kenmerken van PROLIM aan de orde komen. 
De nadruk ligt hierbij op kenmerken die belangrijk zijn voor de gebruiker. 

Net als het programma PROLIW zelf is dit hoofdstuk verdeeld in twee 
grote blokken. In het eerste blok zal het subprogramma PRODES nader worden 
toegelicht. Hierbij zal de modelvorming van rotorsystemen Zoal5 deze wordt 
uitgevoerd door PRODES worden besproken. In het tweede blok volgt een 
bespreking van het subprogramma LIMSET. Alleen de onderdelen die toegevoegd 
zijn aan het subprogramma LIMSET worden hier besproken. Voor een meer 
uitgebreide toelichting op het gebruik van LIMSET wordt verwezen naar het 
afstudeerverslag van Peter van Hoogstraten (juni 1987). 

3 . 2  Het subarosramma PROBES 

3 . 2 . 1  Introductie 

Het subprogramma PRODES verzorgt het interaktief modelleren van een 
rotorsysteem. In figuur 3.1 is een voorbeeld van een rotorsysteem in 
vervormde toestand getekend. 

Figuur 3.1 Een rotorsysteem in vervormde toestand 
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De modellering zoals deze wordt toegepast in PRODES is gebaseerd op de 
eindige elementenmethode. De constructie wordt opgebouwd gedacht uit: 
flexibele asdelen, starre schijven, lineaire veren en lineaire dempers. Het 
is dan mogelijk om de continue constructie te vervangen door een discreet 
model. In dit model zijn de flexibele asdelen gemodelleerd als as-elementen, 
de starre schijven als schijf-elementen en de lineaire veren en -dempers als 
"lineaire-elementen". De laatste soort elementen i s  aangegeven tussen 
aanhalingstekens omdat de eerder genoemde (as en schijf] elementen ook 
lineair zijn (krachten hangen lineair af van: verplaatsingen, snelheden en 
versnellingen). De eigenschappen van een as-element en een "lineair-element" 
worden in twee knooppunten vastgelegd; die van een schijf-element in één. In 
figuur 3 . 2  is een model van het rotorsysteem (fig. 3 . 1 )  getekend. Hierin 
zijn ook de elementen en de knooppunten aangegeven. 

{ I :  schijf-elem. . .  

( ) :  as-elementen 
- : knooppunten 

[ ] : " lin. -elem. 'I 

Figuur 3 . 2  Model van een rotorsysteem 

Elk k n n q q u n t ,  heeft vier vrijheidsgraden: twee verplaatsingen (in fig. 
3 . 1  (V,W)) en twee hoekverdritaiingen (in fig. 3 . 1  C B , C f ) .  Hierdoor is het 
mogelijk om het model op buigtrillingsgedrag bij een constante rotorsnelheid 
te onderzoeken (de invloed van torsietrillingen wordt verwaarloosd). 

In paragraaf 3 . 2 . 2  zullen de eigenschappen en achtergronden van de 
gebruikte elementen worden besproken. 

Enige praktische eigenschappen van PRODES zullen in paragraaf 3 . 2 . 3  

aan de orde komen. 
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3 . 2 . 2  De elementen 

De modellering zoals deze wordt toegepast in PRODES is gebaseerd op 
artikelen van H.D.Nelson [ 1 , 2 ] .  Deze modellering is geschikt VOOE onderzoek 
naar buigtrillingen bij een constante rotorsnelheid. In deze paragraaf 
zullen de elementen die voorkomen in het model van PRODES achtereenvolgens 
worden besproken. In bijlage 3.1  zijn de afleidingen van de 
bewegingsvergelijkingen van de afzonderlijke elementen opgenomen. 

schijf-element 

model toevoegt: - rotatie-traagheid, 
Dit is een (oneindig) dunne schijf die de volgende effecten aan het 

- massa-traagheid, 
- gyroscopie (lineaire theorie). 

Voor het afleiden van de bewegingsvergelijkingen van de schijf is een aantal 
veronderstellingen gedaan die hieronder zijn weergegeven. 
Veronderstellingen:- de schijf is star, 

- het zwaartepunt van de schijf ligt op de neutrale 
as van de rotoras, 

- de rotaties om de Y- en Z-as zijn klein (zie fig. 3.1) 

Om de beweging van de schijf te beschrijven moeten de volgende ontwerp- 
variabelen door de gebruiker worden ingevoerd: 

- massa (=m,), 
- equatoriaal traagheidamoment (“ïed), 
- polair traagheidsmoment (=I 1. Pd 

Met deze gegevens stelt PRODES automatisch de bewegingsvergelijkingen van 
het schijf-element op. 

as-element 
De afleiding van de bewegingsvergelijkingen van een as-element zijn 

gebaseerd op de Bernouilli-Euler theorie. Het effect van materiaal-demping 
is aan het model toegevoegd door gebruik te maken van visco-elastisch 
materiaalgedrag [2] . 
Voor het opstellen van de bewegingsvergelijkingen van een as-element zijn de 
volgende veronderstellingen gedaan: 

- uniforme dwarsdoorsnede, 
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- gelijke traagheidsmomenten in x- en y-richting, 
- afschuiving verwaarloosbaar, 
- torsie- en axiale krachten te verwaarlozen. 

De ontwerpvariabelen waarmee een as-element kan worden vastgelegd zijn 
hieronder weergegeven. 
Ontwerpvariabelen: - lengte (=l), 

- uitwendige diameter (=DUI, 
- inwendige diameter (=Di), 

- constante van Poisson ( = V I ,  
- massadichtheid [ = Q ) ,  

- visceuse dempingscoëfficiënt (=VH), 
- hoeksnelheid (=Q).  

Als deze ontwerpvariabelen zijn ingevoerd kunnen de bewegingsvergelijkingen 
van een as-element worden opgesteld. 

- E-modulus (=E), 

"lineair-element" 
Met dit element kan een lineaire relatie tussen de vrijheidsgraden (of 

afgeleiden daarvan) en knooppuntskrachten tussen twee knooppunten van de 
constructie worden opgegeven. Met deze relatie kan een combinatie van een 
veer en een demper worden beschreven. Voor het definieren van een "lineair- 
element" moet de gebruiker een matrix of een combinatie van matrices 
opgeven. Tot de in te voeren matrices behoren: - dempingsmatix, 

- stijfheidsmatrix. 

3.2.3 Het invoeren van een model 

De gebruiker verdeelt de continue constructie van een rotorsysteem in 
as-, schijf- en "lineaire-elementen" waarmee een discreet model ontstaat. De 
ontwerpvariabelen van de elementen uit dit model worden vervolgens door de 
gebruiker op interaktieve wijze ingevoerd in het programma PRODES. Een 
viertal praktische eigenschappen van PRODES met betrekking tot het invoeren 
van een model wordt in deze paragraaf behandeld. In bijlage 3 . 2  is een 
voorbeeld opgenomen van een model dat via PRODES is ingevoerd. 

1 .  Het materiaal-element 
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I .  Het materiaal-element 

Behalve de eerder genoemde elementen wordt in PRODEC ook gebruik 
gemaakt van zogenaamde materiaal-elementen. In een materiaal-element zijn 
alle materiaalgegevens van een as-element opgenomen (E,v,VH,@). Hierdoor is 
het mogelijk om bij het invoeren van een as-element in &&n keer alle 
materiaalgegevens van een as-element op te geven door alleen het 
bijbehorende materiaal-element op te geven. Doordat per as-element een 
materiaal-element wordt opgegeven is het mogelijk om op vrij eenvoudige 
wijze een as te definieren die in lengterichting verschillende materiaal- 
eigenschappen heeft. De naam "materiaal-element" is afkomstig uit het 
programma PRODES en misschien wat verwarrend omdat dit "element" geen 
invloed heeft op de modelvorming maar alleen op de invoer van een model. 

2 .  Het "lineaire-element" 

Een "lineair-element" wordt gekarakteriseerd met een dempings-en/of 
een stijfheidsmatrix (paragraaf 3.2 .21 ,  Met PRODES is het mogelijk om deze 
matrices als functie van maximaal twee variabelen x en/of y op te geven. 
Hieronder is aangegeven op welke manier een "lineair-element" als functie 
van variabelenset (x,y) functioneert in het model van PRODES en op welke 
manier een dergelijk element wordt ingevoerd (in PRODES wosdt de naam 
"parameter" gebruikt in plaats van "variabele"). Tenslotte wordt ook nog 
aandacht besteed aan de koppeling van een "lineair-element" aan de rest van 
de geometrie. 

In figuur 3 . 3  is het verloop van èèn van de matrix-componenten 
!=[cmnp.!) a ls  functie  van de variabelen x en y getekend. 

y = cons i. x =const. 

Figuur 3 . 3  Verloop van een matrix-component 
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Als een aantal berekeningen moet worden uitgevoerd waarbij de waarde van 
(x,y) verandert moet de gebruiker voor elke (x,y) opnieuw de matrix- 
componenten bepalen. In PRODES is het mogelijk om via een interpolatie- 
algorithrne de matrix-componenten te benaderen voor een willekeurige waarde 
van de variabelenset (x0,yO). Hiervoor moet de gebruiker een aantal punten 
uit figuur 3 . 3  invoeren. Het aantal punten dat wordt opgegeven bepaalt welke 
soort interpolatie wordt toegepast (er is maximaal een vier-punts- 
interpolatie mogelijk). Als voorbeeld wordt een twee-punts-interpolatie 
verder uitgewerkt. 
De gebruiker geeft de waarden van de matrix-componenten voor een viertal 
variabelensets op: (x1,yI~~ (xl,y2), (x2,yl), (x2,y2). In figuur 3.4 is dit 
getekend. 

1 
[c ompl 

x =  x,=consl. 

IC om pel 

Y.i Yo Y 1  -y 
Figuur 3.4 Verloop van de matrix-component 

Interpolatie naar y0 levert de waarde van de matrix-component voor (x1,yO) 

en voor (x2,yO). Vervolgens wordt op dezelfde manier gefnterpoleerd naar x0. 
In figuur 3.5 is dit getekend. 

icomp.1 1 
Figuur 3.5 Verloop matrix-component na interpolatie naar y0 

Het resultaat is een benadering van de matrix-component voor (x0,yO). Door 
dit te herhalen voor elke matrix-component kan de matrix automatisch voor 
een willekeurige (x0,yO) worden opgesteld. 
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Het invoeren van een "lineair-element" als functie van ( x , y )  gaat als 
volgt. Eerst geeft de gebruiker op hoeveel en welke variabelen een rol 
spelen. Ten tweede wordt opgegeven met hoeveel punten de interpolatie plaats 
vindt. Ten derde worden de combinaties van matrices met bijbehorende waarden 
voor ( x , y )  ingevoerd (een combinatie van matrices en bijbehorende 
variabelenset wordt in PRODES een datapoint genoemd). Hierbij worden de 
variabelensets met oplopende waarden o€ gelijke waarden van x opgegeven (bij 
gelijke waarden van x moet y oplopend worden ingevoerd). In een later 
stadium van het programma moet de gebruiker de variabelenset (x0,yû) opgeven 
en kan de interpolatie worden uitgevoerd. 

Met is mogelijk om een "lineair-element" te plaatsen tussen een as en 
de "vaste wereld'", waardoor een lager gemodelleerd kan worden. Ook is het 
mogelijk om tussen twee assen een dergelijk element te plaatsen waardoor een 
soort scharnier wordt gemodelleerd. 

3 .  Topologie 

In het model zoals dat wordt opgesteld met PRODES kunnen meerdere 
assen voorkomen. Elke as is verdeeld in een aantal as-elementen en een 
aantal knooppunten (zie fig. 3.61. 

AS 1 __ AS 2 .__ 

F i g w r  3 . 6  Twee assen met bijbehorende knooppunten en elementen 

De knooppunten worden automatisch genummerd op het moment dat een as-element 
wordt ingevoerd. In figuur 3.7 is de knooppuntnummering van een AS 2 (fig. 
3 . 6 )  opgenomen na afloop van het toevoegen (a) of tussenvoegen (b) van een 
as-element (het nieuwe as-element is met een kleinere diameter aangegeven). 



- 3 . 8 -  

(n) [ 
, , - it1 

1 - - 2 - 3 - 4 

0:  as-elementen 
- : knooppunten 

- 1 - 2 - 3 - 4 

Figuur 3.7 Gevolgen knooppuntnummering bij toe- of tussenvoegen as- 
element 

Met deze knooppunten wordt de plaats van een schijf-element op een as o f  een 
"lineair-element" aan een as vastgelegd (figuur 3 . 2 ) .  

4 .  Volgorde modelinvoer 

Het invoeren van een model in PRQDES is onder te verdelen Pn twee 
fasen. Allereerst worden de materiaal- en "lineaire-elementen" gedefinieerd. 
De materiaalgegevens worden ondergebracht in materiaal-elementen en de 
variabelensets met bijbehorende matrices worden ondergebracht in de 
"lineaire-ele~enten". De naam van deze fase luidt: ELEM~NT-DEFIN~TIO~. 
In de tweede fase worden de as- en de schijf-elementen ingevoerd. Voor het 
invoeren van de as-elementen wordt gebruik gemaakt van de eerder 
gedefinieerde materiaal-elementen, Met deze as-elementen wordt de geometrie 
van het model vastgelegd en ontstaan knooppunten waaraan vervolgens andere 
as-elementen of schijf-elementen kunnen worden gekoppeld. Van de eerder 
gedefinieerde "Lineaire-elementen" worden de variabelensets (x0,yO) 
opgegeven. Bij het koppelen van deze "lineaire-elementen" aan de rest van de 
geometrie wordt weer gebruik gemaakt van de knooppunten. De naam van deze 
fase luidt: DE~~N~TIQN-GEQM~TRY. De volgorde waarin de modelinvoer 
plaatsvindt is schematisch weergegeven in f i g u u r  3 . 8 .  
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ELEM E NT-DEFI N ITION 

4 8  

1 I neairc-demenkn" 

OEF I NITION -GEOMETRY \ 

Figuur 3.8 Volgorde modelinvoer schematisch 

3.3 Het subprosramma LIMSET 

In deze paragraaf worden enige gebruiksaspecten van het subprogramma 
LIMSET behandeld. In tegenstelling tot de oorspronkelijke versie van LIMSET 

is de prsgramma-afhandeling volledig interaktief. 
Het gebruik van LIMSET kan globaal in drie blokken worden verdeeld 

(figuur 3.9). 

VOORBEREIDING 

4 
I 
f 
I 
I 

- -  J 

Figuur 3.9 gebruiksstructuur van LIMSET 
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Voordat een berekening kan worden uitgevoerd moet een gebruiker een 
aantal gegevens met betrekking tot de berekening invoeren. Allereerst wordt 
de soort berekening gevraagd. Op dit moment (juli 1987) kan gekozen worden 
uit een evenwichts- of een stabiliteitsberekening. Hierbij geldt wel dat 
voor het uitvoeren van een stabiliteitsberekening de evenwichtsoplossingen 
van een systeem bekend moeten zijn. Hieronder wordt globaal aangegeven op 
welke manier de verschillende berekeningen worden opgestart. 

Evenwichtsberekening 
Allereerst identificeert de gebruiker met een naam de te berekenen 

eveIiwicht.japlossinge~. Hierna wordt van de gebruiker een bepaalde 
hoeveelheid informatie verwacht. Deze wordt via een menustructuur en een 
vraag- en antwoordspel opgegeven, Ten opzichte van het oorspronkelijke 
programma hebben hier geen wijzigingen plaats gevonden behalve op de plaats 
waar de gebruiker opgeeft welke ontwerpvariabele gevarieerd wordt tijdens de 
gevoeligheidsanalyse. Voordat deze vraag gesteld wordt krijgt de gebruiker 
de mogelijkheid am de waarden van alle ontwerpvariabelen van het model op te 
vragen. Hierna kan de gebruiker via een menustructuur de varierende 
ontwerpvariabele opgeven. Nadat dit is gebeurd worden er nog een aantal 
gegevens op interaktieve wijze ingevoerd. Hierna kan een 
evenwichtsberekening worden gestart. Nadat de berekening is uitgevoerd 
kunnen de resultaten zichtbaar worden gemaakt enlof een 
stabiliteitsberekening worden opgestart. 

Stabiïiteitsberekening 
Allereerst identificeert de gebruiker met een naam de uit te voeren 

+tabillteit-berekenin~. Nadat ook is opgegeven welke evenwichtsoplossing a ls  
basis dient voor de stabiliteitsberekening moeten nog een aantal gegevens 
worden ingevoerd. Dit gebeurt weer volledig interaktief en bovendien 
identiek aan de oorspronkelijke versie van LIMSET. Hierna kan de 
stabiliteitsberekening worden gestart. 

Na afloop van een berekening kunnen de resultaten van een berekening 
zichtbaar worden gemaakt. 

In bijlage 3 . 3  i s  een voorbeeld opgenomen van een berekening die 
uitgevoerd is met LIMSET. 
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HOOFDSTUK 4: Enkele voorbeelden met PROLIW 

4.1 Inleidinq 

In dit hoofdstuk worden twee modellen van eenvoudige rotorsystemen 
gepresenteerd. Het dynamisch gedrag van deze modellen is onderzocht met 
PROLIM en de uitkomsten hiervan zijn gebruikt als verificatie van het 
lineaire gedeelte van PROLIM. 

In het eerste voorbeeld worden de PROLIM-resultaten geconfronteerd met 
analytische-resultaten (paragraaf 4 . 2 ) .  

In het tweede voorbeeld wordt het model van een eenvoudig rotorsysteem 
doorgerekend met PROLIN en vergeleken met de sesultaten uit de Literatuur 
(paragraaf 4.3). 

4.2 Analytische verificatie 

4 . 2 . 1  Introductie 

In een artikel van Hu Haomin [5] zijn een tweetal vergelijkingen 
afgeleid waarmee de eigenwaarden van een rond~raaien~e as kunnen worden 
berekend. De veronderstellingen die aan deze vergelijkingen ten grondslag 
liggen zijn hieronder opgeschreven. 
Veronderstellingen: - hypothese van Bernoulli, 

- as is aan beide uiteiden scharnierend opgelegd, 
- geen externe demping, 
- visco-elastisch mater~aalgedrag (voor kleine 
interne demping), 

- de rotatietraagheids-effecten worden verwaarloosd 
In bijlage 4 . 1  zijn de bedoelde vergelijkingen terug te vinden. Hierbij is 
ook een afleiding opgenomen waarmee deze vergelijkingen overgaan in meer 
algemene vergelijkingen afkomstig uit van Campen [6]. 

Net model dat in BROLIM is ingevoesd is zodanig opgesteld dat de 
resultaten van de PROLIM-berekening vergeleken kunnen worden met de 
resultaten van een analytische berekening. 
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4.2.2 Model 

Met voor de berekening gebruikte model komt overeen met een eenvoudig 
rotorsysteem dat bestaat uit een ronddraaiende as die aan beide uiteinden is 
ondersteund. Volgens een van de veronderstellingen van Yu Haomin [5] is de 
as aan beide kanten opgelegd. Dit is gemodelleerd door aan beide uiteinden 
van de as een "lineair-element" te plaatsen (verbonden met de "vaste 
wereld"] met een zeer grote veerstijfheid (in het vlak loodrecht op de a s ) .  

De ronddraaiende as is gemodelleerd met behulp van een aantal as-elementen 
die een kleine waarde voor de visceuse dempingsco&fficiht (dit is een maat 
voos de interne demping) hebben meegekregen. 

Be invoergegevens van dit model zijn opgenomen in bijlage 4 . 1 .  

4 . 2 . 3  Berekeninq en resultaten 

Van het model zijn de eigenwaarden berekend voor vijf verschillende 
toerentallen van de as. In figuur 4 . 1  zijn de ima~inaire delen van üe eerste 
twee eigenwaarden voor zowel de analytische- a l s  de PROLIN-berekening 
getekend als functie van het toerental. De berekende eigenwaarden zijn in 
tabelvorm terug te vinden in bijlage 4.1. 

Figuur 4.1 Imaginaire delen eerste twee eigenwaarden 
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In figuur 4 . 2  zijn de imaginaire delen van de derde en de vierde eigenwaarde 
als functie van het toerental getekend. 

a KO. 1s1. ni 
RMDRFREQ.-Wl 

Figuur 4 . 2  Imaginaire delen van de derde en vierde eigenwaarde 

De analytisch gevonden waarden en de waarden gevonden met behulp van PROLIM 
komen goed overeen voor het imaginaire deel van de eigenwaarden. Dit geldt 
ook voor het reCle deel van de eigenwaarden. In figuur 4.3 zijn de reële 
delen van de eerste twee eigenwaarden getekend. 

, . . . . I  

ni. 

-1.01 t 

Figuur 4.3 ReCle delen van de eerste twee eigenwaarden 
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4 . 2 . 4  Conclusie 

De gevonden eigenwaarden met het programmapakket PROLIW wijken 
maximaal 0.6 % af van de analytisch gevonden eigenwaarden. Deze kleine 
afwijkingen worden waarschijnlijk veroorzaakt door het "niet-ideaal" zijn 
van het model van de oplegging. 

4 . 3  Nelson-rotor 

4 . 3 . 1  Intrcoductie 

In een artikel van Melson f2l wordt een model van een eenvoudig 
rotorsysteem doorgerekend. Het rotorsysteem bestaat uit een ronddraaiende as 
die aan beide uiteinden wordt ondersteund door lagers. 

Het model zoals dat is opgesteld in het artikel wordt ingevoerd en 
doorgerekend met PROLIM. Er is geen optimale vergelijking tussen Nelson en 
PROLIM mogelijk omdat de result.aten vrij summier in het artikel zijn 
weergegeven. 

Het model is ook ingevoerd en doorgerekend met PRODES (de 
oorspronkelijke versie]. Hiervan zijn de resultaten weer vergeleken met de 
PROLIW-resultaten. 

In het vervolg van deze paragraaf is een toelichting op het gebruikte 
model en de uitgevoerde berekeningen Opgenomen. 

4 . 3 . 2  Modellering 

De ronddraaiende as is gemodelleerd met vijf as-elementen die een 
klein waarrde voor de visceuse de~pingsco~ffici~nt hebben meegekregen. De 
lagers zijn op twee manieren gemodelleerd, namelijk als veren (lagermodel A) 
o f  als veer-demper-combinaties (lagermodel B). Beide lagermodellen zijn in 
PROLIM ingevoerd als  "lineaiPe-elementen" die geplaatst zijn tussen een 
uiteinde van de as en de "vaste wereld". De invoergegevens van de elementen 
van het model zijn opgenomen in bijlage 4 . 2 .  
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4.3.3 Berekeninq 

Voor beide lagermodellen is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd 
waarbij het toerental van de as als varierende ontwerpvariabele i s  

opgegeven. De resultaten hiervan worden vergeleken met de resultaten uit het 
eerder genoemde artikel van Nelson. Bovendien zijn de eigenwaarden van het 
rotorsysteem berekend bij een rotorfrequentie (=toerental/gO) van 10 [Hz] en 
100 [Hz] zowel met ket programma PROLIH als met het programma PRODEC (de 
oorspronkelijke versie). 

4.3.4 Resultaten 

Lagermodel A (lagers gemodelleerd als veren) 

De eigenwaarden die met PROLIM zijn berekend voor de rotorfrequenties: 
10 en 100 [Hz] komen exact overeen met de eigenwaarden berekend met PRODES. 
In bijlage 4 . 2  zijn deze eigenwaarden opgenomen. 

De resultaten van de gevoeligheidsanalyse zijn in een tweetal figuren 
weergegeven (de bijbehorende numerieke waarden zijn in bijlage 4 . 2  
opgenomen). In figuur 4 . 4  is het reële deel van de eigenwaarden als functie 
van de rotorfrequentie getekend. 

P 

10.1 

-20.0 

-30.1 

ISC.DEh4 .nyxxIE-3 

Figuur 4 . 4  Het reële deel van de eigenwaarden (PROLIM-resultaat) 
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En in figuur 4 . 5  is het imaginaire deel van de eigenwaarden getekend. 

1.51 
13 

i 1.01 

8 a 

0.50 

P 

, 

SllJFn 

ISCDEM .2mmE-3 

Figuur 4 . 5  Imaginaire deel van de eigenwaarden (PROLIM-resultaat) 

In Nelson [2]  is alleen een figuur opgenomen waarin het imaginaire 
deel van de eigenwaarde uitgezet is tegen het toerental. Deze figuur (zie 
bijlage 4 . 2 )  komt goed overeen met figuur 4 . 5 .  In het artikel ontbreken de 
numerieke waarden van de eigenwaarden dus een betere vergelijking Nelson en 
PROLLM is niet mogelijk. 

In het genoemde artikel is wel opgenomen bij welke toerentallen de 
eerste eigenwaarden instabiel worden. Net instabiel worden van een 
eigenwaarde kan worden teruggevonden in figuur 4.4 (een eigenwaarde is 
instabiel als het reële deel van de eigenwaarde positief is). In tabel 4 . 1  

zijn de rotorfrequenties opgenomen waarvoor de eigenwaarden nog net geen 
positief reël deel hebben volgens de verschillende berekeningen. 
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3 175.4 

Tabel 4 . 1  Vergelijking van de kritische rotorfrequenties (model A) 

(Opmerkingen bij tabel 4.1: - de waarden (4950 en 10500) zijn afkomstig uit 
Nelson [Z ] ,  

een interval waarin de kritische 
rotorErequentie ligt.) 

- de resultaten van PRODES zijn weergegeven als 

Lagermodel B (lagers gemodelleerd als  veer-demper-cowbinaties~ 

Voor de twee verschillende rotorfrequenties ( I O  en 100 [Hz]) komen de 
resultaten van PROLIM weer z&r goed overeen met de resultaten van PRODEC. 

De resultaten van deze berekeningen kunnen in bijlage 4 . 2  worden 
teruggevonden. 

De resultaten van de gevoeligheidsanalyse zijn Hn twee figuren 
weergegeven (voor de numerieke resultaten wordt verwezen naar bijlage 4 . 2 ) .  

In figuur 4.6 is het reéle deel van de eigenwaarden als functie van de 
rotorfrequentie getekend. 
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Figuur 4.6 WeBle deel eigenwaarden lagermodel B (PROLIM-resultaat) 

En in figuur 4.7 is het imaginaire deel van de eigenwaarde getekend. 

H 1.01 

s i 
0.50 

am 
O. 

=ON-ROTOR 

1 

so. 201. 251 

DEMP 

IISC.DEM .=Fe3 

Figuur 4.7 Imaginaire deel van de eigenwaarden lagermodeli B (PROLIM) 
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Figuur 4 . 7  komt goed overeen met de figuur die in Nelson [2] is 
opgenomen (zie bijlage 4.2). De numerieke waarden ontbreken echter weer dus 
het is niet mogelijk om de PROLIM-resultaten en de Nelson-resultaten verder 
te vergelijken. 

Uit figuur 4.6 blijkt dat alleen de eerst eigenwaarde nog instabiel 
wordt (bij een hogere rotorfrequentie). Dit resultaat is aannemelijk 
(vanwege de externe demping die aan het model is toegevoegd via het 
fagermodel) en kan ook worden teruggevonden in het artikel. In tabel 4.2 
worden de kritische rotorfrequenties (frequenties waarbij de eigenwaarden 
nog net stabiel zijn) vergeleken. 

eigenwaarde kritische rotorfrequentie [in Hz] 
nr. 

PROLIN EuELSON PROBES 

1 149.6 <148.0,150.0> 

Tabel 4.2 Vergelijking van de kritische rotorfrequenties (model 3) 

(Opmerkingen bij tabel 4.2: - de waarde 10000 is afkomstig uit Melson [2], 
- de resultaten van PRODEC levesen een interval 
waarin de kritische rotorfrequentie ligt.) 

4.3.5 Conclusies 

De resultaten van PROLIM komen prima overeen met de resultaten van 
PRODES. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat het opstellen van de 
bewegingsvergelijkingen en de matrix-opbouwmethode (zie paragraaf 2.4.3) 
zoals dat in PROLIM is gerealiseerd goed werken. 

De figuren 4.5 en 4.7 komen goed overeen met de figuren die in Nelson 
EZ]  zijn opgenomen. De kritische rotorfrequenties zoals deze gevonden worden 
met PROLIM wijken af van die van Nelson. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
het vermoeden bestaat dat de "NELSON-waarden" schattingen zijn (afkomstig 
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uit de eerder genoemde figuren). Daarom zal verder niet op de afwijkingen 
worden ingegaan. 
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In deze bijlage is een aantal voorbeelden van commando's afkomstig uit 
de programma-bibliotheken opgenomen. 

**SOLIB-bibliotheek 

Hiertoe behoren alle commando's die beginnen met SO . . .  
Voorbeeld: 

- CALL SOSTLA('SYS',3,ISYS) 

betekenis: zet string (=combinatie van karakters) 
met lengte (=aantal karakters) 
om in label (=combinatie van getallen) 

**NOLIB-bibliotheek 

Hiertoe behoren alle commando's die beginnen met MO ..... 
Voorbeeld: 

- CALL #ODISP(301,95,0) 

betekenis: toon stuk tekst uit blok 
met regelnummer 
en voorvoegsel ( O :  - 

1: NOTE 
2 : WARNING 
3: ERROR) 

In de tekstfile 'PROLIM.MSG' is dit stuk als volgt opgenomen: 
(1 
. . . . . . . . 
<301 
*********complex eigenvalue 
Eigenvalue information 
Eigenforni information 
. . . . . . . 
.,.... 
*********available results 
. . . .  
. . . . . .  
Identification 
< 302 
etc. 

Op het scherm verschijnt de volgende tekst: 
********available results 

: SYS 
: 3  
: ISYS 

: 304 
: 95 
: o  

( 9 5 )  

Opm. de regelnummers die hierboven tussen haakjes staan zijn niet in de 
tekstfile opgenomen. 
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**VPliM-bibliotheek 

Voorbeeld: 
- CALL ZEXST(-l,ISYS,LNSYS) 

betekenis: zet pointer (=naam van een geheugenplaats) : -1 

en label : ISYS 
om in pointer : LNSYS 

"-1 is pointer van hoofddirectory" 

Voor nadere informatie over de VNM-bibliotheek wordt verwezen naar [ 3 ] .  

**COIN-bibliotheek 

Hiertoe behoren alle commando's die eindigen met . . . .  CO. 
Voorbeeld: 

- CALL IQC0(15,3) 

betekenis: stelt de vraag met nummer 
doet als voorstel voor het antwoord 

: 15 
: 3  

- CALL EMPTCO 

beteken 

EMPTY 1 

s :  met dit commando wordt nagegaan of de buffer gevuld 
is (dus of de gebruiker vooruit heeft getypt) 
als de buffer gevuld is wordt de variabele: EMPTY 
gelijk gesteld aan "FALSE" 

Voor verdere informatie over de COIN-bibliotheek wordt verwezen naar [ 4 ] .  
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In deze bijlage zijn de in LIMSET gebruikte routines afkomstig uit de 
NAG-bibliotheek opgenomen. 

* X02AFF : 

* FOSAGF : 

* F03AFF : 

* F04AJF : 

* FOILBF : 

* FO4LDF : 

geeft de waarde van EPS; het kleinste positieve reële getal 
waarvoor de gebruikte computer nog kan berekenen dat 1.0 i EPS 
groter dan 1.0 is. 

bepaalt alle eigenwaarden van een reële niet-symmetrische matrix 
met Hessenberg-reductie en het QR-algorithme. 

decomponeert een reële matrix met de methode van Crout en 
evalueert de determinant van deze matrix. 

berekent de oplossing van een stelsel lineaire vergelijkingen 
Ax=b, waarvan matrix & is gedecomponeerd met routine F03AFF. 
-yi yi 

deesmponeert een reële bandmatrix in driehoekig gevulde matrices 
met behulp van Gauss-eliminatie met partial pivoting 

berekent de oplossing van een stelsel lineaire vergelijkingen 
- Ax=b, waarin matrix A is gedecomponeerd met FOILBF. 

v l u r  
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- DISCFI.FTN ( - 1  
- DISCRE.FTN ( -1 
- 
- WABUPA.FTN (N) 
- MABUTO.FTN (N) 
- ROTEEU.FTN (NI 

De subroutines die horen bij het programma PROLIM zijn verzameld in 
groepen en ondergebracht in files (een file is te herkennen aan de 
toevoeging ".FTN"). Om een indruk te krijgen van de werking van de 
verschillende subroutines wordt verwezen naar de subroutine zelf (elke 
subroutine is voorzien van commentaar in de heading en tussen de 
programmaregels in). 

Hieronder zijn de verschillende files die horen bij het programma 
PROLIM opgeschreven. Achter elke file is aangegeven of het om een nieuwe 
(=N), een aangepaste ( = A )  of een originele (=-I versie gaat (ten opzichte 
van de files die horen bij de oorspronkelijke versies van PRODES en/of 
LIMSET) . 

Hoofdroutines: 

- MAIN.FTN (A) 

Subroutines 
gekoppeld aan: 

bevat de hoofdprogramma's van PRODES en 
LIMSET en subroutine QUEST1 

LIMSET PRODES 

CAFETT.FTN ( - 1  1NCARO.FTN 
CALSRO . FTN ( - ) 1NCATT.FTN 
CALSTT.FTN ( A )  1NLSDl.F~N 
CAROUT. FTN ( - ) INLSDS.FTN 

INLSEX.FTN ( - )  

INLSMA . FTN (A 1 
1NROUT.FTN ( - )  

1NSTRO.FTN (A) 
0CIDARO.FTN (A) 

Al OU~ATT.~TN ( A  

-1 0UDERO.FTN (A 
A )  OUPLTT . FTN ( A '  

- 1  OUPRTT . FTN (A, 
OUQERO . FTN ( - 
OUROUT. FTN ( - , 
OUCALA. FTN (A 
SYSFUN.FTN (A: 

SUBCOP.FTN (N) 

GDELSD.FTN ( A  

GDSHAF.FTN (A 
GEELDS.FTN (A 
HULP.FTN (N 
1NIT.FTN (N 
RDRTSD . FTN (A 
SAREFL.FTN ( A  
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In deze bijlage is de structuur en inhoud beschreven van de database 
zoals dat door PRODES wordt ingericht. Deze structuur en inhoud is zichtbaar 
gemaakt met het programma EDIT-VMM. Veel van de hier gebruikte termen hebben 
betrekking op de modellering van een rotorsysteem dat wordt toegelicht in 
hoofdstuk 3 .  

HOOFDNIVEAU: 

directories 

O .  SYS .MATE 

0.SYS.PARE 

O .  SYS .ASE 

0.SYS.DISE 

0.SYS.SDLI 

O.SYS.GDL1 

O.SYS.NODE 

bevat informatie over 

gebruikte materialen 

de namen van parameters (of variablen) 

assen 

schijf-elementen 

definitie lineaire-elementen 

geometrie lineaire-elementen 

knooppunten 

pagina 

B2 

B2 

B3 

B4 

$4 

B5 

85 

In de volgende pagina's zijn de bovenstaande directories met hun 
vertakkingsmogelijkheden naar lagere niveau's weergegeven. Bovendien wordt 
daarbij vermeld welke informatie op dat niveau is terug te vinden. 

(opm. in de schema's op de volgende pagina's moet ( O . )  vervangen worden door 
(0.SYS. 1) 
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SUBNIVEAU: 

@ . MATE I directory 
@.MATE. 1 e. MATE. M block 

block : 
@.MATE. 1 : bevat materiaalgegevens van staal 
g.MATE.2 

@ .MATE. M 
: bevat materiaalgegevens van andere metalen 3 

materiaalgegevens: €-modulus 
dichtheid 
constante van Poisson 
visceuse dempingscoëfficiënt 
hysterese dempingscoëfficiënt 

block : 
@.PARE. 1 bevat naam: ROTORCPEEB(Hz) 
@ . PARE. 2 

@.PAR€. P 
: bevat de namen van andere parameters 

(opm. de namen van de parameters zijn weergegeven in ASCI-karakters) 
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n ' I  \ 

@'.ASE. I 

i'\ 
\ 

@.ASE.O.O.I 

@.ASE.I.E, 

@ .ASE. O. A 

@.ASE.O.O.2 

- @. ASE .A 

@.ASE.A. I I" 
Q.ASE.A.EA 

A :  
EA : 

El : 

block : 
@.ASE.O.O.I 

@.ASE.0.0.2 

@.ASE. O. i 

@ .ASE. i. j 

het aantal assen dat in het model is opgenomen 
het aantal elementen waarin as A verdeeld is 
het aantal elementen waarin as 1 verdeeld is 

:geeft weer hoe e.ASE.i.9 gevuld is 

:geeft weer hoe G.ASE.0.i gevuld Es 

:bevat algemene informatie over as i 
- lengte as i 
- hoeksnelheid as i 
- max. diameter as i 
- aantal as-elementen 
- aâïìta? schijf-elementen 

directory 

directory 

directory 

blocks I 
:bevat informatie over het j-de elem. op as i 

- lengte as-element j 
- uitwendige diameter 
- inwendige diameter 
- knooppunt uiteindenr.1 
- knooppunt uiteindenr.2 
- materiaal-element 



BIJLAGE 2 . 4  -B4- 

directory 

directory 

blocks 

A: 
D1 : 
DA : 

block: 
@ . DISE . O 

aantal assen dat opgenomen is in het model 
aantal schijf-elementen op as 1 
aantal schijf-elementen op as A 

:geeft weer hoe @.DISE.i.k gevuld moet worden 

@.DISE.i.k :bevat gegevens over het k-de schijf-element op as i 
- massa 
- polair traagheidsmoment 
- equatoriaal traagheidsmoment 
- knooppunt van as i waar schijf aan 
bevestigd is 

@ . CDLI directory 

blocks 

block : 
@. SDLI. 1 :bevat gegevens over lineair-element 1 

- alle matrices met bijbehorende variabelensets 
die zijn ingevoerd in ELEMENT DEFINITION 

- de vrijheidsgraden van de matrices 
- naam lineair-element (in ASCI-karakters) 
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f 

L :  

block: 
i?. GDLI. 1* 

het aantal in de geometrie opgenomen lineaire-elementen 

:bevat informatie over in de geometrie opgenomen lineair- * 
element 1 

- parameterset (x0,yOf 
- gefnterpoleerde matrices 
- knooppunten waarmee 1 
- welk gedefinieerd Lineair-element (=i) 

* 
mee verbonden is 

A: 
K, : 
HA : 

het aantal assen dat in het model aanwezig is 
het aantal knooppunten op as 1 

het aantal knooppunten op as A 

block : block 
@.NODE.i.ki 

(opm. met bovenstaande structuur wordt alleen bijgehouden welke knooppunten 
per as zijn aangemaakt) 

:in dit Birzct~r.9- is geen informatie opgeslagen, 
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Een aantal theoretische aspecten met betrekking tot de modellering van 
rotorsystemen (zoals dat plaats vindt in PRODES) wordt in deze bijlage 
behandeld. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de eerder 
genoemde artikelen van H.D.Nelson [1,2]. Op pagina BI0 is een lijst met 
gebruikte symbolen opgenomen. 

Geometrische aspecten en afspraken 

Voor de beschrijving van de beweging van een rotorsysteem wordt 
gebruik gemaakt van een vast coördinatenstelsel F: XYZ (met de X-as 

evenwijdig aan de onvervormde rotor-as). 
Per knooppunt worden vier vrijheidsgraden opgegeven: 

- V(t): verplaatsing in Y-richting, 
- w f t ) :  verplaatsing in 2-richting, 
- B(t): rotatie om de Y-as, 
- C ( t ) :  rotatie om de Z-as. 

Met de verplaatsingen en rotaties die hierboven zijn weergegeven wordt de 
stand van een dwarsdoorsnede van een vervormde rotoras beschreven. In figuur 
B31.1 is deze dwarsdoorsnede getekend. 

ic  
AZ 

Figuur 831.1 Dwarsdoorsnede rotoras 
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Op de dwarsdoorsnede uit figuur B31.1 is een coördinatenstelsel 
bevestigd (abc: D) zodanig dat de oorsprong op de neutrale lijn van de 
vervormde as ligt en dat de a-richting loodrecht op de dwarsdoorsnede staat. 
Het coördinatenstelsel D wordt gedefinieerd ten opzichte van F door drie 
opeenvolgende rotaties: 

I )  C(s,t) om de Z-as ,dit levert a"b"c" 
2) B(s,t) om de b"-as ,dit levert a'b'c' 
3) A(s,t) om de a'-as ,dit levert abc: D. 

Hierbij is aangenomen dat de hoekverdraaiingen (BIC)  zo klein zijn dat de Y- 
as ongeveer samenvalt net de b"-as en de X-as met de a'-as. In figuur B31.2 
zijn de drie rotaties in een tekening weergegeven. 

1oc 
2 

c 

I# \ I 

\ 
\ 

\ 

b 

/ bVV 

L5, 
. 
\ a' 

, % A  Figuur B31.2 Transformatie van F naar B 

Voor de hoeksnelheidscomponenten in de dwarsdoorsnede van de rotoras 
kan de volgende uitdrukking worden gevonden 

O {I!=[ i cosA co;*.'A] { ,} 
W -sinA cosBcosA 
c 

(Bl. 1 )  
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Schijf-element 

Voor het afleiden van de vergelijkingen van een schijf-element zijn de 
volgende veronderstellingen gedaan: 

- de schijf wordt star verondersteld, 
- het zwaartepunt van de schijf ligt op de neutrale 
as van de rotoras. 

De kinetische energie van een schijf bevestigd op knooppunt i van de 
rotoras levert de onderstaande vergelijking. 

Met behulp van vergelijking (BI.l) kan (81.2) worden omgeschreven in de 
volgende vorm: 

.. 
P 

-ACBI i- - À21 
P 2  

Voor een constante rotorsnelheid(A=R) kan de volgende Lagrange 
bewegingsvergelijking worden afgeleid. 

met: is.) d T- -U?i,WilBitCil 
1 

(El -3) 

(BI . 4 )  

Vergelijking ( 8 1 . 4 )  is de bewegingsvergelijking van een starre schijf ten 
opzichte van het vaste assenstelsel F. De in deze vergelijking voorkomende 
matrices kunnen worden teruggevonden op pagina 891 tot 813. 
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Uit vergelijking (B1.4) volgt dat een beperkt aantal parameters nodig 
i s  om de bewegingsvergelijking van een schijf-element op te stellen. 
Hiesonder zijn deze parameters ( o f  ontwerpvariabelen) weergegeven. 
Ontwerpvariabelen van een schijf-element: 

=massa 
=equatoriaal traagheidsmoment 

- md 
- Id 
- I  =polair traagheidsmoment 

P 
- R  =hoeksnelheid 

As-element 

Voor het opstellen van de bewegingsvergelijking van het as-element 
zijn de volgende veronderstellingen gedaan: 

- uniforme dwarsdoorsnede, 
- afschuiving wordt verwaarloosd, 
- 
- visco-elastisch maieriaalgedrag, 
- rotaties t B , C l  zijn gekoppeld aan de verplaatsingen IV ,W}  

gelijke traagheidsmomenten in x- en y-richting, 

op de volgende manier: 

(E1 . 5 )  

. torsie- en axiale krachten te verwaarlozen. 
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Een voorbeeld van een as-element dat geplaatst is tussen knooppunt i 
en j=(i+l) is getekend in figuur B31.3. 

\ 
0 

Figuur 831.3 As-element. 

Voor een schijfje op plaats ( s )  met een kleine dikte ds (fig. B31.3) kunnen 
uitdrukkingen voor potentiele bulgvervormings-energie dPe 8' de dissipatie- 
energie dD en de kinetische-energie dTkin worden opgesteld. e e 

-Kinetische-energie: 

t- - -  1 [vr [' ']p]ds t L[Br Fd $!Ids 
I C J  \o g4,KJ 

2 dTkin- LwJ 'JLwJ 

-RCBg P ds + - 2 ' R2g P ds (B1.6) 
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In figuur B31.4 is een willekeurige dwarsdoorsnede van een roterende 
as getekend. 

Z 
* 

b = r sin(S2ttcp) 

* 
c = r cos(Rt+ip) 

- 'I 
Figuur 831.4 Dwarsdoorsnede as 

Er is gebruik gemaakt van de constitutieve vergelijking voor visco- 
elastisch materiaalgedrag. 

a€ A, 
a t  

0 = cisx J 
X 

met : 
* dB -b* 
dx dx E = c  X 

Substitutie van (B1.5) in (B1.8) levert 

(E? .-!I 

(BI .8) 

(B1.9) 
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Voorts is 

* -  * *  * * 
E = -C W" - b V" t W" b R - V" c R (B1 .lo) 
X 

Voor het buigend moment in de dwarsdoorsnede geldt 

* My - - J A  U ~ C  dA (B1.ll) 

Wz = - SA oxb* dA 
Substitutie van (B1.7), (B1.9) en (Bl.lO) in bovenstaande vergelijkingen 
geeft de volgende uitdrukking 

(Bl. 12) 

(Bl. 13) 

met: I = J A  (b " 2  1 dA = SA ( C * )  2dA 

1, b*c*dA = O 

Voer de potentiele- en dissipatie-energie kunnen de volgende uitdrukkingen 
worden gevonden. 

(Bl. 14) 

(Bl. 15) 
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~~ ~ ~~~ 

Na integratie van vergelijking (B1.6), (B1.14) en (B1.15) over de lengte van 
het as-element kan de volgende Lagrange bewegingsvergelijking worden 
afgeleid. 

met: 

De matrices die voorkomen in (B1.16) zijn onder gebracht op 
B I J .  

(BI. 16)  

j =i+ 1 

pagina BI1 tot 

De volgende ontwerpvariabelen zijn nodig om een as-element te 
beschrijven. 
Ontwerpvariabelen:- 1 = 

- - DU - 
- - Di - 

- E  = 

- e  = 
- VH - 
- Q  = 

lengte 
uitwendige diameter 
inwendige diameter 
E-modulus 
massadichtheid 
visceuse dempingscoëfficiënt 
hoeksnelheid 

Lineair-element 

prlet dit element is de gebruiker in staat om een lineaire relatie 
tussen de vrijheidsgraden en knooppuntskrachten tussen twee knooppunten van 
de constructie tp te geven. De relatie tUs;en de dsnûopmnken i er! j k m  

worden gegeven als: 

(BI. 17) 
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Voor veel elementen in de rotordynamica zoals lagers en afdichtingen 
geldt dat de knooppunten i en j modelmatig nagenoeg op hetzelfde punt 
liggen. Het is hierdoor mogelijk om de bovenstaande relatie aanmerkelijk te 
vereenvoudigen doordat geldt: 

pil=M,lz M22z-X12z- M2 1 
(idem voor B en K) 

M 

Vergelijking (B1.17) kan worden vervangen door 

K -K 

-K K 

(Bl. 18) 

(BI .  79) 

Het element wordt dus uiteindelijk gekarakteriseerd door de submatrices M, 3 

en K ,  die door de gebruiker zelf ingevuld kunnen worden. De vorm van deze 
matrices is terug te vinden in deze bijlage op pagina Bll. 

Assemblage 

Door de bewegingsvergelijkingen (B1.4), (B1.16) en (B1.19) voor alle 
elementen die aanwezig zijn samen te voegen kan liet stelsel bewegings- 
vergelijkingen van het totale rotorsysteem worden gevonden. De vorm van deze 
systeem-bewegingsvergelijking luidt: 

($1.20) 

De matrices in bovenstaande vergelijking zijn opgebouwd uit de matrices die 
voorkomen in de bewegingsvergelijkingen van de in het systeem voorkomende 
elementen. De kolom iqsl bevat de vrijheidsgraden van het systeem. 
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SYMBOLENLIJST 

F :vast coördinatenstelsel (XYZ) 
D :coördinatenstelsel bevestigd aan vervormde dwarsdoorsnede 

van de rotoras (abc) 

m I iI  d' p d 

CM1 I CG1 I EK1 I EBI 

Tkin 
P 
D 
f Q) 

FZ 

Fy 
Mz 
MY 

S 

I.1 

'p 'd 

1 

:translaties in Y en Z-richting 
:kleine rotaties om Y en Z-as 
:rotatie om X-as 

:hoeksnelheid rotoras 
:hoeksnelheidscomponenten in dwarsdoorsnede 
rotoras t.o.v. D 

:hoeksnelheidscomponenten t.o.v. F 

:massa, polair traagheidsmoment, equatoriaal 
traagheidsmoment van de schijf 
:massa-, gyroscopie-, stijfheids-, dempingsmatrix 
:kinetische energie term 
:potentiële energie term 
:dissipatie energie term 
:externe krachten 
-kracht in Z-richting 
-kracht in Y-richting 
-momeiat om Z-as 
-moment om Y-as 

:axiale positie langs een as-element 
:massa per lengte-eenheid 
:polair- en equatoriaal traagheidsmoment per 
lengte-eenheid 
:lengte as-element 
:visceuse dempingscoëfficiënt 
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De matrices die voorkomen in de bewegingsvergelijkingen van de 
afzonderlijke elementen zijn hieronder opgenomen. 

d CRTI= 

[Gd]= 

O 0 0 0  

o 
O 

o 
-I P 

IP 
O I ml= 

(idem voor [K] en {BI) 

[Mi]= & 156 
O symmetrisch 

[:l. ,”:. 412 131 156 1 I O 131 -312 O 0 221 412 I 
o 54 -131 O O 156 

1-131 o o - 3 i 2  -221 o o 4 - j  
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2 - u f t  [GI - 1201 

# 

36 
O 36 

2 
O -31 4 1  

31 O O 

-36 O O 

O -36 31 

O - 3 1  -1 

31  O O 

2 

- 
- 
O 

36 O 

O -31  412 

O 36 -31 

-36 O O 

-31 O O 

O -31 -1 

-31  O O 

2 
- 

symmetrisch 

412 

-31 36 
O O 36 

O O 31 412 
-12 O O O 412 

- 
c 

scheef symmetrisch 

O 

O 0  
-31 36 O 

l2 31 O O 

O O 31 412 O - 
- 
12  

O 

O 

61 

-12 

O 

û 

61 
d 

12 symmetrisch 
-61 412 
O O 412 

O O -61 12 

-12 6 1  O O 12 

O O 21’ -61 O O 412 

-61 212 0 o GI. T A  Al2 
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e EP 
- 1  [KJ’ 3 r12 o 

61 1; O 

61 

O 
-412 O 

-12 61 
O 0  

O 
61 

- 
scheefsymmetrisch 

-12 o 
61 -12 O 

O 212 -61 O 

-212 O O -61 -412 O d 

O 
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In deze bijlage wordt een voorbeeld gegeven van het invoeren van een 
model van een rotorsysteem in het subprogramma PRODES. 

In figuur B32.1 is een eenvoudig rotorsysteem getekend dat bestaat uit 
een as met daarop bevestigd een schijfmassa. De as wordt aan beide uiteinden 
ondersteund door lagers. De hoekfrequentie van de as is: 15 [UZ]. 

Figuur B32.1 Een rotorsysteem 

Het model dat gevormd is van het rotorsysteem uit figuur B32.1 is in 
figuur B32.2 getekend. De lagers die voorkomen in het rotorsysteem worden 
gemodelleerd als lineaire-elementen die alleen een veerstijfheid in y- en in 
z-richting Rebben. Bovendien wordt rekening gehouden met de temperatuur 
afhankelijkheid van de lagers en worden de lineaire-elementen opgegeven als 
functie van de temperatuur. Op de volgende pagina zijn de invoergegevens van 
het getekende model weergegeven 

Figuur B32.2 Model van een rotorsysteem 
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Invoergegevens elementen: 

- AS(AI,A2) : - lengte = 500[mm] 
- uitw. diam. = 50 [ mm] 

QCmml - inw. diam. - 
- toerental - - 15[Hz] 
- materiaalnr. = 2 

- 

- SCBIJF(D1) : - massa = 10Ckgl 2 
- massatraagh.moment(=It) =1500[kgmm2] 
- polairtraagh.moment(=Ip)= 750Ckgmrn ] 

- MATERIAAL 2 : - E = 34500[N/mm2j 
- Q  = 0.0023[kg/rnm 3 

- visc.demp.coeff.= û.O[-f 
- hyst.demp.coeff.= O.Q[-] 

- v  = 0.3c-3 

- LINEAIRfLl,L2) : - parameter 1 = TemperatuurCin KI 
- parameter 2 - 
- datapoints = 2  

- - 

datap0intnr.l 

- parameterwaarde = 1[K] 

datapoìntnr.2 

- parameterwaarde = 2[K] 
- stijfh.matrix= [zY YY YZ zz]=[O 3 0  0 15d 

(opm. een datapoint is een combinatie van een parameterset (x,y) en de 
bijbehorende matrices.) 
Op dit moment is het model gereed en kan worden ingevoerd in PRODES. Op de 
volgende pagina's is het invoeren van een model zichtbaar gemaakt (extra 
toelichting op bepaalde menu's of vragen i s  tussen dollartekens opgenomen). 
€en voorstel voor een antwoord wordt tussen haken weergegeven. Aïs de 
gebruiker het voorstel accepteert hoeft hijlzij alleen de "RETURN-toets" te 
gebruiken (dit wordt aangegeven met <cr>). De antwoorden die in dit 
voorbeeld zijn gegeven zijn net een onderlijning aangegeven (bijv. m). 
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$$$ 

$$$ 
Allereerst wordt het programma opgestart. 

* PROLIM 
DO YOU WANT TO USE PRODES(=P) 

LIMSET(=L) 
QUIT (=Q 1 ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* 
* PPPPPP 
* PPPPPPPP 
* PPP PPP 
* PPP PPP 
* PPPPPPPP 
* PPPPPP 
* PPP 
* PPP 
* PPP 
* PPP * 
* * * * * * * * * * * * *  

RRRRRR 
RRRRRRRR 
RRR RRR 
RRR RRR 
R R R R R R R R 
RRRRRR 
RRRRRR 
RRR RRR 
RRR RRR 
RRR RRR 

O00 
0000000 

o00 O00 
O00 O00 
O00 O00 
O00 O00 
o00 O00 
O00 O00 
0000000 

O00 

DDDDDD 
DDDDDDDD 
DDD DDD 
DDD DDD 
DDD DDD 
DDD DDD 
DDD DDD 
DDD DDD 
DDDDDDDD 
DDDDDD 

EEEEEEEEE 
EEEEEEEEE 
EEE 
EEE 
EEEEEEE 
EEEEEEE 
EEE 
EEE 
EEEEEEEEE 
EEEEEEEEE 

sssss 
sssssss 

ssss 
ssss 

SSSSS 
sssss 

ssss 
csss 

ssssssss 
ssssss 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

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

A PRQGRA~ FOR DESIGNING ROTORS WITH RESPECT TO THEIR DYNAMIC BEHAVIOUR 
DEVELOPED AT THE EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

Further information: M.T.M. Crooijmans te1.040-473366 
DEPARTME~T OF MECHANICAL ENGINEERING 

N0TE:TYPE RETURN AFTER EVERY C Q ~ ~ A N D  
Identification (ROTOR)? 

ENTER C O M ~ A ~ D  : 
GM - GLOBAL-MENU 
GE - ELE~E~T-DEF~N~TIO~ 
GD - GEOMETRY-DEFINITION 
RD - REDUCTION-~EOMETRY 
CA - CALCULATIONS 
OC - OUTPUTCALC 
T - TRACE-CPU-TINE 
R - RESTORE-FILE 
S - SAVEFILE 
PR - PROGRAM-FILES 
Q - QUIT 

<cp) 
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$$$ 
Op dit moment wordt van de gebruiker verwacht dat hij een keuze maakt 
uit getoonde menu (=hoofdmenul. 
Hieronder is globaal aangegeven wat de betekenis is van de geboden 
mogelijkheden. 
GM - geeft lijst van karakters met een bijzondere betekenis. De 

belangrijkste is: " / " .  Hiermee kan overal in het programma 
teruggesprongen worden naar het hoofdmenu. 

materiaal elementen. 

opgenomen. 

subroutines bij te houden. 

file. 

word ingelezen. 

op te slaan in een file, die op het moment dat er iets 
is misgegaan met de computer opnieuw kan worden ingelezen. 

G E  - de definitie van de in het model voorkomende (niet)lineaire- en 

GD - 

T - 

R - 

S - 
PR - 

het aangeven hoe de (niet)lineaire elementen in de constructie zijn 

mogelijkheid om tijdens een berekening de rekentijden van allerlei 

mogelijkheid om een eerder aangemaakt model in te lezen via een 

mogelijkheid om een model op te slaan zodat deze later weer kan 

hiermee is het mogelijk om al datgene dat wordt ingevoerd 

Q - stop de werking van het programma. 

Allereerst worden er elementen gedefinieerd, dus de keuze wordt: G E  
$$$ 

ENTER COMMAND: 
E L E M E N T - ~ E ~ I N I T I O N  
ENTER COMMAND: 

- GE 

<cr> 

GM - GLOBAL-MENU 
L I  - LINEAR-ELEMENT 
NO - N ~ N L I N E A ~ - E L E M E N T  
MA - ~ A T E R I A ~ - E L E M E N T  

$$$ 
De gebriiiker moet nu kiezen welke van de bovenstaande elementen hij wil gaan 
deflnieren. 
Keuze : lineaire elementen (=LI) .  
$$$ 

ENTER COMMAND: 
E L E ~ E ~ T - ~ E F I N I ~ ~ ~ ~ , L I ~ ~ A ~ - E L E ~ E N T  
ENTER COMMAND: 

- LI  

GM - GLOBALMENU 
CR - CREATE 
D E  - D E L E T E  
CH - CHANGE 
I N  - INFORM 
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$$$ 

$$$ 
Keuze :het aanmaken van nieuwe lineaire-elementen (=CR). 

ENTER COMMAND: - CR 

$$$ 
Het element bevat alleen een stijfheidsmatrix met vrijheidsgraden:y-en 
z-richting. 
$$$ 

Contains this element a massmatrix (n)? 
Contains this element a dampingmatrix (nf? 
Contains this element a stiffnessmatrix (n)? 

Possible degrees of freedom in the matrix are 
Y = I :  Z =2: Fiy=3: Fiz=4: 
Give degree of freedom number (Stop=O) ( O ) ?  
Give degree of freedom number (Stop=O) ( O ) ?  
Give degree of freedom number (Ctop=O) ( O ) ?  

- <cr> 
<cr > 
- Y 

1 
<er> 

- - 2 

$$$ 
De veerstijfheidsmatrix is een functie van de temperatuur. Er zijn twee 
datapoints (=combinatie van parameterset en matrices) gegeven. 

Number of parameters ( O ) ?  
$$$ - 1 

2 Gave number of data paints ( I ) ?  - 
Give element name O? 

Possible parameters are: 
number parametername units 

1 ROTORSPEED HZ 
2 new parameter nnnnn 

Parameter i 
Give parameter number (I)? 

Give parameter name (max.16 char.) O? 

Give d i m e o i ~ i m  of paranieter (max.8 char.) O ?  
$$$ 
De gegeven datapoints worden nu ingevoerd. 
$$$ 

LAGER 

- 2 

TEMPERATUUR 

K = 
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Datapoint 1 
number parametername units 

1 TEMPERATUUR K 

Parameter value ( . O ) ?  
Data of stiffness matrix 

Give value ( . O ) ?  
K(Y l Z  1 
Give value ( . O ) ?  

Give value ( . O ) ?  

Give value ( . O ) ?  

K ( Y  ,Y 1 

K(Z i y  1 
K(Z i z  1 

Datapoint 2 
number parametername units 

1 TEMPERATUUR K 

Parameter value (l.)? 
Data of stiffness matrix 
K ( Y  ,Y 1 
Give value (IO.)? 

Give value ( . O ) ?  
K(Z ,Y 1 
Give value ( . O ) ?  
K(Z ‘ 2  1 
Give value (lOO.)? 

K(Y r z  1 

E~EMEN~-DEFINI~IQN,LINEA~-~LEM~N~ 
ENTER COMMAND : 

1 - 

- 10 

- <cr > 

- <cr> 

- 1 O0 

- 2 

- 30 

- <cr > 

- <cr> 

- 15Q 

<cr> 

GM - GLOBALMENU 
CR - CREATE 
DE - DELETE 
CH - CHANGE 
IN - INFQRM 

$$$ 
Voor dit voorbeeld hoeft maar een lineair element gedefinieerd te 
worden. EK wordt dus teruggesprongen naar het hoofdniveau(=/). 
Vanuit het hoofdmenu wordt er een sprong gemaakt naar het ~L~~ENT-DEFrNITrON 
menu waarna een nieuw materiaal-element kan worden gedefinieerd. 
keuze : ELEMENT-DEFINITION(=GE) 
$$$ 
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ENTER COMNAND: - GE 

ELEMENT-DEFINITION 
ENTER COMMAND: 

ELEMENT-DEFINITION~~TERI~L-ELEMENT 
ENTER COMMAND: 

GM - GLOBAL-MENU 
CR - CREATE 
DE - DELETE 
CH - CHANGE 
IN - INFORM 

$$$ 
Het programma 
elementnummer 

.2?E6 N/m2 
.78E-5 Kg/mm3 

. 3  

.o 

.o 

MA 

<cr> 

bevat standaard de materiaalparameters van staal in materiaal- 
1 .  Dit kan worden nagegaan met een INFORM-opdracht (=INJ. 

IN 
$$$ 
ENTER COiWlAND: - 

tcr > Give materialelement number (I)? - 
..... Material element number 1 

Elasticity modulus 
Mass per volume 
Poisson ratio 
Viscos damping coe f .  
Myst. damping coeE. 

$$$ 
Vervolgens wordt een nieuw materiaal-element gedefinieerd (=CR). 
$$$ 

ENTER COMMAND: 

E-modulus (N/mm2) ( . O ) ?  
Density (kg/mm3) ( . O ) ?  
Poisson ratio ( . O ) ?  
Viscous material damping ( . O ) ?  
Hysteretic material damping ( . O ) ?  

34590 
23E-4 
-3 
- .o 
- .o 
- 

ELEME~T-DEFINITION~~~~R~AL-ELEME~T 
$$$ 
De definitie van het materiaal-element is gereed en er kan teruggesprongen 
worden naar het hoofdmenu(=/). 
Vanuit het hoofdmenu wordt gesprongen naar het menu waar de geometrie wordt 
bepaald, vervolgens kunnen hier de as-elementen (en de disk-elementen) 
gedefinieerd worden. 
Keuze : GEOMETRY-DEFINITION(=GD) 
$$$ 
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ENTER COMMAND : 
GEOMETRY-DEFINITION 
ENTER COMMAND: 

GM - GLOBAL-MENU 
SH - SHAFT 
LI - LINEARELEMENT 
NO - NONLINEARELEMENT 

GEOMETRY-DEFINITION 

$$$ 

$$$ 

De geometrie van een a5 moet worden vastgelegd. 
Keuze : as(=SH) 

ENTER COWND: 
GEOMETR~-DEFINITIO~,SHAFT 
ENTER COMMAND : 

GM - GLOBALMENU 
CR - CREATE 
DE - DELETE 
CH - CHANGE 
IN - INFORM 

G€OMETRY-DEFINI~ION,~HAFT 
ENTER C O ~ ~ N D  : 

$$$ 

$$$ 
Allereerst worden de as-elementen aangemaakt (=ll. 

Select (Ctop=O, Beam=l, Disk=2) ( O ) ?  

$$$ 

$$$ 
De ontwerpvariabelen van de as-elementen worden ingevoerd 

Element nr.: 1 
Length(mm), Out.diam.(mm), Inn.diam.(mm) ( . O ) ?  
Out.diam.(mm), Inn.diam.(mm) ( . O ) ?  
Inn.diam.(mm) ( . O ) ?  
Give materiaielement number (l)? 

Select [Stop=O, Beam=i, Disk=2) ( O ) ?  

Element nr.: 2 
Length(mm1, Out.diam.(mm), Inn.diam.(mm) (500.)?  
Out.diam.(mmf, Inn.diam.(mm) ( S O . ) ?  
Inn.diam.(mm) ( . O ) ?  
Give materialelement number ( 2 ) ?  

- GD 

- <cr> 

- SH 

- <cr > 

1 - 

- 500 
- 50 
- .o 
- 2 

1 - 

- 500 
- 50 
- .o 
2 - 
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$$$ 

$$$ 

In het menu waarin de geometrie van een as wordt vastgelegd bestaat ook de 
mogelijkheid om een schijf-element aan de as toe te voegen ( = 2 ) .  

Select (Stop=O, Beam=ll Disk=2) ( O ) ?  
Nodenumber (l)? 
Massa(kg), J-ax(kgmm21, J-rad(kgmm2) (.O)? 
J-ax(kgmm21, J-rad(kgmm2) ( . o ) ?  
J-rad(kgmm2) ( . O ) ?  

- 2 
- 2 
- 10 
- 1500 
- 7 50 

$$$ 
Als alle as-elementen en schijf-elementen (van een as) zijn ingevoerd ligt 
de geometrie van de as vast. Vervolgens moet het toerental van de as worden 
ingevoerd. 
$$$ 

Select (Stop=O, Beam=l, Disk=2) ( O ) ?  
Rotating speed of shaft (Hz) (.O)? 

$$$ 
Vervolgens worden de lineaire-elementen opgenomen in de geometrie. 
$$$ 

GEO~ETRY-DEFINIT~O~ 
ENTER COMMAND: 

GEOMETRY-~EFINITION,LINE~R-~~E~~NT 
ENTER COMNAND: 

GM - GLOBAL-NENU 
CR - CREATE 
DE - DELETE 
CH - CHANGE 
IN - INFORM 

GEO~ETRY-DEFINITION,LINEAR-E~E~~ENT 
ENTER C O M ~ N ~ ~  

Defined linear elements(Short summary) 

El .nr. 
1 

Description 
LAGER 

Give number of geometry element (O)? 
Give shaftnumber of first shaft (l)? 
Nodenumber (l)? 
Give shaftnumber (Rigid base = O )  ( O ) ?  

- <cr > 
- 15 

- LI 

- <cr > 

- 1 
1 - 
1 - - O 

$$$ 
De waarde van de parameterset moet nu worden ingevoerd. In dit geval is er 
maar een parameter van toepassing, namelijk (x,yf=[1.5,-). 
$$$ 
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TEMPERATUUR in K 
Parameter value (.O)? 

Datapoint number:l par.l:l.5 
Stif.matrix 

Y z 
20. .o 

.o 1 2 5 .  

Defined linear elements(Short summary) 

El.nr. Description 
1 LAGER 

Give number of geometry element ( O ) ?  
Give shaftnumber of first shaft (l)? 
Nodenumber ( 1 1 ? 
Give shaftnumber (Rigid base = O) ( O ) ?  

~EMPER~TUUR in K 
Parameter value (l.5)? 

A 1 5  

3 
- O 
- 

- 1 . 5  

Datapoint number:l par.i:1.5 
Stif.matrix 

Y z 
20. .o 

.o 125. 

Defined linear elements(Short summary) 
El.nr. Description 

1 LAGER 

$$$ 
Alle lineaire elementen zijn geplaatst in de geometrie. 
Op dit moment is het volledige model ingevoerd en kan PRODES worden 
verlaten. Voordat PRODES wordt verlaten is het verstandig om het ingevoerde 
model t e  controleren en op te slaan in een file. Hiervoor moet 
teruggesprongen worden naar het hoofdniveau waar vervolgens met het 
commando: SAVE het hele model kan worden opgeslagen. Het inlezen van de 
mvdefqegeve~s in LIMSET gaat automatisch op het moment dat nu wordt gekozen 
voor LIMSET. A l s  het werken met PROLIM wordt onderbroken (dus na een dubbel 
QUIT-commando) kan het model alleen worden ingelezen via een file. Een 
dergelijke file kan zowel in het PRODES- als het LINSET-gedeelte worden 
ingelezen (met het RESTORE-commando). 
$$$ 
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In deze bijlage is een voorbeeld opgenomen van een berekening zoals 
deze kan worden uitgevoerd met het subprogramma LIMSET. De modefgegevens die 
hier gebruikt worden zijn afkomstig uit het voorbeeld van bijlage 3 . 2 .  Er 
wordt een stabiliteitsberekening uitgevoerd waarbij de hoeksnelheid van de 
rotoras wordt gevarieerd. De afspraken die gelden voor het weergeven van het 
voorbeeld in deze bijlage zijn identiek aan die van bijlage 3 . 2 .  

* PROLIM 
DO YOU WANT TO USE PRODES (=PI 

LIMSET (=LI 
QUIT (=Q) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* * 
* LL 
* LL 
* LL 
* LL 
LL 

* LL 
* LL 
* LL 
* LLLLLLLL 
* LLLLLLLL * 

1111 ~ e 4 M  MMMMM 
I1 ~~  MMM 
I1 Me4 MM MM MM 
I1 MM ~~ MM 
I1 MM Mbí MM 
I1 MM MM 
I1 MM MM 
I1 MM MM 
I1 MM rn 
1111 ~~~~ ~ 

ssssssss 
s s s s s s s s s 

ssss 
ssss 

sssssss 
sssssss 

ssss 
ssss 

sssssssss 
scssssss 

EEEEEEEE 
EEEEEEEE 
EE 
EE 
E E E E E E E 
E E E E E E E 
EE 
EE 
EEEEEEEE 
EEEEEEEE 

TTTTTTTTTT 
TTTTTTTTTT 

TT 
TT 
TT 
TT 
TT 
TT 
TT 
TTTT 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

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

PROGRAM~A VOOR HET BEREKENEN VAN STATISCHE EVEN~ICHTSsTANDEN 

AL~MEDE DE 
ZOALS DEZE 

PERIODIEKE OPLOSSINGEN EN 
QUASI PERIODIEKE OPLOSSINGEN 

STABILITEIT VAN DEZE OPLOSSINGEN 
KUNNEN VOORKOMEN IN 
STELSELS NIET LINEAIRE GEWONE DIFFERENTIAAL VERGELIJK IN GE^ 

VAN DE TWEEDE ORDE 

VERDERE INFORMATIE BIJ MARC CROOIJMANS 

ENTER C O ~ A N D  : 

GM - 
SD - 
CA - 
EX - 
RS - 
R -  
s -  
PR - 
Q -  

GLOB~L-e4ENU 
SYSTEM-DEFINITION 
CALCULATION 
EXECUTE 
RESULTS 
RESTOREFILE 
SAVEFILE 
PROGRAM-FI LES 
QUIT 



BIJLAGE 3.3 -B2- 
~~ ~ 

$$$ 
Allereerst moet de gebruiker een keuze maken uit het getoonde hoofdmenu. 
Hieronder is in het kort de betekenis van de geboden mogelijkheden 
gegeven. 
GM - 

CA - 
CD - 

EX - 

RS - 

R -  

S -  

PR - 
Q -  
$$$ 

geeft lijst met bijzondere karakters (net als in PRODES). 
voor PROLIM is deze optie niet meer van toepassing. 
de voorbereiding (dit bestaat uit het invoeren van gegevens die 
betrekking hebben op de berekening) van een berekening vindt hier 
plaats. Ook het verwijderen van een "voorbereide berekening" moet hier 
gebeuren. 
nadat in het CA-menu een berekening (of meerdere) is voorbereid kan 
hier een berekening worden opgestart. 
de resultaten van een berekening kunnen hier worden zichtbaar gemaakt 
of verwijderd. De resultaten kunnen in grafische- en/of tabelvorm 
worden getoond. 
de gehele database kan worden opgeslagen in een file (zie " S " ) .  Met 
dit commando kan deze file worden ingelezen en de database worden 
gevuld (net als in PRODESI. 
alle gegevens uit de database die door LIMSET (of PRODES) is 
aangemaakt kunnen met dit commando worden opgeslagen in een file (net 
als in PRODES). 
zie PRODEC-gedeelte. 
stop het LIMSET-gedeelte. 

Allereerst worden de modelgegevens afkomstig uit het PRODES-gedeelte 
ingelezen. Dit gebeurt met het commando: R. 
$$$ 

ENTER COMMAND: 
filename(PROLIM.MD)? 

- R 
EX. MD 

926 integer-words restored from file EX.MD 
$$$ 
Het model is nu ingelezen en er kan een berekening worden voorbereid. 
$$$ 
ENTER COMMAND: CA CR 

O : Creation of calculation is ready 
1 : Equilibrium calculation 
2 : Stability calculation 
3 : Transition matrix 
4 : Time integration 

$$$ 
Er wordt begonnen met een evenwichtsberekening (=I). 
i$$ 
Give 

$$$ 
Geef 
$$$ 
Give 

number for kind of calculation ( O ) ?  

de evenwichtsberekening een naam. 

label of calculation ( ) ?  EXAMPL 



BIJLAGE 3.3 -B3- 

$$$ 
Vervolgens worden er wat specifieke berekeningsgegevens ingevoerd (voor 
nadere informatie wordt verwezen naar het verslag van Peter van Hooystraten 
(juni 1987)). 
$$$ 
Startpoint: Regular=l, Singular=:, (l)? - <cr) 
Startpoint: Same order=l, lower order=2 (I)? - <cr> 
Startpoint: Manual input=l, From data base=2 (I)? - <cr> 

$$$ 
Vervolgens kan er informatie worden opgevraagd over het model dat berekend 
gaat worden. 
$$$ 

O : Ready 
1 : Material element 
2 : General linear element 
3 : General nonlinear element 
4 : Shaft 
5 : Linear element in geometry 
6 : Nonlinear element in geometry 
7 : Retained coordinates 
Give number of item for information ( O ) ?  I <cr) 

$$$ 
Hierna moet de gebruiker een van de ontwerpvariabelen die voorkomen in het 
model opgeven voor een uit te voeren gevoeligheidsanalyse. In d i t  geval is 
de hoeksnelheid van de as als varierende ontwerpvariabele gekozen. 
$$$ 

i : Material element 
2 : Disk element 
3 : Beam element 
4 : Linear element 
5 : Non linear element 
6 : Rotorspeed 
7 : Ready 
Give number of item which must be varied ( 7 ) ?  - 6 

~ i v e  shaftnumber (I)? - <cr> 

Give identification design-variable(max.8 characters) (ROTORSPEED-[HZ])? 
- <cr> 

I : Material element 
2 : Disk element 
3 : Beam element 
4 : Linear element 
5 : Non linear element 
6 : Rotorspeed 
7 : Ready 
Give number of item which must be varied ( 7 ) ?  
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$$$ 
Vervolgens moeten er weer een aantal specifieke berekeningsgegevens worden 
ingevoerd. 
$$$ 
Nax. value for design variables ( . O ) ?  
Give dimension of equilibrium (O)? 
START POINT OF EQUILIBRIUM 
Total number of values to be given is 12 

1250 
- <cr> 

Item number 1 
Give item value 
Item number 2 

Give item value 
Item number 3 

Give item value 
Item number 4 

Give item value 
Item number 5 

Give item value 
Item number 6 

Give item value 
Item number 7 

Give item value 
Item number 8 

Give item value 
Item number 9 

Give item value 

( . O ) ?  

( . O ) ?  

( . O ) ?  

f . O ) ?  

( . O ) ?  

( . O ) ?  

( . O ) ?  

( . O ) ?  

( . O ) ?  
Item number 10 

Item number 1 1  
Item number 12 

Give item value ( . O ) ?  

Give item value ( . O ) ?  

Give item value ( . O ) ?  

Give direction of design-variable (positiv or negativ) ( . O ) ?  
Stepsize criteria in BCM algasitm 
Fixed stepsize (y)? 

<cr> 

- <cr > 

- <cr > 

- <cr > 

- <cr > 

<cr > 

(CT> 

- <er > 

<cr) 

$$$ 

$$$ 

Vervolgens wordt opgegeven met hoeveel het toerental per stap verhoogd moet 
werden en hoeieel stappen er berekend moet warden. 

Give initial stepsize (.O)? - 15 

STOP CRITERIA AFTER EACH CALCULATION STEP 
Convergence criterium parameter eps ( . l E - 8 ) ?  
Max. iterations in one step (50)? 

STOP CRITERIA OF ENTIRE CALCULATION 
Max. value for design variables (.O)? 
Max. number of steps ( l o ) ?  

- 1250 
- <cr > 
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$$$ 
Hierna zijn alle gegevens die nodig zijn voor een evenwichtsberekening 
ingevoerd en kan een berekening worden opgestart. 
$$$ 
O : Creation of calculation is ready 
1 : Equilibrium calculation 
2 : Stability calculation 
3 : Transition matrix 
4 : Time integration 
Give number for kind of calculation ( O ) ?  

CALCULATION 
ENTER COMMAND: 

<cr) 

1 EX Y 

$$$ 

$$$ 

Op dit moment is de berekening opgestart. Op het moment dat "ENTER COMMAND" 
op het scherm verschijnt is de berekening gereed. 

RS ENTER CO~MAND : 
ENTER COMMAND: - <cr> 

RESULTS 
GM - GLOBAL-MENU 
I - INFORM 
PL - PLOT 
DE - DELETE 
PR - PRINT 

RESULTS 
ENTER CO~MAND : 
SUMMARY OF OBTAINED RESULTS 

EXAMPL 

Give a directory name O? 

CALCULATION EXAMPL 
Number of equilibrium calculations made are 10 
Design variable with name ROTORSPE is varied 
First value 15. Last value 150. 

DISCRETISATION DATA 
Dimension of equilibrium is O 

$$$ 

$$$ 
Er kunnen weer modelgegevens worden opgevraagd. 

- I 

EXAMPL 

O : Ready 
1 : Material element 
2 : General linear element 
3 : General nonlinear element 
4 : Shaft 
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5 : Linear element in geometry 
6 : Nonlinear element in geometry 
7 : Retained coordinates 
Give number of item for information ( O ) ?  

$$$ 

$$$ 

1 : On stability calculations 
2 : On bifurcation data 
3 : On forced response calculation 
4 : On time integration 
Further information ( O ) ?  

En over de resultaten van de berekening. 

O : NO 

$$$ 
Er wordt weer teruggesprongen naar het hoofdmenu waar vervolgens een 
stabiliteitsberekening gaat worden opgestart. 
$$$ 

RESULTS 
ENTER COMMAND: 

O : Creation of calculation is ready 
1 : Equilibrium calculation 
2 : Stability calculation 
3 : Transition matrix 
4 : Time integration 
Give number for kind of calculation ( O ) ?  

SUPNARY OF OBTAINED RESULTS 

Give label of calculation o? 
EXAMPL 

RANGE OF EQUILI~R~UM POSITIONS 
Give start value of range ( I ) ?  
Give last value of range (IO)? 

1 : start with QR-algorithm 
2 : vturt  vith eigenvalues and forma from data base 
3 : start with eigenvalues and forms given manually 
Choose between following options ( I ) ?  

ALL EIGENVALUES CAN BE CHOSEN 
O : Change start conditions 
1 : All eigenvalues must be calculated 
2 : A range of eigenvalues 
3 : Some particular eigenvalues 
Choose how to indicate eigenvalues ( I ) ?  

Number of eigenvalues [24)? 
Start number of range ( I ) ?  

<cr > 

- <cr > 

j CA CR 

- 2 

EXAHPL 

<cr > 
tcr > - 

- 1 

- 2 

- 3 
- <cr> 

STOP CRITERIA AFTER EACH CALCULATION STEP 
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Max. iterations in one step (50)? 
Convergence criterium parameter eps (.1E-8)? 

$$$ 
Na het invoeren van deze gegevens is de voorbereiding voor een 
stabiliteitsberekening gereed en kan de berekening worden opgestart. 
$$$ 

O : Creation of calculation is ready 
1 : Equilibrium calculation 
2 : Stability calculation 
3 : Transition matrix 
4 : Time integration 
Give number for kind of calculation ( O ) ?  

CALCULATION 
ENTER COMMAND: 

- <CK > 

1 EX Y 

ENTER COMMAND: 

$$$ 
De berekening is klaar en de resultaten van de berekening kunnen worden 
opgevraagd via het RS-commando. Dit wordt hier niet verder toegelicht omdat 
het in veel gevallen voor zich zelf spreekt, maar ook er zijn geen 
wijzigingen aangebracht ten opzicht van het originele LIMSET-programma. EK 
moet wel rekening worden gehouden met het feit dat nog niet alle 
mogelijkheden zijn aangesloten op dit moment (juli 1 9 8 7 ) .  
$$$ 
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In deze bijlage is alle informatie verzameld die betrekking heeft op 
het voorbeeld dat behandeld is in paragraaf 4.2 (analytische verificatie). 
De inhoud van deze bijlage is verdeeld in drie delen. In het eerste gedeelte 
wordt nader ingegaan op de analytische berekeningen (pagina B1 tot B3), in 
het tweede gedeelte wordt de PROLIM-berekening toegelicht (pagina B3 tot 
B6), ten slotte zijn de resultaten van de berekeningen opgenomen (pagina 87 
tot B8). 

ANALYTISCH GEDEELTE 

Vergelijkingen: 

In het artikel van Yu Haomin [5} zijn de volgende vergelijkingen 
afgeleid waarmee de eigenwaarden kunnen worden berekend. De symbolen die in 
deze vergelijkingen worden gebruikt zijn opgenomen in de symbolenlijst op 

pagina B9 van deze bijlage. 
Voor het imaginaire deel van de eigenwaarden kan de volgende 

uitdrukking worden gevonden i 

2 2 2  
n n _ g ) E I  1 

P-/(DZ+(l+ 4 
(n=lr2,..) l2 2 2 2  n_e 

IP4Eoln] = 2 2 2  
l2 (1  + -  9 )  

(B1.1) 

1" 

En voor het reële deel wordt gevonden 

(B1 .2) 

De situatie waarin de rotorsnelheid gelijk aan nul is komt overeen met 
de situatie van een transversaal trillende rechte balk. Voor deze situatie 
is in dictaat: "Dynamisch gedrag van constructies" [6] een vergelijking 
afgeleid waarmee de imaginaire delen van de eigenwaarden kunnen worden 
berekend. 
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Voor de afleiding van deze vergelijking zijn de volgende veronderstellingen 
gedaan : 

- hypothese van bernoulli, 
- balk is aan beide uiteinden scharnierend opgelegd, 
- er is geen externe demping aanwezig, 
- wet van Hooke: a=Ee (er is geen interne demping aanwezig), 
- de invloed van rotatietraagheidseffecten is verwaarloosd (de 

transversaal trillende balk is voldoende slank), 
- de balk draait niet om zijn lengte-as(Q=û). 

De vergelijking luidt (voor de gebruikte symbolen zie pagina €39) 

IMErrk’J = ikl2 n2 J(-.l; (k=1,2,3..) (€31 - 3 )  l2 P 

Waarbij de symmetrische trillingsvormen overeenkomen met de oneven waarden 
voor k, terwijl voor even k-waarden de ~ n t i ~ ~ m m e ~ r i s c ~ ~  trillingsvormen 
worden weergegeven. 

Vergelijking (B1.l) kaai worden omgeschreven in vergelijking (B1.3) 
door de rotorsnelheid gelijk aan nul te nemen en de traagheidseffecten te 
verwaarlozen. Hieronder is deze afleiding uitgewerkt. 

2 2 2  - 
l2 2 2 2  

(I+-) 
(n=I,S,..) 

1” 

et de laatste veronderstelling (Q=O) levert dit de u i ~ ~ ~ u k k i ~ g  

I I 

2 2 2  d(i+Q+ 1 4 1 ’  
l 

2 2 2  
(I+%) 

(BI.?) 

(n=l,2,..) 
1‘ 
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Ofwel : 

(B1.4) 

1' 

2 
# e t  de een na laatste veronderstelling (fl =O) wordt (B1.4) 

IM[un] = (k=1,2,3..) (BI . 5 )  

Vergelijking (B1.5) komt overeen met vergelijking (B1.3) afkomstig uit het 
genoemde dictaat. 

(81.1) en (B1.2). De invoergegevens die gebruikt zijn voor de berekeningen 
zijn hieronder opgenomen. 

De analytische berekeningen uit paragraaf 4 . 2  zijn uitgevoerd met 

Invoergegevens: 
Gebruikte grootheden en numerieke waarden: 

- 1 =lengte rotoras 1 .270[m] 
- R =rotorsnelheid <O.O, (200*2*r) >[rad/s] 
- E =Elasticiteitsmodulus 21 .0E~0[~~m2] 
- Ixx =oppervlaktetraagheidsm~m~n~ 

4 } IXX = 5.23E-6Cm ] 
64 

- m massa per lengte-eenheid van de rotoras 

p=63.24[kg/m] 7 
* 2  

t2 BD 

Q =.?8~4[kg/m 1 3 iJ * = --4--- 

J 
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- fl =massa traagheidstraal 

* 
m = massa schijf 

D =101.6E-3[m] 

2 @ 4.413E-4 

g = massa per 

Het ingevoerde model is een zeer eenvoudig rotorsysteem dat bestaat 
uit een ronddraaiende as die aan beide uiteinden is ondersteund. Hieronder 
worden de ~nv~ergegevens met betrekking tot de as en de ondersteuningen 
weergegeven. 

as : 

lengte 
diameter =101.6[mmf 
materiaal =staal: E =.21E6[N/mm 3, 

= 1 270 [ mm] 

2 
Q =.78E-5[kg/mm 3 
V =. 3 [ - 3  

=IE-’l[s] 

aantal as-elementen: 10 

(opm. de waarde van V (=visceuse dempingscoëfficiënt) is een maat voor de 
interne demping, deze wordt in overeenstemming met een van de 
Veronderstellingen klein genomen.) 

ia 

Ondersteuning as: 

Volgens een van de veronderstellingen is de ronddraaiende as scharnierend 
opgelegd. Dit is gemodelleerd door aan beide uiteinden van de as een veer te 
plaatsen met een zeer grote veerstijfheid. 
In PROLIM is dit ingevoerd door het plaatsen van een lineair-element tussen 
de as en de “vaste wereld”. De stijfheidsmatrix van dit element luidt: 
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(opm. de veerstijfheden K 

as gekozen.) 
en Kzz YY zijn veel groter dan de stijfheid van de 

Hieronder zijn de invoergegevens zoals deze op het scherm verschijnen 
weergegeven. 

*****Material element number 1 
Elasticity modulus .21E6 Mlmm2 
Mass per volume .78E-5 Kg/mm3 
Poisson ratio . 3  

Viscos damping coef. .o 
Hyst. darnping coef. .o 

*****Material element number 2 
Elasticity modulus .ZIE6 N/mm2 
Mass per volume .78E-5 Kg/m1~3 
Poisson ratio . 3  

Viscos damping coef. . IE-6 
Hyst. damping coe€. .o 

****INFO~~T~ON ABOUT SHAFT 1 
number of beamelements 10 

number of diskelements O 

number of nodal points I1 
rotational speed 10 

shaft length 1270. 
maximum diameter 101.6 
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Information of beamelements 
nr. lenyth(mm) out.diam.(mm) inn.diam.(mm) mat.nr. 
1 127. 101.6 .o 2 
2 127. 101.6 .o 2 
3 127. 101.6 .o 2 
4 127. 101.6 .o 2 
5 123. 101.6 .o 2 
6 127. 201 .6 .o 2 

.o 2 
8 127. 1101.6 .o 2 
9 127. 101.6 .o 2 
10 127. 101.6 .O 2 

7 127. 101.6 

*****Geometry element nr.: 1 
connected with shaft nr.1, node 1 

and with rigid base 
defined with user element nr.1 

Stif.matrix 
Y z 
. IE11 .o 

.o .1Ell 

*****Geometry element nr.: 2 
connected with shaft nr.1, node I 1  

and with rigid base 
defined with user element nr.1 

stie-rnatrix 
Y 2 

* IE1 1 .o 
.o . IE1 1 
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RESULTATEN 
Hieronder zijn de resultaten die horen bij de figuren die zijn opgenomen in 
paragraaf 4.2 weergegeven. 

IMAGINAIRE DELEN ~ I ~ ~ N ~ A A R D E N N R .  1 EN 2 

eigen- 
waarde 
nr. 

1 

2 

805.1 

804.9 

805.1 

804. 9 

r( 

50 

803.9 

803.7 

806.4 

806.1 

21 

200 

800.2 

800 -0 

810.1 

809.8 

soort 
resultaat 

anal y t iscl 

PROLIM 

anal yti s cl 

PROLIM 

REELE DELEN E ~ ~ ~ N W A ~ R ~ E ~ N R .  1 EN 2 
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Hieronder z i j n  de resultaten van de berekening met PROLIH opgenomen voor 
verschillende rotorfrequenties (imaginaire- en reële delen van de 
eigenwaarden). 

ROTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * * * * * * * X * X * * * * * *  

EIGENVALUE REAL EIGENVALUE IIVIAG. EIGENVALUE REAL EIGENVALUE IMAG. 
ROT. 
FREQ . 
[Hzl EIGENV.NR=I 

O -.O323563 
25 -.O388895 
50 -.O449842 
75 -.O512822 

100 -.O575788 
125 -.O638754 
150 -.O701719 
175 -.O764684 
200 -.O827648 
225 -.O890611 

EIGENVALUE REAL 
ROT. 
FREQ . 
ml 

O -.!i12329 
25 -.535858 
50 -.561827 
75 -.586577 

100 -.611327 
125 -.636076 
150 -.660825 
175 -.685574 
200 -.710323 
225 -.735071 

804.887 
804.27 1 
803.653 
803.037 
802.421 
801.805 
801.19 
800.575 
799.961 
799.348 

EIGENV.NR=2 
- .O324803 804.889 
- -0257929 805.506 

- . O1 35021 806.743 
-.O0720545 (307.362 
-.O00908865 807.983 

.O116841 809.223 

. O1 79805 809.844 

.O242768 810.466 

-.O198001 806. i24 

. O05 3 8 7 67 808.602 

EIGEN~ALUE IMAG 

EIGENV.NR=3 
3201 .O4 
3198.6 
3196.16 
3193.72 
3191 -28 
3188.85 
3186.42 
3183.99 
3181.56 
3179.14 

EIGENVALUE REAL E~GENVAL~E IWAG 

-. 5 12346 
-. 488954 
-. 462828 
-. 438079 
-.413329 
-. 3885% 
-. 36383 

-. 339082 
-. 3 14333 
-. 289585 

€IGENVA~UE REAL EIG€NVAL~E IMAG. EIGENVALUE REAL 
ROT 
FREQ . 
[Hz] FhGENV*NR=5 

O -2,54632 7136.37 
25 -2.60157 7130.98 
50 -2.65459 7125.6 
75 -2.70872 7120.22 
100 -2.76284 7114.84 
125 -2.81697 7 109.47 
150 -2.87109 7104.11 
175 -2.92521 7098.74 
200 -2.97934 7093.38 
225 -3.03346 7088 .O3 

EIGENV.NR=4 
3201 .O4 
3203.48 
3205.93 
3208.37 
3210.81 
3213.27 
3215.72 
3218.18 
3220.63 
3223 .O9 

EIGENV. 
-2.54631 
-2.49102 
-2.43809 
-2.38397 
-2.32984 
-2.27572 
-2.221 6 
-2.16747 
-2.11335 
-2.05 923 

EIGENVALU~ IWAG 

NR=6 
7136.37 
7141.76 
7147.16 
7152.56 
7157.96 
7163.37 
7168.78 
7174.2 
7179.62 
7185.04 

(opm. de complex geconjugeerden eigenwaasden zijn hier niet opgeschreven.) 
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CYNBOLENLIJCT 

vH 
n a 

f j  

1 
8 

Q 

V 

E 

:visceuse dempingscoëfficient 
:eigenwaardenr. n 
:massatraagheidstraal in [m] 
:lengte van de as in [m] 
:hoeksnelheid van de as in [rad/s] 
:massa per lengte-eenheid in [kg/m] 
:equatoriaal traagheidsmoment in [m ] 

:massadichtheid in [kgfaii f 
:constante van Poisson 
:elasticiteitsmodulus 

4 
3 

:stijfheidsmatrix 
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In deze bijlage is alle informatie opgenomen die betrekking heeft op 
het voorbeeld uit paragraaf 4 . 3  (Nelson-rotor). De inhoud van deze bijlage 
is verdeeld in twee delen. In het eerste deel zijn de invoergegevens van het 
model opgenomen (pagina 81 tot 32). In het tweede deel kunnen de resultaten 
van de berekeningen worden teruggevonden (pagina B3 tot Blo). 

INVOERGEGEVENS 

De gegevens die zijn ingevoerd in PROLIW zijn hieronder weergegeven in 
de vorm zoals deze op het scherm zichtbaar gemaakt kan worden. 

as : 
* * * * ~ N ~ O ~ ~ T I O ~  ABOUT SHAFT 1 

number of beamelements 5 

number of diskelements O 

number of nodal points 6 
rotational speed 10. 

shaft length 1270. 
maximum diameter 101.6 

Information of beamelements 
nr. length(mm1 out.diam. (mm) inn.diam. (mm) mat.nr. 

1 250. 101 - 6  .o 2 
2 250. 101.6 .o 2 
3 250. 101.6 .o 2 
4 250. 101.6 .o 2 
5 270. 101.6 .O 2 

materiaal: 
*****Material element number 2 

Elasticity modulus 
Mass per volume 
Poisson ratio 
Viscos damping coef. 
Hyst. damping coef. 

.21E6 Mlmm2 
.78E-5 Mg/m~13 

. 3  

.O002 

.o 



BIJLAGE 4.2 

lagermodel A 

-B2- 

lagermodel B 

gedefinieerde "lineaire-elementen": 

*****Elementnumber 

stif.matrix 
Y 

17500 
.o 

1 

z 
.o 

17500 

*****Elementnumber 

Stif.matrix 

Damp.matrix 

in de qeometrie opgenomen "PineaiTe-elementen': 

*****Geometry element nr.: 1 
connected with shadt nr.lt 

node 1 
and with rigid base 
deEined with user element nr.1 

*****Geometry element nr.: 2 
connected with shaft nr.1, 

node 6 
and with rigid base 
defined with user element nr.1 

Y 

17500. 
.o 

Y 

1.75 
.o 

2 

2 

.o 
17500. 

Z 

.o 
1.75 

****Geometry element nr.: 1 
connected with shaft nr.lt 

node 1 
and with rigid base 
defined with user element ns.2 

****Geometry element nr.: 2 
connected with shaft nr.1, 

node 6 
and with rigid base 
defined with user element nr.2 
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RESULTATEN 

Lagermodel A: 

Voor twee rotorfrequenties zijn de eigenwaarden van het rotorsysteem 
berekend. De resultaten van deze berekeningen zijn in onderstaande tabellen 
opgenomen (ree1 deel en imaginair deel van de eigenwaarden). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* * 
* RESULT§ OF * 
* COMPLEX E I ~ ~ N V ~ L U E  CALCULATION * 
* * 
* PROBLEM: ~ E L ~ O N - R O ~ O R  I O  [EZ] * 
* * 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

REAL AXIS I ~ G I ~ ~ R ~  AXIS Nr. Re. Part Im. Part Log -Dec. 

-9.42225 
-9.42225 
-11.9833 
-1 i. 9833 
-9 - 41 156 
-9.41 156 
-8.48806 
-8.48806 
-330.44 
-330.44 
-312.789 
-312.789 
-2473.36 
-2473.36 

523.791 
-523.791 
524.055 
-524.055 
1099 38 

-1099.38 
1099.5 

-1099.5 
2235.37 

-2235.37 
2237.82 

-2237.82 
4492.36 

-4492.36 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
29 
30 

-9.4222 
-9.4222 
-1 1.983 
-11.983 
-9.4116 
-9.41 16 
-8,488 1 
-8.488 1 
-330.44 
-330.44 
-312.79 
-312.79 
-2473.4 
-2473.4 

52%. 79 
-523.79 
524.06 
-524.06 
1099 e 4 

-1099.4 
1099.5 

-1099.5 
2235.4 

-2235.4 
2237.8 
-2237.8 
4492.4 

-4492.4 

. 1 1 303 

.11303 

.14367 
,14367 

-053789 
.O53789 
.O48506 
.O48506 
.928% 
.9288 

.i37823 

.87823 
3.4593 
3.4593 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* * 
* * RESULTS OF 

COMPLEX EIGENVALUE CALCULATION * 
* * 

NELSON-ROTOR 100 [Hz] * 
* * 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

* 

* PROBLEW : 

REAL AXIS 

2.12895 
2.12895 
-23.2653 
-23.2653 
-13.1404 
-13.1404 
-4 .O0661 
-4.00661 
-409.763 
-409.763 
-233.353 
-233.353 
-2767.63 
-2767.63 
-2114.12 
-21 14.12 

I ~ G I ~ A R Y  AXIS Nr. Re.Part 

523.785 
-523.785 
526.401 
-526.401 

1099.3 
-1099.3 
1100.57 

- 1 100.5 7 
2225 * 93 

-2225.93 
2250.42 

-2250.42 
4478.92 
-4478.92 
4535.12 

-4535.12 

1 
2 
9 

10 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
29 
30 
31 

32 

2.1289 
2.1289 
-23.265 
-23.265 
-13.14 
-13.14 
-4 .O066 
-4.0066 
-409.76 
-409.76 
-233.35 
-233.35 
-2767.6 
-2767.6 
-2114.1 
-2114.1 

Im. Part 

523.78 
-523.78 
526.4 
-526 4 
1099.3 

-1099.3 
1100.6 

-1100.6 
2225.9 
-2225.9 
2250.4 
-2250.4 
4478.9 
-4478.9 
4535.1 
-4535.1 

Log. Dec. 

- -025538 
- .O25538 

-2777 
* 2777 

.O75106 
-075106 
.O22874 
. 022874 
1.1566 
1.1566 
.65 152 
.65 152 
3.8825 
3. 8825 
2.929 
2.929 
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Vervolgens zijn de resultaten van de gevoeligheidsanalyse opgenomen in een 
tabel. Hieronder zijn de reële delen van de eerste vier eigenwaarden (zonder 
de complex geconjungeerde vormen) VOOK verschillende rotorfrequenties 
verzameld. 

ROTOR- 
SPEED 

ml 

10. 
25 
40. 
55. 
70. 
85. 

100. 

115. 
130. 
145. 
160. 
175. 
190. 
205. 
220. 

EIGENV.NR=l 
-9.42225 
-7.49567 
-5.56668 
-3.63749 
-1.71036 
.212521 
2.12895 
4.03677 
5.93389 
7 o 81 822 

-pl. 9.68778 
11.5406 
13.3749 
15.1887 
76.9805 

EIGENVALUE REAL 

EIGENV.MR=3 
-11.9833 
- 13.8955 
-15.7978 
- 17.6881 
-1 9.5642 
-2 'l. 4239 
-23.2653 
-25.0863 
-25.885 i 
-28.6597 
-30.4084 
-32.1295 
-33.8213 
-35.4825 
-37.1116 

EIGENV.NR=5 
-9.41 I56 
- 10.0832 
-10.7357 
-1 1.3684 
-71,9805 
-12.5713 
-13.1404 
-13.6873 
-14.2116 
-14.71 33 
-15.1921 
-15.548 
-16.0811 
-16.4913 
-16.8791 

EIGENV.NR=7 
-8.48806 
-7.77578 
-7 -04793 
-6.30573 
-5.5505 1 
-4.78367 
-4 .O0661 
-3.2209 
-2.42808 
-1.62971 
- .827442 

- .O228672 
.7823'?6 
1.58667 
2.38842 

Hieronder staan de tabellen met de imaginaire delen van de eigenwaarden. 

ROTOR- 
SPEED 
6321 

10. 
25. 
40. 
55. 
70. 

EIGEW.NR=l 
523.791 
523.656 
523.574 
523.547 
523.573 

EIGENV.NR=3 
524.055 
524 a 31 6 
524.629 
524.995 
525.413 

EIGENV.NR=5 
1099.38 
1099.32 
1099 I 28 
1099.26 
1099 - 26 

EIGENV.NR=7 
1099.5 
1099.61 
1099.75 
1099.91 
1100.1 
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85 o 

100. 
115. 
130. 
145. 
160. 
175. 
190. 
205. 
220. 

523.652 
523.785 
523.97 
524.207 
524.496 
524.834 
525.223 
525.66 

526.144 
526.675 

525.882 
526.401 
526.969 
527.586 
528.249 
52%. 958 
529.711 
530.508 
531 -345 
532.223 

1099.27 
1099.3 

1099.34 
1099.4 

1099.46 
1099.54 
1099.62 
1099.72 
1099.82 
1099.92 

1100.32 
1100.57 
1100.84 
1101.14 
1101.47 
1101.83 
1102.22 
1102.64 
1103.09 
1103.57 

Be onderstaande figuur is afkomstig uit Nelson [2] en is vergelijkbaar 
met figuur 4.5 uit paragraaf 4.3.5 mits rekening wordt gehouden met een 
omrekeningsfaktor. De waarden langs de verticale as van figuur 4.5 moeten 
met (60/2n) vermenigvuldigd worden en de waarden langs de horizontale as met 
(60) 

Figuur B4.1 NELSON-resultaat lagermodel A 
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Lagermodel B: 

De resultaten van de berekeningen met lagermodel B worden in dezelfde 
volgorde gepresenteerd als lagermodel A. Toelichting op de gepresenteerde 
resultaten is niet opgenomen, daarvoor wordt verwezen naar de presentatie 
van de resultaten van lagermodel A. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* * 
* RESULTS O F  * 
2 CQMPLEX EIGENVALUE C A ~ C U L A ~ S O ~  * 
* * 
* PROBLEM: N E L S O ~ - ~ O T O ~  10 [WZ] * 
* * 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

REA& AXIS 

-17.7657 

-17 .?65? 

-20.334 1 
-2'. 3341 
-65.3388 

-65.3388 

-64.3516 

-64.3516 

-425.353 

-425.353 

-407 -614 

-407.614 

-2564 74 

I ~ G I ~ A R ~  AXIS Nr. 

523. I 

-523.1 

523.191 

-523.191 

1095.99 

-1095.99 

1096.3 

-1096.3 

2220.63 

-2220.63 

2222.99 

-2222.99 

4447.44 

15 

16 

47 

18 

19 

20  

21 

22 

23 

24 

25 

26 

29 

Re. Part 

-17.766 

-17.766 

-20.334 

-20.334 

-65.339 

-65.339 

-64.352 

-64.352 

-425.35 

-425.35 

-407.61 

-407.61 

-2564.7 

3m. Part 

523.1 

-523.1 

523.19 

-523.19 

4096. 

- 1096. 

1096.3 

-1096.3 

2220.6 

-2220.6 

2223. 

-2223. 

4447.4 

Log. Dec. 

.2  1339 

.21339 

.2442 

.2442 

37458 

.37458 

.36882 

.36882 

1.2035 

1.2035 

1.1521 

1.1521 

3.6234 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* * 
* RESULTS OF * 
* COMPLEX EIGENVALUE CALCULATION * 
* * 
* PROBLEW: NELSON-ROTOR 100 [Hz] * 
* * 
*k*****************1********************** 

REAL AXIS IMAGINARY AXIS Nr. ReSPart Im. Part Log. Dec. 

-6.22856 523.871 7 -6.2286 52%. 87 -074704 
-6.22856 -523.87 1 8 -6.2286 -523.87 -074704 
-31.6962 524.759 9 -31.696 524.76 .37951 
-31.6962 -524.759 10 -31.696 -524.76 -3795 1 
-69.4415 1095 * 1 19 -69.442 1095. I .39842 
-69.4415 -1095.1 20 -69.442 - 1095.1 .39842 
-59.6931 1098.33 21 -59.693 1098.3 .34 149 
-59.693 1 
-505 -047 
-505.047 
-327.776 
-327 -776 
-2860.98 
-2860.98 
-2202.88 
-2202.88 

-1098.33 
2211.66 

-221 1.66 
2235.26 

-2235.26 
4434.96 

-4434.96 
4489.56 

-4489.56 

22 
23 
24 
25 
26 
29 
30 
31 
32 

-59.693 
-505.05 
-505.05 
-327.78 
-327.78 
-2861. 
-2861. 
-2202 a 9 
-2202.9 

-1098.3 
2211.7 
-2211.7 
2235.3 

-2235.3 
4435. 

-4435. 
4489.6 
-4489.6 

.34 149 
1.4348 
I .  4348 
-92 136 
.92 136 
4.0533 
4 .O533 
3 .O83 
3 .O83 
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Resultaten gevoeligheidsanalyse: 

ROTOR- 
SPEED 
CHz 3 

10. 
25. 
40. 
55 * 
70. 
85. 
100. 
115. 
130. 
145. 
160. 
115. 
190. 

205. 
220. 

ROTOR- 
SPEED 

CHzl 

IO. 
25. 
40. 
55. 
70. 
85. 
100. 
115. 
130. 

EIGENV.NR=I 
-17.7657 
-15 e 8362 
- 13.9064 
-1 1.9’785 
-10.0548 
-8.1374 
-6.22856 
-4.3304 
-2.44503 
-. 574496 
1.2792 

3.11411 
4.92839 
6.72023 
8.48’792 

EIGENV.NR=I 
523.1 
523.095 
523 e 143 
523.245 
523.4 

523.609 
523.871 
524.184 
524.551 

EIGENVALUE REAL 

EIGENV.NR=3 
-20. 334 1 

-22.2542 
-24.1666 
-26.0691 
-27.9596 
-29.836 
-31.6962 
-33.5383 
-35.3603 
-37.1604 
-38.936% 
-40.6879 
-42.412 
-44.1076 
-45.7734 

EIGENVALUE I~AGINAIR 

EIGENV.NR=5 
-65.3388 
-66 .O633 
-66.7728 
-67.4664 
-68.142% 
-68.8016 
-69.4415 
-70.0622 
-10.6629 
-71.2432 
-71.8027 
-72.34 1 
-72.8581 
-93.3538 
-13.828 

EIG~NV.~R=3 
523.191 
523.322 
523.505 
523.741 
524.03 
524.369 
524.759 
525.198 
525.686 

EIGENV.NR=5 
1095.99 
1095.78 
1095.6 
1095.45 
1095.31 
1095.2 
1095.1 
1095 .O3 
1094.97 

EIGENV.NR=l 
-64.3516 
-63.597 
-62.8317 
-62.0571 
-61 .2748 
-60- 4863 
-59.6931 
-58.8912 
-58 .O999 
-57.303 

-56- 5082 
-55.1172 
-54.931 6 
-54.1531 
-53.3832 

EIGENV.NR=? 
1096.3 
1096.57 
1096.86 
1097.18 
1097.54 
1097.92 
1098.33 
1098.77 
1099.24 


