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Samenvat t inq 

De rechtgeleiding tussen twee lichamen is een verbinding die in veel 
mechanische systemen voorkomt; bijvoorbeeld een uitschuifbare robotarm 
en een trollie die over de arm van een bouwkraan rijdt. Bij simulatie 

van het dynamisch gedrag van zo’n systeem met een computer programma, 
wordt vaak verondersteld dat de door de rechtgeleiding verbonden 

lichamen star zijn. Toenemende eisen aan de nauwkeurigheid van de 

resultaten van de berekeningen eisen dat de deformatie van de lichamen 
meegenomen wordt bij het bepalen van het dynamische gedrag. 
Gedurende de afstudeerperiode is onderzoek verricht aan 

verplaatsingsmodes voor het benaderen van de verplaatsing ten gevolge 
deformatie, van een balk die het geleidende lichaam van een 
rechtgeleiding is. Beschouwd worden modes die op ieder tijdstip een 

sprong in moment en dwarskracht ter plaatse van de verbinding kunnen 

beschrijven. Deze modes zijn naast de positie langs de balkas ook 

afhankelijk van de tijd. Dit heeft tot gevolg dat er beperkingen aan 

de positie en de snelheid van het via de rechtgeleiding met de balk 

verbonden lichaam zijn. Bij gebruik van modes die alleen afhankelijk 

zijn van de positie langs de balk zijn deze beperkingen niet aanwezig. 
Als voorbeeld hiervan worden vijfdegraads polynomen genomen. Voor 

bepaalde problemen geven zij echter een slechte benadering van het 

dynamisch gedrag van de geleidende balk. 
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Gebruikte symbolen 

- n : aantal gegeneraliseerde coordinaten 
- m : aantal constraint vergelijkingen 

- z : nxl kolom met gegeneraliseerde coordinaten - 
- t : tijd [SI 

- aI : rotatietensor die de starre lichaamsrotatie definieerd 

- c : translatievector die de starre lichaamstranslatie -3 

definieerd 

- 2 
- x : positievector in de huidige configuratie 

- u : verplaatsing ten gevolge van deformatie 

- a : kolom met gegeneraliseerde coordinaten die betrekking 

: positievector in de referentie configuratie 
+ 
+ 

- 
hebben op de deformatie 

- 2 
- ö z  : axiaal vector van de scheefsymmetrische tensor Qc.6Q 

+ - w 
- M : massamatrix 
- CJ : kolom met Eulerparameters 
- G : kolom met gegeneraliseerde krachten [NI 

- H : mxn Jacobiaan matrix van de constraint vergelijkingen 
- m : balkmassa i kgl 
- .! : balklengte iml 

- -El i ml 
- .! : lengte balkgedeelte I1 i ml 
- El : dimensieloze coordinaat balkgedeelte I 
- c2 : dimensieloze coordinaat balkgedeelte I1 
- s 

: kolom met verplaatsingsmodes - 
: axiaal vector van de scheefsymmetrische tensor Qc-h  

- 

N 

- 

: lengte balkgedeelte I 

2 

: gegeneraliseerde coordinaat voor de positie van de mof 

langs de balkas 

- Pi : referentiepunt van waaruit s gemeten wordt 
- 

- Pj : materieel punt dat overeenkomt met de mof 

- 2’ : positievector Pj in de referentie configuratie 

- f : benaderde eigenfrequentie 

- f : analytische oplossing eigenfrequentie 

: positievector Pi in de referentie configuratie 
P 

P 

i 

ia 

[Hzl 
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d - E : eenheidsvector die de richting van de geleiding in de 

referentieconfiguratie aangeeft 

- E; : dimensieloze coordinaat langs de balkas 

- p : soortelijke massa van de balk 

- Q : hoekverdraaing als star lichaam 
E kg/m3 I 
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Inle idinq 

Het dynamische gedrag van een mechanisch systeem kan door de 

toegenomen capaciteit van computers reeds in de ontwerpfase 
gesimuleerd worden, zodat dure aanpassingen van prototypes ten gevolge 
van slecht dynamisch gedrag vermeden kunnen worden. Een van de 
programma’s waarmee het dynamisch gedrag gesimuleerd kan worden is 

DADS. 

Het programma DADS benadert verplaatsingen van een lichaam ten 

gevolge van deformatie met een lineaire combinatie van 

verplaatsingsmodes (vervormingsfuncties), die alleen afhankelijk zijn 

van de positie op het lichaam. Omdat op het geleidende lichaam van een 
rechtgeleiding de positie waar de door de rechtgeleiding verbonden 

lichamen krachten op elkaar uitoefenen kan wijzigen, zouden voor een 

optimale beschrijving van de verplaatsing ten gevolge van deformatie 

van het geleidende lichaam steeds andere verplaatsingsmodes gekozen 

moeten worden. Bij de benadering in DADS wordt echter uitgegaan van 
vast e verplaatsingsmodes, de coëf f ic iënt en in de 

bewegingsvergelijkingen die afhankelijk zijn van de modes worden 

slechts eenmaal bepaald, bij aanvang van de berekeningen. 

De opdracht die tot dit rapport geleidt heeft luidde: 

Formuleer de bewegingsvergeli jkingen voor een balk in de 

twee-dimensionaale ruimte met zodanige verplaatsingsmodes dat ergens 

op de balk de tweede en de derde afgeleide van de verplaatsingsmodes 

naar de plaats discontinue zijn (dat wil zeggen discontinuïteit in 

moment en dwarskracht zijn mogelijk). De plaats waar deze 

discontinuïteit optreedt moet kunnen wijzigen. Gebruik dit balkelement 
voor het benaderen van het dynamisch gedrag van vervormbare balken die 

door een rechtgeleiding verbonden zijn. 

Het verloop van de opdracht heeft tot de volgende indeling geleidt. 

In hoofdstuk 2 wordt de af leiding van de bewegingsvergeli jkingen van 
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een mechanisch systeem gegeven, zoals behandeld in Lit. 1. Daarbij 

wordt uitgegaan van de bewegingsvergelijkingen van een vervormbaar 

lichaam. Beperkt wordt tot mechanische systemen die zijn opgebouwd uit 
vervormbare lichamen die onderling verbonden zijn door kinematische 
verb i nd i nge n. 

De afleiding verschilt voor de relatieve en de globale 

beschrijvingswijze van de kinematische verbindingen. In de globale 
beschrijvingswijze worden de posities van de lichamen beschreven ten 

opzichte van de inertiaal ruimte. Bij het afleiden van de 

bewegingsvergel ijkingen wordt geen rekening gehouden met de 

kinematische verbindingen, deze worden afzonderlijk in rekening 

gebracht in de vorm van constraint vergelijkingen. Dit resulteerd in 
een stelsel differentiaal vergelijkingen met algebraïsche voorwaarde 

vergelijkingen. In de relatieve beschrijvingswijze wordt de positie 
van een gekozen lichaam beschreven ten opzichte van de inertiaal 

ruimte, de posities van de andere lichamen worden relatief beschreven 

ten opzichte van een lichaam waarvan de positie reeds beschreven i s ,  

in termen van variabelen die de relatieve beweging karakteriseren. 

Deze laatste zijn onafhankelijk voor systemen zonder kinematisch 

gesloten ketens. Dit resulteerd in een stelsel bewegingsvergelijkingen 
van minimale dimensie. 

Voor een rechtgeleiding worden de relative en de globale 
beschrijvingswijze behandeld. 

In hoofdstuk 3 worden verplaatsingsmodes beschouwd, voor het 

benaderen van de verplaatsing ten gevolge van deformatie van een balk 
die het geleidende lichaam van een rechtgeleiding is. Modes die ter 

plaatse van de verbinding een sprong in moment en dwarskracht kunnen 

beschrijven worden afgeleidt. Uit Lit. 1 worden vi jfdegraads 

verplaatsingsmodes overgenomen. Er wordt een opsomming gegeven van de 
eigenschappen van beide soorten modes met betrekking tot de 

rechtgeleiding. De resultaten die met beide soorten modes verkregen 

worden, worden vergeleken met resultaten uit de literatuur. 
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2. De beweningsvergeli.ikingen van een mechanisch systeem 

Het dynamisch gedrag van een mechanisch systeem wordt beschreven met 

de bewegingsvergelijkingen van het systeem. In dit hoofdstuk worden 
systemen beschouwd, welke zijn opgebouwd uit lichamen die onderling 
verbonden zijn door kinematische verbindingen. Kinematische 

verbindingen, bijv. een scharnier, beperken de relatieve beweging van 

de verbonden lichamen. Dit houdt in dat de verplaatsingen van de 

lichamen afhankelijk worden. De vergelijkingen die deze 

afhankelijkheid beschrijven, worden constraint vergelijkingen genoemd. 

Alleen vergelijkingen van de vorm: 

worden beschouwd. Hierin is 0(z,t) een algebraïsche functie en z een 

kolom matrix met variabelen die de kinematica van het mechanische 

systeem beschrijven, de zogenaamde gegeneraliseerde verplaatsingen. 

,., w 

De krachten ten gevolge van de kinematische verbindingen, de 

constraint krachten, zijn onbekend. Echter bij een variatie van de 
gegeneraliseerde verplaatsingen is de arbeid verricht door alle 

constraint krachten tesamen gelijk aan nul, als de variatie van de 
gegeneraliseerde verplaatsingen zodanig gekozen wordt dat steeds aan 

de constraint vergelijkingen voldaan is. Dit houdt in dat de 

constraint krachten in dat geval niet voorkomen in de gevarieerde 

bewegingsvergelijkingen van het systeem. Variaties van de 

gegeneraliseerde verplaatsingen die aan de constraint vergelijkingen 

voldoen worden aangeduid als gegeneraliseerde virtuele verplaatsingen. 

In 2.1 komt de gevarieerde vorm van de bewegingsvergeli jkingen voor 

een flexibel lichaam aan de orde. De constraint vergelijkingen 
verschillen voor de globale en de relatieve beschrijvingswijze. Dit 

wordt aangetoond in 2.2, waar de constraint vergelijkingen voor een 

rechtgeleiding behandeld worden. Procedures voor het verkrijgen van 

gegeneraliseerde virtuele verplaatsingen voor de relatieve en de 

globale beschrijvingswijze worden gegeven in 2.3. Deze worden gebruikt 
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voor het verkrijgen van de bewegingsvergelijkingen van een mechanisch 
systeem. 

2.1 De bewegingsvergelijkingen voor een flexibel lichaam 

Beschouw een lichaam B in zijn configuratie Gt op tijdstip t 
(zie Fig. 1 ) .  Voer een inertiaal referentiesysteem in, dat 

gedefinieerd is door de oorsprong O en de orthonormale rechtsdraaiende 
vectorbasis e. Laat 2 de positievector van een willekeurig materieel 
punt P van het lichaam zijn, gemeten vanuit O. 

i .. 

Laat G een tijds-onafhankelijke referentie configuratie zijn, waarvan 
alle relevante grootheden bekend zijn. Laat 2 de positievector van het 
punt van G zijn dat overeenkomt met P, gemeten vanuit O. Er bestaat 
een omkeerbare continue transformatie tussen 2 en 2 : 2 = & ? , t ) .  

Het lichaam in G kan beschouwd worden als het resultaat van een 

deformatie van het lichaam in G met verplaatsingsveld z(?,t), gevolgd 
door een starre lichaams verplaatsing gedefinieerd door een translatie 

vector c(t) en een rotatie tensor a(t1. 

t 

+ 

(2.2) 

Fig. 1 
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+ De verplaatsing ten gevolge van de deformatie u(?, t 1 wordt benaderd 
met een lineaire combinatie van N verplaatsingsvelden: 

(2.3) 

hierin is a(t) een kolom matrix met gegeneraliseerde verplaatsingen en 
a(?) een kolom matrix met verplaatsingsmodes. Voor het geval dat met 
de verplaatsingsmodes 8 de verplaatsing ten gevolge van de deformatie 

van balken benaderd wordt, dienen de modes 8 en hun eerste afgeleide 
naar de plaats continue functies te zijn. Dit omdat in de uitdrukking 

voor de elastische energie van een balk de integraal over het volume 

van de tweede afgeleide van d(?,t) naar de plaats voorkomt. Verder 

mogen de verplaatsingsmodes geen verplaatsing als star lichaam 

beschrijven, zodat de opslitsing van verplaatsingen eenduidig is. 

N 

- 
i 

i 

De gevarieerde bewegingsvergelijkingen van een lichaam worden 

verkregen door de locale bewegingsvergelijkingen te vermenigvuldigen 
met een virtuele verplaatsing Ox en vervolgens te integreren over het 

volume. Hierin worden de uitdrukkingen voor het 
verplaatsingsveld u(2, t 1 ,  de positievector ?(?, t) en de daaruit 

afgeleide vectoren O? en x ingevuld. De gevarieerde 

bewegingsvergelijkingen die na het invullen onstaan kunnen in 

componentvorm symbolisch genoteerd worden als: 

+ 

+ 
+ 

+ G( c, 5, 9, f, a, 5, t) + G 
" C  ..,- 

+ - c : kolom met de componenten van de vector c ( * )  
N 

= 0 (2.4) 

waar in: 

+ - On : kolom met de componenten van de axiaal vector ôn van de - 
scheef-symmetrische tensor (nc.O(n ( * )  

- & : massamatrix 

- w : kolom met de componenten van de axiaal vector w van de + 
N 

scheef-symmetrische tensor Qc.a ("1 
- G : kolom met gegeneraliseerde krachten 

- G : kolom met de gegeneraliseerde constraint krachten die op 
A, 

--C 
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het lichaam werken 
- CJ : kolom met de Eulerparameters; hiermee kan de 

matrixrepresentatie van Q worden vastgelegd, zie Lit. 2. 

( * I  Alle componenten zijn genomen ten opzichte van de inertiaal basis. 
In appendix 1 staan de bewegingsvergelijkingen voor een vervormbaar 
lichaam vermeld. 

2.2 De constraint vergelijkingen van een rechtgeleiding 

De uitdrukkingen voor de constraint vergelijkingen van een specifieke 

kinematische verbinding verschillen voor de globale en de relatieve 

beschrijvingswijze. In de globale beschrijvingswijze zijn de 
constraint vergelijkingen een relatie tussen de verplaatsingsvelden 

?(?,tl, de rotatie tensoren Q(t) en de translatie vectoren c(t) van de 
verbonden lichamen. In de relatieve beschrijvingswijze worden de 

rotatie tensor Q(t) en de translatie vector c(t) van een van de 

lichamen uitgedrukt in Q(t) en C(t) van het andere lichaam, de 

verplaatsingsvelden u(2, t) van de lichamen, en een aantal variabelen 
die de relatieve beweging van de lichamen kunnen beschrijven. Voor 

bepaalde kinematische verbindingen is het aantrekkelijk en soms zelfs 

noodzakelijk om ook in de globale beschrijvingswijze gebruik te maken 

van laatst genoemde variabelen. Een voorbeeld hiervan is de 

rechtgeleiding. 

3 

3 

3 

Constraint vergelijkingen voor de rechtgeleiding 

Beschouw de lichamen Bi en Bj verbonden door een rechtgeleiding 

(zie Fig. 2). Materieel punt Pj van Bj kan schuiven langs een 

geleiding op Bi. Er wordt aangenomen dat in de referentie configuratie 
van Bi de geleiding recht is en dat Bj geen rotatie uit kan voeren om 
de geleiding. De rechtgeleiding wordt gemodelleerd als een vervormbare 
lijn en een mof die alleen langs deze lijn kan transleren. De mof 

roteert met de lijn als ware hij er star mee verbonden. Laat de lijn 
in de referentie configuratie parallel zijn met de eenheidsvector E .  

3 
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Fig. 2 

De verlenging van de geleiding ten gevolge van deformatie wordt 

verwaarloosd. De relatieve beweging kan beschreven worden met één 
variabele, de afstand s tussen de mof en een referentie punt Pi op de 
lijn. Ten gevolge van de rechtgeleiding komt de positie van een 
materieel punt van Bi overeen met de positie van materieel punt PJ. ~e 

positie vector van dit materiële punt in de referentie configuratie is 

?!'+SE, waarin 2' de positie vector van Pi in de referentie 
configuratie is. De constraint vergelijking die beschrijft dat de 

positie van deze punten overeen moet komen luidt: 

P P 

Verder kunnen de contactpunten niet relatief ten opzichte van elkaar 

roteren. Er wordt aangenomen dat de oriëntatie van de lichamen in de 
referentie configuratie zodanig gekozen is dat er geen relatieve 

rotatie in de rechtgeleiding aanwezig is. Dan luidt de betreffende 
constraint vergelijking: 

(2.6)- 

7 



i +i Waarin R (u (?‘+cZ,t)) en Rj(Zj(?j7t)) de rotatie ten gevolge van de 

deformatie ter plaatse van de contactpunten weergeven. 
P P 

De constraint vergelijkingen voor een rechtgeleiding in de relatieve 

beschrijvingswijze worden verkregen door c (t) en d(t) op te lossen 

uit (2.5) en (2.6). Dit levert: 

+j 

&t) = Ci(t)+Qi(t)*{Tti+ce+u + +i (?i+sz,t)) 
P P 

( 2 . 7 )  

(2.8) 

In de relatieve beschrijvingswijze is de volgorde van de lichamen van 
belang, zoals duidelijk zal worden in de volgende paragraaf. Als de 
tegengestelde volgorde van de lichamen gekozen wordt luiden de 
constraint vergelijkingen: 

2.3 De bewegingsvergelijkingen van een mechanisch systeem 

In 2.1 is de bewegingsvergelijking (2.11) voor een flexibel lichaam 
beschouwd. Voor het opstellen van de bewegingsvergeli jkingen van een 

systeem bestaande uit NB lichamen wordt gebruik gemaakt van het 

principe van d’Alembert. Dit levert: 

NB 

i =1 

M = o  

i 

(2.11) 
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De bijdrage van de constraint krachten vervalt alleen als de variaties 

van de gegeneraliseerde verplaatsingen voldoen aan de variatie van de 

constraint vergelijkingen, waarbij de tijd gefixeerd is. Deze variatie 
kan geschreven worden als: 

E O z = O  (2.12) , . ,-  

waarin E de m x n jacobiaan matrix van de constraint vergelijkingen is 

en 6z een n x 1 kolom matrix met de variaties van de gegeneraliseerde 
verplaatsingen van het systeem; m is het aantal constraint 

vergelijkingen en n is het aantal gegeneraliseerde verplaatsingen. De 

rang van is m. Met (2.12) kunnen de variaties van m gegeneraliseerde 
verplaatsingen uitgedrukt worden en de overige n - m gegeneraliseerde 
verplaatsingen. Deze laatste zijn onafhankelijk en kunnen willekeurig 
gekozen worden. De procedure voor het verdelen van de virtuele 

verplaatsingen in afhankelijke en onafhankelijke verplaatsingen 

verschilt voor de globale en de relatieve beschri jvingswi jze. 

Onderstaand wordt allereerst kort ingegaan op de globale 

beschrijvingswijze waarna de relatieve beschrijvingswijze behandeld 

wordt. 

- 

D e  global e beschri jv ingswì  j z e  

In Lit. 3 wordt een automatische procedure voor het verdelen van 

verplaatsingen in afhankelijke en onafhankelijke verplaatsingen 

gepresenteerd (generalized coordinate partitioning). De jacobiaan E 
wordt met complete pivoting gedecomponeerd in een aantal matrices. 

Hiermee kunnen m afhankelijke termen 6u van $z uitgedrukt worden in 
m - n onafhankelijke termen 6v: 

- - 
.-, 

-1 

au - = -uu uvOV N (2.13) 

waarin u' en gv matrices zijn die onstaan bij de decompositie van H. 
Substitutie van achtereenvolgens n - m lineair onafhankelijke 

combinaties van OV en de corresponderende variaties van öu in (2.11) 
N N 
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leidt tot n - m bewegingsvergelijkingen. 
De resulterende bewegingsvergelijkingen bevatten nog de afhankelijke 

verplaatsingen u en hun tijdsafgeleiden u en u. De afhankelijke 

verplaatsingen kunnen opgelost worden uit de constraint 

vergelijkingen. Omdat dit in het algemeen niet lineaire algebraïsche 

vergelijkingen zijn, moet dit iteratief gebeuren. & en Ü kunnen met de 

eerste en de tweede tijdsafgeleide van de constraint vergelijkingen in 

en 8 uitgedrukt worden. Met gebruik van deze waarden kan v uit de 
bewegingsvergl i jkingen opgelost worden. Vervolgens kan 8 geïntegreerd 
worden met een standaard numeriek integratie algoritme. 

u .., N 

,., N 

N N N 

N 

De efficientie van bovenstaande methode is beperkt omdat de 

afhankelijke gegeneraliseerde coordinaten iteratief uit de constraint 

vergelijkingen bepaald moeten worden. Dit probleem is niet aanwezig 

bij de relatieve beschrijvingswijze. 

In het multi-body pakket DADS wordt gebruik gemaakt van een hybride 
methode waarbij eerst de gegeneraliseerde verplaatsingen via 

bovenstaande methode in afhankelijke en onafhankelijke verplaatsingen 

verdeeld worden. Vervolgens worden uit een stelsel bestaande uit de 

bewegingsvergelijkingen en de versnellingsvergelijkingen, de tweede 

tijdsafgeleide van de constraint vergelijkingen, zowel de 
onafhankelijke als de afhankelijke verplaatsingen via numerieke 

integratie bepaalt. Hierdoor hoeven de constraint vergelijkingen en 

hun tijdsafgeleiden niet meer opgelost te worden. Ten gevolge van 

numerieke fouten zal echter niet meer exact aan de constraint 

vergelijkingen voldaan worden. Deze afwijking neemt voor iedere 

integratiestap toe. Als de afwijking van de constraint vergelijkingen 
een bepaalde tolerantie grens overschrijdt dan worden de afhankelijke 

gegeneraliseerde verplaatsingen gecorrigeerd door ze iteratief uit de 

constraint vergelijkingen op te lossen. 

De relatieve beschrijvingswijze 

Beschouw een mechanisch systeem zonder kinematisch gesloten ketens 

(zie Fig. 3 1 ,  Aangenomen wordt dat het systeem zodanig gemodelleerd is 
dat men van een lichaam naar een ander lichaam kan gaan langs een 

eenduidige reeks van elkaar afwisselende lichamen en kinematische 
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verb i nd i ngen. 

Fig. 3 

De positie van een van de lichamen, het referentie lichaam, wordt 
beschreven ten opzichte van een inertiaal ruimte. Achtereenvolgens 
kunnen dan de posities van de overige lichamen beschreven worden. Dit 
gebeurd relatief ten opzichte van een lichaam waarvan de positie reeds 
beschreven is en waarmee het betreffende lichaam via een kinematische 

verbinding in contact is. Beginnend vanuit het referentie lichaam kan 

de beweging van een willekeurig lichaam van het systeem uitgedrukt 
worden in termen van de translatie vector en de rotatie tensor van het 

referentie lichaam, de verplaatsingsvelden ten gevolge van de 

deformatie en de variabelen die de relatieve beweging van de lichamen 
op de weg naar het betreffende lichaam beschrijven. Al deze variabelen 
zijn onafhankelijk en mogen daarom willekeurig gevarieerd worden. De 
bijbehorende afhankelijke virtuele verplaatsingen, de positievectoren 
en de rotatietensoren van alle lichamen behalve het referentie 

lichaam, kunnen het beste recursief berekend worden. Dat wil zeggen 
dat de virtuele verplaatsingen van een willekeurig lichaam berekend 

worden uit de virtuele verplaatsingen van het voorgaande lichaam, 

startend vanuit het referentie lichaam, en de variatie van de 

variabelen die de relatieve beweging van de lichamen op de weg naar 
het betreffende lichaam beschrijven. 

Substitutie van achtereenvolgens n - m onafhankelijke virtuele 

verplaatsfngen in (2.11) leidt tot de bewegingsvergelljkingen van het 

mechanische systeem. Deze bevatten nog de afhankelijke verplaatsingen, 

de translatie vectoren en de rotatie tensoren van de lichamen en hun 

eerste en tweede tijdsafgeleiden. Deze kunnen recursief bepaald worden 

met de constraint vergelijkingen en hun eerste en tweede 
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tijdsafgeleiden. De translatie vector de rotatie tensor van een 

lichaam worden expliciet gegeven door de constraint vergelijkingen. 

Dit houdt in dat de constraint vergelijkingen niet iteratief opgelost 

hoeven te worden en dat de resulterende bewegingcvergelijkingen een 

set gewone differentiaal vergelijkingen zijn. 

Het partitioneren van de gegeneraliseerde verplaatsingen zoals 

voorgesteld in Lit. 3 zal tot dezelfde bewegingcvergelijkingen leiden 
als bovenstaand beschreven als dezelfde beschrijving voor de 
kinematicche verbindingen wordt gebruikt en dezelfde onafhankelijke 

verplaatsingen worden gekozen. Dit houdt in dat de relatieve 
beschrijvingswijze geïmplementeerd kan worden in een computer 

programma dat gebaseerd is op de globale beschrijvingswijze. 
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3. Keuze van de verplaatsinysmodes 

De relatieve en de globale beschrijvingswijze voor een rechtgeleiding 

tussen twee balken in de 2-D ruimte, zijn in het multi-body pakket 
DADS geïmplementeerd. Voordat hiermee berekeningen uitgevoerd kunnen 

worden aan vervormbare lichamen, dient een keuze gemaakt te worden van 

de verplaatsingsmodes $(?I - waarmee de verplaatsing u(?, t 1 ten gevolge 
van de deformatie beschreven kan worden. Alhoewel willekeurige modes 
genomen mogen worden, kan een verkeerde keuze tot slechte of verkeerde 

recul taten leiden. 

3 

Ter plaatse van de mof oefent lichaam Bj een kracht en een moment uit 
op lichaam $(zie Fig. 4).  Om dit te kunnen beschrijven dienen de 
tweede en de derde afgeleide van het verplaatsingsveld van B , en dus 
ook van de modes 3, discontinu te zijn ter plaatse van de mof. Gezien 
de positie van de mof op lichaam B continu kan wijzigen als functie 

van de tijd, zullen de verplaatsingsmodes die een sprong in 

dwarskracht en buigend moment ter plaatse van de mof kunnen 
beschrijven ook afhankelijk zijn van de tijd t: $=$(?,t). Hierdoor 

blijkt de algemene toepassing van deze modes beperkt te zijn. 

i 

- 
i 

- u  

In dit hoofdstuk worden twee verschillende soorten van 

verplaatsingsmodes voor vervormbare balken beschouwd, om de 
verplaatsing ten gevolge van de deformatie van het geleidende lichaam 

Bi te beschrijven. In 3.1 worden hypothesen over de verplaatsing van 
de balk beschouwd. De modes die een sprong in dwarskracht en moment 

ter plaatse van de mof kunnen beschrijven worden in 3.2 behandeld. 

Gezien de problemen die samenhangen met deze modes worden in 3.3 

verplaatsingsmodes behandeld die alleen afhankelijk zijn van de 

positie: $=$(?I. Deze modes zijn vi jfdegraads polynomen in de positie 

9. Voor beide soorten modes worden berekeningen uitgevoerd in de 
globale beschrijvingswijze. De relatieve beschrijvingswijze is alleen 

voor de vijfdegraads modes geïmplementeerd, voor slechts één volgorde 
van de lichamen. 

N I  
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3.1 Hypothesen over de verplaatsing 

Beschouw de uniforme balk met lenghte 4 en massa m uit Fig 4. Kies 
een referentie configuratie G waarin de balkas recht is en het 
massamiddelpunt overeenkomt met O. Definieer de orthonormale 

rechtsdraiende vectorbasis e ,  zodanig dat el parallel is aan de 
balkas. De balkas valt samen met de elastische lijn. 

+ + 
,w 

G e - 
e3 e1 

Fig. 4 
2 = XZl 

Aangenomen wordt : 
+ + - dat de balk beweegt in het vlak opgespannen door el en e 

- dat de rek van de balkas ten gevolge van de normaalkracht buiten 
2 

beschouwing gelaten kan worden. 
- dat de theorie van Bernoulli-Euler van toepassing is. Dit houdt in 
dat alleen de verplaatsingen van punten op de balkas beschouwd 

hoeven te worden. 
Voor de verplaatsing ten gevolge van de deformatie, van punten op de 

bal kas ge 1 dt dan: 

+ ii(2,t) = u(X,t) e2 

waarin X de coordinaat langs de balkas is.Met (2.3) volgt: 

(3. i) 

De verplaatsingsmodes @(XI ,w beschrijven de verplaatsing ten gevolge van 

de deformatie van punten op de balkas, in de richting loodrecht op de 
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bal kas. 

3.2 Verplaatsingsrnodec d ie  afhangen van de p o s i t i e  van de mof 

Uitgangspunt voor de keuze van de modes is dat ter plaatse van de mof 

een sprong in dwarskracht en buigend moment op moet kunnen treden. Dit 
houdt in dat de tweede en de derde afgeleide van het 
verplaatsingsveld, en dus ook van de verplaatsingsmodes,naar de plaats 

discontinue moeten zijn ter plaatse van de mof. Aangezien de positie 
van de mof langs de balkas afhankelijk is van de tijd, zullen de modes 

ook afhankelijk van de tijd worden. 

In 3.2.1 worden modes afgeleid waarmee een sprong in dwarskracht en 

moment ter plaatse van de mof beschreven kunnenworden. Enkele 

eigenschappen van balken waarvan de verplaatsing u(?, t I ten gevolge 

van deformatie beschreven wordt met een lineaire combinatie van de 

betreffende modes worden in 3.2.2 behandeld, waarna in 3.2.3 de 

resultaten van een berekening met zo'n balkelement aan een mechanisch 

systeem besproken worden. 

3 

3.2.1 Afle id ing van de verplaatsingsrnodes 

Beschouw de uniforme balk met lenghte l en massa m uit Fig 5. Kies 

een referentie configuratie G waarin de balkas recht is en het 

massamiddelpunt overeenkomt met O. Definieer de orthonormale 

rechtsdraaiende vectorbasis e ,  zodanig dat e parallel is aan de 

balkas. Laat X de coordinaat langs de balkas zijn, gemeten vanuit O. 

3 3 ., 1 

De balk wordt zodanig opgesplitst in twee gedeelten I en 11, met 
lengte 4 respectievelijk 4 dat de scheiding zich op ieder tijdstip 

t ter plaatse van de mof bevind. Laat s=s(t) de positie van de mof 

langs de balkas zijn, gemeten vanuit het punt Pi dat in de referentie 
configuratie overeenkomt met O. Dan zijn de lengten van de 

balkgedeelten afhankelijk van s en dus van de tijd t, l = l  (t) en 

1 2' 

1 1  
t2=t2( t I .  
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d 

deel 

Fig. 5. 

De momentane verplaatsing ten gevolge van de deformatie wordt 

benaderd met een lineaire combinatie van functies uit de klasse: 

w E {i, x, x2, x”, (3.3) 

Deze klasse omvat ook functies die beweging als star lichaam kunnen 
beschrijven. Eliminatie hiervan geschiedt door te eisen dat ter 

plaatse s van de mof geldt: 

w(X=s) = o 

dW al = o  
x=s 

(3.4) 

(3.5) 

Voor het onderdrukken van de starre lichaamsverplaatsing worden juist 

deze eisen gesteld omdat hiermee: 

- in de constraint vergelijkingen van de rechtgeleiding geen termen 
meer voorkomen die afkomstig zijn van het verplaatsingsveld 3 ten 
gevolge van de deformatie. Hierdoor mogen de constraint 

vergelijkingen voor starre lichamen gebruikt worden. Het multi-body 

pakket DADS bevat reeds een verbindingselement met de constraint 
vergelijkingen voor een rechtgeleiding tussen starre lichamen. Dit 
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houdt in dat er voor berekeningen met deze modes geen aanpassingen 

aan het verbindingselement gemaakt hoeven te worden. 

- de eerste en de tweede afgeleide van de verplaatsingsmodes naar de 
positie continu zijn, terwijl toch een sprong in dwarskracht en 

buigend moment ter plaatse van de mof beschreven kan worden. Dit 

volgt uit de verdere afleiding van deze modes. 

Definieer 5, als de dimensieloze coordinaat langs de balkas, gemeten 
vanuit X = (-1/2)l en dimensieloos gemaakt met de lengte l .  Definieer 
5, als de dimensieloze coordinaat langs de balkas, gemeten vanuit 

X = s en dimensieloos gemaakt met de lengte 4 

1 

Dan is: 
2' 

x + (1/2).! Cl = S,(X,t) = 
tl(t) 

x -  s(t) 5, = E,(X,t) = 
t2(t) 

(3.6) 

( 3 . 7 )  

In deel I geldt: o = Cl= 1 

In deel I1 geldt: o = EZ' 1 

Beschouw deel I.Met de eisen (3.4) en (3.5) wordt het definitiegebied 

van w van een 4-D ruimte terug gebracht naar een 2-D ruimte. Er zijn 
oneindig veel kubische polynomen die aan deze eisen voldoen. Een basis 

voor deze functies wordt gedefinieerd door te eisen: 

dW  = o  
X=(-1/2) 1 

en 
w(X=(-1/2)l) = o 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) dW 
dX -I = 1  

X=(-l/2) 1 
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Combinatie van ( 3 . 4 )  en ( 3 . 5 )  met ( 3 . 8 )  en ( 3 . 9 )  respectievelijk 

( 3 . 4 )  en ( 3 . 5 )  met (3.10)  en (3.11)  levert twee verplaatsingsmodes CI, 1 

resp. @ waarmee het verplaatsingsveld uI(X, t 1 van deel I beschreven 

kan worden. Opgemerkt wordt dat de eisen (3.41, ( 3 . 5 )  en ( 3 . 8 )  t/m 
2 

(3.11) overeenkomen met de eisen die bij een standaard balkelement 
gesteld worden. 

Combinatie van ( 3 . 4 )  en ( 3 . 5 )  met ( 3 . 8 )  en ( 3 . 9 )  toegepast op de 

klasse functies van (3.31, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 

dimensieloze coordinaat levert: 
1 

voor O 5 cl 5 1 (3.12)  

Eis verder dat 

CI,pl(x,t)) = 0 in deel I1 

Combinatie van ( 3 . 4 )  en ( 3 . 5 )  met (3.10)  en (3.11)  levert: 

voor O 5 E, 5 1 (3.13)  

Eis verder dat 

@2cEl(x, t)) = 0 in deel I1 

Voor deel I1 kan eenzelfde beschouwing gehouden worden. Een basis 
voor de functies w(X) die aan ( 3 . 4 )  en ( 3 . 5 )  voldoen wordt hier 

gedefinieerd door te eisen: 

dW = o  
X=( 1/21 1 

(3.14)  

(3.15)  

(3.16)  
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dW = 1  
X=( 1/21 1 

(3.17) 

Combinatie van (3.4) en (3.5) met (3.14) en (3.15) respectievelijk 

(3.4) en (3.5) met (3.16) en (3.17) levert twee verplaatsingsmodes Q3 

resp. a4 waarmee het verplaatsingsveld uII(X,t) van deel I1 beschreven 
kan worden. Combinatie van (3.4) en (3.5) met (3.14) en (3.15) levert: 

voor O I E, i 1 

Eis  verder dat: 

a3(e2(X,t)) = o in deel I 

Combinatie van (3.4) en (3.5) met (3.16) en (3.17) levert: 

2 3  @4(E2(x> t 1 1  = -E2t2+E2t2 

Eis  verder dat: 

Qi4(E2(X, t) 1 = o 

voor O s E, 5 1 

in deel I 

(3.18) 

(3.19) 

* E  O 

1 O0 

0.63 

0.25 

-0.13 

In Fig. 6 zijn de modes al t/m @ getekend voor twee waarden van 
4 

. 

, 
c , 

7- 
- - -_ -  --- 

2 ---4 

0.50 0 .75  1.00 0.25 
-0.50 

0 . 0 0  

X iml 
s=-O. 26 ml 

" E  o 
1 . O 0  

0 .63  

0 . P I  

-0 .13 

-0.so 
0.0 

@4 
- - -  

0.25 0.50 0.75 1.00 

x tml c=o. 26 t ml 
balklengte = l[ml 

Fig. 6. Verplaatsingsmodes (0 t/m a4 
1 
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Aldus zijn vier modes O t/m O voor de beschrijving van de deformatie 
van de balk verkregen, waarvan de tweede en de derde afgeleide naar de 

plaats discontinu kunnen zijn ter plaatse van de mof. 

1 4 

Ten gevolge van de afhankelijkheid van de verplaatsingsmodes van de 

tijd zijn de coëfficiënten in de bewegingsvergelijking die volume 

integralen over de verplaatsingsmodes bevatten, zie appendix 1, niet 
meer constant gedurende een berekening. In het multi-body pakket DADS 

zijn aanpassingen gemaakt waardoor de betreffende coëfficienten op 

ieder tijdstip bepaald worden voor de modes uit deze paragraaf. In 

appendix 2 zijn deze coëfficiënten uitgewerkt. 

3.2.2 Eigenschappen 

Het feit dat de modes voor de beschrijving van de verplaatsing ten 

gevolge van de deformatie naast de positie X ook afhankelijk zijn van 
de tijd t, leidt tot enkele eigenschappen die de algemene toepassing 
van deze modes beperken. In deze paragraaf wordt een opsomming van 

deze eigenschappen gegeven. Achtereenvolgens worden behandeld de 

verwaarlozing van enkele termen in de bewegingsvergelijking, de 
beperkingen aan de positie van de mof langs de balk en de 

eigenfrequenties van de balk. 

-Verwaarlozing van termen in de bewegingsvergelijking 

Bij de afleiding van de bewegingsvergelijkingen in 2.1 is uitgegaan 
van verplaatsingsmodes die alleen afhankelijk zijn van de positie X 

op het lichaam, O = @(XI. Hiervan is ook bij de formulering van de 

bewegingsvergelijkingen in DADS uitgegaan. In die afleiding komen de 

tijdsafgeleiden 6 en 8 van de modes niet voor. Zij zijn daarom ook 
niet in de bewegingsvergelijking opgenomen. Als de verplaatsingsmodes 
wel afhankelijk zijn van de tijd t, @ = O(X,t), dan zijn 6 en 8 
ongelijk aan nul. Bij berekeningen met DADS aan een balk met de modes 

uit 3.2.2 zullen deze termen verwaarloosd worden. Hierdoor wordt de 

nauwkeurigheid lager. Voor lage snelheden s(t) zal de afwijking 

echter gering zijn. 

- - 

- 

- - ,., - 
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-Beperkingen aan de positie van de mof 

Uit de afleiding van de verplaatsingsmodes in 3.2.2. blijkt dat de 

mof zich niet in de uiteinden van de balk mag bevinden. In dat geval 

zouden of de combinatie van eisen (3.41, (3.5) en (3.8) t/m (3.11) of 

de combinatie van eisen (3.41, (3.5) en (3.14) t/m (3.17) in één en 
hetzelfde punt gelden. Hieraan kan niet voldaan worden. Twee van de 

vier verplaatsingsmodes kunnen in dat geval niet bepaald worden. 

-Eigenfrequenties 

De nauwkeurigheid waarmee de eigenfrequenties van een vervormbare 

balk in een multi-body systeem benaderd worden, is onder andere 

afhankelijk van de keuze van de verplaatsingsmodes. Als de 

verplaatsingsmodes afhankelijk zijn van de positie s(t) van de mof, 
dan zullen ook de de benaderde eigenfrequenties van de balk 

afhankelijk zijn van s(t). 
In appendix 3 wordt het verband tussen de benaderde eigenfrequenties 

van een balk met de modes uit 3.2.2. en s(t) uitgewerkt voor een 

eenzijdig ingeklemde balk. De resultaten zijn weergegeven in Fig. 7. 
Daarin zijn de waarden van de benaderde eigenfrequenties f.(s) 

i=1,2,3,4 uitgezet tegen de positie s van de mof. De analytische 
oplossing f i=1,2,3,4 van de eigenfrequenties van de balk staan 

vermeld onder de figuur. Opgemerkt wordt dat berekeningen aan een 

tweezijdig opgelegde balk overeenkomstige resultaten leverden. 

Het blijkt dat de benaderde eigenfrequenties toenemen als de mof naar 

één van de uiteinden van de balk nadert. Met name de derde en de 

vierde eigenfrequentie nemen zeer sterk toe (naderen naar oneindig). 

Hiermee samenhangend zal de benodigde rekentijd bij berekeningen met 

een multi-body pakket sterk toenemen, als de mof naar één van de 

uiteinden nadert. Dit is ook bij berekeningen aan eenvoudige 

testvoorbeelden gebleken. 

ia 

Door de beperkingen aan de positie s(t) en aan de relatieve snelheid 

&(t) van de mof en door de sterke toename van de rekentijd is de 
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[Hzl 

toepassing van een balkelement dat gebruik maakt van de in 3.2.2. 
afgeleide modes beperkt. 

xî03 [HzI 

o 
k 

-0 5 -0 3 -0 1 o 1  0 3  

s [ml 

x103 [Hzl 

Opgemerkt wordt dat de grafieken van f3 en f4 niet compleet zijn, c 

loopt niet helemaal door tot aan het vrije uiteinde. Dit is gedaan omdat 

voor s > 0.9 [ml f en f zo groot worden dat de grafieken onduidelijk 
worden. 

3 4 

Fig. 7. Benaderde eigenfrequenties van een eenzijdig ingeklemde balk 

f = 8.047 [Hz]; f = 50.43 [Hz]; f3a= 141.21 [Hzl; f4,= 276.71 [HzI 
la 2a 
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3.2.3 Resultaten 

In Lit. 4 worden berekeningen uitgevoerd aan een vervormbare balk die 
via een rechtgeleiding verbonden is aan een verticale kolom (zie 

Fig. 8). .De kolom wordt star verondersteld en is verbonden met de 
vast e were Id. 

Fig. 8. 

Op tijdstip t=O is de balkas recht en komt het massamiddelpunt 
overeen met O. Definieer het (X,Y) assenstelsel met oorsprong O 

zodanig dat de X-component langs de balkas gericht is. 

De balk wordt met beginsnelheid xb= 0.04 [m/sl in X-richting 

losgelaten. Ten gevolge van de zwaartekracht zal de balk doorbuigen. 
De berekening loopt van tijdstip t=O Is] tot en met tijdstip t=l [ c l .  
Gezien de lage snelheid van de balk en het feit dat de mof ver van de 
balkuiteinden verwijderd blijft, is dit probleem geschikt om 

doorgerekend te worden met de verplaatsingsmodes uit 3.2.2. 
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Voor de eigenschappen van de uniforme balk met rechthoekige 
dwarsdoorsnede zijn de volgende waarden genomen: 

t=O. o 
t=0.25 

t=0.50 
t=0.75 

t=l. o 

- Lengte i? = 0.6096 i ml 
- Soortelijke massa p = 7.83~10~ [kg/m31 
- Elasticiteits modulus E = 2 . 0 ~ 1 0 ~ ~  [N/m21 
- Dwarsdoorsnede; hoogte h = 0.007 iml 

breedte t& = 0.01 i ml 

61.5 61.5 

65.8 57.7 

70.5 54.2 
75.7 51. O 

81.5 48.1 

In Fig. 9 resp. Fig. 10 is het verloop van de zakking van linker 

resp. rechter balkuiteinde weergegeven. Hierin is ook de analytische 

oplossing voor de statische doorbuiging van beide uiteinden weergeven. 

In tabel 1 is de analytische oplossing voor de eerste eigenfrequentie 
van beide balkgedeelten op een aantal tijdstippen vermeld. Fig. 11 

geeft het verloop van de snelheid van de balk in X-richting. 

I L.U. I R.U. 11 

Tabel 1. Analytische oplossing le eigenfrequentie in Hz. 

Uit deze figuren blijkt dat: 

- Beide uiteinden rond de werkelijke evenwichts standen trillen. 
- De eerste eigenfrequentie voor beide balkgedeelten goed benaderd 
wordt. 

- De snelheid van de balk in X-richting constant blijft. Opgemerkt 
wordt dat het werkelijke verloop van die snelheid onbekend is. 
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Fig. 11. Snelheid van de balk in X-richting 

In Lit. 4 worden de berekeningen uitgevoerd voor verschillende 
soorten van verplaatsingsmodes. Als resultaten worden daar de zakking 
van het rechter balkuiteinde en de snelheid van de balk in X-richting 
gegeven. Om een indruk te verkrijgen van de daar verkregen resultaten 
zijn voor twee berekeningen de resultaten weergegeven in Fig. 12 t/m 
Fig. 14. Fig. 12 geeft het verloop van de zakking van het rechter 

balkuiteinde bij gebruik van vier clamped modes. Clamped modes zijn 

eigentrillingsvormen van een balk die op de helft van de balklengte 
ingeklemd is. Fig. 13 geeft het verloop van de zakking van het rechter 
balkuiteinde bij gebruik van vier free-free modes. Free-Free modes 

zijn eigentrillingsvormen van een vrije balk. In Fig. 14 is de 
snelheid van de balk in X-richting voor beide berekeningen 
weergegeven. 

Uit deze figuren blijkt dat de resultaten voor de zakking van het 
rechter balkuiteinde verkregen met de modes uit 3.2 sterk overeen 

komen met de resultaten verkregen met de clamped modes. Voor de 
snelheid van de balk in X-richting worden echter verschillende 

resultaten verkregen bij gebruik van beide soorten modes. Wat die 
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snelheid betreft komen de resultaten verkregen met de free-free modes 

beter overeen met de resultaten verkregen met de modes uit 3.2. De 

free-free modes leveren echter een slechte benadering voor de zakking 

van het rechter balkuiteinde. 
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Fig. 12. Zakking rechter balkuiteinde voor clamped modes (Lit. 4) 
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3.3 Vijfdegraads verplaatsingsmodes 

De beperkingen aan het algemeen gebruik van de modes uit 3.2. zijn 

een gevolg van het feit dat ze naast de positie X ook afhankelijk zijn 
van de tijd t: @=@(X,t). In deze paragraaf worden verplaatsingsmodes 

behandeld die alleen afhankelijk zijn van de positie: @=@(XI. Er wordt 
uitgegaan van vijfdegraads polynomen in de positie X langs de balkas. 

De reden voor deze keuze is dat deze modes een groot toepassings 

gebied hebben: voor veel mechanische systemen kunnen zij de 
verplaatsing ten gevolge van de deformatie en de laagste 

eigenfrequent ies goed beschrijven. Bovendien is het aantal modes dat 
door een balkelement gebruikt wordt net als in 3.2. gelijk aan vier. 

Dit in verband met het vergelijken van de resultaten. 

- -  
* -  

In 3.3.1. worden de vi jfdegraads verplaatsingsmodes beschreven. De 

eigenschappen van een balk waarvan de verplaatsing ten gevolge van 

deformatie beschreven wordt met deze modes worden in 3.3.2. vergeleken 

met de eigenschappen van een balk die gebruik maakt van de modes uit 

3.2.1. Ten slotte worden in 3.3.3. de resultaten van een tweetal 

berekeningen besproken. 

3.3.1 De verplaatsingsmodes 

In Lit. 1 wordt een basis gekozen voor vijfdegraads modes die geen 
verplaatsing als star lichaam bevatten. Deze basis is zodanig gekozen 

dat een aantal termen in de massamatrix en in het rechterlid van de 
bewegingsvergeli jkingen gelijk aan nul worden. Dit leidt tot een 
reductie van de rekentijd. De gekozen basis is (zie Fig. 15): 

1/21 (-1+3E2) (3.20) 

(3.211 

(3.22) 
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Fig. 15. Vijfdegraads verplaatsingsmodes. 

Met deze verplaatsingsmodes is het niet mogelijk om een 
discontinuïteit in dwarskracht en buigend moment ter plaatse van de 

mof te beschrijven. 
Om berekeningen met de vijfdegraadsmodes uit te kunnen voeren, zijn 
in DADS de globale en de relatieve beschrijvingswijze van een 

rechtgeleiding tussen vervormbare balken in de 2-D ruimte 

geïmplementeerd. In appendix 4 zijn de constraint vergelijkingen in de 

globale beschrijvingswijze opgenomen. Daar zijn tevens de uit de 

constraint vergelijkingen afgeleide relaties (Jacobiaan H en 

versnellingsvergelijkingen) uitgewerkt. Van deze relaties wordt 

gebruik gemaakt bij berekeningen in de globale beschri jvingswi jze 

(zie 2.3).  In appendix 5 zijn de constraint vergelijkingen in de 
relatieve beschrijvingswijze opgenomen. 

- 

3.3.2 Eigenschappen 

De verplaatsingsmodes zijn alleen een funtie van de positie: @=O(X). *., 

Voor een balk die deze modes gebruikt geldt: 
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- dat er bij de berekeningen geen termen meer verwaarloosd worden in 
de bewegingsvergelijkingen. 

- dat de eigenfrequenties gedurende de berekeningen constant zijn. 
- dat er geen beperking aan de positie van de mof langs de balkas is. 
- dat de belasting die de mof op de balk uitoefend benaderd moet 

worden met statisch equivalente krachten, omdat de tweede en derde 

afgeleide van de modes naar de plaats niet discontinue zijn ter 

plaatse van de mof. 

3.3.3 Resul taten 

Het eerste probleem dat is doorgerekend met de vijfdegraads modes, is 

het probleem uit 3.2.3. Voor dit probleem is ook de relatieve 

beschrijvingswijze van de rechtgeleiding tussen balk en kolom 
geïmplementeerd, de starre lichaams translatie en rotatie van de balk 

zijn uitgedrukt in de starre lichaams translatie en rotatie van de 

kolom, het verplaatsingsveld van de balk en de coordinaat s die de 
relatieve beweging van de balk ten opzichte van de kolom beschrijft. 
De resultaten die met deze beschrijvingswijze van de rechtgeleiding 

verkregen worden komen overeen met de resultaten verkregen met de 

globale beschrijvingswijze van de rechtgeleiding. Een reëele 

vergelijking van rekentijden tussen het gebruik van beide 

beschrijvingswijzen is voor berekeningen uitgevoerd met DADS niet 
mogelijk. DADS maakt gebruik van de sparseheid van matrices, de 

vergelijkingen die gebaseerd zijn op de relatieve beschrijvingswijze 

zijn niet sparse. (Aangezien het stelsel vergelijkingen in de 

relatieve beschri jvingswi jze kleiner is, wordt verwacht dat de 

benodigde rekentijd bij deze beschrijvingswijze kleiner is. 1 

Het verloop van de zakking van linker en rechter balkuiteinde is in 
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Fig 16 resp. Fig. 17 weergegeven. Hierin is ook de analytische 
oplossing van de statische zakking van beide uiteinden getekend. 
Fig. 18 geeft het resultaat voor de snelheid van de balk in 

X-r i cht ing. 

Uit deze figuren blijkt dat naarmate de mof verder van het 

massamiddelpunt verwijderd is: 
- De beide uiteinden trillen rond evenwichts standen die steeds meer 
afwijken van de werkelijke evenwichts standen. 

- De eerste eigenfrequentie voor beide balkgedeelten steeds slechter 
benaderd wordt. 

- Het verloop v a  de verplaatsingen in Y-richting voor beide uiteinden 

minder vloeiend wordt. 
- De snelheid van de balk in X-richting steeds meer afneemt. Dit 
resultaat werd ook verkregen met de clamped modes, zie Fig. 14. 
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Het tweede probleem dat doorgerekend wordt met vijfdegraads modes 
komt uit Lit. 5. Daar worden berekeningen uitgevoerd aan een 
vervormbare balk waarover een geconcentreerde massa beweegt. 

Achtereenvolgens worden een tweezijdig opgelegde en een tweezijdig 
ingeklemde balk, met lengte e en massa m, beschouwd waarover een 

kracht F '(moving force) of een puntmassa M (moving force-moving mass) 
bewegen (zie Fig. 19). Op tijdstip t=O [ S I  is de balkas recht en komt 
het linker balkuiteinde overeen met O. Definieer het (X,Y) 
assenstelsel met oorsprong O zodanig dat de X-component langs de 

balkas gericht is. 
Er wordt verondersteld dat de zwaartekracht alleen op de 

geconcentreerde massa M werkt en niet op de vervormbare balk. De 
geconcentreerde massa M die zich op tijdstip t=O [ S I  in de oorsprong O 

bevindt, beweegt met constante snelheid iH= 6 [m/sl in X-richting. De 

berekeningen lopen van het tijdstip t=O [ S I  tot en met het tijdstip 
t=l [ S I .  Voor dit probleem is de relatieve beschrijvingswijze niet 

geïmplementeerd. 

moving force moving force-moving mass 

M 

X x 

Fig. 19. 

Voor de eigenschappen van de vervormbare balk zijn de volgende 

waarden genomen: 

- Lengte t = 6.0 ml 
- Massa m = 43.5665 [kgl 

- Stijfheid Ex1 = 2.0~10~ INxm 1 2 

Met deze waarden is de eerste eigenfrequentie van de tweezijdig 
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opgelegde balk gelijk aan 0.724 [Hzl en van de tweezijdig ingeklemde 
balk 1.642 IHzl. Voor de geconcentreerde massa is M = 8.71332 [kg] 
genomen. 
Fig. 20 geeft de resultaten van het verloop van de verplaatsingen in 

Y-richting van de massa M op de tweezijdig opgelegde balk, voor het 
moving force en het moving force-moving mass probleem. Hierin is voor 

beide problemen ook de oplossing weergegeven, die verkregen wordt met 

de eindige elementen methode. Daarbij is de balk verdeeld in drie 
standaard balkelementen. Voor het moving force-moving mass probleem 

zijn de elementen aangepast in verband met de massa M. 
Fig. 21 geeft de resultaten die in Lit. 5 voor dit probleem verkregen 

zijn. Be deformatie van de balk is daar benaderd met 
eigentri 11 ingsvormen van de balk. Opgemerkt wordt dat de verplaatsing 
in Fig. 21 het tegengestelde teken heeft van de verplaatsing in 

Fig. 20. 
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Fig. 21 Verplaatsing in Y-richting van de massa M (Lit. 5 )  

Uit deze figuren blijkt dat de resultaten van de drie berekeningen 

voor het moving force probleem goed met elkaar overeenkomen. Voor het 
moving force-moving mass probleem komt het globale verloop van de 

verplaatsing goed overeen, er is echter een spreiding in het maximum 
van Y-verplaatsing van de massa M. 

Fig. 22 geeft de resultaten verkregen met de vijfdegraads modes en de 
eindige elementen methode, voor de verplaatsing in Y-richting van de 

massa M op de tweezijdig ingeklemde balk. Bij de berekeningen met de 
eindige elementen methode is de balk verdeeld in vijf standaard 

balkelementen, die voor het moving force-moving mass probleem weer 

aangepast zijn. De resultaten die in Lit. 5 voor dit probleem 

verkregen zijn, zijn in Fig. 23 weergegeven. Hierin heeft de 

verplaatsing weer het tegengestelde teken van de verplaatsing in 

Fig. 22. 
Uit deze figuren blijkt weer dat het globale verloop voor de drie 
berekeningen goed overeenkomt, maar dat er een spreiding is in het 
maximum van de Y-verplaatsing van de massa M. 
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4. conclusies 

In hoofdstuk 3 blijkt dat met de verplaatsingsmodes die ter plaatse 

van de mof een sprong in dwarskracht en moment kunnen beschrijven, 

voor specifieke problemen een goede benadering van het dynamisch 

gedrag van de geleidende balk verkregen kan worden. Het nadeel van 

deze modes is dat ze naast de positie op de balk ook afhankelijk zijn 
van de tijd. Hierdoor zijn er beperkingen aan de positie en de 

snelheid van de mof. 

Vijfdegraads verplaatsingsmodes, die voor veel mechanische systemen 

een goede benadering van het dynamisch gedrag geven, blijken niet 

zondermeer toepasbaar voor de geleidende balk. Afhankelijk van het 

beschouwde probleem leiden zij tot redelijk goede, dan wel tot slechte 
resultaten. Met name als het een probleem betreft waarbij de 
deformatie van de geleidende balk aan weerszijde van de mof 

onafhankelijk is, leveren zij slechte resultaten. 

Wat betreft de relatieve en de globale beschrijvingswijze van de 

rechtgeleiding, kan gezegd worden dat de resultaten die met beide 

beschrijvingswijzen verkregen worden met elkaar overeenkomen. 

Aangezien DADS gebruik maakt van de sparseheid van matrices en de 

vergelijkingen gebaseerd op de relatieve beschrijvingswijze niet 

sparse zijn, kon geen vergelijking van rekenti jden tussen beide 

beschrijvingswijzen uitgevoerd worden. 
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Appendix 1 

Bewegingsvergelijkingen van een vervormbaar lichaam 

De bewegingsvergelijkingen voor een vervormbaar lichaam luiden: 

waar in: 

- U : elastische energie van het lichaam 
- m : massa van het lichaam 

Voor de coëfficiënten 

R 

+ +  c c c d ID d en J geldt respectievelijk: 
-2’ -7’ -8’ 1 ’  -2’ -3 

R 

R 

c = p {$  x dR -7 I 

8 
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a 
T 

J J = c ~ + ~  ( C  + c ' ) + ~ ~ c  - -5 - a - -4 -4 

T - J  
1 

D = C  + C  a -2 -4 -5 - 
2 = C  - 2  a 
-3 -6 -7 - 

waar in: 

- p : soortelijke massa van de balk 
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Appendix 2 

- 
(1/2)m1 

( 1/12 1 mlll 

( - 1/12 1 m212 - 

( 112 1 m2 

Afhankelijke coëfficiënten uit de bewegingcvergelijkingen 

+ e 2 

E = a  
1 

- 
O O 

O O 

( - 1 1/2 10 ) m212 ( 13/35 1 m2 

( - 1 112 1 O m2 l2 ( 1 / 105 ) m2 Lz 
- 

+ c =  
-2 

+ +  e e  
3 3  C -5 = 

- (13/35)m1 (11/210)mlll 

( 11/2101m111 ( l/105)mlL7 

O O 

O O 
- 

+ 
-7 - c = a  
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( 13/35 1 ml ( 1 112 10 1 ml el 
c = (11/210)mll!l (1/105)m L2 

1 1  
-8 I 

O 

O 

O 

O 

waarin: 

- m : totale massa van de balk 

- m : massa van deel I 
- m : massa van deel I1 

1 

2 

O 

O 

O 

O 

( 13/35 1 m2 

(-11/210)m2t!2 (1/105)2 2 
( - 1 1 /2 1 O 1 m212 

Met deze coëfficiënten kunnen J, d D en d bepaald worden 

(zie appendix 1).  
1 ’  -2 -3 
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Appendix 3 

Benaderen eigenfrequenties 

De eigenfrequenties van een eenzijdig ingeklemde balk met lengte L en 
massa m worden bepaald met het algemene eigenwaarde probleem. Daartoe 

wordt de balk verdeeld in twee standaard balkelementen met lengte L 
resp. 12. 

1 

Er wordt gebruik gemaakt van standaard balkelementen omdat het 
bepalen van de eigenfrequenties met de modes uit 3.2.2 aanzienlijk 

moeilijker is. Bij gebruik van die modes heeft de balk zeven 

vrijheidsgraden, die ten gevolge van de inklemming onderling 

afhankelijk zijn. Dit resulteert in een stelsel van zeven 
vergelijkingen met daarnaast drie voorwaarde vergelijkingen. 

De lengten l? en L2 zijn afhankelijk van de positie s van de mof 
langs de balkas. Hiermee worden ook de massamatrix en de 
stijfheidsmatrix van de constructie afhankelijk van s. Voor een aantal 

waarden van s is met het programma MATLAB (matrix operaties) een 
oplossing voor de eigenwaarden bepaald. Hieruit zijn de bijbehorende 

eigenfrequenties afgeleid. 

1 

Bij de berekeningen zijn de volgende gegevens gebruikt: 

- Lengte l = 1.0 [ml 
- massa m = 1.0 [kgl 
- stijfheid Ex1  = 206.8 ENxm 1 2 

De resultaten zijn weergegeven in Fig. 7 
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Appendix 4 

Globale beschrijvingswijze van de rechtgeleiding 

Voor een rechtgeleiding tussen de vervormbare balken i en j in de 2-D 
ruimte, waarvan i de geleidende balk is, luiden de globale constraint 

vergelijkingen in component vorm: 

(positie in 2 richting) 

ci+cosp. {xi +SE )-sinpi{xi +ui)=cj+cosp.{~j )-sinp.{Xj +U’) 

1 

1 1 lp 1 2P 1 J 1P J 2P 

(positie in 2 richting) 

c2+sinpi{Xi i +sc:}+cosp-{xi +ui}=c2sinp.{XJ )+cosrp-{xj +U’) 

2 

1P 1 2P J 1P J 2P 

(hoekverdraaing) 

- 2 dUj +- 2 dui - - + - - I  
‘i k!.dE-lt.p.v. mof ‘j 5 d 5  t.p.v. mof 

1 1  

waar in: 

i i  +i - c c : componenten van c (“1 
1 ’  2 

- Cj c’ : componenten van 2’ ( * I  
1 ’  2 

- ‘pi, rpj 

- xi , xi : componenten van ( * I  

- X’ X’ : componenten van 2’ ( * I  

: hoekverdraaing als star lichaam van de betreffende balk 

1P 2P P 

1P’ 2P P 

( * I  + 
: component van E langs de balkas (E = O )  

: componenten van de verplaatsing ten gevolge van deformatie 

ter plaatse van de mof, van de betreffende balk ( * I  

2 
- E  

1 
i - u , u’ 

- Ei, Ej : dimensieloze coordinaat langs de balkas van de betreffende 

balk 

( * I  componenten zijn genomen ten opzichte van de inertiaal basis 
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De Jacobiaan H volgt uit het differentiëren van de constraint 

vergelijkingen naar de gegeneraliseerde coordinaten. Onderstaand is de 
notatie "term i , j"  aangehouden; dit is de afgeleide van 8 naar q met 

i j 
q. uit de kolom 

- 

J 

met gegeneraliseerde coordinaten van beide lichamen. Hierbij is 

aangenomen dat de verplaatsing ten gevolge van deformatie van balk j 

ook met vier modes benaderd wordt. Voor het bepa en van de termen uit 
de Jacobiaan zijn de rechterleden van 0 t/m 8 naar links gebracht. 

Met de dimensieloze coordinaat e = (2/.t)X. langs balk i volgt: 
1 3 

i 1 

- term 1,l = 1 

- term 1,2 = O 

- term 1,4 = -1 

- term 1,5 = O 

} 
2 aui 

i 1  .tide,} L.p.v. mof 
- term 1,7 = coscp { E  )-sing {- - 

- term 1,8 = -sincp-{Qi} 
1 1  

- term î,10 = -sincp-{at} 
1 

- term î,i2 = sincp.{ai} 
J 

- term 1,13 = sinpj{$} 

- term 1,14 = sincpj{d} 
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- term 1,15 = sinp.{@:} 
J 

- term 2 , l  = O 

- term 2 ,2  = 1 

- term 2 , 3  = cosp.{Xi +se'}-sinp {xi +U'} 
1 l p  1 i 2P 

- term 2 , 4  = O 

- term 2 , 5  = -1 

- term 2,6  = - c o s ( p . { X j  }+sinp-{X' +uj} 

- term 2 ,7  = sinp-{c }+cocg {- - 

- term 2 ,8  =  COS^^{@^} 

- term 2,9 =  COS^-{@^} 

- term 2,10 = cospi{@:> 

J 1P J 2P 

} 
2 au' 

1 1  

1 1  

1 2  

- term 2,13 = -COS~-{@-$ 
J 

- term 2,14 = -coscp.{@~} 
J 

- term 2,15 = -cosp. {@i} 
J 

- term 3 , l  = O 

- term 3 , 2  = O 

- term 3 , 3  = 1 

- term 3 , 4  = O 
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- term 3,5 = O 

- term 3,6 = -1 

[ $5 I / t . p . v .  mof 
- term 3,7 = 

t . p . v .  mof 
- term 3,8 = 

t . p . v .  mof 
- term 3,9 = 

[ ; i $ ] l  t . p . v .  mof 
- term 3,lO = 

c ;i$ 1 I t . p . v .  mof 
- term 3,11 = 

[ 3 1 t . p . v .  mof 

[ ; j $ ] l  t . p . v .  mof 

[ ij$]I t . p . v .  mof 

- term 3,12 = - 

- term 3,13 = - 

- term 3,14 = - 

t . p . v .  mof 
- term 3,15 = 
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De versnellingsvergelijkingen zijn de tweede tijdsafgeleiden van de 

constraint vergelijkingen. De constaint vergelijkingen van de 

rechtgeleiding zijn geen expliciete functies van de tijd. Er geldt 
voor de kolom 0 met de constraint vergelijkingen 8 t/m - 1 

differentiëren naar de tijd levert: 

de d q  

dq dt - - 
-,. ,  _._ = Hg = O 
,., 

nogmaals differentiëren naar de tijd levert: 

. .  
Hq+(Hq) q = O 

q- - -  

waarbij de index q differentiëren naar de kolom q - voorsteld. Deze 
laatse vergelijking wordt omgeschreven tot: 

Het rechterlid van de versnellingsvergelijkingen van de rechtgeleiding 

bestaat uit een 3x1 kolom. Voor de termen uit die kolom volgt: 

- term î = cpi{coscpi (xip+sel)-sincp. 1 (xi 2p +u. 1 1) [ '2 
+ sincpi(sl)+coscp i [ 2 ei I t.p.v. mof 1) 
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- term 2 = [ <pS{sin<pi(Xtp+scl)+cos<p. 1 (xi  2p +u. 1 I )  

+ 2+i<pi{-cos<pi (cl)+sincp i [ 

+ 2<p.sinrpi{ ei I 1 - 2; s i n 9  j { a t  t .p . v .  mof 1 a t  t.p.v. mof 5 

‘ 2  4 a2ui 
+ s C0S<pi{ [ -2T ] I } ei axi t.p.v. mof 

a3ui /t .p.v.  d}] 
8 a3ui 
7 1 i asi 

- term 3 = [ -+i”{ } - 2&{ 4 - 
e2 ai c2at. t .p .v .  mof 
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Appendix 5 

Relatieve beschrijvingswijze van de rechtgeleiding 

Voor het geval dat de starre lichaamsverplaatsingen van de geleidende 

balk i uitgedrukt worden in de overige gegeneraliseerde coordinaten 
luiden de relatieve constraint vergelijkingen voor een rechtgeleiding 
tussen de balken i en j in de 2-D ruimte: 

2 dui -_ - C p = ' p + - - I  2 dUj 
i j l.de. t.p.v. mof &id<iIt.p.v. mof 

J J  

'i ' i  . ..i ..i 
Hieruit kunnen de uitdrukkingen voor 6c:, 6c2, 6pi, c1, c2, pi, c1, c2 

bepaald worden. Deze worden in de gevarieerde en 
bewegingsvergelijkingen (2.11) gesubstitueerd. 

i 

'i 
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