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Samenvatting 

Op de Technische Universiteit Eindhoven is een programma ontwikkeld voor de 
stabiliteitsanalyse van lineaire rotor-lagersystemen. Met dit programma, dat de 
naam prolim draagt, is modellering van een rotor op basis van de eindige ele- 
menten methode mogelijk. 
De structuur van dit programma is onderzocht, zodat aanwezige fouten in het 
progrzmma verwijderd konden worden. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het 
programma verbeterd. 
Het programma is uitgebreid met de mogelijkheid om op gebruikersvriendelijke 
wijze de invloed van lagergedrag op de stabiliteit van de rotorconstructie te 
onderzoeken. Een tweede uitbreiding bestaat uit het mogelijk maken van een 
beperkte niet-lineaire analyse. Hierdoor wordt het mogelijk periodieke op- 
lossingen die bifurceren na het passeren van de stabiliteitsgrens te berekenen. 
Tevens is  de mogelijkheid ingebouwd om het gedwongen trillingsgedrag van de 
rotor te bepalen, hierdoor is het onder andere mogelijk geworden de gevolgen 
van massaonbalans te onderzoeken. 
Alle uitbreidingen worden toegelicht met voorbeelden. Getracht is met deze 
voorbeelden de mogelijkheden die het programma biedt te onderstrepen. 
Vastgesteld is dat het programma in  de huidige versie voldoet wat betreft ge- 
bruikersvriendelijkheid en betrouwbaarheid. Het is een bruikbaar gereedschap 
voor de analyse van rotor-lagersystemen. 
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1 Inleiding 

Binnen de vakgroep Fundamentele Werktuigbouwkunde van de faculteit werk- 
tuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven is programmatuur ont- 
wikkeld voor toepassing op het gebied van de rotordynamica. Op het Philips 
Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven zijn een tweetal van deze programma’s 
overgenomen voor toepassing bij concrete problemen. Direkte aanleiding tot het 
gebruik van de programmatuur was een benodigde analyse van een snel- 
draaiende slijpspindel. In de aanvangsfase van deze analyse bleek dat het pro- 
gramma prolim aanzienlijke problemen opleverde. Prolim was bedoeld voor de 
analyse van meer of minder complexe lineaire rotor-lagersystemen. 
De optredende problemen waren te onderscheiden naar een aantal oorzaken : 

-plotsel i ng optredende fout mei di ngen 
-in enkele gevallen onwaarschijnlijke resultaten 
-overzetting van programma op Apollo domain 3000 systeem naar IBM 

-zeer beperkte documentatie 
-moeilijk te interpreteren in- en uitvoer 
-beperkte toepassingsmogelijkheden 

VMiCMS systeem 

Omdat voorzien werd dat het oplossen van deze problemen een langdurige aan- 
gelegenheid zou worden is afgezien van keuze voor prolim voor de analyse van 
de slijpspindel. Voor de slijpspindel is een andere oplossing gekozen, omdat 
snel resultaat gewenst was. Omdat prolim in principe een gebruiksvriendelijk 
programma is en omdat het een aantal voordelen heeft is toch begonnen met het 
aanpakken van de problemen. 
Om tot een oplossing van de problemen te komen is in de eerste plaats onder- 
zocht hoe het programma is opgebouwd en hoe de structuur van het programma 
is. Tijdens deze fase zijn de oorzaken van de foutmeldingen die het gevolg waren 
van programmeerfouten weggenomen. Er  zijn een aantal zeer eenvoudige test- 
berekeningen gemaakt om de betrouwbaarheid van het programma te contro- 
leren. Daar waar structurele fouten geconstateerd werden is het programma 
verbeterd, waardoor in elk geval de testvoorbeelden een juist resultaat te zien 
gave n. 
De documentatie is op peil gebracht door middel van een gebruikershandleiding 
en een aantal voorbeelden. Deze voorbeelden laten zien hoe een rotor-lager 
systeem gemodelleerd kan worden en vervolgens ingevoerd moet worden. 
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De mogelijkheden van het programma zijn uitgebreid. E r  is een beperkte analyse 
van niet-iineaire gedrag mogelijk gemaakt. Hierdoor kunnen statische op- 
lossingen in het geval van bijvoorbeeld niet-lineair lagergedrag bepaald worden. 
Het is tevens mogelijk de periodieke beweging van zelf-exciterende trillingen te 
bepalen. Verder is het programma uitgebreid met de mogelijkheid tot het bere- 
kenen van responsies op harmonische excitatie onder andere i n  de vorm van 
massa-onbala ns. 
Als laatste zijn een aantal vragen die gesteld werden tijdens de invoer en die 
onduidelijkheden konden opleveren aangepast. De uitvoer is aangepast zodat 
deze plaats vindt in termen van knooppunten en hierop betrekking hebbende 
vrijheidsgraden, waardoor deze beter te interpreteren is. 
In dit verslag zullen aan de orde komen de structuur, de mogelijkheden en het 
gebruik van het programma prolim. De hiervoor genoemde uitbreidingen zullen 
besproken worden en enkele toepassingen worden behandeld. 
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2 

2.1 

Structuur van prolim 

Het programma prolim is in het verleden samengesteld uit twee toen reeds be- 
staande programma’s. Een programma, genaamd prodes, is bedoeld voor de 
analyse van lineaire rotor-lager systemen. Het stelt op basis van de elementen- 
methode de bewegingsvergelijkingen samen van een rotor-lagerconstructie, 
waarna de stabiliteit bepaald kan worden. 
Het andere programma dient voor de analyse van niet-lineaire dynamische pro- 
blemen en is in feite een ”solver” van niet-lineaire tweede orde 
differentiaalvergelijkingen. Dit programma droeg de naam limset en was ge- 
schreven vooral met het oog op toepassingen op het gebied van de 
rotordynamica. Deze programma’s zijn in gewijzigde vorm samengevoegd tot 
één programma. Deze voorgeschiedenis bepaalt in sterke mate de structuur van 
het programma. De twee oorpronkelijke programma’s zijn als afzonderlijke de- 
len terug te vinden in prolim. De twee programmadelen (”subprogramma’s’’) 
worden aangeduid met hun originele naam. De scheiding tussen de twee is strikt. 
Tijdens het werken met het programma kan slechts van een van de twee 
subprogramma’s gebruik worden gemaakt. 
Van prodes is alleen het modelleringsgedeelte overgenomen. Dit gedeelte doet 
in het nieuwe programma dienst als pre-processor maar nu van het analyse deel 
limset. Men is dus altijd bezig met of modellering (prodes) of analyse (Iimset). 
Het doel van het samenvoegen was een programma te vormen dat de gestructu- 
reerde modellering van prodes en de geavanceerde analyse-mogelijkheden van 
limset combineert. Limset maakt onder andere gebruik van de boogcontinue- 
ringsmethode waardoor op goedkope wijze parametervariatie mogelijk is. Te- 
vens kunnen met limset door middel van tijddiscretisatie periodieke oplosssingen 
be paa I d worden. 
Voor een goed begrip van het besprokene kan het nodig zijn vooraf enige kennis 
te hebben van de wijze waarop een rotorconstructie in prolim gemodelleerd 
wordt. In dit kader wordt verwezen naar bijlage E waarin dit in het kort besproken 
wordt. Een uitgebreide behandeling is opgenomen in de handleiding van het 
programma. 

Globale structuur van prolim 

Beide originele programma’s werken geheel of gedeeltelijk interaktief. Voor de 
organisatie van de aan de gebruiker gestelde vragen en van de gegeven ant- 
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woorden, wordt gebruik gemaakt van de bibliotheek coin (commando interpreter). 
In het kort is de werking van coin als volgt. Via calls naar subroutines in coin 
wordt aangegeven dat een bepaalde vraag gesteld moet worden. De tekst van 
deze vraag is opgenomen in een zogenaamde tekstfile. De gewenste vraag wordt 
geïdentificeerd door middel van een nummer. De call naar de subroutine in coin 
bevat dit nummer als argument. Naast dit nummer worden nog een aantal argu- 
menten gebruikt bijvoorbeeld om aan te geven of het antwoord een integer, real 
of logical is en wat de default-waarde is. Om de gewenste regel snel te kunnen 
lezen uit de tekstfile is deze van het type direct access. 
Het gebruik van coin is de belangrijkste reden van de strikte scheiding tussen de 
twee subprogramma’s. Als de twee tekstfiles die bij prodes en limset hoorden 
samengevoegd waren tot één tekstfile, zouden er problemen opgetreden zijn met 
betrekking tot de eenduidigheid van de nummering van de vragen. 

tekst f i le 

PRODES c 
PROL IM 

I - LIMSET PRODES 

I 

mi t ia I isat ie in i t  ia I I sat ie COIN 

tekstf i le 

LIMSET 

fig. 2.1 globale structuur 

Er  wordt gebruik gemaakt van de twee oorspronkelijk tekstfiles. De coin biblio- 
theek moet telkens opnieuw geïnitialiseerd worden bij de overgang van het ene 
subprogramma naar het andere. 

Data-structuur 

Vervolgens zullen we de organisatie van de data tijdens de modellering en de 
berekeningen nader bekijken. Uitgegaan wordt van de situatie voordat aan- 
passingen aan het programma plaats hebben gevonden. Beide subprogramma’s 
maken voor de opslag van gegevens gebruik van de bibliotheek VMM (virtual 
memory manager). Hiermee is het mogelijk een database aan te leggen en te 
onderhouden. 
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2.2.1 Database-manager 

VMM maakt dynamische declaratie van het geheugen binnen fortran mogelijk. 
Dit betekent dat er niet meer geheugenruimte gebruikt wordt dan nodig is. En wat 
net zo belangrijk is, overbodige data kan op elk moment uit de database verwij- 
derd worden. Hierdoor komt de geheugenruimte opnieuw ter beschikking. De 
maximale geheugengrootte wordt beperkt door de hardware. Op het IBM 
VM/CMS operating system heeft elke gebruiker de beschikking over een zoge- 
naamde virtuele machine, wat zoveel wil zeggen als dat het lijkt alsof de ge- 
bruiker de beschikking heeft over een eigen computer. In de huidige vorm kan 
prolim gebruikt worden als deze virtuele machine tenminste 2 Mbyte geheugen- 
ruimte heeft. Dan is er naast de ruimte die nodig is voor het laden van het pro- 
gramma ruimte voor een database bestaande uit 190000 integers. Als er meer 
ruimte nodig is, i s  een grotere virtuele machine nodig en kan de declaratie voor 
de database vergroot worden. Hiertoe moet in de file common.copy de declaratie 
van de array M(190000) vergroot worden. 
De database is opgebouwd uit directories die ieder afzonderlijk weer onderver- 
deeld kunnen zijn in subdirectories. Hierdoor ontstaan vertakkingen die de 
structuur van de database vormen. Elke directory heeft een label, waarmee deze 
geïdentificeerd wordt. Het hoogste nivo (de hoofddirectory), waar de vertakking 
begint heet nulnivo. Het laagste nivo zijn de datablocks waarin de gegevens zijn 
opgeslagen. 

O hoofddirectory 

/ \  
/ \  

0.calc 0.sys 

_ _ _  --- A 0.sys.cdli --- 

directory 

di rectory 

di re ct o ry 

data blocks 

fig. 2.2 database structuur 

2.2.2 Prodes-database 

In prodes wordt een directory direkt onder de hoofddirectory aangemaakt met 
label sys. Onder deze directory (0.sys) worden alle gegevens met betrekking tot 
het model opgeslagen. Onder verschillende subdirectories worden de geome- 
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trische en fysische gegevens en de topologie opgeslagen. In bijlage E komen de 
gegevens die in de directory 0.sys opgeslagen moeten worden aan de orde. De 
modellering vindt plaats volgens de eindige elementenmethode. In bijlage B zijn 
de elementmatrices afgeleid. Er worden drie verschillende elementen onder- 
scheiden : balk- en schijfelementen en lineaire elementen. Met dit laatste ele- 
ment is een willekeurige lineaire beschrijving mogelijk tussen de 
gegeneraliseerde krachten en de vrijheidsgraden in de vorm van een massa-, 
dempings- en stijfheidsmatrix. Hiermee is bijvoorbeeld een lager te modelleren. 
Met de via prodes in de vorm van elementen ingevoerde gegevens kan een ho- 
mogeen stelsel lineaire differentiaalvergelijkingen samengesteld worden. 

Het gebruik van VMM uit zich in  het feit dat het op eenvoudige wijze mogelijk is 
het aantal modelgegevens uit te breiden en weer te verminderen. 

2.2.3 Limset-database 

Als er een berekening gedaan wordt aan het model, wordt in limset de database 
uitgebreid. Omdat aan elk model meerdere berekeningen uitgevoerd kunnen 
worden, wordt voor elke berekening een aparte tak aan de hoofddirectory ge- 
vormd. Het labei moet door de gebruiker opgegeven worden (in het vervolg aan- 
geduid met calc). Een berekening in limset bestaat in eerste instantie uit het 
bepalen van het statisch evenwicht voor een aantal waarden van een parameter. 
Deze systeemparameter wordt tijdens de evenwichtsberekening opgegeven en 
wordt met een bepaalde stapgrootte gevarieerd. De resultaten van de even- 
wichtsberekeningen worden bewaard onder directory 0.calc.i.l. Hierin is i het 
stapnummer. In elk evenwichtspunt kan de stabiliteit bepaald worden. Op deze 
manier is de invloed van de systeemparameter op de Stabiliteit te onderzoeken. 
Deze stabiliteitsberekeningen vallen eveneens onder het label calc en de resul- 
taten worden ook in de directory 0.calc.i opgeslagen nu met label c. Indien er  
stabiliteitsberekeningen gedaan moeten worden met een andere systeempara- 
meter of met een andere stapgrootte moeten er eerst nieuwe evenwichtspunten 
bepaald worden. Dit gebeurt onder een ander label. 
Het berekenen van de statische evenwichten is in  principe niet nodig. Prodes 
stelt namelijk een lineair stelsel bewegingsvergelijkingen op. Er is bij de mo- 
dellering uitgegaan van een linearisatie rond de evenwichtsstand, die dus al be- 
kend moet zijn. Limset is echter voor niet-lineaire probelemen bedoeld en heeft 
daarom de beschreven berekeningsvolgorde. Men berekent telkens of de sta- 
tische evenwichtsstand voor de nieuwe waarde van de parameter stabiel is. Tij- 
dens de invoer en uitvoer van de stabiliteitsberekeningen wordt gebruik gemaakt 
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vastleggen 

model 
in 

database 

van het begrip evenwichtspunt. Mede hierom is deze volgorde aangehouden zo- 
dat het begrip evenwichtspunt voor de gebruiker betekenis heeft. 
De statische evenwichtsberekeningen worden bij lineaire sommen eigenlijk al- 
leen gebruikt om de systeemvergelijkingen voor een aantal waarden van de sys- 
teemparameter met behulp van de gegevens uit directory 0.sys op te stellen. 
Vanwege het lineair zijn van de vergelijkingen kan dit gebeuren in de vorm van 
de massa-, dempings- en stijfheidsmatrix uit vergelijking 2.1. Dit wordt op eco- 
nomische wijze gedaan. Het is namelijk niet nodig de systeemmatrices voor elke 
waarde van de parameter geheel opnieuw te berekenen. Dit kan namelijk als er 
sprake is van een groot aantal vrijheidsgraden een behoorlijke toename van de 
rekentijd geven. Daarom worden er tijdens de evenwichtsberekening eenmalig 
drie systeem matrices berekend die onafhankelijk zij n van de systeem pa rameter. 
Deze matrices worden opgeslagen onder de directory O.calc.qma, 0.calc.qmv en 
0.calc.qmc en kunnen vervolgens gebruikt worden bij alle berekeningen die on- 
der dit label plaats vinden. Als tijdens een stabiliteitsberekening de bewegings- 
vergelijkingen nodig zijn, worden deze matrices uit de database gelezen. Hierna 
hoeven alleen de componenten in de matrices die afhankelijk zijn van de sys- 
teemparameter berekend te worden en opgeteld te worden bij de parameteron- 
afhankelijke matrices. Dit heeft een verkorting van de rekentijd tot gevolg. In 
figuur 2.3 is  de werkwijze schematisch weergegeven. 

evenwichts stabiliteits 

berekening berekening 
- 
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3 Parameter-afhankelijke lineaire elementen 

Zoals bij de bespreking van de structuur vermeld is, kan met prolim de invloed 
van een parameter (aangeduid met systeemparameter) op de rotorstabiliteit be- 
paald worden. Voor de keuze van de parameter zijn er een aantal mogelijkheden. 
De ma te ri aa I ei g ensc ha ppen (e last i ci t ei t s m od ul us, so0 rte I i j  ke massa, i nwe ndi ge 
dempingscoëfficiënt) en de afmetingen (uitwendige en inwendige diameter en 
lengte) van een balkelement kunnen als parameter gebruikt worden. Van een 
schijf is het mogelijk de massa, het polair traagheidsmoment of het transversaal 
traagheidsmoment te variëren. Ook de rotorsnelheid is  als parameter te ge- 
bruiken. Deze parameter heeft invloed op alle balk- en schijfelementen. Door 
middel van gyroscopie heeft de rotorsnelheid invloed op de dempingsmatrix en 
door middel van inwendige demping op de dempings- en stijfheidsmatrix. Voor 
alle genoemde variabelen geldt dat de relatie met de systeemmatrices expliciet 
vast ligt volgens de elementformuleringen van bijlage 6. 
Een veel voorkomend geval in de praktijk is dat een lager afhankelijk is van een 
variabele. Het meest sprekende voorbeeld is de snelheidsafhankelijkheid van 
een hydrodynamisch lager. Het toerental bepaalt in sterke mate de stijfheid en 
demping van het lager. Het i s  in dat geval interessant de invloed van de variabele 
op de lagerstijfheid en lagerdemping en daarmee op de stabiliteit te bepalen. Het 
hydrodynamische lager vertoont namelij k een niet conservatief gedrag, wat zich 
uit in niet symmetrische lagermatrices. De verhoudingen tussen de 
matrixcomponenten (lagercoëfficiënten) kunnen zodanig worden dat de rotor in- 
stabiel wordt. Naast het toerental valt ook te denken aan bijvoorbeeld de invloed 
van de viscositeit van het smeermiddel, de breedte of in het geval van een spi- 
raalgroeflager de groefdiepte op de stabiliteit. 
Omdat in prodes een willekeurig lagergedrag ingevoerd kan worden in  de vorm 
van maximaal 3x16 verschillende matrixcomponenten is het verband tussen een 
Variabele en het lagergedrag niet expliciet vast te leggen. Een dergelijke relatie 
kan echter door de gebruiker ingevoerd worden door middel van een parameter- 
afhankelijk element. 
De dempings- en stijfheidseigenschappen van een hydrodynamisch lager worden 
veelal bepaald door het numeriek oplossen van de Reynoldsvergelijking. Hier- 
door zijn de tagermatrices voor een aantal discrete waarden van een variabele 
bekend. De invoer in prodes i s  nu zodanig dat de lagermatrices voor een aantal 
discrete waarden van de variabele opgegeven worden. De componenten die ho- 
ren bij tussen liggende waarden van de variabele worden in prodes door middel 
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van interpolatie berekend. Er is een koppeling gemaakt met limset zodat de va- 
riabele die het lagergedrag bepaalt als systeemparameter gebruikt kan worden. 

3.1 Aanpassing wan prolim 

Tijdens de modellering worden de matrices van een lineair element opgeslagen 
in de directory 0.sys.sdli.i (i = elementnummer). Indien de matrices afhankelijk 
zijn van een variabele worden de matrices meerdere malen vastgelegd, telkens 
met de bijbehorende waarde van de variabele. Het is mogelijk de matrices als 
funktie van twee variabelen (parameters) in te voeren. Een combinatie van 
parametetwaarde(n) en matrices wordt een datapoint genoemd. Per parameter 
zijn maximaal vier datapoints mogelijk, in dat geval vindt interpolatie plaats met 
behulp van een derde graads interpsiatiepolynoom. 
Elk onder label sdli gedefinieerd element kan gebruikt worden om de met balken 
en schijven gemodelleerde rotor compleet te maken. Voor elk lineair element dat 
in de geometrie opgenomen wordt, wordt een subdirectory 0.sys.gdli.i gemaakt. 
Een dergelijk element noemen we een geometrie-element en de directory bevat 
een nummer dat aangeeft welk "sdli" element gebruikt wordt. Het bevat ook de 
knooppunten welke het geometrie-element verbindt. Tevens bevat de directory 
de waard van de parameter@) al, het element parameter afhankel!jk is. Met 
deze gegevens zijn alle gegevens bekend om de elementmatrices te berekenen 
en op de juiste plaats in de systeemmatrices te plaatsen. 
Tijdens de evenwichtsberekeningen wordt een identificatie vastgelegd die aan- 
geeft welke variabele als systeemparameter gebruikt wordt. Deze identificatie 
bestaat uit een aantal getallen. Eén getal geeft aan het type variabele. Bijvoor- 
beeld de rotorsnelheid, een schijf, een balkelement of een lineair element. Het 
elementnummer wordt ook vastgelegd met een getal (bijvoorbeeld l e  of 2e 
schijfelement). Een ander getal geeft aan of het gaat om bijvoorbeeld de massa 
van een schijf of om een massatraagheidsmoment. Als bijvoorbeeld gekozen 
wordt voor de massa van schijfelement i, wordt deze massa bij het samenstellen 
van de afhankelijke systeemmassamatrix gelijk aan nul genomen. Als de totale 
systeemmassamatrix nodig is hoeft alleen de bijdrage van de massa van element 
i verdisconteert te worden. 
We gaan er in dit geval van uit dat als systeemparameter een variabele in een 
parameter-afhankelijk lineair geometrie-element is gekozen. Dan worden de drie 
elementmatrices van dit element niet gebruikt bij het samenstellen van de onaf- 
hankelijke systeemmatrices. De identificatie bestaat dan uit het nummer van het 
geometrie-element en het nummer van de elementvariabele. Dit kunnen er zoals 
vermeld twee zijn. Onder label calc wordt verder de waarde van de parameter 
in de evenwichtspunten vastgelegd. 
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Zoals reeds beschreven is worden de bewegingsvergelijkingen bij de stabili- 
te its berekeningen sa me ngest eld door de para met er afha nke I i j  ke matrices bij de 
onafhankelijke op te tellen. De afhankelijke matrices worden in dit geval bere- 
kend door middel van interpolatie. Bij dit proces speelt de subroutine sysfun een 
centrale rol. Sysfun zorgt voor het samenstellen van de bewegingsverge- 
l i j  ki ngen. 
In figuur 3.1 is aangegeven hoe het een en ander in zijn werk gaat. Als in een 
evenwichtspunt de stabiliteit berekend moet worden, wordt de waarde van de 
systeemparameter in het evenwichtspunt uit 0.calc.i gehaald. Via sysfun worden 
de onafhankele matrices uit de directory 0.calc gelezen. Vervolgens wordt be- 
paald welke variabele ( l e  of Ze) van welk geometrie-element gevarieerd moet 
worden. Uit 0.sys.gdli wordt de plaats van de elementmatrices in  de 
systeemmatrices gehaald en het nummer van het "sdli" element waarmee het 
ge om et ri e-e I em ent is gedefinieerd . Via interpolatie worden de 
matrixcomponenten berekend, waarna sysfun voldoende gegevens heeft om de 
bewegingsvergelijkingen op te stellen zodat de stabiliteit kan worden bepaald. 

,*i 

stabiliteitsberekening 

SYSFUN 

1 t 

4 t 
- INTERPOLA- 

T I E  

fig 3.1 schema: samenstellen bewegingsvergelijkingen 

De stabiliteit wordt bepaald door het berekenen van de eigenwaarden van het 
systeem. Deze kunnen berekend worden met een algoritme gebaseerd op de 
Power iteratie. Om met dit algoritme de eigenwaarden te bepalen is een begin- 
schatting nodig. Om deze beginschatting te bepalen is  in  limset ook de moge- 
lijkheid opgenomen om de eigenwaarden met een QR-algoritme te berekenen. 
Met dit algoritme worden alle eigenwaarden van het systeem berekend en daar- 
door wordt tamelijk veel rekentijd gevraagd. Als echter de eigenwaarden een- 
malig via dit algoritme bepaald zijn, kunnen de eigenwaarden bij een 
gevarieerde parameter bepaald worden door deze oplossinger als begin- 
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schatting in het Poweralgoritme te gebruiken. De interessante eigenwaarden 
kunnen op deze wijze gevolgd worden. 

In het voorgaande is uitgegaan van de situatie dat er een lineair geometrie- 
element gevarieerd wordt. Als een lineair element afhankelijk is van de rotor- 
snelheid moeten alle geometrie-elementen die van dit "sdli" element gebruik 
maken, aangepast worden aan de rotorsnelheid. In dat geval ziet het schema in 
figuur 3.1 er  iets anders uit, maar het principe is hetzelfde. 

3.2 Voorbeeld 

Als voorbeeld van het voorafgaande wordt een rotor genomen in twee identieke 
lagers. De lagercoëfficiënten zijn genomen zoals die volgen uit de korte lager 
theorie. Voor een drietal waarden van het toerental zijn de iagermatrices inge- 
voerd. Het toerental waarbij de rotor instabiel wordt kan vergeleken worden met 
het grenstoerental van het lager. In [17] is het grenstoerental berekend waarbij 
hetzelfde lagermodel gebruikt is. Hierbij is uitgegaan van een starre rotor en is 
alleen de cilindrische eigentrillingsvorm beschouwd. Gyroscopie speelt daar- 
door geen rol. Het resultaat i s  opgenomen in bijlage C.3. Het door ons gebruikte 
model is symmetrisch ten opzichte van de lagering zodat de gyroscopie ook geen 
invloed heeft op de cilindrische eigentrillingsvorm. De lengte van de as is zo kort 
en de stijfheid daardoor zo groot dat de buigfrequenties enkele orden groter zijn 
dan de frequenties die horen bij de laagste starre trillingsvormen. De rotor wordt 
gemodelleerd met twee baikelementen, twee lineaire elementen en een schijf- 
el e ment . 

K=----J 
fig 3.2 rotor in korte lagers 
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De gegevens van de rotor zijn : 
schijf: 

massa = 0.735 Kg 
polair traagheidsmoment = 919 Kgmm* 
transversaal traagheidsmoment = 460 Kgmm* 

straal = 5 mm 
breedte = 3 mm 
speling = 0.02 mm 
viscositeit = 50. 10 Ns/mm2 
belasting = 3 N 

lager: 

Uitgaande van deze situatie worden de volgende stijfheids- en dempingsmatrices 
gevonden bij drie waarden van het toerental. 
f = 37.7 Hz 

1.9 1.5 300 -120 
B y  [1.5 4.21 [ ~ O O  450 ] 

f = 96.6 Hz 

1.6 0.6 360 -360 
B =  [0.6 2.01 [640 310 ] 

f = 352 Hz 

= [ 1.3 0.21 = [ 370 -14001 
- 0.2 1.3 1400 190 

De eenheden van de dempingscoëfficiënten zijn Ns/mm , Nc en Nsmm. De 
eenheden van de stijfheden zijn N/mm N en Nmm. Figuur 3.3 geeft de eigen- 
waarden van de laagste twee paren eigenwaarden in het complexe vlak met het 
toerental ais parameter. Het toerental is gevarieerd van 40 tot 280 Hz. Het eerste 
paar huort bij een cilindrische, het tweede paar bij een conische eiyenvorm. 
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LIBEL-U1ENSI 

CICEYV NR-l 

EIGENV NR-2 
. IaNV Na-3 

IGENV N R 1  

fig. 3.3 eigenwaarden in complexe vlak 

Uit figuur 3.4 blijkt dat de conische eigentrilling het eerst instabiel wordt. Dit komt 
omdat de afstand tussen de lagers klein is. Hierdoor is de kantelstijfheid van de 
rotor in de lagers laag ten opzichte van de kanteltraagheid. Op het moment dat 
de stabiliteitsgrens bereikt wordt, bedraagt de eigenfrequentie ongeveer de helft 
van het rotortoerental 320/(2n105) . Dit is een karakteristieke verhouding voor 
hydrodynamische lagers. De cilindrische eigenvorm wordt instabiel bij een toe- 
rental van 265 Hz. Dit komt overeen met het grenstoerental van het lager (zie bij- 
lage C.3). De eigenhoekfrequentie van deze trillingsvorm is op dat moment 870 
rad/s (fig. 3.3). Dit geeft ook de verhouding 1 : 2. 

KORT-LAGER 

.ABELSCRENSX 

JGENV NR-1 

EICENV NR-3 

fig 3.4 reële deel eigenwaarden 
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4 Niet-lineaire elementen 

Uit de praktijk is het bekend dat een rotor als gevolg van niet conservatief lager- 
gedrag instabiel kan worden. Met het voorbeeld in het vorige hoofdstuk is aan- 
getoond dat dit met prolim voorspeld kan worden. Als bij het variëren van een 
parameter (in het voorbeeld het toerental) een toegevoegd complex paar eigen- 
waarden het rechter halfvlak binnen gaat is de stabiliteitsgrens bereikt. Als alle 
andere eigenwaarden een negatief reëel deel hebben is aan de voorwaarde van 
een Hopfbifurcatie voldaan [15] . Dit betekent dat de stabiele statische oplossing 
bifurceert in een instabiele statische oplossing en een periodieke oplossing. 
Deze periodieke oplossing kan zowel stabiel als instabiel zijn. Voor een kleine 
variatie van de systeemparameter voorbij de stabiliteitsgrens, is de periodieke 
oplossing te voorspellen met behulp van de eigenfrequentie en eigenvorm van 
het systeem op het moment dat de stabiliteitsgrens bereikt wordt. De periodieke 
beweging zal bij benadering overeenkomen met een trilling in deze frequentie 
en eigenvorm rond de evenwichtsstand. Als een hydrodynamisch lager de oor- 
zaak van de instabiliteit is, bedraagt deze eigenfrequentie ongeveer de helft van 
de rotorfrequentie. Om deze reden wordt de instabiliteit vaak aangeduid met de 
term "half-omega whirl". 
De periodieke beweging zal voor een verder gevarieerde systeemparmeter een 
andere vorm hebben dan die uit de eigenvorm volgt. De beweging wordt bepaald 
door het niet-lineaire gedrag van het lager. Dit niet-lineare gedrag moet in  het 
stelsel bewegingsvergelijkingen opgenomen worden. Bij het voorspellen van de 
stabiliteitsgrens was de sterk niet-lineaire relatie tussen de stijfheid en demping 
van het lager en de snelheid nodig. De differentiaalvergelijkingen bleven echter 
lineair. Voor het berekenen van de periodieke bewegingen moeten de niet- 
lineaire kracht-verplaatsings- en kracht-snelheidsrelaties in de 
differentiaalvergelijkingen opgenomen worden. 
Met limset is het mogelijk periodieke bewegingen te berekenen door een stelsel 
niet-lineaire vergelijkingen op te lossen van de vorm : 

Hierin is : 
q een kolom met de gegeneraliseerde knooppuntverplaatsingen 
i de frequentie van de periodieke beweging 
r de waarde van de systeemparameter 
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De achtergronden van de methode waarop dit geschiedt zijn beschreven in bij- 
lage A. Het komt er op neer dat een schatting van de periodieke oplossing in de 
tijd gediscretiseerd wordt. Via een iteratief proces wordt deze schatting verbeterd 
tot aan een criterium is voldaan dat beslist of de oplossing voldoende nauwkeurig 
is bepaald. De berekende oplossing wordt als beginschatting gebruikt voor een 
periodieke beweging bij een toe of afgenomen systeemparameter. 
Met prolim was het tot dusver alleen mogelijk het lineaire stelsel 

samen te stellen. Prolim is uitgebreid zodat stelsel 4.2 uitgebreid kan worden tot 
stelsel 4.1. Hierbij is zoveel mogelijk de oude structuur aangehouden. Het toe- 
voegen van niet-lineaire relaties tussen knooppuntkrachten en knooppuntver- 
plaatsingen, snelheden en versnellingen gebeurd in de vorm van zogenaamde 
niet-lineaire elementen. De statische evenwichtsstand van 4.1 is niet meer 
triviaal maar moet berekend worden. Dit gaat op soortgelijke wijze als het bere- 
kenen van periodieke bewegingen, de noodzaak tot tijddiscretisatie vervalt 
daarbij. 

4.1 Uitbreiding prodes 

De bij de modellering van een rotor gebruikte knooppunten hebben elk vier 
vrijheidsgraden. Met een niet-lineair element wordt in een keer de relatie be- 
schreven tussen de vier gegeneraliseerde knooppuntskrachten en de vier gege- 
neraliseerde knooppuntsverplaatsingen en hun flucties. Deze relatie wordt 
geprogrammeerd in een subroutine. Bij deze beschrijving kunnen ook een aantal 
variabelen, opgenomen in de kolom a een rol spelen. De beschrijving met een 
niet-lineair element ziet er daardoor als volgt uit : 

Als tijdens de modellering in het subprogramma prodes een niet-lineaire relatie 
gelegd moet worden tussen twee knooppunten moet worden opgegeven in welke 
subroutine beschrijving (4.3) plaats vindt. Aan de gebruikte variabelen a in deze 
subroutine kan op interaktieve wijze een waarde toegekend worden. Deze gege- 
vens worden in de database opgeslagen in  een nieuwe directory 0.sys.cdnl. Het 
opnemen van een niet-lineair element in de geometrie gaat op dezeifde wijze als 
bij een lineair element. De knooppunten die het niet-lineaire element verbindt 
worden opgeslagen in 0.sys.gdnl. 
De variabelen in de elementbeschrijving kunnen ook als systeemparameter ge- 
bruikt worden. Een van deze variabelen kan het toerental van de rotor zijn. Als 
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de rotorsnelheid dan als systeemparameter gebruikt wordt, wordt de invloed op 
het niet-lineare gedrag automatisch meegenomen. 

4.2 Uitbreiding limset 

Het algoritme volgens welke de evenwichten met limset berekend worden, be- 
paalt het nulpunt van 

Bij het berekenen van een statisch evenwicht gaat het stelsel over in 

F = Fi(q, r) - FAr) (4.5) 

Nodig om de oplossing te bepalen zijn dan : de kolom met residuele krachten 
de afgeleide van deze kolom naar de systeemparameter en de afgeleide naar 
de verplaatsingen F (zie bijlage A ). Deze stijfheidsmatrix is een funktie van q 
en moet voor elke veranderde q opnieuw bepaald worden. 
Indien een periodiek evenwich? berekend moet worden, worden de snelheden q 
en de Versnellingen q via een discretisatieschema uitgedrukt i n  de verplaatsing 
op m discretisatie tijdstippen. 

- 

- 

De funktie waarvan het nulpunt bepaald moet worden is dan : 

Hierin is q' de kolom met de verplaatsingen van alle coördinaten op de m 
discretisatietijdstippen. Om tot een oplossing te komen zijn nodig de kolom G en 
de afgeleiden hiervan naar r en q1 . Met behulp van de relaties 4.6 kunnen deze 
matrix en kolommen samengesteld worden uit F , i=, en , en op de m 
discretisatietijdstippen. De laatste drie matrices zijn respëctievelijk de massa-, 
dempings- en stijfheidsmatrix op de discretisatietijdstippen. Ze zijn een funktie 
van de verplaatsingen, snelheden en versnellingen en moeten daarom op ieder 
discretisatietijdstip opnieuw berekend worden. 
Bij het samenstellen van de drie matrices en twee kolommen speelt de routine 
sysfun weer een belangrijke rol. Sysfun kan gezien worden als een "black box". 
De invoer bestaat uit de verplaatsingen, snelheden en versnellingen van de sys- 
teemcoördinaten op de discretisatietijdstippen en de waarde van de systeempa- 
rameter. De matrices en kolommen zijn de uitvoer. In de originele versie van 

- 



- 1 7 -  

limset moeten ze door de gebruiker in een zelf geschreven routine vastgelegd 
worden. 

.. 9 
9 
r 
z 

M 

F -, r 

fig 4.1 oorspronkelijke situatie limset 

In prolim is dit niet meer nodig, de situatie is als in  figuur 4.2. 

SYSFUN I-* 
! 

pararneterafhankelijke 
matrices uitrekenen 

en optellen 

matrices v 
fig 4.2 situatie in prolim 

De drie matrices zijn in het lineaire geval alleen afhankelijk van de systeempa- 
rameter. Omdat bij niet lineaire berekeningen ook de residuele krachten nodig 
zijn moet prolim uitgebreid worden met een routine die de residuele krachten 
uitrekend. Dit gebeurt door uitrekenen van 

De afgeleide naar de systeemparameter wordt door middel van numerieke diffe- 
rent iat ie bere kend. 

- F(r + 6r) - f(r - b r )  
2 b r  F,r = (4.9) 
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- 
-. - SYSFUN z ti 

9 - 

Bij de berekening van de kolommen F(r + 6r) en F(r - 6r) hoeven alleen de pa- 
rameter afhankelijke matrices gebruikt te worden. De onafhankelijke matrices 
geven dezelfde bijdragen aan F(r + 6r) als aan F(r - 6r) . Bil de aftrekking vallen 
deze bijdragen tegen elkaar weg. De kolommen F(r + 6r) en F(r - 6r) wordt 
daarom berekend als 

K 
F 

. 
r 

- 

Dit geeft een verkorting van de rekentijd. Met deze aanpassingen verandert het 
schema van figuur 4.2 in dat van figuur 4.3. M 

r /i I 

pa ra rneie r 
irafhankeli1ke - 

1 -. r F 

c 

residuele afgeleide 
2 + van 2 

fig 4.3 aanpassing lineaire deel 

Het lineaire deel van de bewegingsvergelijkingen is hiermee gereed. Het toe- 
voegen van de niet lineaire termen gaat via een apat ,c: subroutine nilisa. Deze 
routine "kijkt" ais eerste in de database in  directory 0.sys.gdnl of er niet-lineaire 
elementen in  het model opgenomen zijn. Als dat niet het geval is wordt direkt 
naar sysfun teruggesprongen en neemt de rekentijd niet toe. Als er wel een 
niet-lineair element in de geometrie is gedefinieerd dan worden de knooppunten 
waartussen het element zich bevindt gelezen. Tevens wordt bepaald op welke 
van de vier vrijheidsgraden het niet-lineaire element betrekking heeft. Het ver- 
schil tussen de verplaatsingen, snelheden en versnellingen van de coördinaten 
van de twee knooppunten wordt berekend. qn1, = ql - q 2  qnle = ijl - qz 
qnle = q1 - qz . Ais het element de rotor met de vaste omgeving verbindt, is 
4 2  = q 2  = g 2  = 0 .  

De waarden van de variabelen in a worden uit directory 0.sys.sdnl.i gelezen en 
tevens wordt de subroutine met de elementbeschrijving bepaald. Via een call 
naar deze subroutine wordt nu de bijdrage van het niet lineaire element aan de 
residuele krachten berekend. Als een van de variabelen in de kolom gt als sys- 
teemparameter gebruikt wordt moet ook de kolom Fnle,r berekend worden, welke 



- 1 9 -  

- g 
a 

t 

K 
5 F SYSFUN 

in de kolom F., geplaatst wordt. De berekening van de afgeleide gaat weer via 
numerieke differentiatie. Hiertoe worden de kolommen Fnie(r + dr) en Fnie(r - 6r) 
berekend via de routine met de elementbeschrijving. 
De bijdragen aan de drie systeemmatrices worden tevens via numerieke diffe- 
rentiatie bepaald. De componenten in de stijfheidmatrix worden berekend vol- 
gens 

Fnie j(qnie i + 6qnie i )  - Fnie j(qnie i - dqnie i )  

2 dqnie i 
Knie ji = i,j E 1,2,3,4 (4.11) 

De dempings- en massamatrix worden op overeenkomstige wijze uit q en q be- 
paald. Deze wijze van berekenen van de afgeleiden heeft het bezwair daj het 
resultaat onnauwkeurig kan zijn. Vooral als de funktie sterk wisselt en daardoor 
de afgeleide groot is. Dit kan opgelost worden door 6q klein genoeg te nemen. 
Hieraan zit echter ook een grens. Als 6q erg klein genomen wordt, bestaat de 
kans dat het verschil F,(q, + Sq,) - F,(q, - dq,) in de buurt van de machinenauw- 
keurigheid komt, waardoor het resultaat onnauwkeurig wordt als gevolg van cij- 
ferverlies. Dit probleem treedt op als de afgeleide klein is. In het programma 
wordt 6q, (6r) gelijk gekozen aan 1.10-41q,f  ( l . 10 -4 } r l ) .  Deze waarde blijkt in de 
praktijk te voldoen. 
Omdat bekend is tussen welke knooppunten het element zich bevindt kunnen de 
elementmatrices van het niet-lineaire element op de juiste plaats in de 
systeemmatrices geplaatst worden. 
In de volgende figuur zijn de aanpassingen schematisch weergegeven. 

M 

- 
r E r  

I 

fig 4.4 aanpassing niet-lineaire deel 
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4.3 Voorbeeld 

Ter illustratie van het gebruik van niet-lineaire elementen, nemen we een een- 
voudige rotor gemodelleerd met twee balkelementen een schijfeiement en twee 
niet-lineare elementen. Figuur 4.5 geeft de afmetingen van de rotor. De niet- 
lineaire elementen beschrijven het lagergedrag volgens de brede lagertheorie. 
In bijlage D.l is deze beschrijving opgenomen en is de betrouwbaarheid van dit 
element aangetoond. De algemene formulering van het niet-li neaíre element 
volgens vergelijking 4.3 heeft in dit geval de volgende vorm : 

F,= f(L, R, Q , p ,  C, V, W, V, W) 

De kolom F,,, bestaat uit de krachten in Y en 2 richting. E r  wordt aangenomen dat 
het lager geen rotatiestijfheid heeft. De kolom qnie bevat de verplaatsingen v en 
w in  de genoemde richtingen. Het aantal variabelen in de kolom a is gelijk aan 
vijf. Het zijn de breedte(L), straal(R) en radiële speling(C) van het lager, de vis- 
cositeit p van het smeermiddel en de hoekfrequentie Q van de as. De rotor is niet 
symmetrisch ten opzichte van de lagering. 

I 60 - ' - 3 O  - '  
1 

- - 
I 

Y 
fig 4.5 rotorconstructie + F  

De gegevens van de rotor zijn : 
schijf: 

massa = 0.50 Kg 
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polair traagheidsmoment = 500 Kgmm2 
transversaal traagheidsmornent = 270 Kgmm2 

straal = 10 mm 
breedte = 20 mm 
speling = 0.10 mm 
viscositeit = 50. Ns/mm2 

lager: 

Ter plaatse van de schijf wordt de rotor belast met een uitwendige kracht van 
7500 N. De stand die de rotor inneemt als gevolg van deze belasting kan met 
prolim bepaald worden. De statische evenwichtsstand en de stabiliteit kunnen 
direkt bepaald worden omdat de lagercoëfficiënten via numerieke differentiatie 
berekend worden. In het voorbeeld van hoofdstuk 3 moest de plaats van de 
astappen in de lagers vooraf bepaald worden. Dit hoeft nu niet. 
Dit werkt aanzienlijk gebruiksvriendelijker. Als bijvoorbeeld de berekening met 
een andere lagerbreedte of een andere viscositeit van het smeermiddel gemaakt 
moet worden, hoeft alleen de waarde van deze variabele veranderd te worden. 
Ditzelfde geldt voor een andere waarde van de belasting. Indien één van deze 
variabelen als systeemparameter gekozen wordt, kan direkt de invloed op de 
stabiliteit bepaald worden. Het is niet nodig de lagercoëfficiënten opnieuw te 
bepalen. Het is echter wel nodig dat de lagerkrachten zoals in vergelijking 4.12 
als funktie van de verplaatsingen en snelheden bekend zijn. 
E r  is een serie statische evenwichtsberekeningen gemaakt waarbij het rotortoe- 
rental weer als parameter is gebruikt. In figuur 4.6 zijn de posities van het mid- 
delpunt van de schijf weergegeven vanaf een toerental van 100 Hz. Bij zeer hoge 
toerentallen draaien de astappen bijna centrisch in hun lagers. In dat geval wordt 
de verplaatsing van de schijf slechts bepaald door de uitbuiging van de as. Deze 
bedraagt 0.055 mm. 

- o * o - o  O 8  -0  O 6  - 0 0 .  -0  o1 O 0 0  
Y she1  node2 

LABEL = dubbel 

F - 7.50.10’ 

YENWICHTEU 

fig 4.6 evenwichtsposities schijf (knpt 2) 
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Door in de statische evenwichtspunten de eigenwaarden te bepalen kan de sta- 
biliteitsgrens vast gesteld worden. Deze wordt bereikt bij 1060 Hz, de bijbe- 
horende eigenvector laat een conische eigenvorm zien. De verplaatsingen van 
de drie knooppunten die horen bij de statische evenwichtsstand op dat moment 
zijn als volgt : 

knooppunt 1 knooppunt 2 knooppunt 3 
V -0.0382 -0 .O499 -0.0556 
W 0.01 15 0.0802 0.0325 
Met de aangepaste versie van prolim is het nu mogelijk de bifurcerende perio- 
dieke oplossing te bepalen. In figuur 4.7 zijn de bewegingen van knooppunt een 
en drie in het Y-Z vlak weergegeven bij een toerental van 1106 Hz. De pijlen ge- 
ven aan in  welke richting de knoopppunten bewegen. Deze richting komt overeen 
met de draairichting van de rotor, er is sprake van een "forward whirl". De pijlen 
beginnen op hetzelfde tijdstip. Hieruit volgt ook dat de rotor een conische be- 
weging maakt. Als gevolg hiervan is de beweging van het middelpunt van de 
schijf gering. Het middelpunt voert een periodieke beweging uit rond het punt: 
Y = -0.056 ; Z = 0.078, met een amplitude van ongeveer 0.002. 

DUBBEL ABEL - PERIOD 

ode 1 

'o?'? ... . . . . . . .. ... . . 

fig 4.7 periodieke bewegingen astappen 
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5 Berekenen van gedwongen responsies 

Het programma Iimset bezit de mogelijkheid tot berekening van het gedwongen 
trillingsgedrag van het systeem onder invloed van een harmonische excitatie. 
Ook voor prolim is bet gewenst dat de responsie van de rotor te bepalen is. 
Hiervoor is het nodig een aantal aanpassingen te doen aan het programma zodat 
de koppeling die met prodes gemaakt is ook bij gedwongen responsie bere- 
keningen op de juiste manier plaats vindt. E r  is een uitbreiding gemaakt aan het 
subprogramma limset waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen twee ver- 
schillende oorzaken van excitatie. Dit onderscheid is  essentieel voor de verdere 
aanpak in het programma. Enerzijds wordt als een mogelijke excitatiebron een 
onbalans van de rotor gezien. Anderzijds i s  het mogelijk dat er een excitatie 
plaats vindt door een harmonische kracht die ergens aangrijpt op de rotor maar 
door externe factoren veroorzaakt wordt. 
In de oorspronkelijke versie van Iimset kan er een kolom belastingcomponenten 
opgegevenwordenvan devorm : 

Y f = a c o s o t  + b s i n o t  (5.1) 

Deze kolom is het rechterlid in  het rond de evenwichtsstand gelineariseerde 
s te I se1 different iaa Ive rge I i j  ki ng e n : 

5.1 Berekening forced response met limset 

De kolommen met de amplituden a en b moeten in de originele-versie van limset 
via een subroutine opgegeven worden. 
Het steisel (5.1) kan opgelost worden door te stellen 

n n 

Hierin is 1 een complexe kolom 1 = j, +rij . 
De oplossing q - is te schrijven als 
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Substitutie in de differentiaalvergelijking geeft : 

Re(( - Mol2 + Bjw + K)qe A jmt } = Rete”‘} 
Y 

Dit moet gelden voor alle tot , zodat volgt : 

De complexe kolom 9 kan geschreven worden als 4 = q, + qi j ,zodat : - 

( - Mo2 + B joXqr + qi j) = I r  +A j 
N Y  

Door het oplossen van het lineaire stelsel vergelijkingen : 

(5.3) 

met behulp van een standaard oplosroutine uit de NAG bibliotheek wordt de op- 
lossing 6 berekend. Uitschrijven van ReGe”‘} levert !, cos o t  - ri s ino t  . Er  
geldt dus :!,=a en l i=  - b .  

5.2 Berekening forced response met prolim 

In prolim worden de kolommen a en b samengesteld uit de interaktief in  te 
voeren gegevens. Indien er sprake is van een massaonbalans wordt gevraagd 
naar de plaats van de massaonbalans (d.w.z. het asnummer en het knooppunt- 
nummer). Tevens wordt het produkt van de massa en de excentriciteit gevraagd. 
Deze gegevens worden opgeslagen in de database. De kolommen met de 
amplituden kunnen met behulp van deze gegevens tijdens de berekeningen 
samengesteld worden. De amplituden zijn een funktie van de excitatiefrequentie 
omdat deze in dit geval overeenkomt met het rotortoerental. De systeemmatrices 
zullen om dezelfde reden afhangen van de de excitatiefrequentie, bijvoorbeeld 
als gevolg van gyroscopie of omdat de stijfheid van de lagers een funktie is van 
het toerental. Het op te lossen stelsel vergelijkingen (5.4) moet voor elke fre- 
quentie opnieuw samengesteld worden. Dit gebeurt weer via de bekende 
subroutine sysfun. Het toerental speelt de rol van de systeemparameter. Het 
toerental afhankelijke deel wordt steeds bij het onafhankelijke deel van de 
matrices opgeteld. Dit heeft enige verkorting van de totale rekentijd tot gevolg. 
De massaonbalans wordt gemodelleerd door middel van een ronddraaiende 
kracht met een grootte gelijk aan meaz . Als de massaonbalans gemodelleerd 
wordt in knooppunt i ,  zijn de componenten f, en f,,, gelijk aan respectievelijk 
mea2 cos Stt en medP sin Stt . De componenten in a en b gelijk genomen worden 
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aan a, = me02 en b,, , = - m e P  heeft de kracht dezelfde draairichting ais de ro- 
tor. 
In het geval van een externe excitatiebron moet de amplitude van de kracht op- 
gegeven worden. Tevens moet aangegeven worden in  welk evenwichtspunt de 
responsie berekend moet worden. Door dit in een aantal evenwichtspunten te 
doen kan snel de invloed van de systeemparameter bepaald worden. De met de 
gewongen responsie uitgebreide structuur van prolim is in figuur 5.1 opgenomen. 

PAOLIM 

5.3 Voorbeeld 

In bijlage C2.2 zijn de eigenfrequenties van een rotor, waarvan de lagers met li- 
neaire veren gemodelleerd zijn, berekend. Figuur 5.2 geeft de configuratie van 
de rotor. Voor de waarden van eigenschappen van de lagers en de schijf wordt 
verwezen naar bijlage C2.2. 
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yrx € I 
LAGER 1 

LAGER 2 

fig. 5.2 rotor in lagers zonder demping 

De lagers zijn onafhankelijk van het toerental gesteld. Als gevolg van gyroscopie 
zijn de eigenfrequenties toch afhankelijk van het toerental. In figuur 5.3 zijn de 
eigenfrequenties weergegeven. Tevens is de lijn getrokken waarbij rotortoerental 
en eigenfrequentie overeenkomen. De snijpunten met deze lijn geven de kritische 
toerentallen. De massa-onbalansrespons laat bij deze toerentallen pieken in de 
amplituden zien (figuur 5.4). 

OVERHANGENDE-ROTOR 

ROTORSPEED HZ 

fig. 5.3 eigenhoekfrequenties 
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Het frequentiespectrum laat bij excitatie door een kracht bij een constant toeren- 
tal een ander beeld zien. In figuur 5.5 is de responsie op een kracht in de y 
richting ter plaatse van de schijf weergegeven voor twee verschillende waarden 
van het toerental (O en 45 Hz). In het eerste geval vinden we in het gebied tot 50 
Hz twee eigenfrequenties. De bewegingen in  Y en Z richting zijn dan ontkoppeld 
en er vindt geen excitatie in  Z richting plaats. Hierdoor is er ook geen uitwijking 
in die richting. Bij een toerental van 45 Hz zijn de bewegingen wel gekoppeld als 
gevolg van gyroscopie. Er worden vier toppen in de amplitude respons gevonden. 
De eigenfrequenties komen overeen met die uit figuur 5.3. 

OVERYAMGEMDE-ROTOR 

OVERUAMtENDE-POIOR 

ABCL-CYEN 

1 .hol "o4.J - ?-?i?.*? ..... . .. 
IBEL-FdEN 

fig. 5.5 frequentieresponsies 
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6 Conclusies met betrekking tot het gebruik Prolim 

Prolim heeft zich tijdens het gebruik bewezen als een programma dat zeer ge- 
schikt is voor de dynamische analyse van lineaire rotor-lagersystemen. Het biedt 
na de laatste ontwikkelingen naast de mogelijkheid tot stabiliteitsanalyse de mo- 
gelijkheid tot het berekenen van het gedwongen trillingsgedrag. Hiermee is een 
universeel programma ontstaan dat vooral dankzij de mogelijkheid tot parame- 
tervariatie goede diensten kan bewijzen aan de constructeur van rotorsystemen. 
Alle modelgegevens kunnen als parameter gebruikt worden en leveren be- 
trouwbare resultaten. Dit is via testberekeningen, die niet allemaal in dit verslag 
zijn opgenomen, gecontroleerd. Als nadeel geldt dat bij het gebruik van een 
geometrische eigenschap van een balkelement als parameter, de eigenschap 
van slechts één element tegelijk gevarieerd kan worden. 
De mogelijkheid een lineair element als parameter te gebruiken kan, zoals is 
aangetoond, zijn dienst bewijzen om het grenstoerental te bepalen. 
Het programma is  gebruikersvriendelijk te noemen, doch is niet honderd procent 
"fool-proof". Dit betekent dat een ongeoefende gebruiker in enkele gevallen het 
onvoorwaardelijke afbreken van het programma kan veroorzaken. Het is voor de 
beginnende gebruiker daarom aan te bevelen om nadat de modellering gereed 
is en voordat aan de analyse begonnen wordt, extern op te slaan. Na een "crash" 
kan het model dan opnieuw in het werkgeheugen geladen worden en is herhaling 
van de modelinvoer niet nodig. 
Algemeen kan gesteld worden dat de gebruiker met behulp van de handleiding 
snel tot resultaat kan komen, zonder dat er kennis van de achtergronden van het 
programma nodig is. Enige kennis van modellering op basis van de eindige ele- 
menten methode is vanzelfsprekend wel vereist. 
Voor de gebruiker van de niet-lineaire mogelijkheden van het programma ligt dit 
beduidend moeilijker. De ervaring heeft geleerd dat er nogal wat moeilijkheden 
op kunnen treden met betrekking tot de convergentie, bij zowel de statische als 
de periodieke oplossingen. Kennis van de rekenenmethoden is  vereist omdat 
een aantal gegevens met betrekking tot convergentiecriteria, stapgrootte en 
aantal discretisatietijdstippen opgegeven moet worden. Bijlage A verschaft hier- 
toe de vereiste informatie. Het convergeren van statische evenwichtsop- 
lossingen kan na enig moeizaam zoeken van een goede startoplossing in alle 
gevallen bewerkstelligd worden. Bij het berekenen van periodieke oplossingen 
zijn de oorzaken van de convergentieproblemen moeilijker te voorkomen. Ge- 
bleken is dat vooral bij een groter aantal vrijheidsgraden (meer dan twee knoop- 
punten) de systeemmatrix (Jacobiaan) in het boogcontinueringsalgoritme in veel 
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gevallen na enige iteraties singulier wordt. De reden hiervan is niet achterhaald 
kun ne n worden. 
Afsluitend de opmerking dat prolim zijn diensten elders binnen Philips inmiddels 
bewezen heeff als toepassing bij enkele concrete technische problemen. Deze 
waren van lineaire aard. 
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A I  Het berekenen van evenwichtsoplossingen met limset 

Om te kunnen begrijpen waarom de "invoer" die via de routine SYSFUN loopt 
nodig is en waarvoor en hoe deze gebruikt wordt, is het nodig kennis te nemen 
van de opiosmethoden die in limset gebruikt worden. Met name die, die gebruikt 
wordt bij de evenwichtsberekeningen, zowel de statische als de periodieke. 
Vanwege het niet-lineaire stelsel dat opgelost moet worden is het gebruik van 
een iteratieve methode nodig. Limset gebruikt hiervoor de boogcontinuerings- 
methode. Algemeen kunnen de problemen die wij beschouwen worden be- 
schreven met een stelsel tweede orde niet-lineaire gekoppelde 
differentiaalvergelijkingen : 

(A l  .l) 

Hierin is q de kolom met de gegeneraliseerde coördinaten en zijn q en q de 
flucties hiervan. r is een systeemparameter en f is de frequentie van een ;ven- 
tuele periodieke oplossing. Indien er een statisch evenwicht berekend wordt, kan 
dit stelsel vergelijkingen vereenvoudigd worden tot 

( A l  .2) 

omdat q = q = O en f = O . Dit laatste stelsel niet lineaire vergelijkingen is direct 
met de genoemde b.c.methode aan te pakken. Bij het berekenen van een perio- 
diek evenwicht hebbben we te maken met een niet lineair stelsel tweede orde 
differentiaalvergelijkingen. Om dit met behulp van de boogcontinueringsmethode 
op te kunnen lossen moet dit eerst omgezet worden in  een stelsel algebraïsche 
vergelijkingen. Dit gebeurt in limset door middel van tijddiscretisatie. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de dimensieloze tijdschaal 7 = t f  . Deze tijdschaal 
wordt in m discrete tijdstippen verdeeld. De kolom q(t) wordt benaderd door de 
kolom q1 - volgens : 

- -  

- 

(A l  .3) 

Het aantal onbekenden wordt dan m maal zo groot. Het totale aantal onbekenden 
is dan gelijk aan rn maal het aantal vrijheidsgraden n. De snelheden en ver- 
snellingen worden via een differentieschema uitgedrukt in de verplaatsingen op 
de verse hi Ilende tijdstippen. 

N 9 = ql') : ii = 
u 

( A l  .4) 
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Er  ontstaat dan het volgende stelsel algebraïsche vergelijkingen. 

( A l  -5) 

In Iimset wordt de onbekende f ook in de kolom qf ondergebracht, als we deze 
kolom dan qfl  noemen verandert het stelsel in 

( A l  .6) 

Het stelsel vergelijkingen (A1.6) komt nu overeen met het stelsel (A1.2), ze kun- 
nen op dezelfde wijze opgelosd worden. In het vervolg zal dan ook geen onder- 
scheid meer gemaakt worden tussen het oplossen van stelsel (A1.2) en (A1.6). 
Voor q kan ook qll gelezen worden. Het stelsel ( A l  .6) heeft echter een onbekende 
meer (de frequentie) dan er vergelijkingen zijn. Er geldt echter q(z,) = q(z,,) . 
Zonder verlies aan algemeenheid mag echter aangenomen worien datde tijd- 
schaal zo gekozen wordt dat de snelheid van de eerste coördinaat in q op het 
tijdstip t=O (z,) gelijk is aan nul. Door deze extra vergelijking aan het stëlsel toe 
te voegen is het aantal onbekenden gelijk aan het aantal vergelijkingen en is het 
oplosbaar. 
Als r een bepaalde waarde heeft, kunnen de vergelijkingen opgelosd worden met 
behulp van de veel gebruikte Newton-Raphson methode. Deze methode bestaat 
uit een iteratief oplossingsproces. In het kort komt het er op neer dat uitgaande 
van een startoplossing de raakvektor aan de oplossing in de oplossingsruimte 
bepaald wordt. Uit de linearisatie rond dit startpunt wordt een nieuwe schatting 
voor de oplossing bepaald, waarna het proces zich herhaald. Bij het berekenen 
van een statisch evenwichtspunt kan de startoplossing met de hand ingevoerd 
worden. Bij het berekenen van een periodieke oplossing is dit veelal ondoenlijk. 
E r  wordt in dat geval veelal gebruikt gemaakt van de theorie van de 
Hopfbifurcatie. Als beginschatting wordt genomen de eigenvorm en eigenwaarde 
op het moment van een bifurcatie. 
Met de Newton-Raphson methode moet dus het nulpunt van 

( A l  .7) 

bepaald worden, waarbij een schatting q, voorhanden is. Deze schatting zal in 
het algemeen niet voldoen aan het steliel vergelijkingen. Zoals gezegd kan er 
echter wel een volgende schatting q, - bepaald worden, volgens 

N 91 = go - ( A l  .8) 

die in het algemeen beter zal voldoen. De kolom q, - wordt berekend door het 
stelsel 

( A l  .9) 
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met een standaardroutine voor lineaire stelsels vergelijkingen op te lossen. 
Voordat dit kan gebeuren moet eerst de matrix J bepaald worden. Deze 
Jacobiaan is  gedefinieerd als de afgeleide van de kolom G naar de kolom q . Er 
geldt dus 

- 

- J = d,q = - (A1.lO) 

Naast de startoplossing zijn dus verder nog de Jacobiaan J en de kolom G nodig. 
Deze worden tijdens de berekeningen bepaald via de subroutine SYSFUN. De 
Jacobiaan wordt samengesteld uit de massa-, dempings- en stijfheidsmatrix die 
in deze routine berekend worden. Deze matrices zijn immers de afgeleiden van 
F, naar respectievelijk q, q en q . Bij de berekening van een statisch evenwicht 
is qtl = q en is J gelijkaan dekjfheidsrnatrix K. De kolom G wordt via SYSFUN 
bepaalduit de residuele krachten F,(q,) - Fiq,) . Met behulp van q, - wordt op de- 
zelfde wijze een nieuwe schatting q, - bepaald. Dit wordt herhaald tot de oplossing 
voldoende nauwkeurig is en voldoet aan het convergentiecriterium. Als conver- 
gentiecriterium wordt genomen 

( A l . l l )  

We zeggen dat q, als oplossing voldoet als het quotiënt van de 2 norm van G en 
J kleiner is dan een bepaalde waarde die van te voren is vastgesteld. 
De kracht van een boogcontinueringsmethode zit nu in  het feit dat een oplossing 
van het stelsel met een in geringe mate veranderde parameter r op een efficiënte 
wijze bepaald wordt. Hierdoor is op een betrekkelijk goedkope manier een ge- 
voeligheidsanalyse mogelijk. De b.c.methode bestaat uit twee gedeelten. Het 
eerste gedeelte heet de predictorstap. Daarna worden een aantal correctie 
stappen gedaan totdat is voldaan aan het convergentiecriterium. 

- 

de predictorstap 
Uitgaande van de oplossing q, - bij een bepaalde waarde van de ontwerpparame- 
ter r kan een schatting gemaakt worden van de oplossing in de situatie waarbij 
de parameter iets veranderd is. Hiervoor wordt eerst de raaklijn aan de op- 
lossingsruimte in het punt q, - bepaald. 
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fig. A l . l  

Voor de kolomrepresentatie y van de richtingsvector van de raaklijn geldt: 

d .  ,(qoJ-) L! + G, ,(god r = 0 (A1.12) 

ofwel 

- J g + j  Y r = g  (A1.13) 

Als r gelijk genomen wordt aan 1, kan u berekend worden door het stelsel 
J y = - j op te lossen. De vector IJ wijst i n  de richting waarbij de systeempara- 
meter toeneemt, als afname van deze systeemparameter gewenst is  moet y met 
-1 vermenigvuldigd worden. Als er al eerder een predictie is gedaan wordt y zo 
bepaald dat de systeemparameter in dezelfde richting gevolgd wordt. Dit wordt 
bereikt door het inwendig produkt te berekenen van de kolom [yT 13' met de ge- 
normeerde van de vorige zoekrichting p . De kolom [gT 1IT wordt hierna verme- 
nigvuldigd met de reciproke van dit inwendig produkt. Het inwendig produkt van 
deze nieuwe kolom met E levert daardoor + 1  op. De koek tussen de nieuwe 
zoekrichting en de oude zoekrichting is hierdoor maximaal n/2 , waardoor geen 
terugslag op kan treden. De nieuwe kolom [gT 13' wordt genormeerd tot een 
nieuwe n ,waarmee de voorspelling bepaald wordt volgens 

(A1.14) 

Hierin is A. de stapgrootte. Deze kan een constante waarde hebben maar kan ook 
aangepast worden door middel van een stapgrootte criterium. 

de correctorstat) 
De voorspelling zal in het algemeen niet voldoen aan G(po, ra) = 0 , er is daarom 
een correctie nodig. E r  wordt een correctieterm bepaald die de schatting 
[@, rolT verbetert tot een nieuwe schatting 

(A1.15) 
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met 

Y c = [6;"] (A1.16) 

Dit wordt weer een 
verg ent iec ri te ri u m. 

aantal malen herhaald tot de schatting voldoet aan het con- 
De kolom s wordt op overeenkomstige wijze berekend als bij 

de eerder besproken Newton-Raphson methode. Het probleem is dat er nu een 
onbekende meer is namelijk r, terwijl het aantal vergelijkingen gelijk is 
gebleven : 

- J 6p Y + u j Sr= - G(p0, - ro) (A1.17) 

Er is daarom nog een vergelijking nodig om het stelsel op te kunnen lossen. E r  
zijn meerdere keuzen mogelijk. In limset wordt de extra vergelijking gekozen 
volgens de orthogonale trajectorie methode, zoals die door Fried is beschreven 
[7]  . Deze vergelijking is : 

(A1.18) 

Dit komt er op neer dat de correctierichting loodrecht gekozen wordt op de de 
oplossingsruimte van 

G(pt r) - d(Pi, u 5) = 0 (A1.19) 

waarbij i de correctorstap is. in de volgende figuur is getracht dit te ver- 
duidelijken. 

fig. A1.2 

Mits de oplossingsruimte geen sterk veranderende krommingen heeft en de 
stapgrootte in de predictorstap niet te groot is, zal de voorspelling naar de ge- 
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wenste oplossing convergeren. Om te voorkomen dat de stapgrootte plaatselijk 
te groot wordt, heeft limset de mogelijkheid tot variabele stapgrootte. De stap- 
grootte wordt dan bepaald door een initiële waarde en een stapgroottecriterium. 
Dit criterium wordt bepaald door de eerste twee correcties cl en cp in de voor- 
gaande correctorstap. Er  geldt dat de stap moet worden vergroot als 

2 a, . De waarden voor a, en 

Resumerend kan gesteld worden dat het volgende stelsel opgelost moet worden: 

l I c 2 I I  I I c 2 l I  
_< a, en moet worden verkleind als 4: nidkten door de gebruiker worden opgeg di ve Chl . I 

(A l  .ZO) 

Dit stelsel wordt niet direct opgelost, omdat dan de inverse van de Jacobiaan 
expliciet uitgerekend moet worden. Het stelsel vergelijkingen geeft de volgende 
uitdrukkingen voor 6 r  en 6p - : 

Hiermee kan 6r uitgedrukt worden in J, - j en G . 

(Al  2 1 )  

(Al  .22) 

(Al  23) 

Als de kolommen ( J j )  en ( J- G) bekend zijn kunnen br en bp door eenvoudige 
marixvermenigvuldigingen berekend worden. De twee benodigde kolommen 
worden met behulp van een standaardroutine berekend uit: 'I 5 = G en 3 8 = j . 
Nodig om een nieuwe schatting [pTr lT te berekenen zijn dus de jacobiaán 
J = G,, , de residule krachten G en de afgeleiden hiervan naar de ontwerpvaria- 
bele G:, . Deze matrix en kolommen worden via de bekende routine SYSFUN 
samengesteld. 
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A2 Voorbeeld van de werking van de b.c.methode 

Zoals beschreven is, wordt met de b.c.methode het niet lineaire stelsel 
G(q, r) = O opgelosd voor verschillende waarden van r. Als getallenvoorbeeld 
nemen we het volgende eenvoudige niet lineaire stelsel vergelijkingen: 

- 

en 

G2 = y  - sin 4 = O 

4 = r is de systeemparameter. Dit stelsel is de parameterbeschrijving van een 
cirkel in het x-y vlak met straal 1. De oplossing 

2 2  2 2 x + y  = c o s $ + s i n $ = l  

kan in de twee dimensionale ruimte weergegeven worden. 

V 

De Jacobiaan 

is in  dit geval de eenheidsmatrix ! . De kolom 
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is gelijk aan 

[- :"] 
Stel dat er een "vorige" oplosssing bekend is en dat deze gelijk is aan 

Dan is : jT(qo, ro) = [O - I f T  . 
De zoekrichting u wordt bepaald door het stelsel & = - j op te lossen. In dit ge- 
val: 

[x y f$]T = [l o O]' . 

[i :I [u:] = [,4] 
Hieruit volgt yT = [O 13' . De kolom [u 13' wordt genormeerd tot 1/2,/2[0 1 13' . 
Als de stapgrootte op ,/2 gesteld wordt, vinden we als predictie: 

[;;I = [q + A. = 

Zoals aangetoond is kunnen 6p - en 6r berekend worden volgens 

T -!?a 6r = 
1 +, 

en 

6p = - g  -6rb 
N 

Hierin zijn a en b de oplossingen van de stelsels JIJ = G en JIJ = - j . J is gelijk 
aan de eenheidsmatrix dus 

a = [  1 - cos 1 1; b=[ sin 1 ] 
1 - sin 1 - cos 1 
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Stel dat r$ in  radialen uitgedrukt wordt dan is cos 1 = 0.5403 en sin 1 = 0.8415 . 
Hi erdoor vo I gt : 

0.4597 0.841 5 
a = [0.1585] = [-o.Mo~] 

Hiermee wordt de volgende correctievector gevonden 

[iO:o:::] 6r=0.1506 en 6p= 
N 

De gecorrigeerde vector wordt gelijk aan 

0.4135 

1.1506 
[F;] = [o.~zB] 

Invullen van 6 laat zien dat deze gecorrigeerde oplossing al veel beter voldoet 
dan de predictie : 

COS 1.1506 = 0.4079 

sin 1.1506 = 0.9130 

E r  geldt : 

] = [;:OE] 0.4136 - 0.4079 
G(p1,rd = [ 0.9229 - 0.9130 

I I N q i )  I I 
I I J(qi) I I 

In het convergentiecriterium wordt gebruikt 
aan 

, dat is in dit geval gelijk 

,/0.00572 + O.0O9g2 = 8.10- 3 

4 1 2  + o2 +12 + o* 
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B1 Beschrijving van een roterende schijf in de ruimte 

Algemeen kan de oriëntatie van een star lichaam in de drie dimensionale ruimte 
vastgelegd worden met behulp van drie onafhankelijke parameters. Voor een li- 
chaamsgebonden orthonormale vectorbasis g kan geschreven worden : 

-OT S T = R .  v 5 (81 . l )  

Hierin is eo de referentie basis en is R een rotatietensor. Een rotatietensor is 
orthogonaal d.w.z. Rc = R-' . 
Hieruit volgt dat de rotatie tensor te schrijven is ais een funktie van drie onaf- 
hankelijke varaiabelen. Deze variabelen kunnen op verschillende manieren ge- 
kozen worden. Bekende voorbeelden zijn Eulerhoeken en Bryanthoeken. De 
stand van het lichaam wordt dan beschreven met drie achtereenvolgende rotaties 
over de hoeken : a,,a,ena, . De tensor R wordt dan opgebouwd uit drie 
deelrotaties, R,(a,),  R,(a,) en R3(oc3) volgens 

R = IWB. 5x2 .  R, (81.2) 

De drie rotaties zijn als volgt gedefiniëerd : 
rotatie a ,  om 6: as waardoor de basis e l  ontstaat ; 
rotatie a,  om 6,' as waardoor de basis ez ontstaat ; 
rotatie a 3  om 6; as waardoor de basis e3 = e ontstaat. 

Differentiatie van (61.1) naar de tijd levert : 

-T -OT 
v e = R . z  

of 

(B1.3) 

(B1.4) -T e = t i ~ . ~ ' . - ~  
Y 

Omdat R.Rc scheefsymmetrisch is, kan geschreven worden : 

-T - -T 
u e = o x ?  (61.5) 

Hierin wordt de axiaalvector & de hoeksneiheidsvector genoemd. Van deze vec- 
tor wordt gebruik gemaakt bij de afleiding van de elementformuleringen. 
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In [ 121 wordt de volgende uitdrukking voor de hoeksnelheidsvector afgeleid : 

2 -0 -1 
(81.6) ei +a2 ei + b 3  ek 

In ons geval worden de rotaties gekozen door voor i,j en k respectievelijk 3,2 en 
1 te kiezen. Hierdoor gaat deze vergelijking over in : 

A -0 - 1  
(B1.7) ;=ai e3+ e2+k3 el 

We beschouwen niet het algemene geval, maar het specifieke geval van een ro- 
terende schijf in het vaste assenstelsel X-Y-Z met basis 9 . De rotatie a3 om de 
e3 as is gelijk aan Qt ( Q = rotatiesnelhied van de schijf) en is dus groot. De an- 
der twee rotatie zullen in het algemeen klein zijn. 

- 

-2 e;i 
"3 

t 
fig.Bl.1 vectorbases 

We schrijven 
in de richting van de hoofdtraagheidsassen van de schijf (fig 81.1). 

ten opzichte van de vectorbasis . De basisvectoren liggen dan 

c -2 -2 O = kl (R,.R~) . e3 + it2 @ . ê2 + a 3  I W ~ .  el 

c'o = a,  [W, . e3 + k2 e2 + a3 el (B1.8) c -2 -2 -2 

De matrixrepresentatie van R, ten opzichte van e* volgt uit : 

(B1.9) -2 - 2T 
R2= 9 . R2. . e  

Met R, = ê1 (vgl. 61.1) volgt : 
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Matrixnotatie t.o.v. de basis 

COS Q2 0 sin a2 

- sin 0 1 ~  O cos a2 
R 2 = [  0 1 O ~ 

0 = E;] = a, + i t 3 [ ; ]  

(B1 . lo )  

(81.1 1) 

Als aangenomen wordt dat de rotatie c r & l  . Dan vinden we voor de relatie tussen 
de komponenten van w en de flukties van drie rotatieparameters 

(B1 .12) 

Van deze laatste relatie wordt bij de afleiding van de elementformulering gebruik 
gemaakt om de kinetische energie van een roterende schijf op te kunnen stellen. 
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82 Het schijfelement 

De beschrijving van de bewegingsvergelijkingen van de schijf vindt plaats in het 
vaste assenstelsel X-Y-Z. Van de zes vrijheidsgraden waarmee de beweging van 
de starre schijf beschreven kan worden, worden er twee buiten beschouwing ge- 
laten. Dit zijn de rotatie om de x-as en de verplaatsing in de x richting. De positie 
van de schijf wordt dus vastgelegd door : 

de verplaatsing in de y-richting : v, 
de verplaatsing in de z-rchting : w, 
de rotatie om de y-as : $y en 
de rotatie om de z-as : & .  

Deze vier vrijheidsgraden worden opgeslagen in een kolom q volgens : 
* 

(82.1) 

Aangenomen wordt dat de rotaties $y en $z klein zijn. Hierdoor volgt bij bena- 
dering dat ct&, en en dat vergelijking (B1.12) geldt. Tevens is : 

(B2.2) 

E r  wordt uitgegaan van de algemene formulering van de bewegingsverge- 
lijkingen van Lagrange [2] : 

(82.3) 

De invloed van het eigen gewicht wordt buiten beschouwing gelaten en omdat 
inwendige energie van de starre schijf nul is, geldt V = O. Omdat v en w de ver- 
plaatsingen van het massamiddelpunt zijn kan de kinetische energie eenvoudig 
geformuleerd worden als : 

(82.4) 
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Substitutie van (B1.12) in  deze vergelijking geeft met verwaarlozing van de 
tweede orde term or$ = 4; en met gebruikmaking van (B2.2) : 

(82.5) 

Gebruikmaking van deze uitdrukking voor de kinetische energie levert, onder de 
aanname dat Cl constant is, de volgende bewegingsvergelij kingen van 
Lagrange : 

Hierin zijn de matrices M en G en de kolom F 

l o  O 

L 

als volgt gedefiniërd : 

(82.6) 

(82.7) 

(82.8) 

(62.9) 

De kolom Fd bevat de gegeneraliseerde uitwendige krachten. 
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6 3  Het balkelement 

Een balkelement heeft in  tegenstelling tot een schijfelement een eindige lengte. 
Als gevolg hiervan zal dit element naast massa en gyroscopische effecten ook 
stijfheid en eventueel demping bevatten. Deze eigenschappen zijn continu over 
de lengte van het element verdeeld. E r  moet daarom een discretisatie plaats 
vinden. Dit wordt gedaan volgens de elementenmethode. De verplaatsingen in 
het inwendige van het element worden uitgedrukt in de knooppuntverplaatsingen. 
Het type balkelement dat gebruikt wordt heeft twee knooppunten. Elk knooppunt 
heeft dezelfde vier vrijheidsgraden als het schijfelement. De beschrijving van de 
beweging van het vervormbare balkelement vindt weer plaats in het vaste X-Y-Z 
assenstelsel. In de volgende figuur is een balkelment in dit stelsel weergegeven. 

fig. B3.1 balkelement 

De verplaatsingen in de Y en Z richting worden benaderd door een oerde graads 
polynoom in x. Voor de verplaatsingen is te schrijven : 

Hierin bevat Y de polynomen die horen bij de statische uitbuiging onder invloed 
van een eenheidsverplaatsing van een vrijheidsgraad. qe(t) is samen gesteld uit 
de kolommen q, en q2 van de knooppunten 1 en 2 volgen; qeT = [q: q:] . Volgens 
de hypothese “van Bernoulli kunnen de afschuivingen ve&aarloosd worden. Dit 
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is in  het algemeen toegestaan als de balk voldoende slank is. Er  gelden dan de 
volgende relaties : 

Hieruit volgt dat we voor de hoekverdraaiingen kunnen schrijven : 

y = Ql(x) qe(t) = I"] CJ"(t) [U - -z 

(83.2) 

( 83.3) 

( 83.4) 

De funkties in Q> worden dus geheel bepaald door Y . 

Voor de bepaling van de inwendige potentiële energie en de diccipatieve 
krachten van het balkelement wordt uitgegaan van de constitutieve relatie zoals 
die ook door Nelson [4] gebruikt wordt : 

De lijnrek F in een willekeurig punt van de doorsnede is gelijk aan : 

= - c W" - b d' 

Differentiëren naar de tijd geeft de reksnelheid : 

( 83.5) 

( 83.6) 

(83.7) F = - c W" - b v" + bi2 W" - CR v" 

a 
ax 

Met ' wordt bedoeld : - . 

In de volgende figuur zijn de afstanden c en b in de vervormde dwarsdoorsnede 
weergegeven. 
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fig. 83.2 dwarsdoorsnede in vervormde toestand 

Voor de inwendige buigende momenten geldt : 

My= L n c d A  

M,=- ~ b d A  i, 

(83.8) 

( 83 '9) 

Gebruik makend van b = r cos 4 en c = r sin 4 kunnen we cr schrijven als funktie 
van 4 en r. Ook de integralen kunnen uitgedrukt worden in 4 en r. 

My = rJR7~,t-) r sin 4 dr rd4 

M, = r I R R u n ( 4 , r )  r cos 4 dr rd4 
I 

Uitwerking van deze integralen geeft volgens [4] : 

(83.1 O) 

(83.11) 

(63.12) I 
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De inwendige potentiële energie van een eindig schijfje dx van het element is 
hiermee gelijk aan : 

1 dV=- 
2 I-( E I [ v" w"] 1 dx 

(83.13) 

Het vermogen van de dissipatieve krachten is gelijk aan : 

P, = - E I [ V" w"] [;;"I[ ;;,I dx 

We definiëren de dissipatiefunktie D : 

1 
2 

D=--P, 

(83.14) 

(83.15) 

De dissipatieve knoopuntkrachten volgen dan uit : f, = D, ;1 
Substitutie van (83.1) in (83.13) en integratie over de i6ngte van het etement 
geeft : 

(B3.16) 

Substitutie van (83.1) in (B3.16) en integratie over de lengte van het element 
geeft : 

(B3.17) 

De kinetische energie van een willekeurig schijfje van het element met lengte dx 
is gelijk aan : 

Integreren over de lengte van het element en gebruikmaking van (83.1) en (83.4) 
geeft de totale kinetische energie van het element : 
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PL 
MT = - 

420 

bijl. B 

L 

156 0. O 
O 156 -22L 
o -22L 4L2 

221 O O 
54 O O 
O 54 -13L 
O 13L -3L 2 

-13L O O 
L 

T=+geTLL p Y Ydx q" + qe'6ii,ZT 9dx Y q" + - 2 -  

1 O 2 i i , d x -  L YeTp q i, 9: 9,dx 3" 
2 ( 83.19) 

Toepassen van de algemene formulering van de bewegingsvergelijkingen van 
Lagrange (82.2) levert : 

. e  
= Fe - 71,Kgq 

Y ( 83.20) 

Aangenomen wordt dat E,I, i,, i, en ,u constant zijn over de lengte van het balk- 
element. De integraties leveren dan de volgende uitdrukkingen voor de 
matrices : 

36 O O 
O 36 -3L I o -3L 4L2 
3L o O 

O 
MR = - 

30L id I -36 O 

O -36 3L 
o -3L -L 2 

3L o' o 

22L 54 O O -13L 
O O 54 13L O 
O '  O -13L -3L2 O 

13L 156 O o -22L 
O O 156' 22L O 

4L2 13L O o -3L2 

O o 22L 4L2 o 
-3L2 -22L o o' 4L2 

3L -36 O o 3L 
O O -36 -3L O 
O o 3L -L2 o 

4L2 -3L o o -L 2 

-3L 36 0. O -3L 
O O 36 3L O 

4L' o o 3L O 
-L2 -3L o O 

1 

(83 2 1  ) 

(63.22) 

4 ~ *  J 
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El - Ks = - 
L3 

EI t& = - 
L3 

O -36 3L O O 36 3L O 
36 O O 3L -36 O o 3L 

-3L C o -4L2 3L o O L2 
o -3L 4L2 o o 3L -L2 o 

-3L o O L2 3L o o -4L2 
o -3L -L2 o o 3L 4L2 o 

O 36 -3L O O -36 -3L O 
-36 O O -3L 36 O o -3L 

12 o O 6L -12 O O 6L 

O -6L 4L2 O O 6L 2L2 O 
O 12 -6L O O -12 -6L O 

6L O O 4L2 -6L O o 2L2 
-12 o O -6L 12 O O -6L 

O -12 6L O O 12 6L O 
O -6L 2L2 O O 6L 4L2 O 

6L O O 2L2 -6L O o 4L2 

0 12 -6L 0 O -12 6L O 
-12 0 0 -6L 12 O O -6L 

6L 0 0 4L2 -6L O o 2L2 

0 6L -4L2 0 O -6L 2L2 O 
0 -12 6L 0 O 12 6L O 
12 o 0 6L -12 O O -6L 

6L o 0 -2L2 -6t  O o 4L2 
0 6L -2L2 0 O 6L -4L2 O 

Y qeT = c vi w1 4 y l  421 v2 w2 4 y 2  4 2 2  I 

(83.23) 

(B3.24) 

(83.25) 

(83.26) 

(B3.27) 
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84  Het lineaire en het niet-lineare element 

Met een lineair element kan een willekeurig stelsel lineaire bewegingsverge- 
lijkingen samengesteld worden met betrekking tot de vier vrijheidsgraden van 
twee knooppunten. Er is wel de beperking dat de massa-, dempings, en 
stijfheidsmatrix van een linear element opgebouwd wordt volgens : 

(84.1) 

De bewegingsvergelijking van een lineaire element dat zich tussen de knoop- 
punten i en j bevindt is dan : 

(84.2) 

Hierin is  q,, een kolom die bestaat uit een kolom q, met de vrijheids 
knooppuni i en kolom q, - een kolom met de vrijheidigrackn van knooppunt j .  

KNPT I 

K B 

(KNPT J 

(B4.3) 

(B4.3) 

fig. 64.1 lineair element 
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Deze wijze van samenstellen van de elementmatrices houdt in dat de twee 
knooppunten in het X-Y-Z stelsel dezelfde positie in moeten nemen. In dat geval 
zijn de verplaatsingen en de rotaties niet gekoppeld. Als alleen de ver- 
plaatsingen opgenomen worden in het lineaire element is dit niet vereist. 
Met een niet-lineair element kan een willekeurige relatie gelegd worden tussen 
de knooppuntkrachten en de gegeneraliseerde knooppuntverplaatsingen. Door 
middel van numerieke differentiatie rond de evenwichtstand worden de massa-, 
dempings-, en stijfheidsmatrix bepaald. Deze matrices kunnen verder hetzelfde 
behandeld worden als die van het lineaire element. 
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85 De systeemvergelijkingen 

Het stelsel bewegingsvergelijkingen van het totale rotor systeem wordt samen- 
gesteld uit de bewegingsvergelijkingen (B2.6), (83.20) en (84.2) van de afzon- 
derlijke elementen. Deze assemblage kan op eenvoudige wijze geschieden, 
aangezien alle elementen in dezelfde axiale richting gepositioneerd zijn. Er  is 
hierdoor geen geometrische transformatie nodig van de locale naar de globale 
coördinaten. Alleen de knooppuntnummering moet correct bijgehouden worden, 
zodat de elementmatrices op de juiste plaats in  de systeemmatrices geplaatst 
worden. 
De starre beweging van de rotor wordt onderdrukt door de constructie in één of 
meerdere knooppunten met een lineair element aan de vaste wereld te ver- 
binden. Dit betekent dat alleen de deel matrices uit (84.1) in de systeemmatrices 
geplaats worden op de plaats die hoort bij het knooppunt. Het totale stelsel ver- 
gelijkingen kan weer op de bekende wijze geschreven worden m.b.v. de 
systeemmat rices : 

(85.1) 

De kolom q, bevat alle vrijheidsgraden en heeft dus een lengte van vier maal het 
aantal kno-oppunten. De kolom F, bevat de uitwendige krachten die op de con- 
structie werken. Indien er sprake is van een massaonbalans ergens in de rotor 
kan dat gemodelleerd worden door in de kolom F, een met de rotor meedraaiende 
kracht op te nemen. De grootte van deze kracht is gelijk aan de massa verme- 
nigvuldigd met de excentriciteit en het kwadraat van de rotorhoekfrequentie : 
emW . De vier belasting componenten die horen bij het knooppunt i waar de 
massaonbalans optreedt zijn gelijk aan : 

Deze kolom moet op de juiste plaats in kolom F, geplaatst worden. 
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C1 Een ingeklemde as 

Als eerste voorbeeld wordt er niet een rotor maar een ronde balk beschouwd. 
Deze kan gezien worden als een stilstaande rotor. De ronde balk is aan één zijde 
ingeklemd. Op eenvoudige wijze zijn de eigenfrequenties van de buigtrillingen 
te be pa I en. 
In [Z] wordt dit probleem analytisch aangepakt. Als resultaat worden bij de 
laagste vier eigenfrequenties de volgende benaderingen gevonden voor de di- 
mensieloze grootheid Qi . 

Voor hogere eigenfrequenties geldt 

De gebruikte factor /? is gedefinieerd als volgt: 

Voor de betekenis van de symbolen wordt verwezen naar de symbolenlijst. Deze 
dimensieloze grootheden kunnen ook berekend worden met prolim. Hiertoe 
definiëren we een as, die door middel van een lineair element verbonden is met 
de vaste wereld. Als de stijfheidheden van dit lineaire element enkele orden 
groter gemaakt worden dan de stijfheid van de as simuleren we een inklemming. 
De as wordt in respectievelijk 1,2,4 en 8 balkelementen verdeeld. Voor de as zijn 
de volgende afmetingen en eigenschappen genomen : p = 7.8 1R6kg/mm3 
D = 10 mm E = 210000 N/mm2 en I = 100 mm Dit heeft de volgende resultaten op- 
geleverd: 

aant. el. 

1.877 
1.874 
1 374 
1.874 

Q2 1 

5.848 
4.688 
4.673 
4.669 

- - 
8.522 14.165 
7.790 10.837 
7.764 10.771 

De met prolim gevonden eigenfrequenties liggen voor een gering aantal ele- 
menten te hoog als gevolg van de Rayieigh-Ritz benadering. Bij een groter aantal 
elementen liggen ze lager dan die uit de analytische benadering volgen. Dat kan 
een gevolg zijn van het model van de inklemming. Waarschijnlijker is  echter dat 
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het komt doordat bij de analytische berekening de rotatie traagheid van de balk 
verwaarloosd is. Dit mag alleen als de balk voldoende slank is. 
Concluderend kan gesteld worden dat het samenstellen van de stijfheidsmatrix 
en massamatrix van het systeem uit de elementmatrices van de balken correct 
geschiedt. 
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C2.1 Rotor met een as- en een schijfelement 

In het volgende voorbeeld wordt een eenvoudige rotor beschouwd. Deze bestaat 
uit de as uit het vorige voorbeeld waar een schijf aan toegevoegd is. Een 
analytische oplossing van dit probleem wordt al ingewikkelder. Het is echter 
mogelijk een benadering te bepalen door het als een discreet systeem te be- 
schouwen en van de as alleen de stijfheid in rekening te brengen. In feite wordt 
de as dan via de elementenmethode gediscretiseerd, waarbij de as met een ele- 
ment beschreven wordt. Van dit element wordt alleen de stijfheidsmatrix meege- 
nomen. Voor de schijf kunnen de matrices uit bijlage i3 gebruikt worden die ook 
in prolim gebruikt worden. 

yrx - 

fig. C2.1 rotor besta nde uit as- 

U 

n schijfelement 

Vanwege de inklemming spelen er dan slechts vier vrijheidsgraden een rol. Dat 
zijn de verplaatsingen van de schijf in de Y en Z richting en de rotaties om deze 
assen. De bewegingsvergelijkingen kunnen dan in matrix vorm weergegeven 
worden. 

(C2.1) 

De gebruikte stijfheden zijn als volgt gedefiniëerd: 

EI EI k2 = 4 - k3 = 6- EI 
I l2 

k l  = 12- 
l3 

In de massamatrix komen traagheidstermen voor die het gevolg zijn van de schijf 
(vergelijking B2.7), de termen in de dempingsmatrix zijn een gevolg van de 
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gyroscopie van de schijf (vergelijking B2.8) en de stijfheden zijn die van een balk 
(vergelijking 83.24) . Het is mogelijk over te gaan op een complexe representatie 
van de vrijheidsgraden, waardoor het aantal onbekenden wordt gehalveerd. 
Hiertoe definiëren we de volgende complexe grootheden. 

r = y + j z  

(C2.2) 

Hierdoor kunnen de bewegingsvergelijkingen in de volgende vorm geschreven 
worden. 

(C2.3) 

De oplossing van dit homogene stelsel differentiaalvergelijkingen kan op de ge- 
bruikelijke manier bepaald worden door te stellen r = S e j w t  . Hierin is 
1 = [? $11. . De eigenwaarden volgen uit de karakteristieke vergelijking : 

mldw4 - ml$lo 3 - (mk2 + ldkl)co2 + kll$20 + (klk2 - k3) 2 = O ((2.4) 

De eigenwaarden die met prolim berekend worden, moeten aan deze karakteris- 
tieke vergelijking voldoen. De berekende eigenwaarden zijn allen zuiver imagi- 
nair en komen in toegevoegd complexe paren voor. Als het toerental gelijk is aan 
nul vinden we slechts twee verschillende eigenfrequenties. We hebben dan im- 
mers te maken met twee ontkoppelde identieke stelsels differentiaal verge- 
lijkingen. Eén in  y en & en een in z en # y .  

Als R # O zijn deze stelsels gekoppeld door de gyroscopische termen en vinden 
we vier verschillende eigenfrequenties. In figuur C2.3 zijn de eigen hoekfrequen- 
ties als funktie van de rotorfrequentie weergegeven. Van de twee afnemende 
frequenties, voldoen de geconjungeerden -o, en -o3 aan vergelijking C2.4. Fy- 
sisch betekent dit dat deze eigenfrequenties een zogenaamde backward whirl 
vertegenwoordigen. Dit volgt uit de eigenvormen. Omdat we te maken hebben 
met een conservatief systeem zijn de eigenwaarden zuiver imaginair, de 
trillingen dempen niet uit. De eigenvormen zijn niet zuiver reëel, dit betekent dat 
de vrijheidsgraden niet in fase trillen. De eigenvormen zijn dan in het algemeen 
moeilijk te interpreteren. In dit geval zijn de componenten in de eigenkolommen 
zuiver imaginair of zuiver reëel. De bij de vier eigenfrequenties behorende ei- 
genkolommen hebben voor alle rotortoerentallen de volgende vorm : 
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Hierin zijn a, en b, positieve getallen waarvan de verhouding afhangt van het 
toerental. De termen in de oplossing van de homogene vergelijking (C2.1) die 
horen bij de eerste eigenfrequentie zijn : 

- q = A Re(yl + B lrn{ylej"t) (C2.5) 

q = A  
L 

a cos ot 

b sin cot 
b cos cot 

a sin cot 

Als we alleen naar de verplaatsingen (de eerste twee vrijheidsgraden) in het Y-2 
vlak kijken blijkt dat de schijf linksom beweegt (warrelt), tegengesteld aan de 
draairichting. Ditzelfde geldt voor de derde eigenfrequentie. De tweede en vierde 
horen bij een forward whirl. 

Aa 

fig. C2.2 eigenvorm in Y-Z vlak 

De eigenwaarden zijn berekend waarbij de volgende grootheden gekozen zijn : 
I ,  = 2000 Kgmm* , I, = 1000 Kgmm* , m = 4 Kg, I = 100 mm en D = 10 mm. Het 
blijkt dat de met prolim berekende eigenwaarden -co,, co2, --u3, co, voldoen aan 
de bijbehorende karakteristieke vergelijking : 

co4 - 2R03 - 4.43 106u2 + 6.19 105sZw + 3.19 10" = O 
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AS-SCHIJF 

I 
7000 O 

.000.0 

4 SO00 o o 
2 u 4000 o 

0 O $00 O 1 0 0 0  3 0 0 0  400 O $00 O 
ROTORSPEED HZ 

LABEL-EEN 

fig. C2.3 eigenfrequenties als funktie van rotorsnelheid 

Als er sprake is van massaonbalans zal de excitatie frequentie overeenkomen 
met de omwenteiingsfrequentie van de rotor. Daar waar de omwentelingsfre- 
quentie overeenkomt met een eigenfrequentie is  er sprake van een kritisch toe- 
rental. Deze kunnen gevonden worden door in figuur C2.3 een rechte lijn te 
trekken door de oorsprong met een richtingscoëfficiënt van 2 n  en de snijpunten 
met de grafieken te bepalen. Met prolim is het mogelijk een amplitude en fase 
karakteristiek te berekenen als funktie van het rotortoerental. Figuur C2.4 geeft 
het resultaat als er sprake is van een massaexcentriciteit van 0.25 mm . De figuur 
laat de amplitude zien van de verplaatsing van het middelpunt van de schijf in  de 
Y richting (Z richting geeft hetzelfde resultaat). E r  treedt maar een piek op bij 
ongeveer 43 Hz. Bij 220 Hz treedt er geen piek op. Deze eigenfrequentie hoort bij 

een backward whirl en wordt niet geëxciteerd door de massaonbalans. Als we 
naar de fase kijken blijkt deze voor de vverplaatsing tot f =43 Hz O rad. en daarna 
n rad te bedragen. De verplaatsing in z richting ijlt hier n/2 rad op na. Dit betekent 
dat er sprake is van een forward whirl. Het middelpunt van de schijf voert een 
cirkelvormige beweging uit, waarvan de draairichting overeenkomt met de 
draairichting van de rotor. 
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” “I 

As-scwr 

fig.CZ.4 onbalansresponsie 

De onbalansrecponsie kan ook analytisch bepaald worden. Substitutie van 
Re{ieP‘) in C2.3 met rechterlid [Re{?eJQt} O]’ geeft als oplossing (p = m e R2) : 

Hierin is H de overdrachtsfunktie : 

(C2.6) 

De oplossingen die prolim levert blijken ook hieraan te voldoen. Dit is gecontro- 
leerd door een aantal waarden in C2.6 in  te vullen. Bijvoorbeeld als R -+ 00 

vinden we r̂ = -e = -0.25 en 4 = O . 
De rechte lijn in figuur C2.3 snijdt de vierde eigenfrequentie niet. Deze vierde 
eigenfrequentie heeft een asymptoot die volgt uit de karakteristieke vergelijking. 
Er geldt : 

A 

Als het transversaal traagheidsmoment groter is dan het polaire traagheidmo- 
ment zal er wel een kritisch toerental optreden als gevolg van de vierde 
eigenfreqentie. Figuur C2.5 laat dit zien. Bij deze berekening is het transversaal 
traagheidsmoment vergroot tot 3000 Kgmm* , waardoor de verhouding l,/ld gelijk 
wordt aan 2/3. 
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fig. C2.5 resultaten met lJld = 2/3 

Uit de resultaten van deze berekeningen kan de conclusie getrokken worden dat 
de invloed van gyroscopie goed verdisconteerd wordt. Het opnieuw samenstellen 
van de systeemmatrices bij parameter variatie werkt correct. De resultaten van 
de forced response berekeningen kloppen met die van de stabiliteitsbere- 
keningen. Op beide wijzen worden dezelfde kritische toerentalfen gevonden. 
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C2.2 Een overhangende rotor 

Indien de rotorconstructie complexer wordt, is een analytische bepaling van de 
eigenwaarden niet meer mogelijk of wordt zeer arbeidsintensief. In zulke geval- 
len komt een programma als prolim tot zijn recht. In [ l o ]  is een getallenvoor- 
beeld opgenomen van een rotor waarvan de eigenwaarden en de 
massaonbalansrespons zijn bepaald. Het voorbeeld bestaat uit een eenvoudige 
rotor, bestaande uit een as met een schijf die zich buiten de lagers bevindt (figuur 
(22.6). Net als in het vorige voorbeeld wordt het systeem beschreven met vier 
vrijheidsgraden, de verplaatsingen en rotaties van de schijf. Het verschil is dat 
de stijfheidsmatrix nu samengesteld is uit de stijfheden van de lagers en de as. 

Een overgang op complexe coördinaten is nu niet mogelijk omdat de stijfheden 
in de Y en Z richting niet gelijk zijn. 

I 

LMULrl I I 
I 

L A G E R 2  I 

fig .C2.6 rot orconst ruct i e 

De gegevens van de schijf zijn : m=8000Kg , I,=8520.106Kgmm2 , en 
I, = 4260.1 O6 Kgmm2 . 
De as heeft de weergegeven afmetingen en de elasticiteitsmodulus is 
210000. N/mm2. 
De stijfheden van lager 1 zijn in Y en Z richting respectievelijk 333.103 N/mm en 
666.103 N/mm . Lager 2 is vier maal zo slap. In figuur C2.7 zijn de eigenfrequen- 
ties (límin.) volgens [ l o ]  als funktie van het rotortoerental (llmin.) en de 
on ba lans res pons i e weerge geve n. 
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fig. C2.7 resultaten 

Dezelfde rotor is met prolim berekend. De as is verdeeld in twee elementen. Een 
element van 4 m tussen de lagers en een element van 0.8 m. Het aantal 
vrijheidsgraden bedraagd hierdoor 12, waardoor we ook 12 eigenfrequenties 
vinden. De laagst zes zijn in figuur C2.8 uitgezet. Vergelijking leert dat de laagste 
twee eigenfrequenties bij R = O redelijk overeenkomen met figuur C2.7. Prolim 
berekent eigenfrequenties van 535 en 594 l/min. tegen 549 en 615 Urnin uit figuur 
(22.7. Deze waarden zijn enkele procenten lager. Dit is waarschijnlijk het gevolg 
van het meenemen van de massa en het massatraagheidsmoment van de as en 
van de "fijnere" element verdeling (4 i.p.v. 1 element). Het verloop van de twee 
laagste eigenfrequenties bij toenemend toerental geeft hetzelfde beeld als figuur 
C2.7. De afwijking is zover dat uit de grafiek is  af te lezen niet groter dan enkele 
procenten. 
De resultaten voor de hogere eigenfrequenties verschillen aanzienlijk. Dit is  het 
gevolg van de betere elementverdeling in proiim. 
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fig. 2.8 prolim-resultaten 

A B E G E V E N  
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Figuur C2.9 laat de responsie op een excentriciteit van 0.125 mm ter plaatse van 
de schijf zien. Weergegeven zijn de verplaatsingen van de de schijf v en w. Als 
gevolg van de verschillende stijfheden in de Y en Z richting, worden nu ook de 
backward whirls geëxciteerd. In [IO] is de berekening uitgevoerd met een ge- 
ringe demping. In prolim blijven de amplituden eindig door de discrete frequen- 
tiestappen. Kwalitatief komen de resultaten redelijk overeen. Alleen de waarden 
van de laagste twee kritische toerentallen liggen om de hiervoor genoemde re- 
denen wat lager. Het derde kritische toerental ligt volgens prolim bij ongeveer 
1150 I/min en wijkt sterk af van 1900 l/min uit figuur C2.7. 

Uit deze resultaten mag de voorzichtige conclusie getrokken worden dat het 
samenstellen van de systeemmatrices uit de drie type elementmatrices correct 
geschiedt. Duidelijk is ook dat voor de bepaling van de hogere eigenfrequenties 
een elementen aanpak zoals die in prolim gebruikt wordt noodzakelijk is. 



- 1 2 -  bijl. C 

7 .0 -  

OVERMNGENDE-ROTOR 

->.OJ 

1 

LAEEL-W 

.hol nob3  

.kol nodes ...................... 

A B E M V C Y  

Mal n o d d  

!.~hP!'OOl. ...... 

fig. C2.9 prolim-resultaten 
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C3 Grenstoerental volgens korte lagertheorie 

In figuur C3.1 zijn de vier stijfheids- en dempingscoëfficiënten van een lager als 
funktie van de excentriciteit van de as in het lager gegeven. Deze coëfficiënten 
zijn op analytische wijze bepaald. De lagerkrachten zijn bepaald door het op- 
lossen van de Reynoldsvergelijking waarbij de korte lager benadering is toege- 
past (vergelijk bijlage 01). De coëfficiënten zijn berekend door de lagerkrachten 
te differentieren naar de snelheids en verplaatsingscomponenten. In het geval 
van deze figuur zijn dat de componenten in X en Y richting. X is loodrecht op de 
belastingsrichting. Y is tegengesteld aan de belastingsrichting. De draairichting 
van het lager is rechtsom om de Z as. 

fig. C3.1 lagercoëfficiënten 

De lagercoëfficiënten in  het voorbeeld in hoofdstuk 3 zijn met behulp van deze 
grafieken bepaald. In de benadering volgens de korte lagertheorie wordt meestal 
van het Ocvirk getal gebruik gemaakt. Dit is gedefinieerd als : 

Met P = F / (L D). 
Het gebruikte lager heeft de volgende eigenschappen : 

straal = 5 mm 
breedte = 3 mm 
speling = 0.02 mm 
viscositeit = 50. 10 Ns/mm2 

(C3.1) 
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belasting = 3 N 
Dit levert voor het Ocvirkgetal 

(C3.2) 

Het Ocvirkgetal hangt als volgt samen met de excentriciteit : 

(C3.3) 

Voor de drie excentriciteiten 0.5, 0.3 en 0.1 is het Ockvirkgetal gelijk aan respec- 
tievelijk 0.106, 0.272 en 0.990. Hierbij horen volgens (3.2) de rotorfrequenties f=  
37 
de 

7, 96.6, 352 Hz. De bij deze frequenties horende lagercoefficiënten kunnen uit 
grafieken afgelezen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de parameter 

Voor de drie toerentallen worden 

= 8.44.10-3R 

de volgende matrices gevonden : 

1.9 1.5 300 -120 
= [ 1.5 4.21 = [ 600 450 ] 

1.6 0.6 360 -360 ’=[ 0.6 2.0 ] ‘=[wo 3101 

= [ 1.3 0.21 K =  [ 370 -14001 
0.2 1.3 1400 190 

Met prolim wordt een grenstoerental gevonden van 265 Hz. Hierbij hoort een 
Ockvirkgetal van 0.732 en een excentriciteit van 0.18. In figuur C3.2 is de stabili- 
teitsgrens gegeven van het lager waarbij uitgegaan is van een starre rotor. Di- 
mensieloos schrijven van het grenstoerental laat zien dat het overeenkomt met 
de stabiliteitsgrens in figuur C3.2. 

o, = 

O>, = 265 271 J 0.76/2 30210-3 

= 2.65 
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De massa van de totale rotor in hoofdstuk 3 is de massa van de schijf (0.735) K g  
en de massa van de as (0.025) K g .  

ECCEhllliCi," .* 10111 

~ : = 0 1 8  

fig. C3.2 stabiliteitsgrens 
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D I  Een hydrodynamisch gelagerde rotor 

Eén van de belangrijkste oorzaken van het optreden van rotorinstabiliteiten is het 
niet conservatieve gedrag van hydrodynamisch gesmeerde giijlagers. De 
stijfheid en de demping van een dergelijk lager zijn o.a. sterk afhankelijk van het 
toerental. Het blijkt dat bij hoge toerentallen het lager instabiel kan worden. Deze 
instabiliteit wordt in het algemeen aangeduid met het begrip half omega (1/2 l2 ) 
whirl. Deze aanduiding slaat op het feit dat boven het toerental waarbij de rotor 
instabiel wordt, meestal aangeduid met grenstoerental, de rotor gaat trillen met 
een frequentie die ongeveer gelijk is aan de helft van het astoerental. Deze 
trilling is een zg. zelf exciterende trilling. De trilling is dus niet het gevolg van 
b.v. massaonbalans. Uitgaande van de lineaire theorie is het mogelijk te voor- 
spellen onder welke condities een 1/2 l2 whirl optreedt. De zelf exciterende 
trilling is het gevolg van het niet-lineair zijn van de lagerkrachten. De energie om 
een dergelijke trilling in stand te houden is afkomstig van het in stand houden van 
het constante rotortoerental. 
Naar dit verschijnsel is al velerlei onderzoek gedaan (zie b.v. [I3 t/rn 161 ). Ook 
het programma limset is mede ontwikkeld om het optreden van periodieke be- 
wegingen na het passeren van het grenstoerental te onderzoeken. De ontwikkel- 
aar van Ret programma, dr. ir. M.T.M. Crooijmans, presenteert resultaten in [€i] . 
Na de uitbreiding van prolim met niet-lineaire elementen is  het ook met dit pro- 
gramma mogelijk periodieke oplossingen te berekenen. Hiertoe moet het niet- 
lineaire lagergedrag in de berekeningen opgenomen worden met behulp van een 
niet-lineair element. Als voorbeeld is  de lagerbeschrijving volgens de brede la- 
gertheorie genomen. Een vergelijking van de resultaten met [13] is dan mogelijk. 

D I  .I De lagerkrachten 

Beschouwd wordt een lager zoals dat in figuur D.l is weergegegeven. De rota- 
tievector van het lager komt overeen met de positieve X-as van het assenkruis, 
zoals dat ook in prolim het geval is. De belasting op het lager staat in de Z 
richting. De drukverdeling in het lager volgt uit de Reynolds vergelijking en ge- 
schikte randvoorwaarden. De beschrijving van de Reynolds vergelijking vindt 
plaats in cilinder coördinaten x, 8, r Voor de betekenis van de symbolen wordt 
verwezen naar de symbolen lijst en figuur D1.l. 
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met 

h = C(l + E COS O )  (D1 2) 
E = e/C 

Oplossing van deze vergelijking is alleen numeriek mogelijk. Het is echter wel 
mogelijk analytische oplossingen te bepalen als er bepaalde benaderingen toe- 
gepast worden. De bekendste en eenvoudigste benaderingen zijn die volgens de 
korte lagerbenadering en de brede lagerbenadering. In het eerste geval wordt de 
eerste term in (D1 .l) verwaarloosd. Dit betekent dat drukverandering in omtreks- 
richting verwaarloosd wordt. In het tweede geval wordt de tweede term in de 
Reynoldsvergelijking verwaarloosd, wat neer komt op het constant veronder- 
stellen van de druk in  axiale richting. 

fig D1.1 Lagergeometrie 

L 

I 
R 

We nemen als benadering de brede lagertheorie en nemen verder aan dat alleen 
drukopbouw plaats vindt in het convergerende deel van de spleet en dat er in het 
resterende deel cavitatie optreedt. Aangenomen wordt : p = O als n: < 8 > 271 . 
De randvoorwaarden zijn p(e = O) = O en p(0 = n) = O . 
De kracht op het lager kan berekend worden door integratie van de druk die volgt 
uit D1.l en D1.2 : 
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-((1 a +ecosO) 3 - )=6p(  aP - )  R 2  ( (Z$-R)~s ine+2EcosO) (D1.3) 
80 ao C 

De integratie wordt uitgevoerd in radiële en tangentiële richting : 

F,= L p(6) sin6 R dO c 
Uitwerking van de integralen levert volgens [I 131 : 

Met 

 ZE^( 1 - 24)  , (n2(2 + e2) - 16)k 
2 312 

l =  + 
(2 + E2X1 - E 2 )  n(2 + E2)(1 - E ) 

nE(1 - 2#) 4EE + 
(2 + E2)(1 - E2) 

2 112 9 =  
(2 + E2#1 - E ) 

(D1.4) 

(D1.5) 

(B1.5) 

(D1.6) 

(D1.7) 

(D1.8) 

Met een punt boven een variabele wordt hier differentiatie naar de dimensieloze 
tijd Rt aangegeven. 

D1.2 Formulering niet-lineair element 

De beschrijving van de bewegingsvergelijkingen in prolim vindt plaats in het X- 
Y-Z stelsel. De in de vorige paragraaf geformuleerde lagerkrachten moeten uit- 
gedrukt worden in  de verplaatsingen en snelheden in  de Y en Z richting. De 
momenten die het lager uit kan oefenen worden niet in het model opgenomen. 
Met behulp van figuur D.2 vinden we voor de krachten op de actap : 

F, = - F, sin # - F, cos # (DI -9) 

F, = F, cos 4 - F, sin 4 ( D 1 . 1 O) 
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fig. D1.2 Lagerkrachten 

Invullen van (01.7) en (01.8) geeft : 

6LR3Rp 

C2 
F =  ( + f  sin 4 - g cos 4 )  Y 

6LR3S1p 

C2 
F, = ( - f  cos# - g s i n 4 )  

( D 1 . l l )  

(DI .12) 

De dimensieloze funkties f en g hebben E,  E,  4 en 4 als argument. Deze worden 
berekend met behulp van de dimensieloze verplaatsingen en snelheden in de Y 
en Z richting vx = v/C, wx = w/C, vx = v/(CR) en wx = w/(CCl) volgens : 

E =  J~x’ + wx2 

4 = arctg - (vX/wx) 

. vxvx+ wxwx 
E =  

J~x’  + wx2 

(D1.13) 

Als wx naar nul gaat levert het berekenen van # en # problemen op. Dit is onder- 
vangen door als het quotiënt vx/wx groter is dan lof5, 4 gelijk te stellen aan n/2 . 
In bijlage F is de wijze waarop de niet-lineaire beschrijving geprogrammeerd is, 
opgenomen. 
De variabelen L, R, C, l-2 en p worden als variabelen in  het niet-lineaire element 
opgenomen. Ze krijgen tijdens de definitie van het niet-lineaire element in prodes 

I 



bijl. D - 5 -  

hun waarde. Van deze variabelen is alleen SZ niet constant. Deze is lineair af- 
hankelijk van de rotorfrequentie en wordt als zodanig vastgelegd door middel van 
twee datapoints. 

D I  .3 Testberekening 

In [ 131 wordt de stabiliteit beschouwd van een rotor in een hydrodynamisch ge- 
smeerd lager, waarbij ook de Sommerfeld (breed lager) benadering is toegepast. 
Tevens zijn via tijdintegratie periodieke bewegingen van het asmiddelpunt bere- 
kend. E r  wordt uitgegaan van een starre rotor in twee identieke lagers. De kan- 
telmogelijkheid van de rotor wordt niet in de beschouwing opgenomen. Alleen de 
mogelijkheid tot cilindrische bewegingen, waarbij de uiteinden van de rotor in 
fase bewegen, blijfl dan over. De bewegingsvergelijkingen van de rotor kunnen 
dan uitgedrukt worden in twee vrijheidsgr-adem de verplaatsingen in  Y en Z 
richting : 

mv = F,,(v.w, v, w,L,R,C, ,u, Q) (01.14) 

mw = F,(v.w, V, w,L,R,C, p ,  Q) + FL (D1 .15) 

De lagerbelasting FL staat in de z richting. Deze vergelijkingen kunnen in  di- 
mensieloze vorm gebracht worden, waardoor in de beschrijving twee parameters 
overblijven. 

F,,(v,w, V, w, 0) 
.' o v = -  

-2 (0 
(D1.16) 

(D1.17) 

De parameters heten het Sommerfeldgetal en dimensieloze hoeksnelheid en zijn 
gedefiniëerd als : 

LR3ap 
c i =  

FLC2 
(Dl. 18) 

(D1.19) 

Deze vergelijkingen worden in [13] geanalyseerd. 

Om vergelijkende berekeningen te kunnen doen, wordt met prolim een as 
gedefiniëerd die bestaat uit één schijf. We hebben dan een systeem met vier 
vrijheidsgraden, waarvan er  in  dit geval maar twee relevant zijn. Om de rotaties 



- 6 -  

o <o- 

o 01- 

bijl. D 

als star lichaam te onderdrukken wordt een lineair element gebruikt dat rotatie 
stijfheid en demping toevoegd. Het lager modelleren we met het in de vorige 
paragraaf beschreven niet-lineaire element. Op deze wijze stellen we in  principe 
ook de vergelijkingen (D1.16) en (D1.17) op, zodat we de resultaten kunnen 
verg el i j ken. 
We beschouwen een schijf van 1 kg en een lager met de volgende gegevens : 

L = 2 0 m m  
R = 1 0 m m  
C = 0.1 mm 
/i = 50 10-9Ns/mm2 

Als belasting wordt genomen F L  = 2500 N . 
Dit kan dus model staan voor een starre rotor van 2 Kg in twee dezelfde lagers 
met een totale belasting van F L  = 5000 N . Als deze grootheden constant gehou- 
den worden, is de statische evenwichtstand slechts afhankelijk van het toerental. 
E r  is met prolim een serie evenwichtsberekeningen gedaan waarbij het toerental 
als parameter genomen is. Als de rotor niet draait wordt deze tegen de wand 
gedrukt. De verplaatsing in y richting is nul en de verplaatsing in z richting is ge- 
lijk aan C. Bij toenemend toerental zal het asmiddelpunt naar het centrum van 
van het lager bewegen. De volgende figuur geeft de posities van het 
asmiddel punt weer. 

LONG-BEARING LABEL - ASPOS 

,o1 ormiddelpun1 

fig. D1.3 Evenwichtsstanden 

De evenwichtstanden kunnen ook analytisch bepaald worden. In het geval van 
een breed lager geldt : 

(2 + E2)( 1 - e2) 
( 3 =  

6eJn2( 1 - e2) + 4e2 
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4 =  ZE 

Invullen van de lagergegevens in (D1.1820) geeft 

= 4.10% (D1.21) 

De met prolim gevonden evenwichtspunten blijken aan (D1.20) en (D1.21) te vol- 
doen. De coördinaten van de evenwichtspunten in figuur 01.3 zijn : 

LANG-LAGER ASPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  **************** 

ROTORSPEED HZ 

4. 
6.5 
9. 

11.5 
16.5 
21.5 
31.5 
41.5 
61.5 
81.5 
121.5 
161.5 
241.5 
401.5 
721.5 
1361.5 
2361.5 
3361.5 
4361.5 
5361.5 
6361.5 
7361.5 
8361.5 
9361.5 
10361.5 

DISPLA. 
v shal nodel 

-.O0992284 
- .  0126188 
-. 0148127 
-. 0167037 
-. o19911 

-.  0226174 
- .O271071 
-. 0308035 
-. 0367395 
- .O414148 
- .O484041 
-. 0532924 
-. 0589924 - .O605925 
- .O490059 - 0296909 
-. 0176379 
- .  0124774 
-.O0964237 - -00785421 - -00662445 
-.O0572718 
-.O0504376 
-.O0450593 
-.O0407168 

bijl. D 

(01.20) 

w shal nodel 
.O993037 
.O988695 
.O984359 
.O980031 
.O971397 
.O962792 
.O945671 
-092867 
.O895041 
.O861927 
. O797341 
.O735114 
.O618613 
.O423326 
. O193373 
.O0600819 
.O0202569 
.00100219 
.O00595815 
.O00394438 
.O00280236 
.O00209299 
-000162244 
-00012944 
.O00105666 

In elk van de evenwichtspunten kan de locale stabiliteit bepaald worden door de 
eigenwaarden te berekenen. We vinden voor de eigenwaarden in de eerste twin- 
tig stappen, die betrekking hebben op de translaties : 

LONG-BEARING STAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  **************** 

EIGENVALUE REAL EIGENVALUE IMAG. EIGENVALUE REAL EIGENVALUE IMAG 
EIGENV.NR=5 EIGENV.NR=6 

-205.563 . o  -546.887 .o 
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-262.289 
-308.776 
-349.158 
-418.479 
-477.962 
-579.164 
-665.488 
-811.923 
-936.862 
-1150.15 
-1335.57 
-1671.68 
-2395.13 
-4528.12 
-9212.27 
-14938. 
-16400.3 
-17697.4 
-18869.5 

EIGENVALUE REAL 

.o  

.o  

. o  

.o  

.o 

.o 

.o  

.o  

.o  

.o 

. o  

.o  

.o 

.o  

.o  
-5000.3 
-7718.06 
-9595.57 
-11120.1 

EIGENVALUE IMAG. 
EIGENV.NR=7 

-81151.1 .o 
-63400.6 .o  
-53657.6 .o 
-47269.5 .o 
-39126. .o  
-33974.8 .o 
-27555.4 .o  
-23539.7 .o  
- 18510.8 .o 
-15277.3 .o 
-10854.3 .o 
-6222.16 -867 - 364 
-4822.99 -3760.24 
-3058.33 -4888.75 
-837.797 -5397.62 
1436.71 -6530.42 
3512.11 -8292.64 
5085.67 -9817.45 
6425.69 -11162.6 
7618.84 -12376. 

-697.97 
-822.789 
-931.944 
-1121.17 
-1285.84 
-1572.61 - 1826.36 
-2287.13 
-2730.47 
-3735.99 
-6222.16 
-4822.99 
-3058.33 
-837.797 
1436.71 
3512.11 
5085.67 
6425.69 
7618.84 

EIGENVALUE REAL 

. o  

. o  

.o 

.o 

. o  

.o  

. o  

.o  

. o  

.o  
867.364 
3760.24 
4888.75 
5397.62 
6530.42 
8292.64 
9817.45 
11162.6 
12376. 

EIGENVALUE IMAG. 
E I GENV. NR=8 

-33922100. .o 
-. 163638 .o 

-10031700. .o 
-6938720. .o 
-4029810. . o  
-2704270. .o 
-1519440. .o 
-1001340. .o 
-551522. .o  
-359486. .o  
-195792. .o 
-127205. .o 
-70088.5 .o 
-35884.7 .o  
-22117.5 .o 
-17472. .o  
-14938. 5000.3 - 16400.3 7718.06 
-17697.4 9595 * 57 
-18869.5 11120.1 

We zien dat eigenvormen zes en zeven boven een toerental van 150 omw./sec. 
onderkritisch gedempt zijn. De eigenwaarden zijn toegevoegd complex. Het reële 
deel wordt steeds groter, tussen de 15e en 16e stap wordt het positief. Er is 
sprake van een Hopfbifurcatie. Het verloop van het reële deel van eigenwaarde 
zes is in figuur D1.4 weergegeven. Hieruit blijkt dat de rotor instabiel wordt bij 
een toerental van ongeveer 950 omw/sec . 
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::CENV.NR-S 

fig. D I  .4 Reële deel eigenwaarde als funktie van toerental 

Als de berekeningen met een kleinere stapgrootte uitgevoerd worden, vinden we 
de nauwkeuriger waarde voor het grenstoerental 905 omw/sec . In [13] wordt 
de stabiliteit berekend door op analytische wijze de dempings- en stijfheidsmatrix 
te bepalen als funktie van de excentriciteit. Deze matrices worden bepaald door 
de lagerkrachten te differentiëren naar x, y, x en y . De karakteristieke verge- 
lijking wordt geevalueerd en Routh's stabiliteitscriterium wordt toegepast. Het 
resultaat is weergegeven in de volgende grafiek. 

@4 s l m a d y  s l a l .  .cC.nlnClly rrtio 

fig D I  .5 stabiliteitsgrens breed lager 

De parameter S is gelijk aan S = olG en is onafhankelijk van de rotorsnelheid. 
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(D1.22) 

Onze grootheden zijn zo gekozen dat S = 0.2 . De waarde voor O die we vinden 
bij een rotorsnelheid van 905 omwlsec is O = 1.13 . Dit komt dus overeen met het 
grenstoerental uit de grafiek. 
Tenslotte kunnen we met prolim de periodieke oplosssingen bepalen die 
bifurceren bij het passeren van de stabiliteitsgrens en kunnen deze confronteren 
met de oplossingen uit E131  . Het imaginaire deel van de eigenwaarde die in- 
stabiel wordt, is op het moment van instabiel worden 5680 radls. De eigenfre- 
quentie in Hertz is 904. De verhouding tussen eigenfrequentie en rotorfrequentie 
is gelijk aan 1.0 . Deze waarde wordt sok door Meyers [13] gevonden en komt 
niet overeen met de in de praktijk optredende verhouding 0.5. Dit vindt zijn oor- 
zaak waarschijnlijk in het feit dat de brede lager benadering alleen voldoet bij 
grote excentriciteiten. 
De in figuur D1.6 weergegeven periodieke bewegingen die met prolim berekend 
zijn komen goed overeen met de oplossingen die door numerieke integratie be- 
paald zijn. We kunnen hieruit de conclusie trekken dat de bepaling van de 
matrices door numerieke differentiatie correct verloopt en dat de formulering van 
de lagerkrachten goed is. De waarde van de dimensieloze hoeksnelheid is voor 
de vier gevallen respectievelijk 1.14, 1.3, 1.4 en 1.46. Dit ter vergelijking met fi- 
guur D1.6b. Opgemerkt wordt dat de laatse figuur in D I  .6a vervormd is als gevolg 
van verschillende schalen voor de x en y as. 
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fig. D1.6a periodieke bewegingen met prolim 

fig. D l  .6b periodieke bewegingen via tijdsintegratie 

Uit figuur D1.7 blijkt dat de bewegingen in figuur D1.6 linksom zijn. De beweging 
van het asmiddelpunt is een zogenaamde "forward whirl", dat wil zeggen dat de 
beweging in dezelfde richting is als de rotatie van de rotor. 
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LABEL - PERI0 u 

fig. D1.7 v en w als funktie van de tijd 

De frequentie van de periodieke trilling schommelt tussen 905 en 943 Hz, 
uit de volgende tabel blijkt. 

LONG-BEARING 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ROTORSPEED HZ 
905 - 605 
911.289 
911.069 
971.114 
1023.27 
1139.63 
1177.61 
1274.02 
1381.21 
1395.05 
1408.2 1 
1420.71 
1432.74 

PERIOD 1 (HZ) 
905.673 
910.223 
909.891 
910.797 
911.763 
908.982 
921.54 
943.61 
935.24 

930.733 
925.47 

919.535 
913.123 

oa I 

PERIY 
**************** 

De berekeningen zijn nogmaals uitgevoerd, maar nu met de parameter S gelijk 
aan 0.035. Dit wordt bereikt door de belasting gelijk te nemen aan F, = 81633 N. 
De rotor wordt bij een grotere excentriciteit instabiel. De bijbehorende aspositie 
is : v = -0.06098 en w = 0.04577. Dit geeft een relatieve excentriciteit van 
E = 0.76 . Het toerental is op het moment van instabiel worden gelijk aan 12070 

I 

I 
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Hz (O = 2.65) . Re eigenfrequentie is 5873, waardoor we een verhouding vinden 
van o ~ & l  van 0.49. AI deze resultaten komen weer overeen met [13] . 
De bifurcatie van periodieke oplossingen vindt nu plaats naar lagere waarden 
van het toerental dan het grenstoerental. Het toerental waarbij oplossingen ge- 
vonden worden neemt eerst af tot minimaal 11250 omw/sec , waarna het weet 
toeneemt. In fig 01.8 zijn een aantal periodieke bewegingen weergegeven bij 
verschillende toerentalllen van de rotor. Re resultaten bij verdere toename van 
het toerental gaan sterk afwijken. Het verschil treedt op in de buurt van de 
scherpe overgang waar de as bijna in contact komt met de lagerwand. Dit is een 
gevolg van de grote snelheidsverandering ter plaatse, die niet voldoende door 
de tijddiscretisatie benaderd wordt [l] . Figuur D1.8b laat dit zien. 

! LOhiG-BEARING 

o 

LONG-BEARING 

LONG-BEARING 

I 
i -. I _.' 

w=25 

' \  

fig. D1.8a periodieke bewegingen 
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[--%-BEARING 

fig. D1.8b periodieke beweging 

Ter verduidelijking geeft figuur D1.9 het verloop van de amplituden van de perio- 
dieke beweging als funktie van het toerental. De amplitude is daarbij 
gedefiniëerd ais de absolute waarde van de helft van het verschil van de maxi- 
male uitwijkingen. 

r--- -- ' 

I 
I 

i 

i 
I 

I 
! 
l 
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! 
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i 
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O "@'I 0 8  

L I - 
fig. D1.9 amplituden als funktie van toerental 
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D2 Een rotor met het rubbing verschijnsel 

Met de aanduiding rubbing verschijnsel wordt een niet-lineariteit bedoeld waarbij 
een rotor in contact komt met een elastische behuizing. In de praktijk zal het 
meestal voorkomen dat in  de normale gebruikstoestand een rotor gelagerd is en 
verder niet in  contact is met andere constructieonderdelen. Er kunnen zich echter 
situaties voordoen waarbij de rotor zich in het vlak loodrecht op de draairichting 
verplaatst en daarbij in contact komt met de behuizing. Dit kan zich voordoen 
onder invloed van een constante kracht bijvoorbeeld de zwaartekracht of als ge- 
volg van massaonbalans. De behuizing zal in de meeste gevallen bestaan uit een 
afdichting. De wand van de afdichting heeft een bepaalde stijfheid, waardoor er 
bij het raken door de rotor een terugstelkracht opteedt. De rotatie van de rotor 
heeft tot gevolg dat hij langs de wand wrijft, waardoor er ook sprake zal zijn van 
een wrijvingskracht. De niet-lineariteit bestaat in de eerste plaats uit de discon- 
tinuïteit als gevolg van het raken van de wand. Ook de relatie tussen indrukking 
en terugstelkracht kan niet-lineair zijn. 
Naar dit verschijnsel is door dr.ir. M.T.M. Crooijmans onderzoek gedaan door met 
limset berekeningen uit te voeren aan een model van dit proleem [6] . Ook ir. P. 
van Hoogstraten presenteerd resultaten van berekeningen die betrekking hebben 
op dit probleem [l] . Met prolim is het ook mogelijk het probleem te analyseren. 
Omdat in prolim, limset als solver gebruikt wordt, wordt van dezelfde 
oplosroutines gebruik gemaakt. Dit is de reden dat het rubbing probleem ideaal 
als test kan dienen ter controle van de software aanpassingen die het gestructu- 
reerde gebruik van niet-lineaire elementen mogelijk maakt. Als prolim gebruikt 
wordt om exact hetzelfde probleem op te lossen als met limset gebeurd is, 
moeten de resultaten ook hetzelfde zijn. 
De gestructureerde modellering van een rotor-lagerconstructie, zoals dat met 
prolim gebeurd, veroorzaakt dat een exact hetzelfde probleem als in  [l] niet in- 
gevoerd kan worden. Wel is het mogelijk een overeenkomstig probleem te 
definiëren zodat vergelijking van de resultaten zinvol is. De formulering van het 
rubbing probleem in de vorm van een niet-lineair element maakt berekeningen 
mogelijk van aigemenere rotorconstructies waarbij sprake is van een botsing te- 
gen een wand, dan het specifieke dimensieloze geval dat in [l] en [6] behandeld 
worden. Op de plaats waar zich bijvoorbeeld een afdichting bevindt in  de con- 
structie kan een knooppunt gedefinieerd worden en kan een niet-lineair element 
aangebracht worden met de uitdrukking voor de krachten die ontstaan als gevolg 
van rubbing. 



- 17-  bijl. D 

D2.1 Krachten als gevolg van contact tussen de rotor en een elastische wand 

Aangenomen wordt dat de rotor zich in de referentietoestand concentrisch in de 
cirkelsymmetrische behuizing bevindt. De spleet tussen de rotor en de wand is 
dan constant. De groqte van deze spleet wordt aangeduid met CI (figuur D2.1). 

fig. D2.1 referentietoestand 

Er is sprake van contact tussen de rotor en de wand als aan de volgende voor- 
waarde is voldaan : 

(D2.1) J 3 + w  2 2CI 

Hierin zijn v en w de verplaatsingen in respectievelijk de Y en Z richting. 
De situatie waarbij de doorsnede de behuizing raakt is weergegeven in  figuur 
D2.2 . We definiëren de dimensieloze indrukking in de wand : 

(D2.2) 

Het raakcriterium is dan ook te schrijven ais 6 2 1 . 

fig. 02.2 toestand tijdens contact 

i 
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Aangenomen wordt dat de rotor en de wand elkaar slechts in een punt raken. In 
matrixnotatie ten opzichte van de basis ( ey, ez) wordt de positie van het raakpunt 
P geschreven als : 

(D2.3) 

Z Voor de hoek O geldt : tan O = - . 
Als aan het raakcriterium is vo Y daan, oefent de wand een kracht uit op de rotor 
met een component loodrecht op het rotoroppervlak F, en een een tangentiële 
component F, . 

fig. D2.3 krachten op de rotor 

Voor de grootte van de normaalkracht als funktie van de indrukking doen we de 
volgende aanname : 

FN = F, 6" ( D2.4) 

De normaalkracht is dus een exponentiële funktie van de dimensieloze in- 
drukking b met a als exponent. o! geeft aan hoe abrupt de overgang bij het botsen 
plaats vind. Als a groot is dan is de overgang geleidelijk. Als a > 1 dan is de af- 
geleide van de kracht op het moment van de botsing continue. Fp is een constante 
positieve factor die de stijfheid van de behuizing bepaalt. Voor de tangentiële 
component volgt onder aanname van Couiombse wrijving : 

F,= f FN ( D2.5) 

Hierin is f de wrijvingscoëfficiënt. Omdat voor het contactpunt (D2.3) geldt vinden 
we voor de ontbondenen van de kracht in Y en Z richting : 

F,= Fwsin8 - F N C O C ~  

F,=-Fwcos8 - FNsin8 

(D2.6) 

( D2.7) 
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Hierbij is aangenomen dat het punt op de rotor dat in contact is met de wand een 
relatieve snelheid heeft ten opzichte van de wand in positieve draairichting. Als 

aan deze voorwaarde niet voldaan is, wijst de wrijvingskracht in tegengestelde 
richting. Aan de voorwaarde wordt voldaan als : 

lZR>y.tJ  (D2.8) 

Met y de kolom met snelheidscomponenten van het asmiddeipunt [V W I T  en 'n de 
normaaivector n = [ sin (3 - cos O]' 

c-- 

\g 

\ 

\ 

fig. 02.4 snelheid van contactpunt 

De grootte van de krachten kan berekend worden als funktie van de ver- 
plaatsingen v en w en van de parameters F,, CI, f en a . Om de richting van F, te 
bepalen zijn ook fl, R ,  v en w nodig. De beschrijving die in het niet lineaire ele- 
ment geprogrammeerd moet worden ziet er hierdoor als volgt uit : 

als6 < O F, = F, = O 

als6 > O F, = 6"Fr( f sin 0 - cos 6) 

als6 > O F, = 6"F,.( -f cos O - sin 6) (02.9) 

Ter controle moet berekend worden of aan conditie (D2.8) is voldaan. Indien dat 
niet het geval is moet f door -f vervangen worden. In bijlage F is de subroutine 
waarin de krachten berekend worden opgenomen. F,, CI, f, a, Cl en R zijn in de 
routine als variabelen opgenomen. 
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D2.2 Dimensieloze beschouwing van een rotor met het rubbing verschijnsel 

In deze beschouwing wordt uitgegaan van een zogenaamde Laval rotor. Deze 
bestaat uit een massaloze as met een enkele schijf die aan de uiteinden is gela- 
gerd in twee identieke lagers. De schijf is in het midden van de a s  bevestigd, 
symmetrisch ten opzichte van de lagers. Aangenomen wordt dat de schijf star is 
en oneindig dun. De beweging van de schijf als gevolg van het uitbuigen van de 
as en het verplaatsen in de lagers kan dan met twee coördinaten beschreven 
worden. De verplaatsingen in deze richtingen van het geometrisch middelpunt 
worden weer aangeduid met v en w. De schijf draait met een constante snelheid 
SL en heeft een massa m. 

fig. D2.5 Lavalrotor met rubbing 

De bewegingsvergelijkingen volgen door het vrijmaken van de schijf en het toe- 
passen van de tweede wet van Newton. Als we aannemen dat het massamiddel- 
punt overeenkomt met het geometrisch middelpunt vinden we : 

m Y = Fytot 

m W = Fztot (D2.1 O) 

De totale belastingvector op de schijf F,, is samengesteld uit drie krachten van 
ve rsc h i I I ende herkomst : 

-een constant belasting bijvoorbeeld als gevolg van de zwaarte- 
kracht 
-een terugstelkracht ten gevolge van de stijfheid van de as en de 
stijfheid en demping in het lager 
-een kracht als gevolg van het botsen tegen de wand 
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Van de eerste kracht nemen we aan dat hij in de richting van de z as werkt. In 
matrix notatie : 

- 1 -  - - [ O 1  F, (02.11) 

De tweede kracht is lineair in de verplaatsingen en de snelheden : 

F 2 = -  B g -  & ( 82.12) 
Y 

met y = [v w I T  . De laatst genoemde kracht is een niet-lineaire funktie van de 
verplaatsingen zoals afgeleid is in 02.1. Vergelijking 02.9 in matrixnotatie : 

1 f sin 8 - cos 8 
-3 - r ' a  -f cos e - sin e F - F  [ (D2.13) 

Vergelijking D2.1 kan met behulp van D2.2, D2.3 en D2.4 geschreven worden 
als : 

(D2.14) 

Het aantal variabelen in de de vergelijking wordt verminderd door de diagonaal- 
termen in de stijfheids- en dempingsmatrix gelijk en de kruistermen tegengesteld 
aan elkaar te nemen. De matrices zijn dan : 

bs - ba 
B = [ b ,  b, ] 

ks - ka 
K= [ka  ks ] 

(D2.15) 

Het aantal parameters kan nog verder gereduceerd worden door de vergelijking 
in dimensieloze vorm te schrijven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de karak- 

teristieke hoekfrequentie cok= E en van de radiële speling CI. Er worden 
gedefi ni ëerd : 
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ba 
-a=- 

(02.16) 

- 1  Y s -  --- 
ks 

mwk 

Dit resulteert in de volgende vergelijking : 

-f sin 6 + cos 6 ] = [g]D2.17) f cos 6 + sin 6 

D2.3 Testberekening van een S O ~ O S  met rubbing 

In [l] wordt een analyse gedaan van een Lavalrotor met rubbing waarbij de in 
D2.2 genoemde aannamen gedaan zijn. Er  wordt uitgegaan van de situatie dat de 
schijf tegen de wand gedrukt wordt door een constante belasting. Vervolgens 
wordt de parameter i, verlaagd. Bij een bepaalde waarde van deze dimensieloze 
symmetrische demping wordt de rotor instabiel en treedt er een Hopf bifurcatie 
op. De periodieke oplossingen die bij verder variëren van deze parameter op- 
treden worden berekend. 
Ter controle wordt met prolim een overeenkomstig model gedefiniëerd en bere- 
kend. Dit gebeurd op soortgelijke wijze als bij de berekening van het brede lager. 
Er  wordt een as gedefinieerd die uit slechts één schijf bestaat. Aan deze schijf 
worden twee lineaire elementen en een niet-lineair element verbonden. Eén li- 
neair element dient om stijfheid en demping aan de kanteling te geven. De kan- 
teltrilvormen worden verder niet beschouwd. Met het andere lineaire element 
worden de stijfheids en dempingstermen van de as en het lager toegevoegd (vgl. 
D2.$3). Het niet-lineaire element bevat de beschrijving uit D2.1 en noemen we het 
ru bb i ng el e ment. 
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De berekeningen zijn uitgevoerd met de volgende waarden voor de dimensieloze 
pa ra meters : 

(Ys = -1; (Y, = 0.5; ya = o; ys = 1; o = 100; @ = 9.5 

We nemen voor de massa van de schijf 1 Kg., voor de symmetrische stijfheid 1 
N/m en voor de spleetgrootte 1 mm. Dan vinden we met (D2.16) de volgende 
waarden voor de componenten in het lineaire element : 
b, = 2.1û-3 Nlmm; b, = 1.10 Nlmm; ka = O N/mm; k, = l.lC3 N/mm Voor de pa- 
rameters in het rubbing element volgen : F, = .1N en F, = 9.51C3N De wrijvings- 
coëfficiënt is gelijk genomen aan 0.22 en de exponent a aan 1.5 . 
De symmetrische demping moet gevariëerd worden van l.10-3 tot l . l C 4  . Dit 
wordt bereikt door het lineaire element in twee datapoints vast te leggen. In 
datapoint 1 heeft de parameter de waarde ' 1 . ' 1 f 14  en heefi de Symmetrische 
demping ook deze waarde. Alle andere componenten in de matrices hebben de 
waarde zoals hiervoor genoemd. In datapoint 2 heeft de parameter de waarde 
1.10 en hebben alle matrixcomponenten de genoemde waarden. Als de para- 
meter gevarieerd wordt van 1.10-3 naar 110-4 wordt dus alleen de symmetrische 
demping gevarieerd. In bijlage E is de invoer van dit probleem opgenomen. 
De berekening van het statisch evenwichtspunt levert v = 0.22396 en w = 1.1665 
. Bij een waarde van de parameter van 0.54.10-3 ([, = 0.27) wordt de rotor insta- 
biel. De eigenfrequentie is op dat moment 0.44 HZ. Deze waarden komen exact 
overeen met de resultaten die met limcet gevonden zijn. 

S O  1 

..'b... 3.L ,.+.*.+.* 
W - 1  

AEEL-STAB 7 

fig. D2.6 eigenwaarden in het complexe vlak 
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In figuur D2.7 zijn een drietal periodieke bewegingen in het Y-Z vlak weergegeven 
voor waarden van de parameter van respectievelijk 0.395, 0.325 en 0.260 ( (, = 

0.20, 0.16, 0.13 ). Ook deze oplossingen komen overeen met die in [ 11 . 

RUBBING 

' '7 
I 

1 LABEL - R R I O  
RUBBING 

*.,e, 

RU B B I N G 

G -1 

fig.DZ.7 periodieke bewegingen 
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E Modellering met prodes 

De modellering van een rotor vindt plaats op basis van de systematiek van de 
eindige elementenmethode. Een rotorconstructie in prodes kan samengesteld 
worden uit meerdere vervormbare assen. Deze assen zijn op hun beurt samen- 
gesteld uit balkelementen en schijfelementen. De assen zijn onderling gekoppeld 
met lineaire of eventueel niet-lineaire elementen. De verbinding met de vaste 
omgeving vindt tevens plaats via deze elementen. Ze zullen in het algemeen een 
lager representeren, maar kunnen ook gebruikt worden om een uitwendige 
demper of stijfheid te modelleren. 
De bewegingcvergelijkingen van de totale rotorconstructie worden verkregen 
door assemblage van de elementmatrices van de genoemde elementen. De af- 
leiding van de elementmatrices is opgenomen in bijlage B. 
De rotor wordt beschreven in een X-Y-Z orthogonaal stilstaand assenkruis. De 
draairichting van de rotor kom overeen met de X as. De longitudiale en torsie 
trillingen worden niet in  het model opgenomen. De buigtrillingen worden be- 
schreven met als coördinaten de verplaatsingen in de Y en Z richting en de 
rotaties om de Y en Z as. 92 

- 

2 

fig. E . l  een rotorconstructie in X-Y-Z assenkruis 

De balkelmenten worden gediscretiseerd in twee knooppunten met elk de vier 
genoemde vrijheidsgraden. In de knooppunten worden de balkelementen gekop- 
peld zodat ze samengesteld kunnen worden tot een as. De knooppuntnummering 
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wordt bepaald door de volgorde waarop de balkelementen ingevoerd worden. 
Ook de balkelementen en de schijfelementen worden genummerd volgens de in- 
voervolgorde. Het gedrag van een schijfelement wordt volledig beschreven met 
de vier vrijheidsgraden van één knooppunt. Op elk knooppunt van de as kan een 
schijf gemodelleerd worden. 
De invoer van het model is te onderscheiden in twee stappen. Deze worden ele- 
ment definitie en geometrie definitie genoemd. 

eiementdefinitie 

Tijdens de elementdefintie worden de lineaire, niet-lineaire en materiaal ele- 
menten vastgelegd. 
materiaalelement 
Een materiaal element is niet een element in de betekenis van de eindige ele- 
menten methode. Met het begrip materiaal element wordt bedoeld dat een aantal 
materiaalgegevens gezamenlijk onder een noemer worden opgeslagen. Hier- 
door is het mogelijk in één keer alle materiaal gegevens van een balkelement op 
te geven door alleen het bijbehorende materiaalelement op te geven. Door voor 
verschillende bal kelementen verschillende materiaalelementen te gebrui ken kan 
een as opgebouwd worden met verschillende fysische eigenschappen in de X 
richting. Be materiaalgegevens die vastgelegd worden zijn : 

el ast iciteitsmodulus E [ N/mm2] 
dicht he id  p [Kg/mm3] 
dwarscontractiecoëfficiënt v[ - ] 
visceuze dempingscoëfficiënt qJs]  
hystereses dempingscoëfficiënt qh[ - 3 

Deze gegevens worden in directory 0.sys.mate.i (i = materiaalnummer) opge- 
slagen. 

lineair element 
Het lineaire element geeft een lineaire relatie tussen de vier gegeneraliseerde 
knooppuntkrachten en verplaatsingen in matrixvorm. Deze relatie wordt vastge- 
legd met een massa- dempings- en stijfheidsmatrix. De matrixcomponenten van 
element i worden opgeslagen in 0.sys.sdli. 

niet-lineair element 
Met een niet-lineair element kan een niet-lineaire relatie tussen de vier gege- 
neraliseerde knooppuntkrachten en verplaatsingen vastgelegd worden. De niet- 
lineaire kracht-verplaatsingsrelaties moeten in een subroutine opgenomen 
worden. Welke subroutine dat is wordt in 0.sys.sdnl.i vastgelegd. In deze 
directory worden ook de waarden van eventuele variabelen die in de subroutine 
gebruikt worden opgeslagen. 
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geometrie definitie 

De geometrie wordt gedefinieerd door een of meerdere assen samen te stellen 
uit balkelementen enlof schijfelementen. De gegevens van as i worden bewaard 
in 0.sys.ase.i. 

ba I kel ement 
Met een balkelement worden de continue over de lengte van het element ver- 
deelde massatraagheids-, rotatietraagheids-, stijfheids-, inwendige dempings- en 
gyroscopische effecten gediscretiseerd. Verondersteld wordt : 

he? element is rotatiesymmetrisch 
de dwarsdoorsnede is constant over de lengte 
Bernoulli-hypothese met betrekking tot afschuivingen 
kleine verplaatsingen dus lineaire theorie 

In 0.sys.ase.i .i worden de gegevens opgenomen met betrekking tot balkelement 
j op de as. Deze gegevens bestaan uit : 

lengte [mm] 
uitwendige diameter [mm] 
inwendige diameter [mm] 
materiaalelement 

Telkens als er een nieuw balkelement ingevoerd wordt, wordt directory 
0.sys.ase.i uitgebreid. Aangenomen wordt dat het nieuwe element aansluit op 
het vorige. Hiermee ligt de topologie vast. Figuur E.2 geeft dit weer. 

1 2 SCHIJFELE MENTEN 

BALKELEMENTEN 

KNOOPPUNTEN 

(NIET)-LINEAIRE ELEMENTEN 

fig. E.2 element- en knooppuntnummering 
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schi ifel ement 
Op elk knooppunt dat ontstaat door het definiëren van de balkelementen kan een 
schijfelement gemodelleerd worden. De benodigde gegevens voor de be- 
schrijving van een schijfelement zijn : 

massa [Kg] 
po lai r traag hei dsmoment [ Kgm m2] 
transversaal traagheidsmoment [Kgmm'] 

Met het schijfelement worden massa- en rotatietraagheid en gyroscopie toege- 
voegd. Aangenomen is dus dat de schijf star is. Verder is verondersteld : 

het zwaartepunt van de schijf bevindt zich op de neutrale as 
de verplaatsingen zijn klein, dus lineaire theorie 

Voor elke as i wordt er ook een directory 0.sys.dise.i gevormd. Elke directory 
0.sys.dise.i heeft een aantal datablocks dat gelijk is aan het aantal schijven op 
de as. In het datablock zijn de drie genoemde grootheden opgenomen en het 
knooppunt waarop de schijf zich bevindt. 

I ineai r element 
De tijdens de element definitie ingevoerde lineaire elementen kunnen in de 
geometrie opgenomen worden. Hiertoe worden onder andere de knooppunten die 
het element verbindt in 0.sys.gdli.i vast gelegd. 

niet-lineair element 
Voor de niet-lineaire elementen geldt hetzelfde als in het voorgaande. 
knooppunten worden in 0.sys.gdnl.i vast gelegd. 

De 
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F1 Subroutines met beschrijving niet-lineair element 

In de handleiding wordt vermeld hoe de gegevens met betrekking tot een niet- 
lineair element ingevoerd moeten worden. De beschrijving van een niet-lineair 
element moet opgenomen zijn in een routine met de naam NLEL1, NLEL2 of 
NLEL3. De handleiding bevat tevens een "frame" van deze routines, hierin zijn 
de verplichte regels die de routine moet bevatten opgenomen. De gebruiker moet 
deze routines aanvullen met een uitdrukking voor de gegeneraliseerde knoop- 
puntkrachten als funktie van de gegeneraliseerde verplaatsingen. snelheden en 
versnellingen van de knooppunten. De "invoer" van de subroutine bestaat uit drie 
kolommen met het verschil tussen de verplaatsingen (XC). snelheden (XV) en 
versnellingen (XA) van de knooppunten die het element koppelt. De eerste com- 
ponent in XC is de verplaatsing in Y richting, de tweede de verplaatsing in Z 
richting, de derde de rotatie om de Y as en als laatste de rotatie om de Z as. I n  
XV en XA is de volgorde overeeckomstig. De kolom A bevat de variabelen (in het 
verslag a ). De routine levert als "uitvoer" de knooppuntkrachten in kolom F Ook 
hierin is de volgorde: krachten in Y en Z richting en vervolgens momenten om Y 
en Z as. De eenheden van de versnellingen zi jn mm/s2 en rad/s2 , van de 
snelheden mm / s en rad / s en van de verplaatsingen mm en rad. De gegenera- 
liseerde krachten moeten uitgedrukt worden in Newton en Newtonmillimeter E r  
volgen nu drie voorbeelden van de wijze waarop de routines aan gevuld kunnen 
worden. 
In het eerste voorbeeld zijn alleen twee constante krachten krachten opgenomen 
Dit is geen lineaire relatie. In prolim kan ook interaktief een aantal constante 
knooppuntkracht opgegeven worden, het is echter niet mogelijk deze kracht dan 
als parameter te gebruiken. Om dit probleem op te lossen kan dit element ge- 
bruikt worden. Als er op een knooppunt een kracht aangebracht moet worden die 
gevarieerd moet worden kan dit element in de geometrie opgenomen worden. 
De variabelen in de kolom a zijn de krachten, deze kunnen als systeemparameter 
gebruikt worden. 
Het tweede element bevat de formulering van de krachten die ontstaan door 
rubbing. 
In het derde element zijn de lagerkrachten volgens de brede lagertheorie 
geprogrameerd. Deze laatste twee elementen zijn gebruikt bij de berekeningen 
uit bijlage D 
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C 
SUBROUTINE NLELl(XA,XV,XC,A,F) 

INCLUDE (COMMON) 
INCLUDE (DOF) 

C 

C 
C 
C 

DIMENSION XA(IVNO),XV(IVNO),XC(IVNO),F(IVNO),A(36) 
A(1) = Y-force 
A ( 2 )  = Z-force  

F(l)=-A(l) 
F(2)=-A(2) 
END 
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C 

C 

C 

C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 

SUBROUTINE NLEL2(XA,XV,XC,A,F) 

INCLUDE (COMMON) 
INCLUDE (DOF) 

DIMENSION XA(IVNO),XV(IVNO),XC(IWO),F(IVNO),A(36) 

A(1) = clearance 
A(2) = alpha 
A(3) = friction coefficient 
A(4) = rigidity housing 
A(5) = rotorfrequency 
A(6) = radius 

CL=A( 1) 
ALPHA=A ( 2 ) 
FR=A( 3) 
RIGHO=A(4) 
FREQ=A ( 5 ) 
RAD=A ( 6 ) 
YFORCE=A(7) 
ZFORCE=A(8) 

xc1 = xc ( 1 )  / CL 
xc2 = xc (2) / CL 

C 
Dl=DSQRT(XCl*XCl+XC2*XCZ) 
IF (D1 .LT. IDO) GOT0 10 

C 

C 

C 
10 

TWPI = 8DO*DATAN(lDO) 
V1 = TWPI*FREQ*RAD 
V2 = XC2/Dl*XV(l)-XCl/Dl*XV(2) 
IF ( V 1  .LT. V2) FR=-FR 

DT=Dl-lDO 
DA=DT**ALPHA 
DFI=DA*RIGHO 

F(2)=F(2)+(DFI*((XC2+FR*XCl)/Dl)) 
F(l)=F(l)+(DFI*((XCl-FR*XC2)/Dl)) 

RETURN 
END 
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C 

C 

C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 

C 

C 

C 
C 

SUBROUTINE NLEL3(XA,XV,XC,A,F) 

INCLUDE (COMMON) 
INCLUDE (DOF) 

DIMENSION XA(IVNO),XV(IVNO),XC(IVNO),F(IVNO),A(36) 

A(1) = r o t o r  f requency  
A(2) = v i s c o s i t y  
A(3) = r a d i u s  b e a r i n g  
A(4) = l e n g t h  b e a r i n g  
A(5) = c l e a r a n c e  

FREQ=A ( 1 ) 
VI SC=A ( 2 ) 
RADI=A(3) 
DLEN=A ( 4 ) 
CLEA=A ( 5 ) 

PI=4DO*DATAN(lDO) 
OMEG=2*PI*FREQ 

SOMF=6DO*DLEN*RADI**3*OMEG*VISC/CLEA/CLEA 

XCl=XC(l)/CLEA 
XC2=XC(2)/CLEA 
XVl=XV(l)/CLEA/OMEG 
XV2=XV(2)/CLEA/OMEG 

QUO=-XCl/XC2 
QUOB=ABS(QUO) 
IF (QUOB .GT. 1E15) THEN 

PHI=PI/2DO 
ELSE 

IF (XC2 .GT. O )  THEN 
PHI=DATAN(QUO) 

ELSE 
PHI=DATAN(QUO)+PI 

ENDIF 
ENDIF 
EPS=DSQRT(XCl*XCl+XC2*XC2) 
IF (EPS .GE. 1)  THEN 

ENDIF 
EPSP=5D-l/EPS*2DO*(XCl*XVl+XC2*XV2) 

EPS=. 999D0 
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PHIP=-1/(1+QUO*QUO)*(XVl*XCZ-XCl*XV2)/XC2/XC2 
EPSP=EPSP*lDO 
PHIP=PHIP*lDO 

EPS2=EPS*EPS 
VAR1=2DO+EPSZ 

VAR12=VARl*VARZ 

SOMF=6DO*SOMF 

Rl=ZDO*EPS2*VAR3/VAR12 

FR=SOMF*(Rl+RZ) 
Tl=PI*EPS*VAR3/VARl/DSQRT(VARZ) 
T2=4DO*EPS*EPCP/VARlZ 
FT=SOMF*(Tl+T2) 

C 

VAR2=1DO-EPS2 

VAR3=1-2DO*PHIP 

C 

RZ=(PI*PI*VAR1-16DO)*EPSP/PI/VAR12/DSQRT(VARZ) 

C 
F(1) =(FT*COS(PHI)-FR*SIN(PHI)) 
F(2) =(FR*COS(PHI)+FT*SIN(PHI)) 

C 
10 RETURN 

END 
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F2 Interaktieve invoer bij berekening met niet-lineair element 

Als voorbeeld van een berekening met een niet-lineair element is genomen de 
brekening die beschreven is in bijlage D2. 

prolim 
P 
EXECUTION BEGINS . . .  
DO YOU WANT TO USE PRODES (=P) 

LIMSET (=LI 
QUIT (=Q) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* 
* PPPPPP RRRRRR O 0 0  DDDDDD EEEEEEEEE sssss 
* PPPPPPPP RRRRRRRR 0000000 DDDDDDDD EEEEEEEEE s s s s s s s 
* PPP PPP RRR RRR O 0 0  O 0 0  DDD DDD EEE ssss 

s s s s  * PPP PPP RRR RRR O00 O 0 0  DDD DDD EEE 
* PPPPPPPP RRRRRRRR O 0 0  O 0 0  DDD DDD EEEEEEE sssss 
* PPPPPP RRRRRR O 0 0  O 0 0  DDD DDD EEEEEEE sssss 
* PPP RRRRRR O00 O 0 0  DDD DDD EEE ssss 
* PPP RRR RRR O 0 0  O 0 0  DDD DDD EEE ssss 
* PPP RRR RRR 0000000 DDDDDDDD EEEEEEEEE SSSSSSSS 
* PPP RRR RRR O 0 0  DDDDDD EEEEEEEEE SSSSSS 
* 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

N0TE:TYPE RETURN AFTER EVERY COMMAND 
Identification (ROTOR)? 
rubbing 
ENTER COMMAND: 
ed 
ELEMENTDEFINITION 
ENTER COMMAND: 
li 
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ELEMENTDEFINITION,LINEARELEMENT 
ENTER COMMAND: 
cr 
Contains this element a massmatrix (n)? 

Contains this element a dampingmatrix (n)? 
Y 
Possible degrees of freedom in the matrix are 
Y =1: Z = 2 :  Fiy=3: Fiz=4: 
Give degree of freedom number (Stop=O) (O)? 
1 2 0  
Contains this element a stiffnessmatrix (n)? 
Y 
Possible degrees of freedom in the matrix are 
Y =i: Z = 2 :  Fiy=3: Fiz=4: 
Give degree of freedom number (Stop=O) (O)? 
1 2 0  
Number of parameters (O)? 
1 
Give number of data points (l)? 
2 
Give element name ( ) ?  
lineair 

Possible parameters are: 
number parametername units 

1 ROTORSPEED HZ 
2 SYMDEMP NSPERMM 
3 new parameter nnnnn 

Parameter 1 
Give parameter number (l)? 
2 
Datapoint 1 

number parametername units 
1 SYMDEMP NSPERMM 

Parameter value (.O)? 
le-4 
Data of damping matrix 
D(Y ,Y ) (Ns/mm) 
Give value ( . O ) ?  
le-4 
D(Y ,z  ) (Ns/mm) 
Give value ( . O ) ?  
Ze-3 
D(Z ,Y ) (Ns/mm) 
Give value (.O)? 
-2e-3 
D ( Z  , z  (Ns/mm) 
Give value (.O)? 
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le-4 
Data of stiffness matrix 

Give value (.O)? 
le-3 
K(Y , z  1 (N/mm) 
Give value ( . O ) ?  

K ( Y  , Y  (N/mm) 

K ( Z  , z  1 (N/mm) 
Give value ( .O)? 
le-3 
Datapoint 2 

number parametername units 
1 SYMDEMP NSPERMM 

Parameter value ( . 0 0 1 ) ?  
le-3 
Data of damping matrix 

Give value ( . 0 0 1 ) ?  
le-3 

Give value ( . 0 0 2 ) ?  

D(Y ,Y 1 (Ns/mm) 

D(Y , z  ) (Ns/mm) 

D(Z / z  ) (Ns/mm) 
Give value ( . 0 0 1 ) ?  
le-3 
Data of stiffness matrix 

Give value ( . 0 0 1 ) ?  
K(Y , y  ) (N/mm) 

ELEMENTDEFINITION,LINEARELEMENT 
ENTER COMMAND: 
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cr 
Contains this element a massmatrix (n)? 

Contains this element a dampingmatrix (n)? 
Y 
Possible degrees of freedom in the matrix are 
Y =1: Z =2: Fiy=3: Fiz=4: 
Give degree of freedom number (Stop=O) (O)? 
3 4 0  
Contains this element a stiffnessmatrix (n)? 
Y 
Possible degrees of freedom in the matrix are 
Y =1: Z =2: Fiy=3: Fiz=4: 
Give degree of freedom number (Stop=O) (O)? 
3 4 0  
Number of parameters (O)? 

Give element name ( ) ?  
kantelsti jfh 
Data of damping matrix 
D(Fiy,Fiy) (Nsmm) 
Give value (.O)? 
0.01 
D(Fiy,Fiz) (Nsmm) 
Give value (.O)? 

D(Fiz,Fiy) (Ncmm) 
Give value (.O)? 

D(Fiz,Fiz) (Nsmm) 
Give value (.O)? 
0.01 
Data of stiffness matrix 
K(Fiy,Fiy) (Nmm) 
Give value (.O)? 
100 
K(Fiy,Fiz) (Nmm) 
Give value (.O)? 

K(Fiz,Fiy) (Nmm) 
Give value ( . O ) ?  

K(Fiz,Fiz) (Nmm) 
Give value ( . O ) ?  
100 
ELEMENTDEFINITION,LINEARELEMENT 
ENTER COMMAND: 
i 
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ELEMENTDEFINITION 
ENTER COMMAND: 
no 
ELEMENTDEFINITION,NONLINEARELEMENT 
ENTER COMMAND: 
cr 
The element must be described in one of the following subroutines. 
1: subroutine NLEL1 
2: subroutine NLEL2 
3: subroutine NLEL3 
Give subroutinenumber (O)? 
2 
Give number of variables in chosen subroutine ( 6 ) ?  

Do you want to change variable names (n)? 
Y 
Subroutine variable 1 
Give variable name ( ) ?  
speling 
Subroutine variable 2 
Give variable name ( ) ?  
alpha 
Subroutine variable 3 
Give variable name ( ) ?  
wri jv 
Subroutine variable 4 
Give variable name ( ) ?  
sti jfh 
Subroutine variable 5 
toeren 
Subroutine variable 6 
Give variable name ( ) ?  
radius 

Possible degrees of freedom in subroutine are 
Y =1: Z =2: F i y = 3 :  Fiz=4: 
Give degree of freedom number (Stop=O) (O)? 
1 2 0  
Number of parameters (O)? 

Give element name ( ) ?  
rubbing 
Subroutine variable 1 SPELING 
Give value of variable (.O)? 
1 
Subroutine variable 2 ALPHA 
Give value of variable ( . O ) ?  
1.5 
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Subroutine variable 3 WRIJV 
Give value of variable ( .O)? 
0.22 
Subroutine variable 4 STIJFH 
Give value of variable (.O)? 
0.1 
Subroutine variable 5 TOEREN 
Give value of variable (.O)? 
10 
Subroutine variable 6 RADIUS 
Give value of variable (.O)? 
10 
ELEMENTDEFINITION,NONLINEARELEMENT 
/gd sh cr 
ENTER COMMAND: 
cr 
Select (Stop=O, Beam=l, Disk=2) (O)? 
2 
Nodenumber ( 1 ) )  

Massa(kg), J-ax(kgmm2), J-rad(kgmm2) (.O)? 
1 
J-ax(kgmm2), J-rad(kgmm2) (.O)? 
100 

50 
Select (Stop=O, Beam=l, Disk=2) (O)? 

J-rad(kgmm2) (.O)? 

Rotating speed of shaft (Hz) (.O)? 
100 
GEûMETRYDEFINITION,SHAFT 
ENTER COMMAND: 
/gd li cr 
Defined linear elements(Short summary) 
El.nr. Description 

1 LINEAIR 
2 KANTELSTIJFH 

Give number of geometry element ( O ) ?  
1 
Give shaftnumber of first shaft (l)? 

Nodenumber (i)? 

Give shaftnumber (Rigid base = O )  (O)? 

Damp.matrix 
Fiy 
. o1 

Stif .matrix 
Fiz Fiy 

. o  100. 
F i z  

.o  
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. o  . o1  . o  100. 
Defined linear elements(Short summary) 
El.nr. Description 
1 LINEAIR 
2 KANTELSTIJFH 

Give number of geometry element (O)? 
2 
Give shaftnumber of first shaft ( I ) ?  

Nodenumber (i)? 

Give shaftnumber (Rigid base = O) (O)? 

Damp.matrix Stif .matrix 
Y Z Y 

. o  . O02 .o01 
- .o02 . o  . o  

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

1 LINEAIR 
2 KANTELSTIJFH 

Give number of geometry element (O)? 

GEOMETRYDEFINITION,LINEARELEMENT 
ENTER COMMAND: 
/gd no cr 
Defined non-linear elements(Short summary) 
El.nr. Description 

Give number of geometry element (O)? 
1 
Give shaftnumber of first shaft (l)? 

1 RUBBING 

Nodenumber (i)? 

Give shaftnumber (Rigid base = O) (O)? 

SPELING in subroutine NLEL2 : . 1  
ALPHA in subroutine NLEL2 : 1.5 
WRI JV in subroutine NLELZ : .22 
STIJFH in subroutine NLEL2 : - 1  
TOEREN in subroutine NLEL2 : 100. 
RADIUS in subroutine NLEL2 : 10. 
Defined non-linear elements(Short summary) 
El.nr. Description 

Give number of geometry element (O)? 
1 RUBB I NG 

z 
. o  

.o01 
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GEOMETRYDEFINITION,NONLINEARELEMENT 
ENTER COMMAND: 

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

/q 

QUIT (=Q) 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* 
* LL 1111 MMMMM MMMMM ssssssss 
* LL I1 MMMMM MMMMM sssssssss 
* LL I1 M M M M M M M M  ssss 
* LL 11 M M M M M M M M  ssss 
* LL I1 MM MM MM sssssss 
* LL I1 MM MM sssssss 
* LL I1 MM MM ssss 
* LL I1 MM MM ssss 
* LLLLLLLL I1 MM MM sssssssss 
* LLLLLLLL 1111 MMMM MMMM SSSSSSSS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* 

EEEEEEEE 
EEEEEEEE 
EE 
EE 
EEEEEEE 
EEEEEEE 
EE 
EE 
EEEEEEEE 
E E E E E E E E 

TTTTTTTTTT 
TTTTTTTTT 

TT 
TT 
TT 
TT 
TT 
TT 
TT 
TTTT 

PROGRAMMA VOOR HET BEREKENEN VAN STATISCHE EVENWICHTSSTANDEN 

ALSMEDE DE 
ZOALS DEZE 

PERIODIEKE OPLOSSINGEN EN 
QUASI PERIODIEKE OPLOSSINGEN 

STABILITEIT VAN DEZE OPLOSSINGEN 
KUNNEN VOORKOMEN IN 
STELSELS NIET LINEAIRE GEWONE DIFFERENTIAALVERGELIJKINGEN 

VAN DE TWEEDE ORDE 

VERDERE INFORMATIE BIJ MARC CROOIJMANS 
ENTER COMMAND: 
ca cr 1 
Give label of calculation ( ) ?  
stab 
Does model contain non linear elements 
Y 
Startpoint: Regular=l, Singular=2 (i)? 
1 
Startpoint: Same order=l, lower order=2 (l)? 
1 
Startpoint: Manual input=l, From data base=2 (i)? 
1 
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 
Give number of item for information (O)? 

1 : 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 ) ?  
4 
Give number linear element (l)? 

Give parameternumber (l)? 

Give identification design-variable(max.8 characters) (ROTORSPEED 
demping 

1 : 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 ) ?  

Give dimension of equilibrium (O)? 

START POINT OE EQUILIBRIUM 
Are all displacements zero (y)? 
Y 

STATIC LOADS 
Static load (y) ? 

Y 
Shaft number (1 )  ? 
1 
Node number ( 1 )  ? 
1 
Possible degrees of freedom are 
Y =1 : Z =2: Fiy = 3 :  Eiz =4: 
2 
Value ? 
9. S e - 3  
Give direction of design-variable (positiv or negativ) (.O)? 

HZ 
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-1 
Stepsize of parameter 
Fixed stepsize (y)? 

Give initial stepsize (.O)? 
le-4 
STOP CRITERIA AFTER EACH CALCULATION STEP 
Convergence criterium parameter eps (.1E-8)? 

Max. iterations in one step ( 5 0 ) ?  

STOP CRITERIA OF ENTIRE CALCULATION 
Max. value for design variables (.O)? 

Max. number of steps (lo)? 

O : Creation of calculation is ready 
1 : Equilibrium calculation 
2 : Stability calculation 
3 : Forced response calculation 
Give number for kind of calculation (O)? 

CALCULATION 
ENTER COMMAND: 
cr 2 
SUMMARY OF OBTAINED RESULTS 

Give label of calculation ( ) ?  
stab 
ca  cr 2 
SUMMARY OF OBTAINED RESULTS 

Give label of calculation ( ) ?  
stab 
RANGE OF EQUILIBRIUM POSITIONS 
Give start value of range (i)? 

STAB 

STAB 

Give last value of range (lo)? 

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

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

STOP CRITERIA AFTER EACH CALCULATION STEP 
Max. iterations in one step ( 5 0 ) ?  

Convergence criterium parameter eps (.lE-8)? 

O : Creation of calculation is ready 
1 : Equilibrium calculation 
2 : Stability calculation 
3 : Forced response calculation 
Give number for kind of calculation (O)? 

CALCULATION 
ENTER COMMAND: 
/ca cr 1 
SUMMARY OF 

Give label 
perio 
Does model 
Y 
Startpoint 
2 2 2  
SUMMARY O F  

PERI0 
STAB 

Give ident 
stab 
SUMMARY of 

STAB 
OBTAINED RESULTS 

of calculation ( ) ?  

contain non linear elements (n)? 

Regular=l, Singiilar=2 (l)? 

OBTAINED RESULTS 

fication of old calculation ( ) ?  

singularities detected by eigenvalues 
eignr. step 1 step 2 real part 1 imag-part 1 real part 2 imag.part 

1 5 6 -.O279222 2.76747 . O186696 2.7677 
2 5 6 -.O279222 -2.76747 . O186696 -2.7677 

O : Other calculation for starting 
1 : Flip bifurcation 
2 : Hopf bifurcation 
Choose between following alternatives (O)? 
2 6 1  
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 
Give number of item for information (O)? 
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1 : 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 ) ?  
4 
Give number linear element (l)? 

Give parameternumber (i)? 
1 

Give identification design-variabbe(max.8 characters) (ROTORSPEED HZ 
symdamp 

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

Max. value for design variables (.O)? 

Discretisation 1: l=Single, 2:Double, 3=variable (l)? 
2 
Number of discretisation points (i)? 
35 
Stepcize of parameter 
Fixed stepsize ( y ) ?  

Give initial ctepsize (.O)? 
O .  le-3 
Give minimum ctepsize ( . O ) ?  
O. le-4 
Give maximum stepsize ( . O ) ?  
1 
Stepsize criterium parameter alf1 (.05)? 

n 

Stepsize criterium parameter alf2 (.8)? 

STOP CRITERIA AFTER EACH CALCULATION STEP 
Convergence criterium parameter epc (.lE-8)? 
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Max. iterations in one step (SO)? 
20 
STOP CRITERIA OF ENTIRE CALCULATION 
Max. value for design variables (.O)? 

Max. number of steps (lo)? 

O : Creation of calculation is ready 
1 : Equilibrium calculation 
2 : Stability calculation 
3 : Forced response calculation 
Give number for kind of calculation (O)? 

CALCULAT I ON 
ENTER COMMAND: 
/ 
ENTER COMMAND: 
ex 
Trace calculation (n)? 
n 
/q 
ENTER COMMAND: 
DO YOU WANT TO USE PRODES (=P) 

LIMSET (=L) 
QUIT (=a> 
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F3 Interaktieve invoer bij berekening slijpspindel 

Als voorbeeld van hoe de invoer van een model met een groter aantal vrijheids- 
graden in  prolim in zijn werk gaat, nemen we een slijpspindel waarvan de mo- 
dellering reeds heeft plaats gevonden. Deze modellering is uitgevoerd door R. 
Liebregts. Hij heeft tevens de slijpspindel met de oorspronkelijke versie van 
limset doorgerekend. Resultaten hiervan zijn opgenomen in zijn verslag Cl81 . 
De afmetingen van de spindel zijn in figuur F.l weergegeven. 

fig. F.l slijpspindel 

De spindel is verdeeld in vier balkelementen met de volgende gegevens: 
el. no DIJ( mm) Dltmm) L(mm) 
1 20 18 20 

2 20 18 35 
3 20 18 5 

4 19.4 8.64 20 

Voor het schijfelement geldt: m = 55.1710 3Kg I, = 14.4Kgmm2 I, = 8.98Kgmm2 
De spindel draagt in twee radiale hydrostatische lagers, in knooppunt 2 en 3. Ter 
plaatse van de schijf (knpt 1)bevindt zich een axiaaallager. Dit lager wordt 
gemodelleerd alsof het alleen rotatie stijfheid en rotatiedemping toevoegd. De 

modellering van de lagers is gedaan met behulp van twee lineaire veren, een 
massa en een demper zie figuur F.2. 
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fig. F.2 

Invoeren van een dergelijk model is niet direkt mogelijk met prolim. Dit wordt 
opgelost door het lager met drie lineaire veren en een schijf element te model- 
leren. Twee lineaire elementen worden gebruikt om de veren in het model op te 
nemen en een lineair element voor de demper. Om de massa toe te voegen wordt 
een schijfelement gebruikt. In eerste instantie is een serie berekeningen gedaan 
waarbij alleen de stijfheid van veer 1 k,  in het model is opgenomen. Als stijfheid 
voor deze veer is genomen: 2 Nmm/rad voor het axiale lager en 310-3 N/mm voor 
de radiale lagers. De resultaten die met prolim gevonden worden kunnen ver- 
geleken worden met [18] . Bij een stilstaande rotor wordt voor de vier laagste 
eigenfrequenties gevonden: 

prolim Li ebregt s ve rsc h i I 

1192 1193 o. 1 O/O 
7536 7430 1.4% 

805 817 1.4 '/o 

1862 1 î7850 4.3 '/o 
Deze verschillen worden waarschijnlijk veroorzaakt doordat de systeemmatrices 
op verschillende manieren worden samengesteld. Aan het einde van de invoer 
zijn twee figuren met resultaten weergegeven. 

prolim 
EXECUTION BEGINS . . .  
DO YOU WANT TO USE PRODES (=P) 

LIMSET (=L) 
QUIT (=Q) 

P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* 
* PPPPPP RRRRRR O 0 0  DDDDDD EEEEEEEEE C 
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* PPP PPP RRR RRR O 0 0  O 0 0  DDD DDD EEE sssc 
* P P P P P P P P RRRRRRRR O 0 0  O 0 0  DDD DDD EEEEEEE sss 
* PPPPPP RRRRRR O 0 0  O00 DDD DDD EEEEEEE E 
* PPP RRRRRR O 0 0  O 0 0  DDD DDD EEE 
* PPP RRR RRR O 0 0  O 0 0  DDD DDD EEE 
* PPP RRR RRR 0000000 DDDDDDDD EEEEEEEEE SSSS 
* PPP RRR RRR O 0 0  DDDDDD EEEEEEEEE SSSE 
* 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A PROGRAM FOR DESIGNING ROTORS WITH RESPECT TO THEIR DYNAMIC BEHAVI 
DEVELOPED AT THE EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

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

N0TE:TYPE RETURN AFTER EVERY COMMAND 
Identification (ROTOR)? 
s 1 i j pspinde 1 
ENTER COMMAND: 
ed 
ELEMENTDEFINITION 
ENTER COMMAND: 
li 
ELEMENTDEFINITION,LINEARELEMENT 
ENTER COMMAND: 
cr 
Contains this element a massmatrix (n)? 

Contains this element a dampingmatrix (n)? 

Contains this element a stiffnessmatrix (n)? 
Y 
Possible degrees of freedom in the matrix are 
Y =1: Z =2: Fiy=3: Fiz=4: 
Give degree of freedom number (Stop=O) ( O ) ?  
1 
Give degree of freedom number (Stop=O) ( O ) ?  
2 
Give degree of freedom number (Stop=O) ( O ) ?  
O 
Number of parameters (O)? 

Give element name ( ) ?  
radiaal 
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Data of stiffness matrix 

Give value (.O)? 
3000 
K ( Y  . Z  (N/mm) 
Give value (.O)? 

K(Y ,y ) (N/mm) 

K ( Z  , z  ) (N/mm) 
Give value (.O)? 
3000 
ELEMENTDEFINITION,LINEARELEMENT 
ENTER COMMAND: 
cr 
Contains this element a massmatrix (n)? 

Contains this element a dampingmatrix (n)? 

Contains this element a stiffnessmatrix (n)? 
Y 
Possible degrees of freedom in the matrix are 
Y =1: Z =2: Fiy=3: Fiz=4: 
Give degree of freedom number (Stop=O) (O)? 
3 
Give degree of freedom number (Stop=O) (O)? 
4 
Give degree of freedom number (Stop=O) (O)? 

Number of parameters (O) ? 

Give element name ( ) ?  
axiaal 
Data of stiffness matrix 
K( Fiy, Fiy) (Nmm) 
Give value ( . O ) ?  
Ze6 
K(Fiy,Fiz) (Nmm) 
Give value ( . O ) ?  

K(Fiz,Fiy) (Nmm) 
Give value ( . O ) ?  

K(Fiz,Fiz) (Nmm) 
Give value ( . O ) ?  
2e6 
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ELEMENTDEFINITION,LINEARELEMENT 
ENTER COMMAND: 

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

ELEMENTDEFINITION,LINEARELEMENT 
ENTER COMMAND: 
in 
Defined linear eiementc(Sksrt summary) 
El.nr. Description 

1 RADIAAL 
2 AXIAAL 

Give linear element number (O)? 
1 

* * * * *  Elementnumber 1 
Stif .matrix 

Y Z 
.3E4 .o 

. o  .3E4 
Defined linear elements(Short summary) 
El.nr. Description 

1 RAD I AAL 
2 AXIAAL 

Give linear element number (O)? 
2 

2 *****  Elementnumber 
Stif-matrix 

Fiy Fiz 
. ZE7 . o  

. o  . 2E7 
Defined linear elements(Short summary) 
E1.nr. Description 
1 RADIAAL 
2 AXIAAL 

Give linear element number ( O ) ?  

ELEMENTDEFINITION,LINEARELEMENT 
ENTER COMMAND: 
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/ 

gd 
ENTER COMMAND: 

GEOMETRYDEFINITION 
ENTER COMMAND: 
sh 
GEOMETRYDEFINITION,SHAFT 
ENTER COMMAND: 
cr 
Select (Stop=O, Beam=l, Dick=Z) (O)? 
1 
Element nr. : 1 
Length(mm), Out.diam.(mm), Inn.diam.(mm) (.O)? 
20 
ûut.diam.(mm), Inn.diam.(mm) ( . O ) ?  
20 
Inn.diam.(mm) (.O)? 
18 
Give materialelement number (l)? 

Select (Stop=O, Beam=l, Disk=Z) (O)? 
1 
Element nr.: 2 
Length(mm), Out.diam.(mm), Inn.diam.(mm) (ZO.)? 
35 
Out.diam.(mm), Inn.diam.(mm) ( Z O . ) ?  
20 
Inn.diam. (mm) (18. ) ?  

Give materialelement number (l)? 

Select (Stop=O, Beam=l, Disk=2) (O)? 
1 
Element nr.: 3 
Length(mm), Out.diam.(mm), Inn.diam.(mm) (35.)? 
5 
Out.diam.(mm), Inn.diam.(mm) ( Z O . ) ?  

Inn.diam.(mm) (le.)? 

Give materialelement number (i)? 

Select (Stop=O, Beam=l, Dick=2) (O)? 
1 
Element nr.: 4 
Length(mm), Out.diam.(mm), Inn.diam.(mm) (5.)? 
20 
Out.diam.(mm), Inn.diam.(mm) ( Z O . ) ?  
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1 9 . 4  
Inn.diam.(mm) ( 1 8 . ) ?  
8 . 6 4  
Give materialelement number (l)? 

Select (Stop=O, Beam=l, Disk=Z) (O)? 
2 
Nodenumber (l)? 

Massa(kg), J-ax(kgmm2), J-rad(kgmm2) (.O)? 
55.17e-3 
J-ax(kgmm2), J-rad(kgmm2) (.O)? 
1 4 . 4  

8 . 9 8  
Select (Stop=O, Beam=l, Disk=2) (O)? 

J-rad(kgmm2) (.O)? 

Rotating speed of shaft (Hz) (.O)? 

GEOMETRYDEFINITION,SHAFT 
ENTER COMMAND: 
/ 

gd 
ENTER COMMAND: 

GEOMETRYDEFINITION 
ENTER COMMAND: 
li 
GEOMETRYDEFINITION,LINEARELEMENT 
ENTER COMMAND: 
cr 
Defined linear elements(Short summary) 
El.nr. Description 

1 RADIAAL 
2 AXIAAL 

Give number of geometry element ( O ) ?  
1 
Give shaftnumber of first shaft (i)? 

Nodenumber (l)? 
2 
Give shaftnumber (Rigid base = O )  ( O ) ?  

Stif .matrix 
Y Z 
.3E4 . o  

.o -3E4 
Defined linear elements(Short summary) 
El.nr. Description 
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1 RAD I AAL 
2 AXIAAL 

Give number of geometry element (O)? 
1 
Give shaftnumber of first shaft (i)? 

Nodenumber (2 ) ? 
3 
Give shaftnumber (Rigid base = O )  ( O ) ?  

Stif .matrix 
Y Z 
.3E4 .o  

. o  .3E4 
Defined linear elements(Short summary) 
El.nr. Description 

1 RADIAAL 
2 AXIAAL 

Give number of geometry element (O)? 
2 
Give shaftnumber of first shaft (i)? 

Nodenumber (3)? 
1 
Give shaftnumber (Rigid base = O) (O)? 

Sti f. matrix 
Fiy Fiz 
.2E7 .o 

.o  .2E7 
Defined linear elements(Short summary) 
El-nr. Description 

1 RADIAAL 
2 AXIAAL 

Give number of geometry element (O)? 

GEOMETRYDEFINITION,LINEARELEMENT 
ENTER COMMAND: 

/4 
DO YOU WANT TO USE PRODES (=P) 

LIMSET (=L) 
QUIT (=&I 

1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* 
* 
* 

LL 1111 MMMMM MMMMM SSSSSSSS EEEEEEEE TTTTTT 
LL I1 MMMMM MMMMM SSSSSSSSS EEEEEEEE TTTTTT 

* LL I 1  M M M M M M M M  ssss EE 
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MMMM 
m 

* LL I1 MM MM ssss EE TT 
* LL I1 MM MM sssssss  EEEEEEE TT 
* LL I1 MM MM sssssss EEEEEEE TT 
* LL I1 MM MM SSSS EE TT 
* LL I 1  MM MM SSSS EE TT 
* LLLLLLLL I1 MM MM s s s s s s s s s EEEEEEEE TT 
* LLLLLLLL 1111 MMMM MMMM ssssssss EEEEEEEE TTT'I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* 

PROGRAMMA VOOR HET BEREKENEN VAN STATISCHE EVENWICHTSSTANDEN 
PERIODIEKE OPLOSSINGEN EN 
QUASI PERIODIEKE OPLOSSINGEN 

ALSMEDE DE STABILITEIT VAN DEZE OPLOSSINGEN 
ZOALS DEZE KUNNEN VOORKOMEN IN 

STELSELS NIET LINEAIRE GEWONE DIFFERENTIAALVERGELIJKINGEN 
VAN DE TWEEDE 

VERDERE INFORMATIE BIJ MARC CROOIJMANS 
ENTER COMMAND: 

GM - GLOBALMENU 
CA - CALCULATION 
EX - EXECUTE 
RS - RESULTS 
R - RESTOREFILE 
S - SAVEFILE 
PR - PROGRAMFILES 
Q - QUIT 
ENTER COMMAND: 
ca 
CALCULATION 
ENTER COMMAND: 
cr 
O : Creation of calculation is ready 
1 : Equilibrium calculation 
2 : Stability calculation 
3 : Forced response calculation 
Give number for kind of calculation (O)? 
1 
Give label of calculation ( ) ?  
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sli jp 
Does model contain non linear elements (n)? 

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 
Give number of item for information (O)? 

1 :  
2 :  
3 :  
4 :  
5 :  
6 :  
7 :  

Material element 
Disk element 
Beam element 
Linear element 
Non linear element 
Rotorspeed 
Ready 

Give number of item which must be varied ( 7 ) ?  
6 
Give shaftnumber ( I ) ?  

Give identification design-variable(max.8 characters) (ROTORSPEED HZ 

1 : Material element 
2 : Disk element 
3 : Beam element 
4 : Linear element 
5 : Non linear 
6 : Rotorspeed 
7 : Ready 
Give number of 

START POINT OF 
Give direction 
1 

element 

item which must be varied ( 7 ) ?  

EQUILIBRIUM 
of design-variable (positiv or negativ) (.O)? 

Stepsize of parameter 
Give initial stepsize (.O)? 
100 
Max. number of steps (lo)? 
20 
O : Creation of calculation is ready 
1 : Equilibrium calculation 
2 : Stability calculation 
3 : Forced response calculation 
Give number for kind of calculation (O)? 
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CALCULATION 
ENTER COMMAND: 
/ex n 
ENTER COMMAND: 
ca 
CALCULATION 
ENTER COMMAND: 
cr 
O : Creation of calculation is ready 
1 : Equilibrium calculation 
2 : Stability calculation 
3 : Forced response calculation 
Give number for kind of calculation (O)? 
2 
SUMMARY OF OBTAINED RESULTS 

Give label of calculation ( ) ?  
slijp 
RANGE OF EQUILIBRIUM POSITIONS 
Give start value of range (l)? 

SLIJP 

Give last value of range ( Z O ) ?  

1 : start with QR-algorithm 
2 : start with eigenvalues and forms from data base 
3 : start with eigenvalues and forms given manually 
Choose between following options (l)? 
1 
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 (l)? 
2 
Number of eigenvalues ( 4 0 ) ?  
16 
Start number of range (l)? 

STOP CRITERIA AFTER EACH CALCULATION STEP 
Max. iterations in one step ( 5 0 ) ?  

Convergence criterium parameter eps (.lE-8)? 

O : Creation of calculation is ready 
1 : Equilibrium calculation 
2 : Stability calculation 
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3 : Forced response calculation 
Give number for kind of calculation (O)? 

CALCULATION 
ENTER COMMAND: 
/ex n 
ENTER COMMAND: 
rs pr n 
SUMMARY O F  OBTAINED RESULTS 

Give label of calculation ( ) ?  
slijp 
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 
Give number of item for information (O)? 

SLIJP 

DISCRETISATION DATA 
Dimension of equilibrium is O 

CALCULATION SLIJP 
Number of equilibrium calculations made are 20 
Design variable with name ROTORSPE is varied 
First value .O Last value 1900. 

O : No more data 
1 :  Of calculation process 
2 :  A s  a function of equilibriumpoints 
3 :  In one equilibriumpoint 
Choose kind of data that you want (O)? 
2 
Give first equilibrium point (i)? 

Give last equilibrium point ( Z O ) ?  

TYPE OF DATA ALONG THE Y-AXIS 
1 : Coordinate information 
2 : Varied design variable 
3 : First period time 
4 : Second period time 
5 : Eigenvalue information 
Choose data along axis (l)? 
5 
Summary of all stability calculations 
eq.nl eq.n2 eigenvalue numbers 

1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



2: 

3 :  

4 :  

5: 

6:  

7 :  

8:  

9 :  

10: 

11: 

12 : 

13 : 

14:  

15: 

16:  

1 7 :  

18:  

19 :  

20: 

Number 
8 

11 
21 
31 
1 

11 
1 

11 
1 

11 
1 

11 
1 

11 
1 

11 
1 

11 
1 

11 
1 

11 
1 

11 
1 

11 
1 

11 
1 

11 
1 

11 
1 

11 
1 

11 
1 

11 
1 

11 
1 

11 

12 
22 
32 

2 
1 2  
2 

12  
2 
12 
2 
12 
2 
12 
2 
i2 
2 

1 2  
2 

12  
2 
12 

2 
1 2  
2 
12 
2 

12  
2 
12 
2 

12  
2 
12 

2 
12 
2 
12 
2 
12 
2 
12 

13 
23 
33 

3 
13 
3 

13 
3 

13 
3 

13 
3 

13 
3 

13 
3 

13 
3 

13 
3 

13 
3 

13 
3 

13 
3 

13 
3 

13 
3 

13 
3 

13 
3 

13 
3 

13 
3 

13 
3 

13 
of eigenvalues 

14 
2 4  
34 

4 
1 4  
4 

14 
4 

14 
4 

14 
4 

14 
4 

14  
4 

14 
4 

1 4  
4 

14 
4 

14 
4 

1 4  
4 

14 
4 

14 
4 

14 
4 

14 
4 

14  
4 

14 
4 

14 
4 

14 
( 1 1 7  

GIVE EIGENVALUE NUMBERS 

15 
25 
35 

5 
15 
5 
15 
5 

15 
5 

15 
5 
15 
5 

15 
5 

15 
5 

15 
5 

15 
5 

15 
5 

15 
5 

15 
5 

15 
5 

15 
5 
15 
5 
15 
5 
15 
5 
15 

5 
15 

. 3 1  - 

16 
26 
36 

6 
16 

6 
16 
6 

16 
6 

16 
6 

16 
6 

16 
6 

16 
6 

16 
6 

16 
6 

16 
6 

16 
6 

16 
6 

16 
6 

16 
6 

16 
6 

16 
6 

16 
6 

16 
6 

16 

1 7  
27  
37 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

18 
28 
38 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

0 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

19 
29 
39 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

20 
30 
40 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1 0  

1 0  

1 0  

10 

10 

1 0  

1 0  

Give eigenvalue number (l)? 
1 3  5 7 9 11 13 
Give eigenvalue number ( 1 4 ) ?  
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15 
Do you want to get root loci’s (n)? 

Real(=l) or imaginary part(=2) (i)? 
2 
Do you want stepnumbers along x-axis (n)? 

TYPE OF DATA ALONG THE X-AXIS 
1 : Coordinate information 
2 : Varied design variable 
3 : First period time 
4 : Second period time 
5 : Eigenvalue information 
Choose data along axis (l)? 
2 
Do you want to add a design-variable to a plot or a print(max.10) (n)? 

SLIJPSPINDEL CLI JP 
.................... ****************  

ROTORSPEED HZ EIGENVALUE IMAG. 
EIGENV.NR=l 

.o 5060.02 
100. 5032.17 
200. 5003.8 
300. 4975.41 
400. 4946.99 
500. 4918.56 
600. 4890.13 
700. 4861.71 
800. 4833.29 
900. 4804.9 
.1E4 4776.53 

1100. 4748.19 
1200. 4719.89 
1300. 4691.63 
1400. 4663.42 
1500. 4635.27 
1600. 4607.18 
1700. 4579.16 
1800. 4551.21 
1900. 4523 * 34 

EIGENV.NR=3 
5061.75 
5088.81 
5117.05 
5145.23 
5173.35 
5201.39 
5229.34 
5257.2 
5284.96 
5312.6 
5340.11 
5367.49 
5394.73 
5421.82 
5448.74 
5475.49 
5502.06 
5528.43 
5554.6 
5580.56 

E IGENV . NR= 
7489.02 
7481.94 
7475.13 
7468.40 
7462. 

7455.67 
7449.51 
7443.49 
7437.62 
7431.88 
7426.29 
7420.82 
7415.49 
7410 - 28 
7405.2 
7400.23 
7395.37 
7390.63 
7386. 

7381.46 

ROTORSPEED HZ EIGENVALUE IMAG. 
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.o 
100. 
200. 
300, 
400. 
500. 
600. 
700. 
800. 
900. 
.1E4 

1100. 
1200. 
1300. 
1400. 
1500. 
1600. 
1700. 
1800. 
1900. 

ROTORSPEED HZ 

. o  
100. 
200. 
300. 
400. 
500. 
600. 
700. 
800. 
900. 
.1E4 

1100. 
1200. 
1300. 
1400. 
1500. 
1600. 
1700. 
1800. 
1900. 

O : No more data 

EIGENV.NR=7 
7489.58 
7496.1 
7503.46 
7511. 

7518.74 
7526.68 
7534.82 
7543.18 
7551.76 
7560.56 
7569.59 
7578.86 
7588.37 
7598.13 
7608.15 
7618.43 
7628-98 
7639.8 
7650.9 
7662.29 

EIGENVALUE IMAG. 
EIGENV.NR=13 
117107. 
116921. 
116725. 
116531. 
116338. 
116146. 
115957. 
11576%. 
115581. 
115396. 
115212. 
115030. 
114849. 
114669. 
114490. 
114313. 
114138. 
113963. 
113790. 
113618. 

EIGENV.NR=9 
47354.3 
47025 - 4 
46694.7 
46366.6 
46041.2 
45718.5 
4539%. 5 
45081.1 
44766.5 
44454.6 
44145.5 
43839.2 
43535.6 
43234.7 
42936.7 
42641.4 
42349. 
42059.3 
41772.5 
41488.4 

EIGENV.NR=15 
117120. 
116921. 
116725. 
116531. 
116338. 
116146. 
115957. 
115768. 
115581. 
115396. 
115212. 
115030. 
114849. 
114669. 
114490. 
114313. 
114138. 
113963. 
113790. 
113618. 

EIGENV.NR=l 
47358.1 
47025.4 
46694.7 
46366.6 
46041.2 
45718.5 
45398.5 
45081.1 
44766.5 
44454.6 
44145.5 
43839.2 
43535.6 
43234.7 
42936.7 
42641.4 
42349. 
42059.3 
41772.5 
41488.4 

1 :  Of calculation process 
2 :  As a function of equilibriumpoints 
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3 :  In one equilibriumpoint 
Choose kind of data that you want (O)? 

Continue (n)? 

RESULTS 
ENTER COMMAND: 
Pl 
Do you want to print the results to a file (n)? 
Y 
Give filename (PRLMST.RES)? 
s1ijp.plot.t 
SUMMARY OF OBTAINED RESULTS 

Give label of calculation ( ) ?  
slijp 
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 
Give number of item for information (O)? 

SLIJP 

DISCRETISATION DATA 
Dimension of equilibrium is O 

CALCULATION SLIJP 
Number of equilibrium calculations made are 20 
Design variable with name ROTORSPE is varied 
First value .O Last value 1900. 

O : No more data 
1 :  Of calculation process 
2 :  As a function of equilibriumpoints 
3 :  In one equilibriumpoint 
Choose kind of data that you want ( O ) ?  
2 
Give first equilibrium point (i)? 

Give last equilibrium point (20)? 

TYPE OF DATA ALONG THE Y-AXIS 
1 : Coordinate information 
2 : Varied design variable 
3 : First period time 
4 : Second period time 
5 : Eigenvalue information 
Choose data along axis (i)? 
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5 
Summary of all stability calculations 
eq.nl eq.n2 eigenvalue numbers 
Number of eigenvalues (l)? 
4 
GIVE EIGENVALUE NUMBERS 
Give eigenvalue number (l)? 
1 3 5 7  
Do you want to get root loci's (n)? 

Real(=l) or imaginary part(=2) (l)? 
2 
Do you want stepnumbers along x-axis (n)? 

TYPE OF DATA ALONG THE X-AXIS 
1 : Coordinate information 
2 : Varied design variable 
3 : First period time 
4 : Second period time 
5 : Eigenvalue information 
Choose data along axis (l)? 
2 
Do you want symbols in points (n)? 

Do you want origin in plot (n)? 
Y 
Do you want to add a design-variable to a plot or a print(max.10) (n)? 

O : No more data 
1 :  Of calculation process 
2 :  As a function of equilibriumpoints 
3 :  In one equilibriumpoint 
Choose kind of data that you want (O)? 
O 
Continue (n)? 

RESULTS 
ENTER COMMAND: 
/ca 
CALCULATION 
ENTER COMMAND: 
cr 
O : Creation of calculation is ready 
1 : Equilibrium calculation 
2 : Stability calculation 
3 : Forced response calculation 
Give number for kind of calculation (O)? 
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3 
SUMMARY OF OBTAINED RESULTS 

Give label of calculation ( ) ?  
slijp 
Excitation: external (1 )  or m 
2 
Give shaftnumber (O)? 
1 
Give node number (O)? 
5 

SLIJP 

Unb 1 n 

Give eccentricity*mass (Kgmm) (.O)? 
le-3 
Give number of calculation (ZO)? 
40 
Equidistant frequencies in interval (y)? 

GIVE FREQUENCIES OF FORCED EXCITATION (HERTZ) 
Give start value of range (.O)? 

Give last value of range (.O)? 
2000 
O : Creation of calculation is ready 
1 : Equilibrium calculation 
2 : Stability calculation 
3 : Forced response calculation 
Give number for kind of calculation (O)? 

CALCULATION 
ENTER COMMAND: 
/ex n 
ENTER COMMAND: 

rs Pl Y 
Give filename (PRLMST.RES)? 
slijp.plot2.t 
SUMMARY OF OBTAINED RESULTS 

Give label of calculation ( ) ?  
slijp 
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 
Give number of item for information 

SLIJP 
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DISCRETISATION DATA 
Dimension of equilibrium is O 

CALCULATION SLIJP 
Number of equilibrium calculations made are 20 
Design variable with name ROTORSPE is varied 
First value . O  Last value 

O : No more data 
1 :  Of calculation process 
2 :  A s  a function of equilibriumpoints 
3 :  In one equilibriumpoint 
Choose kind of data that you want (O)? 
3 
1 : Equilibrium data vs. equilibrium data 
2 : Equilibrium data vs. time 
3 : Eigenvalues and eigenforms 
4 : Eigenform data vs. time 
5 : Forced response data 
Choose betweem alternatives (i)? 
5 
Give number of equilibrium point (i)? 

1900. 

SUMMARY of forced response calulation €or point nr. 1 
Forced timenr. Number of calc. First freq. Last freq. 

1 40 .o .2E4 
Amplitude diagram (=i) or phase diagram ( = 2 )  (i)? 

Give start value of range (i)? 

Give last value of range ( 4 0 ) ?  

Number of lines you want to draw (l)? 
3 
Give shaftnumber (1 ) )  

Give node number (l)? 

Direction: Y ( 1 )  or Z (2) (l)? 
2 
Give shaftnumber (l)? 

Give node number (i)? 
3 
Direction: Y (1) or Z (2) (i)? 
2 
Give shaftnumber (i)? 

Give node number (l)? 
5 
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Direction: Y (1) or Z (2) (l)? 
2 
Do you want symbols in points (y)? 
n 
Do you want origin in p l o t  (y)? 

Do you want to add a design-variable to a plot or a print(max.10) (n)? 

O : No more data 
1 :  Of calculation proce-c 
2 :  A s  a function of equ5libriumpoints 
3 :  In one equilibriumpoint 
Choose kind of data that you want (O)? 

Continue (n)? 

RESULTS 
ENTER COMMAND: 

/q 
DO YOU WANT TO USE PRODES (=PI 

LIMSET (=L) 
QUIT ( = Q )  

.::I E. 

~ - . -  ................. 

,000 o. 

i '  
l i  

h i \  

fig F.3 resultatenprolim 
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fig. F.4 resultaten Liebregts 

Als het volledige lagermodel opgenomen wordt, moeten er een extra aantal ele- 
menten gedefinieerd worden. Het nieuwe model is op de volgende bladzijden 
weergegeven. De berekeningen verlopen verder hetzelfde ais bij het vereen- 
voudigde lagermodel. De massa-onbalansrespons die met prolim uitgerekend is 
komt overeen met die van Liebregts. De verschiiien worden veroszaakt doordat 
hij niet een massa-onbalansrespons uitreken , maar de responsie op een rond- 
dra a i e n de kracht . 

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

1 RADLAGER 
2 TAATSLAGER 
3 DEMPER 
4 ROTDEMPER 
5 VEER 
6 ROTVEER 

***** Elementnumber 1 
Stif.matrix 

Y z 
.3E4 .o 

. o  .3E4 

*****  Elementnumber 
Stif .matrix 

2 
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Fiy Fiz 
.2E7 .o 

. o  .2E7 

Bijl. 1 :  

* * * * *  Elementnumber 
Damp.matrix 

Y Z 
9.55 .o  

. o  9.55 

***** Elementnumber 
Damp.matrix 

Fiy Fiz 
6366. .o 

. o  6 3 6 6 .  

* * * * *  Elementnumber 
S t i f  .matrix 

Y Z 
- 6E4 .o 
.o .6E4 
.o .o 
. o  . o  

* * * * *  Elementnumber 
Stif .matrix 

Y Z 
1 .  . o  
. o  1. 
. o  . o  
. o  . o  

****INFORMATION ABOUT SHAFT 
number of beamelements 
number of diskelements 
number of nodal points 
rotational speed 
shaft length 
maximum diameter 

3 

4 

5 

Fiy 
. o  
. o  
1 .  
. o  

6 

Fiy 
.o 
.o 

.4E7 
. o  

1 
4 
1 
5 
10 * 
80.  
20. 

Fiz 
. o  
. o  
. o  
1 .  

Fiz 
. o  
. o  
.o  

.4E7 

Information of beamelements 
nr. length(mm) out.diam.(mm) inn.diam.(mm) mat.nr. 
1 20. 20. 18. 1 
2 35. 20. 18. 1 
3 5. 20. 18. 1 
4 20. 19.4 8.64 1 
Information of diskelements 
nr. node mass(Kg) Ip(Kgmm2) It(Kgmm2) 
1 1 .O5517 14.4 8.98 
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****INFORMATION ABOUT SHAFT 2 
number of beamelements O 
number of diskelements 1 
number of nodal points 1 
rotational speed .o  
shaft length . o  
maximum diameter .o 
Information of diskelements 
nr. node mass (Kg) Ip(K9mm2) 
1 1 .1E-6 - 2E-9 

****INFORMATION ABOUT SHAFT 3 
number of beamelements O 
number of diskelements 1 
number of nodal points 1 
rotational speed . o  
shaft length .o 
maximum diameter .o 
Information of diskelements 
nr. node mass(Kg) 
1 1 .1E-6 

****INFORMATION ABOUT SHAFT 4 
number of beamelements O 
number of diskelements 1 
number of nodal points 1 
rotational speed .o 
shaft length . o  
maximum diameter .o  
Information of diskelements 
nr. node mass (Kg) 
1 1 .1E-6 

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

defined with user element nr.1 
and with rigid base 

Stif .matrix 
Y z 
.3E4 . o  

. o  .3E4 

It (Kgmm2 ) 
.1E-9 

I t ( Kgmm2 ) 
. iE-9 

*****Geometry element nr.: 2 
connected with shaft nr.1, node 3 

and with rigid base 
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defined with user element nr.1 
Stif .matrix 

Y Z 
.3E4 .o 
.o .3E4 

*****Geometry element nr.: 3 
connected with shaft nr.1, node 1 

defined with user element nr.2 
and with rigid base 

Stif .matrix 
Fiy Fiz 
.2E7 .o  

. o  .2E7 

*****Geometry element nr.: 4 
connected with shaft nr.1, node 2 

and with shaft nr.2, node 1 
defined with user element nr.3 

Damp. matrix 
Y 
9 . 5 5  

. o  

z 
.o  

9 . 5 5  

*****Geometry element nr.: 5 
connected with shaft nr.1, node 3 

and with shaft nr.3, node 1 
defined with user element nr.3 

Damp.matrix 
Y Z 
9 . 5 5  .o  

.o 9 . 5 5  

*****Geometry element nr.: 6 
connected with shaft nr.1, node 1 

and with shaft nr.4, node 1 
defined with user element nr.4 

Damp.matrix 
Fiy 
6366. 

. o  

F i z  
.o  

6366. 

*****Geometry element nr.: 7 
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connected with shaft nr.2, node 1 

defined with user element nr.5 

Y Fiy 
.6E4 . o  
.o .o 
. o  1. 
.o  . o  

and with rigid base 

Stif.matrix 
Z 

.o 
.6E4 

.o  

.o  

*****Geometry element nr.: 8 
connected with shaft nr.3, node 1 

defined with user element nr.5 
and with rigid base 

Stif .matrix 
Y 
-6E4 

.o  

.o 

.o  

Z 
.o 

.6E4 
.o 
.o 

Fiy 
. o  
. o  
1 .  
. o  

*****Geometry element nr.: 9 
connected with shaft nr.4, node 1 

defined with user element nr.6 

Y z Fiy 

and with rigid base 

Stif .matrix 

1 .  . o  . o  
. o  1 .  .o 
.o  .o .4E7 
.o .o .o 

Fiz 
. o  
.o  
.o 
1. 

F i z  
.o  
. o  
. o  
1. 

Fiz 
. o  
. o  
. o  

.4E7 
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I 

I 
I 
! I t 

fig . F .  5 res u 1 tat en, I i n k s: pro I i rn, rechts: Li eb re gt s 



Handleiding bij Prolim 
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1. Inleiding 

Prolim is een interaktief programma, dat werkt met een menustructuur. Voor de 
gebruiker is het van belang zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de structuur van 
het menu. Dit is noodzakelijk om effectief en efficiënt met het programma om te 
gaan. Over de achtergronden van het programma is voor de gebruiker slechts 
een geringe kennis nodig. De benodigde gegevens worden steeds door het pro- 
gramma opgevraagd. E r  Is getracht met deze vragen zo min mogelijk aan 
duidelijkheid te wensen over te laten. In deze handleiding worden praktisch alle 
vragen nog eens behandeld. De voorbeelden kunnen tenslotte als laatse moge- 
lijkheid tot verduidelijking dienen. 
De toepassing van het programma zal i.h.a. te onderscheiden in twee deelge- 
bieden. Enerzijds is het programma zeer geschikt voor de analyse van meer of 
minder complexe lineaire rotor-lager systemen, anderzijds is er de mogelijkheid 
tot analyse van t ie t  lineaire problemen. Voor dit laatste type berekeningen is er 
een groot aantal invoer gegevens nodig die in het geval van lineaire bere- 
keningen geen betekenis hebben of onduidelijkheden kunnen opleveren voor de 
gebruiker die slechts geïnteresseerd is in lineaire problemen. Om on- 
duidelijkheden voor dit type gebruiker zo veel mogelijk te voorkomen, is er min 
of meer een scheiding aangebracht tussen de twee type problemen. Deze 
scheiding is echter niet absoluut i.v m. de structuur van het programma, hierdoor 
is het mogelijk dat voor de gebruiker van het lineaire deel deze structuur soms 
ogencchi j nl i j k on1 ogi sch vooorkomt . 
Het programma is opgebouwd uit twee hoofdbestanddelen, prodes en limset. 
Deze zul I e n afzo nde rl i jk bes pro ke n worden. 

Het hoofdprogramma 

Het hoofdprogramma wordt gestart na het intikken van PROLIM. Het hoofdpro- 
gramma is erg kort. Bij het doorlopen van het hoofdprogramma worden eerst een 
aantal bibliotheken geinitialiseerd, die na afloop van de sessie weer gesloten 
worden. Aan de gebruiker wordt slechts een vraag gesteld. Deze is : 
DO YOU WANT TO USE PRODES (=P) 

LIMSET (=L) 
QUIT (=Q) 
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Als de gebruiker met Q antwoord wordt de sessie direct weer afgebroken. In 
beide andere gevallen wordt naar de programmadelen overgegaan met de ge- 
noemde namen. Vanuit deze programmadelen moet altijd weer teruggegaan 
worden naar het hoofdprogramma om over te gaan naar een ander deel of om het 
programma te stoppen. Als er een model ingevoerd of gewijzigd moet worden, 
wordt voor PRODES gekozen. Indien er berekeningen gedaan moeten worden 
aan een model valt de keus op LIMSET. 

3. PRODES 

Als voor dit programmadeel gekozen is, komt er een kop op het scherm die dit 
bevestigd. Daarna wordt als eerste vraag gesteid: 

identification ( R O T O R ) ?  

Hierop kan een identificatie ingevoerd worden. Deze wordt opgeslagen in  de 
database en wordt later weergegeven bij de uitvoer zodat bekend is bij welk nio- 
del de uitvoer hoort. Tussen haakjes staat de default ROTOR, als er alleen met 
een enter geantwoord wordt, wordt deze identificatie gekozen. Dit default me- 
chanisme wordt in het gehele programma gebruikt. Het programma komt nu 
terug met enter command: 

Dit betekend dat de gebruiker een keuze kan doen uit het beschikbare menu. Als 
er alleen enter gegeven wordt verschijnt dit menu op het scherm. Dit menu wordt 
in het vervolg aangeduid met hoofdmenu. Als er een keuze gedaan wordt uit een 
menu, door het intypen van de een of twee letters, reageert het programmma met 
een gerichte vraag of weer met enter command. In dit laatste geval is er sprake 
van een submenu. Een return geefi dit submenu. Wordt er een keuze gedaan uit 
dit menu is men weer een stap dieper in de menustructuur gekomen. Nu wordt 
er weer een gerichte vraag gesteld of gereageerd met enter command. Er is dan 
sprake van nog een submenu dat op dezelfde wijze op het scherm kan krijgen. 
Een keuze hieruit maakt verder afdalen in de structuur mogelijk. De structuur van 
prolim ziet er als volgt uit: 

ENTER COMMAND: 
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ED GD T R S PR Q 
hoofd me nu: 

GM 

I 

In dit hoofdstuk worden alle menu’s van prolim besproken uitgaande van het 
hoofd me nu. 

GM - GLOBALMENU 
ED - ELEMENTDEFINITION 
GD - GEOMETRYDEFINITION 
T - TRACEDBASE 
R - RESTOREFILE 
C - SAVEFILE 
PR - PROGRAMFILES 
Q - QUIT 

GM 
Dit commando neemt een aparte plaats in in de structuur. Het laat een aantal 
speciale symbolen zien die overal in de structuur gebruikt kunnen worden, 
dus telkens ais het programma het bericht enter command geeft. De sym- 
bolen zijn: 
/ Met dit karakter kan van elk nivo in de menu structuur teruggesprongen 
worden naar het hoofdmenu. 

Dit symbool maakt het mogelijk een stap terug te gaan in in de structuur. 
: geeft in een aantal gevallen hulp door middel van informatie met be- 
trekking tot het menu waaruit men de keuze heeft. De ondersteuning is wat 
dit betreft nog zeer beperkt. 
Deze commando’s zijn dus op elk nivo direct te gebruiken. Het is niet nodig 
eerst GM te typen. GM komt in elk menu voor, maar heeft overal dezelfde 
betekenis en zal daarom verder niet meer besproken worden. 

Dit is één van de belangrijkste commando’s in dit menu. Hiermee kunnen 
elementen gedefinieerd worden die later gebruikt kunnen worden bij het vast 
leggen van het rotormodel. Het programma reageert met enter command, 
er i s  dus een submenu: 

ED 
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ELEMENTDEFINITION 
ENTER COMMAND: 

GM - GLOBALMENU 
LI - LINEARELEMENT 
NO - NONLINEARELEMENT 
MA - MATERIALELEMENT 

ED LI 
Onder dit menu kan een zogenaamd lineair element vastgelegd worden. Een 
lineair element geeft de lineaire beschrijving tussen de knooppuntskrachten 
en de knoopuntverplaatsingen, snelheden en versnellingen. Elk willekeurig 
verband kan vastgelegd worden, dit gebeurt door het definiëen van een 
massa, dempings en stijfheidsmatrix. Het definiëren van een lineair element 
wi l  niet zeggen dat het direct in het model i s  opgenomen, dit gebeurt via het 
hierna te bespreken submenu GD. LI heeft een submenu met vier keuzen die 
achtereenvolgens besproken zullen worden. 

ELEMENTDEFINITION,LINEARELEMENT 
ENTER COMMAND: 

6M - GLOBALMENU 
CR - CREATE 
DE - DELETE 
CH - CHANGE 
IN - INFORM 

ED LI CR 
Hiermee is het mogelijk de componenten van de genoemde matrices in te 
voeren. De eerste directe vraag die gesteld wordt is of er sprake is van een 
massamatrix in  de elementbeschrijving. 

Contains this element a massmatrix (n)? 

Dit is het geval als het model traagheidseigenschappen bevat. Als het ant- 
woord bevestigend is, wordt gevraagd welke vrijheidsgraden een rol spelen 
in de beschrijving. In het elementenmodel van de rotor wordt aan elk 
knooppunt vier vrijheidsgraden toegekend. Deze zijn de verplaatsingen in 
Y en Z richting en de rotaties om de Y en Z as. De rotor wordt beschreven in 
een rechtsdraaiend orthogonaal assenstelsel waarbij de draai richting over- 
eenkomt met de positieve X as. Maximaal kunnen hierdoor vier vrijheids- 
graden in de lineaire elementbeschrijving opgenomen worden. 
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Possible degrees of freedom in the matrix are 
Y =1: Z =2: Fiy=3 :  Fiz-4: 
Give degree of freedom number (Stop=O) (O)? 

Als alle vier de krachtgrootheden en alle vier gegeneraliseerde coördinaten 
een rol spelen moet achtereenvolgens 1 2 3 4 O ingevoerd worden. Het pro- 
gramma weet dan dat er 16 componenten van de massamatrix gevraagd 
moeten worden. Hierna worden dezelfde vragen gesteld met betrekking tot 
de dempings- en stijfheidsmatrix. 

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

Vervolgens wordt gevraagd naar het aantal parameters (rnax 2). 

Number of parameters (O)? 

Het is namelijk mogelijk het element in afhankelijkheid op te geven van een 
parameter. Deze parameter kan tijdens de berekeningen gevariëerd worden 
om de invloed ervan te onderzoeken op de stabiliteit van de rotorconstructie. 
Hierna wordt gevraagd het erement een naam te geven. Deze naSm wordt in 
het vervolg van het programma gebruikt om het element aan te geven, het 
is daarom verstandig een naam te gebruiken, die het element goed typeert. 

Give element name ( ) ?  
lager 

Indien het element afhankelijk is van een parameter moet deze afhankelijk- 
heid opgegeven worden met behulp van datapoints. Hier wordt het volgende 
mee bedoeld. Een datapoint bestaat uit de waarde van de parameter en de 
waarden van alle matrixcomponenten die bij deze parameterwaarde horen. 
Een element wordt beschreven met meerdere datapoints. Een component- 
waarde die hoort bij een willekeurige waarde van de parameter wordt later 
door interpolatie of extrapolatie bepaald. Als er twee datapoints gebruikt 
worden, is de interpolatie lineair. Ais er sprake is van drie of vier datapoints 
is de interpolatie kwadratisch respectievelijk kubisch. Het maximum is vier 
data points. 

Give number of data points (l)? 

Indien er sprake is van een parameter vervolgt het programma met een 
vraag naar de naam van de parameter. 
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Possible  parameters a re :  
number parametername u n i t s  

1 ROTORSPEED HZ 
2 new parameter nnnnn 

Parameter 1 
Give parameter number (l)? 

Als het element afhankelijk is van het rotortoerental kan volstaan worden 
met 1 te typen. Men kan ook een andere parameter definigren door 2 te ty- 
pen. Er wordt dan gevraagd naar de naam en de dimensie van de parameter. 
Give parameter name (max.16 c h a r . )  ( ) ?  
length 
Give dimension of parameter (max.8 char . )  ( ) ?  
mm 
Het programma kan nu vervolgen met het opvragen van alle benodigde 
componentwaarden in alle datapoints. Hiermee ligt het lineaire element 
vast. 
Datapoint 1 

number paramet.ername u n i t s  
1 LENGTH MM 

Parameter value ( . O ) ?  

Data of mass matrix 

Give value ( . O ) ?  
M(Y ,y ) (Kg) 

M( Fiz ,  F iz  ) 
Give value ( . O ) ?  

( Kgmm2 ) 

Data of damping matrix 

Give value ( . O ) ?  
D(Y ,Y 1 (Ns/mm) 

D(Fiz,Fiz) (Nsmm) 
Give value ( . O ) ?  

Data of s t i f f n e s s  matrix 

Give value ( . O ) ?  
K(Y ,y ) (N/mm) 
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K(Fiz,Fiz) (Nmm) 
Give value (.O)? 

handl. 

Datapoint 2 
number parametername 

1 LENGTH 
Parameter value (.O)? 
enzovoort 

units 
MM 

ED LI CH 
Met deze optie is het mogelijk een reeds bestaand lineair element te veran- 
deren. Er verschijnt een lijst met de bestaande elementen op het scherm, 
waarna een keus gemaakt kan worden. 

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

1 LAGER 
2 INKLEM 

Give linear element number (O)? 

Nadat een keus is gemaakt wordt de naam van het element gevraagd (met 
de bestaande naam als default) zodat deze veranderd kan worden. De pa- 
rameternaam kan ook veranderd worden. 

Give element name (LAGER)? 
Change parameter name (n)? 

Hierna wordt gevraagd of de waarden van de gegevens veranderd moeten 
worden. 

Change data (n)? 

Zo ja wordt de vraag 

Select (Stop=O, Delete=l, Insert=2, Change=3) (O)? 

gestefd. Er kan gekozen worden uit het verwijderen van een datapoint, het 
toevoegen van een datapoint en het veranderen van de componentwaarden 
in een datapoint. In het eerste geval moet opgegeven worden welk datapoint 
verwijderd moet worden. In het tweede geval wordt de waarde van de para- 
meter in het te creëren datapoint gevraagd, waarna alle componentwaarden 
opgevraagd worden, op dezelfde wijze als bij het creëren van een lineair 
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element. Als alleen de waarden in  een datapoint veranderd moeten worden 
vraagt het programma ook op dezelfde manier de componentwaarden. maar 
nu met de huidige waarden als default. 

Weer verschijnt de lijst met aanwezige lineaire elementen op het scherm. 
Nu gevolgd door de vraag welk element uit de database verwijderd moet 
worden. 

ED LI DE 

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

1 LAGER 
2 INKLEM 

Give linear element number (O)? 

ED LI IN 
Ook nu verschijnt dezelfde lijst, gevolgd door de vraag over welk element 
informatie gewenst is. Deze verschijnt op het scherm na intoetsen van het 
betreffende nummer. 

Naast het hiervoor beschreven lineaire efement is het mogelijk een niet- 
lineair element in het model op te nemen. Dit element maakt het mogelijk 
niet lineaire kracht-verplaatsingsrelaties in het model op te nemen. Onder 
dit menu is het mogelijk de benodigde gevens met betrekking tot de niet- 
lineaire relaties vast te leggen. De niet-lineaire relaties zelf moeten in een 
subroutine geprogrammeerd zijn. Deze subroutine moet in de module prolim 
opgenomen zijn NO heeft hetzelfde submenu als LI. Er kunnen weer ele- 
menten aangemaakt, veranderd, verwijderd en weergegeven worden. 

Met CR kan een nieuw niet-lineair element gedefinieerd worden. De eerste 
vraag die de gebruiker moet beantwoorden is naar de naam van de 
subroutine waarin de elementbeschrijving is vastgelegd. 

ED NO 

ED NO CR 

The element must be described in one of the 

1: subroutine NLELI 
2 :  subroutine NLEL2 
3: subroutine NLEL3 
Give subroutinenumber ( O ) ?  

following subroutines. 

Het niet-lineaire gedrag zoais dat in de subroutine is opgenomen, moet bij 
de gebruiker van te voren goed bekend zijn. Veelal zal het programmeren 
van de niet-lineaire relaties door de gebruiker zelf gedaan zijn, waardoor dit 
geen problemen op zal leveren. Er kunnen maximaal drie type be- 
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schrijvingen gebruikt worden tijdens een run van het programma. De 
subroutines moeten de naam NLELI. NLELZ of NLEL3 hebben. De eerst- 
volgende vraag is : 

Give number of variables in chosen subroutine (O)? 
3 

In de beschrijving van het niet-lineaire gedrag kan gebruik gemaakt worden 
van variabelen, die op een interaktieve manier tijdens het creëren van een 
niet-lineair element een waarde krijgen. Hierdoor behoudt het programma 
een sterke mate van flexibiliteit. Het is mogelijk berekeningen te doen met 
een bepaald niet-lineair gedrag dat aangepast kan worden zonder dat het 
programma gestopt moet worden om de subroutines te veranderen. Het 
moet bij de gebruiker wel bekend zijn hoe de variabelen gebruikt worden. 
dus wat ze in de subroutine voorstellen. De volgende vragen betreffen de 
namen van de variabelen zoals die gebruikt zullen worden in het verloop van 
het programma. bijvoorbeeld: 

Subroutine variable 1 
Give variable name ( ) ?  
di ameter 
Subroutine variable 2 
Give variable name ( ) ?  
viscosit 
Subroutine variable 3 
Give variable name ( ) ?  
speling 

Hierna komt het verloop van de vragen sterk overeen met die bij het lineaire 
element. De vrijheidsgraden die in de routine een rol spelen wordt ge- 
vraagd, dit zijn er maximaal vier. 

Possible degrees of freedom in subroutine are 
Y =1: Z =2: Fiy=3: Fiz=4: 
Give degree of freedom number (Stop=O) (O)? 

Gevraagd wordt het aantal parameters. 

Number of parameters (O)? 
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De eerder genoemde variabelen kunnen als parameter gekozen worden net 
als matrices in de beschrijving van een lineair element. Bij de definitie van 
een niet-lineair element in de geometrie hoeven dan alleen de waarden van 
de parameters opgegeven te worden en niet alle waarden van de variabelen. 
De naam van het element wordt gevraagd: 

Give element name ( ) ?  

Er komt een lijst met mogelijke parameters op het scherm. Het gewenste 
parameternummer wordt gevraagd. Als er gekozen wordt voor een parame- 
ter die nog niet bestaat moet eerst de naam en de dimensie opgegeven 
worden. Aangegeven wordt welke van de subroutine variabelen als para- 
meter gebruikt wordt. Als de rotorsnelheid als variabele in het element 
voorkomt. moet hier de rotorsnelheid als parameter gekozen worden en 
moet deze gekoppeld worden met de betreffende variabele. 

Possible parameters are: 
number parametername units 

1 ROTORSPEED HZ 
2 new parameter nnnnn 

Parameter 1 
Give parameter number (l)? 
2 
Give parameter name (max.16 char.) ( ) ?  
viscosit 
Give dimension of parameter (max.8 char.) ( ) ?  
Ns/mm2 

number parametername units 
1 VISCOSIT NS/MM2 

Parameter value (.O)? 

Give number of subroutine variable? 
2 

Nu kunnen de bijbehorende waarden van de subroutine variabelen inge- 
voerd worden. 

Subroutine variable 1 DIAMETER 
Give value of variable ( . O ) ?  

Subroutine variable 2 VISCOSIT 
Give value of variable ( . O ) ?  
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Subroutine variable 3 SPELING 
G i v e  value of variable (.O)? 

ED NO IN 
Er komt een lijst met aanwezige niet-lineaire elementen op het scherm. 
waarna een keuze wordt gevraagd. De namen met de bijbehorende waarden 
van de variabelen worden in  weergegeven. 

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

1 LANGLAGER 
Give non-lineair element number (O)? 

* * * * *  Elementnumber 1 

Parametersinformation 
number of parameters 1 

number parametername units 

DIAMETER in subroutine NLEL1 : 10. 
VISCOSIT in subroutine NLEL1 : 155. 
SPELING in subroutine NLEL1 : - o1 

1 VISCOSIT NS/MM2 

ED NO DE 
Dezelfde lijst wordt getoond nu met de vraag welk element verwijderd kan 
worden. Opgeven van het gewenste nummer is voldoende. 

SUBROUTINES NLEL1,NLELZ en NLEL3 

De enige invoer in hei programma dat niet interaktief verloopt is het opgeven 
van de niet-lineaire relaties. E r  zal aangegeven worden wat de routines 
NLELI, NLELZ en NLEL3 in  ieder geval moeten bevatten om de communicatie 
met de rest van het programma correct te laten verlopen. De verplichte re- 
gels, aangevuld met enkele commentaarregels zijn de volgende: 

SUBROUTINE NLELl(XA,XV,XC,A,F) 

INCLUDE (COMMON) 
INCLUDE (DOF) 

DIMENSION XA(IVNO),XV(IVNO),XC(IVNO),F(IVNO),A(36) 

C 

C 

C 
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C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 

A ( 1 )  = betekenis van eerste variabele 
A(2) = betekenis van tweede variabele 
A ( 3 )  = betekenis van derde variabele 
A(4) = betekenis van vierde variabele 
A ( 5 )  = betekenis van vijfde variabele 
A ( 6 )  = betekenis van zesde variabele 
A(7) = 
A(8) = 
A ( 9 )  = 

F ( 1 )  = f(XA,XV,XC,A) 
F ( 2 )  = f(XA,XV,XC,A) 
F ( 3 )  = f(XA,XV,XC,A) 
F(4) = f(XA,XV,XC,A) 

RETURN 
END 

Het is mogelijk dat op een ander systeem de include statements niet mogelijk 
zijn. Dit is op te lossen door- de eerste include te vervangen door IMPLICIT 
DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z) De tweede kan vervangen worden door de 
regel IVNO = 4 op te nemen. Voor de functies f(XA.XV,XC,A) moeten de ge- 
wenste niet-lineaire relaties ingevuld worden. De kolom F bestaat uit de 
gegeneraliseerde krachten behorend bij het knooppunt. F( l )  is de kracht in 
Y richting. F(2) is de kracht in Z richting, F(3) is het moment om de Y as en 
F(4) is  het moment om de Z as. De krachten moeten uitgedrukt worden in 
Newton en de momenten in Newtonmillimeter. De kolommen XA, XV en XC 
zijn respectievelijk de versnellingen, de snelheden en de Verplaatsingen van 
de vier gegeneraliseerde coördinaten. Deze hebben een overeenkomstige 
volgorde, dus XC(1) en XC(2) zijn de verplaatsingen in  Y en Z richting en 
XC(3) en XC(4) zijn de rotaties om de Y en de Z as. De gegeneraliseerde 
versnellingen hebben als eenheid mm/s2 en rad/$ , de snelheden mm/s en 
rad/s en de verplaatsingen mm en rad . 
De bij ED NO gedefinieerde variabelen worden door het programma aange- 
reikt in de kolom A. De volgorde van de variabelen in deze kolom moet 
overeen komen met de nummering van de variabelen tijdens de element 
definitie zoals dat beschreven is bij ED NO. Het vastleggen van de varia- 
belen moet daarom zorgvuldig geschieden. 

MA 
Evenals de vorige twee elementen heeft MA het volgende submenu: 



- 13 - handl. 

ELEMENTDEFINITION,MATERIALELEMENT 
ENTER COMMAND: 

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

Met MA kan er een zogenaamd materiaal element vastgelegd worden. Dit 
is geen element in de betekenis van elementenmethode. E r  wordt mee be- 
doeld dat er onder een noemer (het materiaalelement nummer) een vijftal 
materiaal gegevens in de database opgeslagen worden. Deze gegevens 
kunnen naderhand door slechts het opgeven van het materiaalnummer aan 
een, nog te bespreken, balkelement toegekend worden. Standaard is er een 
materiaalelement in de database opgenomen. Dit element heeft nummer 1 
en bevat de gegevens die horen bij staal zonder inwendige demping. 

CR maakt het mogelijk een nieuw materiaalelement aan te maken. De ele- 
menten worden genummerd volgens de volgorde van invoer. Achtereenvol- 
gsns worden de vijf materiaalgegevens opgevraagd. 

ED MA CR 

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

De eerste drie gegevens zulien de gebruiker bekend zijn. De viskeuze ma- 
teriaaldempingscoëfficiënt is gedefinieerd volgens de volgende constitutieve 
relatie voor een lijnspanningstoestand. a = Er + E q j  . Hierin is qv de ge- 
noemde viskeuze dempingscoëfficiënt. In geval van demping als gevolg van 
hysterese is het volgende gedrag tussen de lijnspanning en de lijnrek en 

E 
q h  lijnreksnelheid aangenomen. o = E E +  

ED MA IN JG J X c o  
Het materiaalnummer wordt gevraagd en de gegevens die bij dat materiaal 
horen worden op het scherm getoond. 

Give materialelement number (i)? 
*****Material element number 1 

Elasticity modulus 
Mass per volume 
Poisson r a t i o  

.21E6 N/mm2 

.78E7 Kg/mm3 
.3 
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Viscos damping c o e f .  
H y s t .  damping c o e f .  

o s  
. o  

ED MA CH 
Het elementnummer wordt gevraagd en achtereenvolgens worden de 
waarden van de vijf materiaalgegevens gevraagd met de waarden op dat 
moment als default. 

Wederom wordt dezelfde vraag gesteld. Het opgegeven element wordt uit de 
database verwijderd en er vindt automatisch hernummering plaats. 

ED MA DE 

GD 
GD is naast ED de belangrijkste optie in het hoofdmenu van prolim. Was het 
met ED slechts mogelijk fysische gegevens in  de vorm van een lineair-. 
niet-lineair- en materiaaielement op te slaan in de database, met GD is  het 
mogelijk het uiteindelijke model samen te stellen. Hiertoe moeten fysische 
en geometrische gegevens gecombineerd worden, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van de met ED gedefinieerde elementen. GD heeft het volgend 
submenu: 

GEOMETRYDEFINITION 
ENTER COMMAND: 

GM - GLOBALMENU 
SH - SHAFT 
LI - LINEARELEMENT 
NO - NONLINEARELEMENT 
De te volgen weg is de volgende. Eerst moeten via SH een of meerdere as- 
sen gedefinieeerd worden. Deze assen worden samengesteld uit balk en 
schijfelementen. Als dit gebeurd is, kunnen de assen onderling gekoppeld 
worden in de knooppunten met behulp van de in ED vast gelegde lineaire en 
niet-lineaire elementen. Deze elementen worden ook gebruikt om de ver- 
binding met de vaste wereld te maken. 

Zoals reeds vermeld wordt via dit menu de rotorconstructie gemodelleerd. 
Er is weer het bekende submenu: 

GD SH 

GEOMETRYDEFINITION,SHAFT 
ENTER COMMAND: 

GM - GLOBALMENU 
CR - CREATE 
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DE - DELETE 
CH - CHANGE 
I N  - INFORM 

GD SH CR 
Indien er nog geen assen gecreëerd zijn is dat hiermee mogelijk. Een "shaft" 
is samengesteld uit twee type discrete elementen. De eerste vraag die ge- 
steld wordt is naar het type element. 

Select (Stop=O, Beam=l, Disk=Z) (O)? 

Hierna worden de gegevens die nodig zijn om het element vast te leggen 
opgevraagd. Voor een balkelement zijn dat respectievelijk de lengte, de uit- 
wendige diameter. de inwendige diameter en het materiaal element. 

Element nr. : 1 
Length(mm), Out.diam.(mm), Inn.diam.(mm) (.O)? 
Out.diam.(mm), Inn.diam.(mm) (.O)? 
Inn.diam.(mm) (.O)? 
Give materialelement number (l)? 
Select (Stop=O, Beam=l, Disk=2) (O)? 

Na de eerste vraag kunnen direct de eerste drie gegevens ingevoerd 
worden. Wordt slechts een gegeven ingevoerd dan worden de ander twee 
vragen gesteld. De vraag naar het type element wordt herhaald. Als weer 
voor een balk element gekozen wordt, worden dezelfde vragen gesteld maar 
nu met betrekking tot balkelement twee. Zo kunnen er nog meer balkele- 
menten ingevoerd worden die modelmatig achter elkaar geplaatst worden. 
Elk element heeft twee knooppunten. De nummering van de knooppunten 
wordt bij het invoeren van een element automatisch aangepast, zoals in de 
volgend figuur verduidelijkt is. 

Een schijfelement kan op eik knooppunt in  het model toegevoegd worden. 
Het wordt gemodelleerd met slechts vier vrijheidsgraden, zodat één knoop- 
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punt voldoende is. Er  moet dan ook opgegeven worden op welk knooppunt 
de schi i f  zich bevindt. 

Nodenumber (l)? 
Macsa(kg), J-ax(kgmmZ), J-rad(kgmm2) (.O)? 
J-ax(kgmma), J-rad(kgmm2) (.O)? 
J-rad(kgmm2) (.O)? 

Het schijfelement ligt vast als de massa, het traagheidsmoment om de 
rotatieas (J-ax), en het traagheidmoment om de as foodrecht op de rotatieas 
(J-rad) bekend zijn. Tot slot wordt de rotorsnelheid opgegeven. 

Rotating speed of shaft (Hz) (.O)? 

GD SH CH 
Het zal vaak voor komen dat een in eerste instantie ingevoerd model 
gemodificeerd moet worden. Met CH is het op eenvoudige wijze mogelijk de 
gegevens van een balk- of schijfelement te wijzigen. Tevens is  het mogelijk 
later elementen toe te voegen of te verwijderen. Als eerste moet aange- 
geven worden welke as gewijzigd moet worden. 

Give shaftnumber (O)? 

Het is verstandig om voordat men gaat wijzigen met het hierna te bespreken 
IN informatie over de betreffende as op te vragen. Het elementnummer of 
knooppuntnummer van het te wijzigen element moet namelijk bekend zijn. 
Het toerental van de as kan gewijzigd worden. 

Rotating speed of shaft (Hz) (22.)? 

Vervolgens wordt gevraagd om welk type element het gaat en of dit element 
verwijderd, toegevoegd of gewijzigd moet worden. 

Select (Stop=O, Beam=l, Disk=2) (O)? 
Select (Stop=O, Delete=l, Insert=2, Change=3) (O)? 

Indien er een element verwijderd moet worden hoeft alleen het het ele- 
mentnummer opgegeven te worden, waarna de verwijdering direct plaats 
vindt . 

Element number (O)? 
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Moet er een element tussengevoegd worden dan moet de plaats waar het 
moet komen aangegeven worden met het knooppuntnummer. Daarna 
worden dezelfde vragen m.b.t. de elementeigenschappen gesteld als bij CR. 

Nodenumber (O)? 

Als het element alleen gewijzigd hoeft te worden, worden na het opgeven 
van het elementnummer dezelfde vragen herhaald, met de waarden van dat 
moment als default. 

Element number (O)? 

GD SH IN 
Hiermee kan informatie opgevraagd worden over de as. Als de vraag naar 
het asnummer is  beantwoord volgt de informatie b.v.: 

Give shaftnumber (O)? 
1 
****INFORMATION ABOUT SHAFT 1 

number of beamelements 2 
number of diskelements 1 
number of nodal points 3 
rotational speed 10. 
shaft length 200. 
maximum diameter 55. 
Information of beamelements 
nr. length(mm) out.diam.(mm) inn.diam.(mrn) mat.nr. 
1 100. 55. 45. 1 
2 100. 55. . o  1 

1 

Information of diskelements 
nr. node mass(Kg) IP(Kgmm2) It(Kgmm2) 
1 2 4. .6E4 -4E4 

GD SH DE 
Door het asnummer op te geven wordt de gehele as met alle elementen uit 
de database verwijderd. 

Give shaftnumber ( O ) ?  

GD LI 
Het model kan nu gecomplementeerd worden met behulp van één of meer 
lineaire elementen. In elk model is het vereist een lineair of een niet-lineair 
element toe te passen. Dit is nodig om de starre beweging van de as te 
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onderdrukken. Omdat elke rotorconstructie vier starre bewegingsmoge- 
lijkheden heeft, moeten er vier vrijheidsgraden onderdrukt worden. Dit kan 
door een as via lineaire elementen met de vaste wereld te verbinden. Als de 
constructie uit meerdere assen bestaat moet elke as via tenminste vier 
vrijheidsgraden aan de rest van de constructie gekoppeld worden. Het 
submenu van GD LI bevat weer CR,CH,IN en DE. 

De keuzemogelijkheden uit de lineaire elementen worden op het scherm 
weergegeven. 

GD LI CR 

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

1 LAGER 
2 VEER 
3 DEMPER 

Give number of geometry element (O)? 

Nadat de keuze is  gemaakt moeten de knooppunten opgegeven worden 
waartussen het element zich bevindt. Als het element de as met de vaste 
wereld verbindt moet opgegeven worden : rigid base. 

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

Stif .matrix 
Y z 

1 .  1 .  
1 .  1. 

De waarden van de matrixcomponenten worden, ter controle, nog eens 
weergegeven. Als er niet gekozen wordt voor rigid base moet het knooppunt 
op de tweede as ook opgegeven worden. Indien het element afhankelijk is  
van een parameter mooet de waarde van deze parameter opgegeven 
worden. De matrixcomponenten worden dan d.m.v. interpolatie bepaald 
waarna deze op het scherm getoond worden. Als het rotortoerental de para- 
meter is, is opgave van de waarde niet nodig. De waarde is dan al bekend 
omdat die volgt uit de toerentallen van de assen waarmee het element ver- 
bonden is. 

Parameter value (.O)? 

GD LI CH 
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Het elementnummer in de geometrie wordt gevraagd. Dit is  dus niet het 
nummer zoals dat vastgelegd is bij de elementdefintie. Vervolgens worden 
dezelfde vragen gesteld als bij CR. Nu met de gebruikelijke defaultwaarden. 

Give number of geometry element (O)? 

Give shaftnumber of first shaft (i)? 
Nodenurnber (l)? 
Give shaftnumber (Rigid base = O) ( O ) ?  

GD LI IN 
Dezelfde vraag naar het elementnummer wordt gesteld. De informatie, be- 
staande uit de knooppunten waartussen het element zich bevindt en de 
elementmatrices in de datapoints met bijbehorende parameter waarde. 
wordt weergegeven. 

Give linear element number (O)? 

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

defined with user element nr.1 
and with rigid base 

Stif-matrix 
Y z 

1. . o  
. o  1 .  

Give linear element number (O)? 

GD LI DE 
Wederom is de enige vraag naar het element nummer. Nadat een element 
verwijderd is  uit het model, worden de overblijvenden hernummerd. 

In plaats van lineaire elementen kunnen ook niet-lineaire elementen tussen 
twee knooppunten of tussen een knooppunt en de vaste wereld aangebracht 
worden. Dit gaat op analoge wijze. 

Er worden dezelfde vragen gesteld als bij het lineaire element. Alleen nu is 
de keuze uit de met ED gedefinieerde niet-lineaire elementen. 

GD NO 

GD NO CR 

Defined non-linear elements(Short summary) 
El.nr. Descripti on 

1 LANGLAGER 
Give number of geometry element (O)? 
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1 
Give shaftnumber of first shaft (i)? 

Nodenumber (l)? 

Give shaftnumber (Rigid base = O) (O)? 

VISCOSIT in NS/MM2 
Parameter value (.O)? 
20e-8 

DIAMETER in subroutine NLEL1 : 10. 
VISCOSIT in subroutine NLEL1 : .2E-6 
SPELING in subroutine NLEL1 : . o1  

GD NO IN 
E r  wordt verwezen naar de beschrijving bij het lineaire element. De varia- 
belen hebben nu de plaats van de matrixcomponenten ingenomen. 

Give non-lineair element number (O)? 
1 
*****Geometry element nr.: 1 

connected with shaft nr.1, node 2 

defined with user element nr.1 
Parameter 1:.2E-6 
DIAMETER in subroutine NLEL1 : 10. 
VISCOSIT in subroutine NLEL1 : .2E-6 
SPELING in subroutine NLEL1 : . o 1  
Give non-lineair element number (O)? 

and with rigid base 

GD NO DE 
Zie beschrijving bij lineaire element. 

De resterende mogelijkheden in het hoofdmenu hebben een minder uitgebreide 
vervolgstructuur. In de meeste gevallen worden maar een of enkele vragen ge- 
steld. 
T 

De trace optie is voor de modale gebruiker niet interessant. Hiermee is het 
mogelijk tijdens het draaien van het programma te volgen waar het in de 
database bezig is. De enige vraag die gesteld wordt is  naar het gewenste 
nivo. Des te hoger het nivo is des te vaker wordt er informatie gegeven waar 
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in de database gewerkt wordt. Hiervan wordt alleen gebruik gemaakt als er 
fouten gezocht worden of als het programma verder uitgebreid wordt. 

VMM-Trace level (O)? 

R 
Met restore kan een model, dat al eerder is gemaakt en dat bewaard is in 
een file op het achtergrond geheugen, terug gehaald worden in het voor- 
grond geheugen. Het model is dan weer volledig beschikbaar. Het kan ge- 
wijzigd en uitgebreid worden en kan in berekeningen gebruikt worden. De 
enige vraag die gesteld wordt, is naar de naam van de file waaronder het 
model is bewaard. 

Give filename (PROLIM.MD)? 

S 
Het commando save dient er voor om een model op te slaan in een externe 
file. Het is verstandig na beëindiging van de modellering alles te saven. 
Mocht er tijdens de berekeningen wat fout gaan dan kan het model met 
restore opnieuw ingelezen worden. Het is dan niet nodig de modelinvoer te 
herhalen. Er  wordt gevraagd onder welke filenaam de gegevens opgeslagen 
moeten worden. Indien de file al bestaat kan die overschreven worden. De 
identificatie die in het begin aan het model gegeven is, kan eerst gewijzigd 
worden. 

Another identification (n)? 

Give filename (PROLIM-MD)? 

Do you want to overwrite this existing file (y)? 

PR 
Met deze optie kan alles wat ingevoerd wordt, worden bewaard. Hierdoor is 
het mogelijk achteraf na te gaan wat er ingetoetst is. Belangrijker is dat het 
mogelijk is alle invoergegevens opnieuw in te voeren door een program file 
te runnen. 

PROGRAMFILES 
ENTER COMMAND: 

GM - GLOBALMENU 
R - RUNEXISTING 
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C - CREATE 
E - END 
Enter filename ()? 

Hiermee wordt een program file aangemaakt. Gevraagd wordt naar een file- 
naam waaronder de invoergegevens moete worden opgeslagen. 

PR C 

Enter filename ( ) I  

Van nu af aan wordt alles wat ingevoerd wordt bewaard. 

Hiermee wordt een program file gesloten. De invoer wordt vanaf dit moment 
niet meer bewaard. 

Met run wordt alles wat in de op te geven file staat achtereenvolgens inge- 
voerd. De opdrachten hoeven niet opnieuw ingetypt te worden. Hiervan kan 
gebruik gemaakt worden als er tijdens de berekeningen een fatale error op- 
treedt. De opdrachten in de programfile kunnen dan aangepast worden, 
waarna deze gerunt kan worden. 

PR E 

PR R 

Enter filename ( ) ?  

Q 
Als de modelleringsfase afgerond is of als het programma beeindigd moet 
worden. kan met quit teruggegaan worden naar het hoofdprogramma. 

4. LIMSET 

Na het aan roepen van limset komt er een kop op het scherm die aangeeft dat er 
in dit programmadeel gewekt wordt. Het programma vervolgt met 

Omdat limset geheel gescheiden is van het programmadeel prolim (er wordt in 
limset alleen gebruik gemaakt van de database die met prolim gemaakt is) heeft 
limset ook een gescheiden menustructuur. Het hoofdmenu heeft wel overeen- 
komsten: 

ENTER COMMAND: 

GM - GLOBALMENU 
CA - CALCULATION 
EX - EXECUTE 
RS - RESULTS 
R - RESTOREFILE 
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S - SAVEFILE 
PR - PROGRAMFILES 
Q - QUIT 

Er komen drie opties voor die in  prolim niet opgenomen zijn. Deze hebben be- 
trekking op het uitvoeren van de berekeningen. Het uitvoeren van een bere- 
kening bestaat uit drie stappen. Als eerste moeten een aantal gegevens 
opgegeven worden met betrekking tot de berekening (CA). Als tweede moet de 
berekening opgestart en uitgevoerd worden (EX). De laatste stap bestaat uit het 
weergeven van de resultaten (RS). Er zijn drie type berekeningen mogelijk met 
limset. Deze zijn evenwichtsberekeningen, stabiliteitsberekeningen en ge- 
dwongen responsie berekeningen. Om één van de laatste twee typen uit te 
voeren is het altijd nodig vooraf een evenwichtsberekening te doen. In het geval 
van een lineaire berekening bestaat dit uit het bepalen van het statisch even- 
wicht. Dit l i jkt een overbodige stap omdat de Iinearisatie om het statisch even- 
wicht i s  uitgevoerd. Het is echter nodig omdat in de andere berekeningen gebruik 
gemaakt wordt van deze evenwichtspunten. De evenwichtspunten verschillen 
namelijk wat betreft de waarde van de systeemparameter. E r  moet vast gelegd 
worden welke waarde de systeemparameter heeft in de verschillende even- 
wichtspunten. Dit moet gebeurd zijn voordat er een stabiliteitsberekening of ge- 
dwongen responsie berekening uitgevoerd wordt. De bespreking van de 
verschillende onderdelen zal zich voornamelijk richten op de gebruiker van het 
lineaire deel van het programma. Degenen die niet-lineaire berekeningen willen 
doen worden verwezen naar de beschrijving van limset [ l ]  en naar de voor- 
beelden. De gehele menu structuur van limset is als volgt: 
Roofdme nu: 

CR CH DE IN PL PR DE IN R C E  

C A  
Met C A  kunnen één of meerdere berekeningen voorbereid worden. Het 
submenu bestaat uit drie onderdelen waarmee het o.a. mogelijk is een be- 
rekening vast te leggen (creëren) of te verwijderen. 

CR - CREATE 
DE - DELETE 
IN - INFORM 
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CA CR 
Hiermee is het mogelijk de gegevens die nodig zijn tijdens de berekening op 
te geven. Deze gegevens worden in de database tijdelijk opgeslagen tot de 
berekening uitgevoerd wordt. Nogmaals wordt er op gewezen dat de bere- 
kening niet tijdens CA gedaan wordt, maar gestart wordt met EX. Het i s  
hierdoor mogelijk meerdere berekeningen voor te bereiden en deze nader- 
hand in een keer uit te voeren. De eerste vraag die gesteld wordt is naar het 
type bere ken ing. 

O : Creation of calculation is ready 
1 : Equilibrium calculation 
2 : Stability calculation 
3 : Forced response calculation 
Give number for kind of calculation (O)? 

even w i c hts bere k e r n  

We bespreken eerst de evenwichtsberekening. Allereerst wordt de bre- 
kening geidentificeerd met een label. Dit label wordt later gebruikt bij het 
definiëren van van de stabilitieits- en gedwongen responsieberekeningen en 
bij het weergeven van de resultaten. 

Give label of calculation ( ) ?  
stat 

E r  wordt gevraagd of er niet-lineaire elementen opgenomen zijn in het mo- 
del. Als dat niet het geval is, is hef aantal benodigde gegevens gering. 
Voordat opgegeven moet worden wat de ontwerparameter is, kan eerst nog 
informatie opgevraagd worden over de gebruikte elementen of de assen. 
Hierdoor is  het mogelijk de keuze goed te bepalen. Daarna moet opgegeven 
worden wat als ontwerpparameter gekozen wordt. Niet alle mogelijkheden 
kunnen behandeld worden, daarom wordt verwezen naar de voorbeelden. 
Als voorbeeld is hier gekozen de massa van een schijf. 

Does model contain non linear elements (n)? 
n 
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 
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Give number of item for information (O)? 
4 
O : No information 
1 : Some specific information 
2 : Some general information 
3 : All information 
Give sort of information you want (O)? 
3 

****INFORMATION ABOUT SHAFT 1 
number of beamelements 2 
number of diskelements 1 
number of nodal points 3 
rotational speed .o 
shaft length 130.6 
maximum diameter 50. 
Information of beamelements 
nr. length(mm) out.diam.(mm) 
1 130.6 50. 
2 100. 20. 
Information of diskelements 
nr. node 
1 2 

macc(Kg) 
2 .  

inn.diam. (mm) mat.nr. 
. o  1 
. o  1 

It(Kgmm2) 
500 .  

1 : 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 ) ?  
2 
Give shaftnumber on which disk is placed (i)? 

Give disknumber (1)) 

1 : Massa kg 

3 : J-rad kgmm2 
2 : J-ax kgmm2 

Give number of item which must be varied (l)? 
1 
Give identification design-variable(max.8 characters) 
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massa 

hand1 

(ROTORSPEED HZ ) ?  

De systeemparameter is hiermee vastgelegd. De hierop volgende vragen 
hebben betrekking op stapgrootte en de richting. Als de paramter moet toe- 
nemen moet er + 1 opgegeven worden, in het tegenovgestelde geval -1. De 
parameter wordt gevarieerd met een vaste stapgrootte. Het aantal stappen 
moet opgegeven worden. 

START POINT OF EQUILIBRIUM 
Give direction of design-variable (positiv or negativ) (.O)? 
1 
Stepsize of parameter 
Give initial stepsize (.O)? 
0.25 
Max. number of steps (lo)? 

Hiermee is de voorbereiding van de berekening gereed. Deze kan nu uitge- 
voerd worden. E r  kan ook doorgegaan worden met het definiëren van een 
volgende berekening. 
Als er wel niet-lineaire elementen opgenomen zijn in het model worden er 
nog een aantal vragen meer gesteld. Deze vragen hebben met name be- 
trekking op het startpunt en het convergentie criterium in de boogcontinue- 
ringsmethode ( zie bijlage A ). Bij een niet-lineaire berekening bestaat, in 
ons geval, een evenwichtsberekening uit een statische of een periodieke 
evenwichtsberekening. Als er een statisch evenwicht berekend wordt. is de 
stadoplossing regulier. Deze kan n e t  de hand ingevoerd worden, maar kan 
ook uit de database gehaald worden als er al eerder berekeningen gedaan 
zijn. Bij de berekening van een periodieke evenwichtsoplossing wordt ge- 
bruik gemaakt van een singuliere startoplossing. In ons geval wordt er een 
Hopfbifurcatie mee bedoeld. In dit geval wordt de startoplossing bepaald uit 
de eigenwaarden en eigenvormen op het moment van de bifurcatie, deze 
worden uit de database bepaald. 

Startpoint: Regular=l, Singular=Z (1) ? 
Startpoint: Manual input=l, From data base=Z ? 

Nadat opgegeven is of er een statisch (dimension 1 ) of periodiek (dimension 
2)evenwicht berekend moet worden kan de startoplossing ingevoerd worden. 
Tevens kan er  opgegeven worden of er sprake is  van een statische belasting. 

Give dimension of equilibrium (O)? 
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START POINT OF EQUILIBRIUM 
Are all displacements zero ( y ) ?  
n 
Shaft no. 1 Node no. 1 
Displacement v : 

Displacement w : 

Rotation phi-Y : 

Rotation phi-Z : 

Give item value (.O)? 

Give item value (.O)? 

Give item value (.O)? 

Give item value (.O)? 

Shaft no. 1 Node no. 
Di cplacement v : 

Give item value (.O)? 

2 

Displacement w : 

Give item value (.O)? 
f 

Enzovoort 

Tevens kan er opgegeven worden of er sprake is  van een statische belasting 

Static load ( y )  ? 

Shaft number (i) ? 

Node number ( 1 )  ? 

Possible degrees of freedom are 
Y =1 : Z =2: Fiy =3: Fiz =4:  

Er kan voor een variabele stapgrootte gekozen worden. 

Stepsize of parameter 
Fixed stepsize ( y ) ?  
n 
Give initial stepsize ( . O ) ?  

Give minimum stepsize ( . O ) ?  

Give maximum stepsize ( . O ) ?  
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Stepsize criterium parameter alf1 ( . O S ) ?  

Stepsize criterium parameter alf2 (.8)? 

De betekenis van de stop en stapgrootte 
criteria zijn beschreven in bijlage A. 

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

sta bi I iteitsbere keni ng 

Met een stabiliteitsberekening wordt hier bedoeld het bepalen van de com- 
plexe eigenwaarden van de rotorconstructie. Hieruit volgt de locale stabili- 
teit van het systeem, als de reële delen van alle eigenwaarden negatief zijn 
dempen alle termen in de homogene oplossing van het lineaire systeem uit. 
Opgegeven moet worden in welke evenwichtspunten van welke statische 
evenwichtsberekeningen wel ke eigenwaarden uitgerekend moeten worden. 
Als er nog geen eigenwaarden berekend zijn moeten alie eigenwaarden met 
behulp van het QR algoritme opgelost worden. Be eigenwaarden in de an- 
dere evenwichtspunten worden iteratief berekend waarbij als startoplossing 
de eigenwaarden van het vorige evenwichtspunt genomen wordt. Eerst 
wordt het label van de stabiliteitsberekeningen gevraagd: 

SUMMARY OF OBTAINED RESULTS 
PERI 
STAT 

Give label of calculation ( ) ?  
stat 

Opgegeven moet worden in welke evenwichtspunten in de serie even- 
wichtsberekeningen de eigenwaarden berekend moeten worden. Tevens 
moet vastgelegd worden hoe de startwaarden van de gevraagde eigen- 
waarden bepaald worden. Het is gebruikelijk dat voor de eerste bere- 
keningen die aan een model gedaan worden met behulp van een QR 
algoritme alle eigenwaarden in een evenwichtspunt berekend worden. Er 
hoefí dan geen beginschatting door de gebruiker opgegeven te worden. 
Deze eigenwaarden kunnen in de volgende berekeningen gebruikt worden 
als beginschatting. Het is verstandig om in eerste instantie in slechts één 
evenwichtspunt de eigenwaarden uit te rekenen en het resultaat via RS te 
bekijken. E r  kan dan beoordeeld worden welke eigenwaarden interessant 
zijn en in de ander evenwichtspunten berekend moeten worden. De start- 
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waarden voor de dan te berekenen eigenwaarden kunnen dan via keuze 2 
ingelezen worden uit de vorige berekening. De weg via het dure QR 
algoritme is dan niet meer nodig. 

RANGE OE' EQUILIBRIUM POSITIONS 
Give start value of range (l)? 
Give last value of range (lo)? 

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

Zoals gezegd kan de gebruiker opgever! dat alleen de voor hem interessante 
eigenwaarden gevolgd worden in de vervolgberekeningen. Als er voor 1 
gekozen wordt, worden in alle evenwichtspunten alle eigenwaarden uitge- 
rekend. In geval 2 moel het aantat te berekenen eigenwaarden opgegeven 
worden en de eerste eigenwaarde in  de serie. 

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)? 

In geval 3 moeten alle nummers van de te berekenen eigenwaarden opge- 
geven worden. 

Number of eigenvalues ( 1 6 ) ?  
Give eigenvalue number (i)? 

De eigenwaarden worden met iteratieve algoritmen berekend. Dit betekent 
dat er een convergentie criterium nodig is, om aan te geven wanneer de be- 
rekeningen beëindigd moeten worden. Als de norm van het verschil tussen 
twee eigenwaarden in twee opeenvolgende iteratieslagen kleiner is dan de 
op te geven parameter eps, wordt de iteratiecyclus beëndigd. Deze norm is 
gedefinieerd als J(Re{A,, 1> - Re{Q2 + (lm(A,,+l> - lm{AJ)2 . Indien er 
geen convergentie optreedt wordt de cyclus beperkt door het maxmaal aan- 
tal iteratie stappen. Voor beide criteria voldoen in het algemeen de default 
waarde n. 
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STOP CRITERIA AFTER EACH CALCULATION STEP 
Max. iterations in one step ( 5 0 ) ?  
Convergence criterium parameter epc ( . l E - 8 ) ?  

Voor het bepalen van de stabiliteit van een periodieke oplossing moeten 
identieke vragen beantwoord worden. Dit behoeft daarom geen verdere ver- 
duidelijking. Het geheuegenbeslag zal in dat geval snel zeer groot worden. 
Het aantal te berekenen eigenwaarden is namelijk gelijk aan twee maal het 
aantal vrijheidsgraden maal het aantal discretisatietijdstippen. Indien bere- 
keningen met meer dan acht vrijheidsgraden en tien discretisatietijdstippen 
nodig zijn, moet de hoeveelheid te declareren geheugenruimte vergroot 
worden. Hiertoe moet in de file COMMON.COPY de waarde in M(175000) 
ve rg root worden. 

gedwongen responsie be re keni nq 

Er  worden in het programma twee typen gedwongen resposie berekeningen 
onderscheiden. In de eerst plaats is het mogelijk de amplitude en fase ka- 
rakteristiek van elke vrijheidsgraad te bepalen als gevolg van een exitatie 
door een massaonbalans. Daar naast is het mogelijk een zelfde soort bere- 
kening uit te voeren waarbij er een exitatiebron op een willekeurig knoop- 
punt is  aangebracht. Dit is wat in het algemeen met een forced response 
bedoeld wordt. In het eerste gevaf wordt de amplitude van de exitatie be- 
paald door de grootte van de massaonbalans en door het toerental van de 
rotoras. Nadat het label van de betreffende evenwichtsberekeningen opge- 
geven i s  moet de keus met betrekking tot het type berekening gemaakt 
worden. 

SUMMARY OF OBTAINED RESULTS 
PERI 
STAT 

Give label of calculation ( ) ?  

Excitation: external (1) or mass unbalance (2) (i)? 

Als er sprake is van een uitwendige exitatiebron moet de Vrijheidsgraad 
waarop deze exitatie betrekking heeft, opgegeven worden. Dat gaat door het 
opgeven van de betreffende as, het knooppuntnummer en de vrijheidsgraad. 
Verder moet de amplitude van de harmonische exitatie opgegeven worden. 

Give shaftnumber (O)? 
Give node number (O)? 
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Amplitude (N) (.O)? 
Direction: Y (1) or Z (2) (O)? 

Het nummer van de evenwichtsberekening moet ingevoerd worden. Er kan 
namelijk maar voor één evenwichtssituatie tegelijk een gedongen responsie 
uitgerekend worden. De volgende vragen hebben betrekking op het aantal 
frequenties waarvoor de amplitude en de fase berekend moeten worden en 
op de grootte van frequentiedomein. 

Give number of equilibrium point (i)? 
Give number of calculations (20)? 
Equidistant frequencies in interval (y)? 
GIVE FREQUENCIES OF FORCED EXCITATION (HERTZ) 
Give start valiie of range ( . o > ?  
Give last value of range ( . O ) ?  

Indien de frequenties niet equidistant gekozen worden, worden de gewenste 
frequenties één voor één opgevraagd. 
Als de responsie op een massaonbalans berekend moet worden, zijn prak- 
tisch dezelfde invoergegevens nodig. Nu moet echter niet de amplitude in- 
gevoerd worder: maai het produkt van massa en eccentriciteit. Dit probukt 
legt de mate van onbalans in een bepaald knooppunt vast. De amplitude van 
de exitatie kan met behulp van de rotatiefrequentie bepaald worden. 

Give eccentricity*macc (Kgmm) (.O)? 

CA DE 
Als er tijdens het creëren van een berekening een fout gemaakt wordt, kan 
deze berekening weer uit de database verwijderd worden met deze optie. 
E r  verschijnt een li jst met reeds vast gelegde berekeningen op het scherm 
waaruit een keus gedaan worden. De betreffende berekening wordt in dat 
geval niet uitgevoerd. 

******General information about future calculations 
number of equilibrium calculations = 1  
number of stability calculations = o  
number of forced response calculations = O 

O : ready 
1 : equilibrium 
2 : stability 
3 : forced response 
Choose kind of calculation ( O ) ?  
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CA IN 
Hetzelfde lijstje met in de database opgenomen berekeningen wordt ver- 
toond als bij CA DE. Vastgesteld kan worden hoe vaak welk type berekening 
is vast gelegd. 

Het starten van de berekeneningen geschiedt met deze opdracht. De ge- 
bruiker hoeft alleen te antwoorden op de vraag: 

EX 

Trace calculation (n)? 

Als hier bevestigend op geantwoord wordt, zal er tijdens de berekeningen 
een teller meelopen op het scherm, waardoor het aantal iteraties bijge- 
houden kan worden. 

RS 
RS maakt het mogelijk de resultaten van de berekeningen weer te geven in 
tabellen en grafieken. De tabellen kunnen opgeslagen worden in een file. Ze 
kunnen ook bekeken worden op het scherm. De gegevens om een grafiek te 
maken moeten tevens in een file opgeslagen worden. Naderhand kan deze 
file gebruikt worden om de plot te maken. Niet alle uitvoermogelijkheden 
zullen besproken worden omdat deze zeer uitgebreid zijn. Alleen de uitvoer 
die betrekking neefi op iineaire berekeningen zai uitvoerig besproken 
worden. Als dit bekend is zullen de andere mogelijkheden waarschijnlijk 
geen problemen opleveren. RS heeft het volgend submenu 

GM - GLOBALMENU 
I - INFORM 
PL - PLOT 
DE - DELETE 
PR - PRINT 

RS IN 
Dit is de minst belangrijke mogelijkheid binnen dit menu. E r  kan enige infor- 
matie verkregen worden over de gemaakte berekeningen. Als het label van 
de berekening, waarover de informatie is gewenst, is opgegeven kan in 
eerste instantie informatie verkregen worden over de in het model gebruikte 
elementen. 

SUMMARY OF OBTAINED RESULTS 
PERI 
STAT 

Give a directory name ( ) I  
st 
CALCULATION STAT 
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Number of equilibrium calcul.ations made are 10 
Design variable with name FREQUENC is varied 
First value 5 3 0 0 .  Last value 6380. 

Dimension of equilibrium is O 
DISCRETISATION DATA 

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 
Give number of item for information ( O ) ?  

Verder moet opgegeven worden welke informatie is gewenst. Als voor 1 
gekozen wordt bestaat de informatie uit het aantal berekende eigenwaarden 
in elk evenwichtspunt. Indien er tijdens het variëren van de ontwerpvaria- 
bere een hopfbifurcatie optreedt kan dit opgevraagd worden via keuze 2. Dit 
is van belang voor het starten van een periodieke evenwichtsoplossing 3 
geeft een overzicht van de gemaakte gedwongen responsie berekeningen. 

O : NO 
1 : On stability calculations 
2 : On bifurcation data 
3 : On forced response calculation 
Further information (O)? 

RS PR 
Hiermee is het mogelijk resultaten te bekijken. De resultaten kunnen be- 
waard worden in een file. 

Do you want to print the results to a file (n)? 

Indien dit het geval is moet de naam waaronder deze file bewaard wordt, 
opgegeven worden. Er moet weer een keus gedaan worden uit de gemaakte 
bere keningen. 

SUMMARY OF OBTAINED RESULTS 
PERI 
STAT 

Give label of calculation ( ) ?  



- 34 - handl. 

Direct hierna is het weer mogelijk informatie te vragen over het model. 
Waarna gevraagd wordt welke resultaten geprint moeten worden: 

DISCRETISATION DATA 
Dimension of equilibrium is O 

CALCULATION ST 
Number of equilibrium calculations made are 10 
Design variable with name FREQUENC is varied 
First value 5300. Last value 

O : No more data 
1 :  Of calculation process 
2 :  A s  a function of equilibriumpoints 
3 :  In one equilibriumpoint 
Choose kind of d a t a  t h a t  you want ( O ) ?  

6380. 

Als er voor optie 1 gekozen wordt, kan er informatie geprint worden met be- 
trekking tot het aantal stappen, de nauwkeurigheid en dergelijke in het 
iteratie proces. Dit is in het geval van lineaire berekeningen alleen van be- 
lang wat betreft de bepaling van de eigenwaarden. Verder wijst het voor 
zich. 
De tweede mogelijkheid is be!angrljk, hiermee is het o.a. mogelijk de invloed 
van de ontwerpvariabele op de eigenwaarden te bepalen. De gewenste 
evenwichtspunten moeten opgegeven worden (het eerste en laatste even- 
wichtspunt). 

Give first equilibrium point (i)? 
Give last equilibrium point (lo)? 

Voor lineaire sommen zijn alleen keuze twee en vijf uit het hierna volgende 
menu van belang. 

TYPE OF DATA ALONG THE Y-AXIS 
1 : Coordinate information 
2 : Varied design variable 
3 : First period time 
4 : Second period time 
5 : Eigenvalue information 

Als voor weergave van de eigenwaarden gekozen wordt volgt er een 
samenvatting van de berekende eigenwaarden, waarna opgegeven moet 
worden welke er geprint moeten worden. 

Summary of all stability calculations 
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Number of eigenvalues (i)? 
GIVE EIGENVALUE NUMBER.S 
Give eigenvalue number (l)? 

Give eigenvalue number ( Z ) ?  

enz. 
Van de eigenwaarden kunnen de wortels in het complexe vlak, dus zowel de 
reëele als de imaginaire delen weergegeven in de verschillende even- 
wichtspunten. De volgende vraag moet dan bevestigend beantwoord 
worden. 

Do you want to get root loci's (n)? 

Er kan bij de uitvoer ook de waarde van één of meerdere ontwerpgegevens 
geprint worden. Het is verstandig hiervan gebruik te maken zodat later de 
resultaten nog op de juiste waarde geinterpreteerd kunnen worden, omdat 
de waarden van de bij de berekening horende parameters bekend is. Als er 
bevestigend geantwoord wordt moet de parameter en de naam die deze pa- 
rameter representeert gespecificeerd worden. Als voorbeeld is de lengte 
van een balkelement genomen. Bij de uitvoer wordt automatisch de bijbe- 
horende lengte van dit balkelement geprint. 

Do you want to add a design-variable to a plot or a 

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

print(max.10) (n)? 

Give elementnumber (l)? 

1 : Length (mm) 
2 : 0ut.diam. (mm) 
3 : Inn.diam. (mm) 
Give number of item which must be added (l)? 
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Give identification design-variable(max.8 characters) (LENGTE13)? 
lengte 
Do you want to add a design-variable to a plot 

or a print(max.10) (n)? 

Als alleen de imaginaire of de reële delen weergegeven worden, kan dit als 
funktie van de ontwerpvariabele. 

Real(=l) or imaginary part(=2) (l)? 

Do you want stepnumbers along x-axis (n)? 

TYPE OF DATA ALONG THE X-AXIS 
1 : Coordinate information 
2 : Varied desigri variable 
3 : First period time 
4 : Second period time 
5 : Eigenvalue information 
Choose data along axis (l)? 

De derde manier om resultaten te bekijken is door de resultaten in een 
euerrwichtspun! op ?e vragen. Dan zijn er de volgende mogelijkheden. 

1 : Equilibrium data vs. equilibrium data 
2 : Equilibrium data vs. time 
3 : Eigenvalues and eigenformc 
4 : Eigenform data vs .  time 
5 : Forced response data 
Choose betweem alternatives (l)? 

Hiervan zijn alleen de derde en de vijfde keuze van belang voor de doorsnee 
gebruiker. Ais de eigenwaarden gevraagd worden moet achtereenvolgens 
het aantal evenwichtspunten, de nummers van de evenwichtspunten en de 
nummers van de gewenste eigen waarden opgegeven worden. Indien de 
resultaten van een gedwongen responsie berekening gewenst zijn, moet het 
nu mm er van de bet re ff ende evenwicht s be re ke ni ng opgegeven worden . 
Hierna wordt herhaald voor welke frequenties de responsie is berekend. 

Give number of equilibrium point (l)? 

SUMMARY of forced response calulation for point nr. 1 
Forced timenr. Number of calc. First freq. Last freq. 

1 20 . o  100. 
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Opgegeven moet worden of de amplitude of de fase van geprint moet 
worden. 

Amplitude diagram (=i) or phase diagram (=2) (l)? 

De volgende vragen slaan op de punten die weergegeven moeten worden. 
Als het hele berekende domein geprint moet worden kunnen de default 
waarden genomen worden. 

Give start value of range (i)? 
Give last value of range ( Z O ) ?  

Number of lines you want to draw (l)? 

Be vraag naar het aantal lijnen slaat op het aantal vrijheidsgraden waarvan 
de amplitude of de fase geprint moet worden. Vervolgens moet aangegeven 
worden van welke vrijheidsgraden het berekeningsresultaat gewenst is. Dit 
gebeurd door het opgeven van de as het knooppunt en de vrijheidsgraad van 
dit knooppunt. 

Give shaftnumber ( I ) ?  

Give node number (l)? 

Direction: Y ( 1 )  or Z 

RS PL 
Naast de numerieke weergave is ook grafische presentatie van de resultaten 
mogelijk. Dit gaat op dezelfde wijze als het printen. Het enige verschil is dat 
er nu een plotfile gemaakt wordt, die gebruikt kan worden om met behulp van 
een grafisch pakket (b.v. DISSPLA) de grafieken te produceren. Er is een 
disspla-routine geschreven die dit mogelijk maakt. De naam van deze rou- 
tine PRLPLOT.FORTRAN. De mogelijkheden die geboden worden zijn het- 
zelfde als bij de print opdracht, er  wordt daarom verwezen naar de 
beschrijving hiervoor. 

Als er berekeningen gedaan zijn die niet interessant blijken te zijn of als de 
resultaten vastgelegd zijn in een print of plotfile, kan het nuttig zijn deze re- 
sultaten uit de database te verwijderen. Hiermee kan voorkomen worden dat 
er tijdens volgende berekeningen gebrek aan geheugenruimte ontstaat. Het 
is mogelijk alle berekeningen die vallen onder een bepaald label te verwij- 
deren, maar ook onderdelen daarvan. 

RS DE 
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SUMMARY OF OBTAINED RESULTS 
PERI 
STAT 

Give label of calculation ( ) ?  

O : Nothing 
1 : Entire directory 
2 : An equilibrium 
3 : Eigenforms and eigenvalues 
4 : Forced response results 
What do you want to delete (O)? 

Als er gekozen wordt voor 1 worden alle resultaten die horen bij het gekozen 
label weg gegooid. Als de keuze op een onderdeel valt moet dit nader ge- 
specificeerd worden. Ais er resuitaten van een evenwicntsberekening of van 
een gedwongen responsie verwijderd moeten worden, Roeven alleen de be- 
treffende evenwichtspunten opgegeven te worden. 

Give first equilibrium point (l)? 

Give last equilibrium point (l)? 

Als er eigenwaarden en eigenvectoren weggegooid moeten worden, moeten 
deze tevens gespecificeerd worden : 

O : Nothing 
1 : All values 
2 : Range of values 
3 : Some particular values 
What do you want to delete (O)? 




