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SAMENVATTING.

In dit rapport wordt het steady state gedrag onderzocht van een opgelegde

balk, die in het midden ondersteund wordt door een lineaire demper, een

lineaire en een niet-lineaire veer, en daar tevens harmonisch wordt belast . De

lineaire veer werkt slechts onder drukbelasting . De niet-lineaire veer is van

het Duffing type. Het verplaatsingsveld van de balk wordt benaderd door een

lineaire combinatie van verschillende laagfrequente free-interface eigenmodes

en een residuele flexibiliteit mode . Na tijdsdiscretisatie, kan met een

Newton-Raphson proces een fundamenteel harmonische periodieke oplossing met

periodeti jd T worden berekend. Met een boogcontinueringsmethode wordt voor

variërende excitatiefrequentie een tak van oplossingen gevolgd . Na onderzoek

van de Floquet multipliers, blijkt de berekende tak met de harmonische

periodieke oplossingen fold, flip en Neimark bifurcaties te bevatten . Vanuit

de flip bifurcatiepunten werd een tak met subharmonische periodieke

oplossingen met periodetijd 2T gevolgd . Verder werden een aantal op zichzelf

staande takken van subharmonische periodieke oplossingen berekend, met

periodetijden 3T en 7T. In twee frequentie-intervallen werden geen stabiele

periodieke oplossingen gevonden . Via numerieke integratie werden in deze

intervallen quasi-periodieke en chaotische oplossingen berekend . De chaotische

oplossingen ontstaan via een intermittency transition en een

quasi-periodieke- chaotische transition .
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HOOFDSTUK 1 : INLEIDING .

In de huidige techniek worden hoge eisen aan een ontwerp gesteld, op het

gebied van functionaliteit, gewicht, veiligheid, enzovoorts . Om daadwerkelijk

aan deze hoge eisen te kunnen voldoen dient een ontwerp, voordat het in

productie genomen wordt, volledig te worden geanalyseerd. Om de beweging van

een ontwerp of mechanisch systeem te beschrijven, moet een dynamische analyse

worden uitgevoerd. Deze dynamische analyse kan zowel theoretisch als

experimenteel van aard zijn . Bijj een theoretische analyse, moet vooral gedacht

worden aan een numerieke analyse met de Eindige Elementen Methode . Voor

systemen met veel elementen en dus veel vrijheidsgraden kunnen de CPU-tijden

behoorlijk oplopen. Voor lineaire systemen wordt door ontkoppelen van de

bewegingsvergelijkingen veel CPU-tijd bespaard. Voor niet-lineaire systemen

kunnen de bewegingsvergelijkingen in het algemeen niet ontkoppeld worden. De

noodzaak om CPU-tijd te besparen is echter nog groter dan bijj lineaire

systemen, omdat het superpositie theorema niet geldig is . In dit rapport wordt

het dynamisch gedrag van een mechanisch systeem met lokale niet-lineariteiten

belicht. Het dynamisch gedrag is gedefinieerd als de responsie van het systeem

ten gevolge van een externe belasting, die afhankelijk is van de tijd . Er

wordt vooral gekeken naar het dynamisch gedrag op de langere termijn, wanneer

inschakelverschi jnselen zijn uitgedempt. Het doel van dit onderzoek is het

verifiëren van de verschillende typen van dynamisch gedrag van een fysisch

realistisch systeem met lokale niet-lineariteiten, waarbij j gebruik wordt

gemaakt van een reductie van het aantal vrijheidsgraden . In hoofdstuk 2 wordt

het systeem gedefinieerd, de modelvorming beschreven en worden de

bewegingsvergelijkingen opgesteld . In hoofdstuk 3 worden de dynamische

fenomenen die in het systeem kunnen voorkomen besproken . Het numerieke model

en de numerieke oplosprocedure wordt in hoofdstuk 4 behandeld . In hoofdstuk 5

wordt voor een sterk niet-lineair systeem analytisch een oplossing berekend .

Hoofdstuk 6 geeft de resultaten van de numerieke berekeningen weer . In

hoofdstuk 7 worden de konklusies besproken en worden enige suggesties ten

aanzien van de voortgang van het onderzoek gedaan .
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HOOFDSTUK 2 : SYSTEEMDEFINITIE .

2.1 Inleiding .

In dit hoofdstuk wordt het systeem, dat tijdens dit project is onderzocht,

gedefinieerd en worden de bewegingsvergelijkingen opgesteld. In paragraaf 2 .2

wordt het systeem beschreven, dat is samengesteld uit een opgelegde balk en

een niet-lineaire ondersteuning. In paragraaf 2.3 worden de eigenwaarden en de

eigenmodes van het ongedempte vrij trillende lineaire systeem zonder

ondersteuning afgeleid. In de daarop volgende paragrafen wordt het lineaire

systeem gereduceerd en gekoppeld met de niet-lineaire ondersteuning . In

paragraaf 2.4 wordt met behulp van het principe van virtuele arbeid en

d' Alembert de bewegingsvergelijking van het systeem opgesteld, indien het

verplaatsingsveld van de balk met de laagste free-interface eigenmode van de

balk wordt benaderd. In paragraaf 2.5 worden de bewegingsvergelijkingen van

het systeem met twee vrijheidsgraden opgesteld, waarbij het verplaatsingsveld

wordt benaderd door een lineaire kombinatie van de laagste free-interface

eigenmode en een residuele flexibiliteit mode . Tevens worden de modellen met

drie en vijf vrijheidsgraden geïntroduceerd .

2.2 Systeembeschrijving .

Het systeem is een opgelegde balk met in het midden een niet-lineaire

ondersteuning. De niet-lineaire ondersteuning wordt gevormd door een

Duffingveer en een lineaire drukveer . Deze laatste veer werkt slechts in één

richting, namelijk voor u(l,t) 2 : 0. De Duffingveer werkt in beide richtingen .

In figuur 2.1 is het systeem, zoals het hierboven beschreven is, weergegeven .

De afmetingen en de materiaalparameters van het systeem, zijn zodanig gekozen,

dat fysisch realistische resultaten worden verkregen . De balk is massief en

heeft een rechthoekige doorsnede met een breedte van 0 .02 meter, een hoogte

van 0.01 meter en een lengte 1 van 1 meter . Uit de afmetingen van de balk is

de oppervlakte A en het kwadratisch oppervlaktemoment I z
te berekenen .

A =2.0104 m2

1 = 1 .6667 10-9 m4
z

2



L x

Figuur 2.1 : Opgelegde lineaire balk met niet-lineaire ondersteuning .

Voor een stalen balk liggen materiaalparameters zoals de dichtheid p en de

elasticiteitsmodulus E vast .

p = 7.85 103 kg/m3

E = 2.10 1011 N/m2

Daar het systeem symmetrisch wordt belast en kinematisch symmetrisch is ten

opzichte van het midden van de balk, kan voor de beschrijving worden volstaan

met de in figuur 2 .2 geschetste situatie .

L.
Figuur 2.2 : Harmonisch geëxciteerde balk met niet-lineaire ondersteuning .
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s
Het einde van de balk wordt geëxciteerd met een harmonische belasting F met

amplitude F:

.
F = F cos(27Eft)

F = 73 .08 N

(2.01)

De dempingsconstante b van de ondersteunende demper, de veerstijfheid k2 van

de lineaire drukveer en de kubische stijfheid k3 van de Duffingveer hebben de

volgende waarden .

b = 2.89194 kg/s

k = 6392.4 N/m
2

k = 158504 N/m3
3

2.3 Bewegingsvergelijkingen van het continue lineaire systeem .

In deze paragraaf worden de eigenwaarden, de eigenmodes en de steady state

responsie van het ongedempte lineaire systeem zonder ondersteuning afgeleid .

Appendix A geeft een gedetailleerde uitwerking van de afleidingen . De partiële

differentiaalvergelijking, die de beweging van de vrij trillende balk zonder de

niet-lineaire ondersteuning beschrijft, luidt [van Campen en de Kraker 1985] :

2 4PA au+EI a u =0
at2 ax 4

De transversale verplaatsing u(x,t) is afhankelijk van twee variabelen,

de plaatscoërdinaat x en de tijd t . Door scheiding van variabelen is de

functie u(x,t) in twee delen te splitsen, waarbij een deel alleen van de

plaatscoiirdinaat x en het andere deel van de tijd t afhankelijk is .

u = u(x,t) = E ak(t) yk(x)0
k=1

(2.02)

(2.03)

Met behulp van de randvoorwaarden, die direkt uit figuur 2.2 volgen, is

bovenstaande vergelijking oplosbaar. Voor de eigenhoekfrequenties wk geldt de

volgende relatie :

4



w = (2k-1) 2 ~2 pÁ (k=1,2, . . . . ) (2.04)
k 41 2

Free-interface eigenmodes zijn modes van het ongedempte systeem, die door

het oplossen van een eigenwaardenprobleem kunnen worden berekend . Na normeren

met de massa volgt voor de bijbehorende free-interface eigenmodes :

yk = i/ A1 sin (2k21)~rx (k=1,2, . . . .) (2.05)
p Al

van deze relatie in vergelijking (2.02) geeft de responsie van het

vrij trillende ongedempte lineaire systeem zonder ondersteuning :

u(x,t) = E ak(t) v PÁ1 sin
(2k21)~cx

k=1

(2.06)

De responsie van het ongedempte lineaire systeem ten gevolge van de

harmonische belasting F*, gedefinieerd in vergelijking (2 .01), kan uitgaande

van vergelijking (2 .06) worden berekend . Met vergelijking (2 .06) kan namelijk

de virtuele arbeid van de traagheidskracht en van de uitwendige kracht en de

potentiële energie van het systeem worden berekend . Door gebruik te maken van

het principe van virtuele arbeid en d'Alembert, kunnen onderstaande

bewegingsvergelijkingen worden opgesteld .

3,k + wkak = (-1)k-1 d P~l F cos(2icft) (k=1,2, . . . . ) (2.07)

In vergelijking (2.07) betekent (' ) differentiëren naar de tijd t. De

responsie van het geëxciteerde ongedempte lineaire systeem volgt na oplossen

van deze differentiaalvergelijkingen, waarbij rekening wordt gehouden met de

beginvoorwaarden.

a(t) = F(-1)k_1 V/ `" Ccos(2TCft) - cos(w t)~ (k=1,2, . . . .) (2.08)
k (wk-(27if )2) PA1 k

De term cos(2nft) geeft de steady state responsie van het systeem weer,

terwijl de term cos(wkt) betrekking heeft op de inschakelverschijnselen .

Invullen van deze relatie (2.08) in vergelijking (2.06) levert de totale

responsie van het geëxciteerde ongedempte lineaire systeem .

5



u(x,t) _
~ 00 2F (-1)k-1 Ccos(2nft) - cos(w t)lsin (2k-1)nx (2.09)
k=1 pAl (wk-(2nf)2) k

t)1 sin

Door een statische belasting op het uiteinde van de balk te laten aangrijpen,

wordt het statische verplaatsingsveld u(x) bepaald . Na uitdempen van de

inschakelverschi jnselen en invullen van relatie (2 .04) voor wk, geldt voor het

statische verplaatsingsveld u(x) de volgende relatie :

UW _ ~I3 L 2I 1/ - 6) l l3 I

In paragraaf 2.5 wordt het statische verplaatsingsveld gebruikt voor het

opstellen van de residuele flexibiliteit mode .

2.4 Bewegingsvergelijking van het niet-lineaire systeem met één

vrijheidsgraad .

(2.10)

De balk in het systeem gedraagt zich lineair, terwijl de veren voor

niet-lineaire effecten zorgen. Het systeem kan dus beschouwd worden als een

lineair systeem met lokale niet-lineariteiten . Voor dit soort systemen kan

door het reduceren van het aantal vrijheidsgraden van het lineaire systeem,

bij het berekenen van de steady state oplossingen veel rekentijd worden

bespaard. Tot een bepaalde afbreekfrequentie blijft de nauwkeurigheid

behouden. In deze paragraaf wordt voor één vrijheidsgraad de

bewegingsvergelijking van het niet-lineaire systeem, zoals dat in figuur 2 .2

is weergegeven, opgesteld . In eerste instantie wordt alleen de laagste

free-interface eigenmode van de balk in beschouwing genomen, ter benadering

van het verplaatsingsveld van de balk. Voor een gedetaileerde afleiding van de

bewegingsvergelijking wordt verwezen naar appendix B . Er wordt nu met de

demper en de niet-lineaire veren rekening gehouden . De werkwijze die gevolgd

wordt, is identiek aan de werkwijze die in paragraaf 2.2 is gevolgd, alleen

zal de variatie van de potentiële energie, en de virtuele arbeid van de

uitwendige belasting, veranderen . Uit vergelijking (2.05) volgt met k=1 voor

de responsie :

u(x,t) = al(t) v PA1 sin 21 (2.11)

6



De virtuele arbeid van de traagheidskrachten en van de uitwendige belastingen,

zoals bijvoorbeeld de excitatiekracht en de dempingskrachten, kunnen wederom

berekend worden uitgaande van relatie (2 .11) . Na bepalen van de potentiële

energie, kan met het principe van virtuele arbeid en d'Alembert de

bewegingsvergelijking bepaald worden. Na vereenvoudigen, door de transformatie

al = p21 a en vermenigvuldigen met p21 volgt :

4

p21~+b á+ u E3 a+s(a) k 2 a+k3a3=Fcos(2nft) (2.12)
321

met s(a) =
1 a it 0

0 a < 0

Met de introductie van onderstaande dimensieloze grootheden

bewegingsvergelijking dimensieloos worden gemaakt .

4
t=4 pAl i

~rt4EI

f _ 1 / ir 2EI 0

8 pA14

3213Fa= w
Tt4EI

kan de

(2.13)

(2.14)

(2.15)

Na delen door de kracht F levert dit een dimensieloze vergelijking op, met als

karakteristieke dimensieloze coëfficiënten de demping D, de stijfheid a en de

kubische stijfheid µ . (' ) betekent differentiëren naar de dimensieloze tijd i .

w" +2Dw' +w+s(w) aw+µw3=cos5h

12D = 4b
n4pAEI

,

a= 3213 k
u 4 EI 2

p _ ( 3213 ]3 F2k
L x4EI 3

(2.16)

(2.17)

(2.18)

(2.19)

7



2.5 Bewegingsvergelijkingen van het niet-lineaire systeem met twee

vrijheidsgraden .

Bij j het model met twee vrijheidsgraden wordt het verplaatsingsveld van de balk

benaderd door een lineaire combinatie van de eerste free-interface eigenmode

en een zogenaamde residuele flexibiliteit mode . Deze residuele flexibiliteit

mode is een statische correctiemode, die ook veel wordt toegepast in component

mode synthese methoden [Fey 1987] . In het geval van een quasi-statische

belasting representeert de residuele flexibiliteit mode dat deel van de

quasi-statische responsie, dat beschreven wordt door de weggelaten hogere

eigenmodes. Indien voor al die vrijheidsgraden van het lineaire systeem, die

door een externe kracht of een lokale niet-lineariteit belast worden, een

residuele flexibiliteit mode wordt gedefinieerd, levert het gereduceerde model

exact dezelfde quasi-statische responsie als het originele ongereduceerde

model. De residuele flexibiliteit mode is per definitie genormeerd met de
«

massamatrix. Daar de belasting F en de belasting ten gevolge van de

niet-lineariteit beide op dezelfde vrijheidsgraad aangrijpen, is er slechts

één residuele flexibiliteit mode . Voor het systeemmodel met twee

vrijheidsgraden worden alle eigenmodes, met uitzondering van de eerste

weggelaten. In appendix C wordt uitgaande van formule (2 .10) de residuele

flexibiliteit mode ~D c(x) van het systeem bepaald .

ObG(x) = El [2(1~ - 6(l)3-
32 sin !!x]

Het verplaatsingsveld van de balk wordt beschreven door een lineaire

combinatie van de eerste eigenmode (2 .11) en de residuele flexibiliteit mode

(2.20) .

(2.20)

~ -2 • irx 13ï1 (xl _ l(-)3_ 32 ~cx
u(x,t) = ai(t) V pAl sin 1+ a2(t)

EI C ' 1' 6I 1 I 4 sin 211 (2.21)

Met deze uitdrukking voor u(x,t) kunnen met het principe van virtuele arbeid

en d'Alembert de bewegingsvergelijkingen worden opgesteld. Het is echter niet

mogelijk om de niet-lineariteit direct te verdisconteren, omdat de

bewegingsvergelijkingen de vrijheidsgraden ai(t) en a2(t) bevatten en de

niet-lineariteit betrekking heeft op de zakking u(x,t) van de balk op de

plaats x=1. Om de niet-lineariteiten te kunnen verdisconteren, wordt

8



vrijheidsgraad a2(t) getransformeerd naar de oorspronkelijke vrijheidsgraad

u1(t)=u(l,t) .

~ 3
u(l,t) _ ~/ PA1 al(t) + EI r 3 34 a2(t)

L n
(2.22)

Na deze transformatie kan de niet-lineariteit in rekening worden gebracht en

ontstaan onderstaande bewegingsvergelijkingen .

{1 + 221, ~.1 + pÁb á1 + I1 + 42 J wi al =
c c 1 l n c
2 2

2c1 pA1 2b pAl 2EI pAl
2 2 b1 + pA l 2 u1 + A l 4 c 2 ulc
2 p 2

pAl
e

iil + b ul + 3I ul =c 1 c
2 2

2c1
pA1 2b pAl

c2 2~i + pA 1 2 ai +
2

(2.23)

pAl
4~ p2I al + F cos(2~cft) - k3 ui - s(ul) k2 ul (2 .24)

2

De constanten c1 en c2 hebben de waarden, zoals die in appendix C is

weergegeven. Naast de modellen met één en twee vrijheidsgraden, wordt het

systeem benaderd door modellen met drie en vijf vrijheidsgraden. De

verplaatsingsvelden van het model met drie en vijf vrijheidsgraden zijn

samengesteld uit een lineaire combinatie van respectievelijk de eerste twee en

vier free-interface eigenmodes en één residuele flexibiliteit mode . De

residuele flexibiliteit modes van de modellen met twee, drie en vijf

vrijheidsgraden zijn uiteraard allen verschillend.
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HOOFDSTUK 3 : NIET-LINEAIRE DYNAMISCHE FENOMENEN .

3.1 Inleiding.

Het systeem, zoals beschreven in hoofdstuk 2, is een niet-lineair dissipatief

periodiek geëxciteerd systeem . De periodieke excitatie leidt tot steady

state gedrag. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de fenomenen,

die bij j periodiek geëxciteerde niet-lineaire systemen kunnen voorkomen . In

paragraaf 3 .2 worden de drie typen van steady state gedrag, de lokale

stabiliteit en de resonantie fenomenen van een steady state behandeld. Er

worden drie mogelijke presentatie technieken, waarmee het dynamisch gedrag

van het systeem kan worden weergegeven, besproken . In paragraaf 3.3 worden de

bifurcaties tussen de typen van steady state gedrag besproken .

Achtereenvolgens komen de cyclic fold, de flip en de Neimark bifurcatie aan de

orde .

3.2 Het steady state gedrag van een niet-lineair systeem .

De in deze paragraaf behandelde systemen vallen in de kategorie van de

dissipatieve, periodiek geëxciteerde systemen. De responsie van zo'n systeem

bestaat uit een inschakelverschi jnsel, wat langzaam uitdempt door het

dissipatieve karakter van het systeem en een stationaire toestand, die na het

uitdempen van het inschakelverschi jnsel bereikt wordt . Deze stationaire

toestand wordt vaak met de term steady state aangeduid.

Periodiek, quasi-periodiek en chaotisch steady state gedrag .

De steady state van een dissipatief lineair systeem is periodiek met dezelfde

periode als die van de excitatie, en onafhankelijk van de beginvoorwaarden .

Voor een niet-lineair systeem leiden verschillende beginvoorwaarden in het

algemeen tot verschillende oplossingen . De toestandsruimte op het

begintijdstip van de beweging is verdeeld in verschillende domains of

attraction. Alle trajectories met beginvoorwaarden die in het domain of

attraction van een steady state oplossing liggen, leiden naar deze steady

state oplossing. De beginvoorwaarden van een niet-lineair systeem bepalen dus

naar welke attractor de trajectorie convergeert . Niet-lineaire systemen kunnen
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drie typen van steady state gedrag vertonen, periodiek, quasi-periodiek en

chaotisch gedrag. Voor periodiek gedrag geldt, dat het systeem na een bepaalde

periode in dezelfde toestand terugkeert . Deze periode is een veelvoud van de

excitatieperiode. De definitie voor periodiek gedrag, zoals die hier gegeven

is, geeft problemen omdat de periode zeer groot kan zijn . Door de periode te

koppelen aan de gebruiksduur of levensduur van het systeem is de definitie

echter goed bruikbaar. Bij quasi-periodiek gedrag is de responsie een funktie

van twee of meer periodieke signalen, waarbij de verhoudingen van hun

jfrequenties irrationeel zijn. Een oplossing wordt chaotisch genoemd als hij

niet periodiek of quasi-periodiek is .

Lokale stabiliteit .

De steady state kan stabiel, marginaal stabiel of instabiel zijn. Een stabiele

steady state wordt een attractor en een instabiele een repellor genoemd . Met

Floquet multipliers, dit zijn de eigenwaarden van de zogenaamde monodrome

matrix [Seydel 1988], kan de lokale stabiliteit van een oplossing berekend

worden. Een steady state is stabiel, als een kleine verstoring van de steady

state, de steady state met exponentiële snelheid benadert . De absolute waarde

van de Floquet multipliers is dan kleiner dan 1 . Indien een kleine verstoring

niet toe of afneemt, wordt de steady state marginaal stabiel genoemd en is er

één Floquet multiplier met een absolute waarde gelijk aan 1 en is er geen met

een absolute waarde groter dan 1. Een steady state is instabiel, als een

kleine verstoring van de steady state zich met exponentiële snelheid van

de steady state verwijdert, er is nu één Floquet multiplier met een absolute

waarde groter dan 1 .

Resonanties van een niet-lineair systeem .

De amplitude-frequentie karakteristiek van een niet-lineair systeem kan naast

harmonische tevens superharmonische en subharmonische resonantiepieken

bevatten. De superharmonische resonantiepieken worden ook wel onregelmatige

resonanties genoemd en bevinden zich bijj een zwak niet-lineair Duff ing systeem

ongeveer op 1/n van de eigenfrequentie van de resonantiepiek . De

subharmonische resonanties of regelmatige resonanties bevinden zich op

ongeveer n maal de eigenfrequenties van de resonantiepiek . In beide gevallen

is n een integer groter of gelijk aan 2. De subharmonische resonanties zijn

periodieke oplossingen met een periode, die n maal groter is dan de periode

11



van de excitatie frequentie en worden subharmonische oplossingen van de orde

1/n genoemd .

Toestandsruimte, fasevlak en Poincaré sectie .

De toestand van een systeem wordt in de toestandsruimte vastgelegd, en is

volledig bepaald door de positie, de snelheid en de fasehoek van de externe

excitatie, die een funktie van de tijd is. De toestandsruimte is gevuld met

niet snijdende trajectories. Voor 1 vrijheidsgraad is de toestandsruimte

drie-dimensionaal. Omdat drie-dimensionale figuren moeilijk met elkaar zijn te

vergelijken, wordt vaak voor de twee-dimensionale presentatie van het

fasevlak gekozen. De projectie van de toestandsruimte op het vlak, dat wordt

opgespannen door de positie en de snelheid van het systeem, wordt het fasevlak

genoemd. De trajectories, die elkaar in de toestandsruimte niet snijden,

zullen elkaar in het fasevlak in het algemeen wel snijden. Door de vele

snijdende lijnen, kan ook deze presentatie onduidelijk zijn. Een derde

presentatie mogelijkheid is de doorsnijding van de toestandsruimte om de T

seconden, waarbij j T de periodeti jd van de externe excitatie van het systeem

is. De twee-dimensionale figuur met op de assen de positie en de snelheid, die

zo verkregen wordt, wordt een Poincaré sectie genoemd . Een Poincaré sectie is

afhankelijk van de fasehoek van de externe excitatie . Omdat bestudering van

zowel de toestandsruimte, als het fasevlak vrij complex is, zal voor de

detectie van periodiek, quasi-periodiek en chaotisch gedrag de Poincaré sectie

gebruikt worden. Een periodieke oplossing met periodeti jd nT wordt

gekarakteriseerd door een gesloten kromme in het fasevlak en n punten in een

Poincaré sectie . Quasi-periodieke oplossingen vormen een gesloten kromme in

een Poincaré sectie, terwijl chaotische oplossingen te herkennen zijn aan een

wolk van punten, die eventueel een bepaalde structuur kan hebben . Om het type

van steady state gedrag te herkennen, zal in hoofdstuk 6 veel gebruik gemaakt

worden van deze Poincaré secties . Ook Lyapunov exponenten [Fey 19921 worden

gebruikt om het type van steady state te herkennen. Als alle Lyapunov

exponenten een negatieve waarden hebben, dan heeft men een periodieke

oplossing, is een Lyapunov exponent nul of positief, dan heeft men

respectievelijk te maken met een quasi-periodieke of chaotische oplossing .
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3 .3 Bifurcaties van een periodieke oplossing .

Kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in het dynamisch gedrag van een

systeem ten gevolge van kleine verstoringen van de systeemparameters of

ontwerpvariabelen, waarbij j de stabiliteit via een marginale stabiele toestand

verandert, worden bifurcaties genoemd . Er wordt onderscheid gemaakt tussen

lokale en globale bifurcaties . Het voert te ver om hier alle mogelijke

bifurcaties te behandelen, daarom worden alleen de voor dit onderzoek

belangrijke bifurcaties zoals de cyclic fold, de flip en de Neimark bifurcatie

genoemd. Deze drie bifurcaties zijn allen lokaal . In de figuren 3.1 tot en met

3.3 [Fey 19921, is weergegeven hoe de drie bifurcaties, in de toestandsruimte,

ontstaan. Links is de situatie voor het bifurcatiepunt geschetst en rechts de

situatie na het bifurcatiepunt . In het midden is de marginaal stabiele

toestand weergegeven. Het vlak dat de oplossingen doorsnijdt is een zogenaamde

poincaré sectie . De transient trajectorie is gestippeld .

De cyclic fold bifurcatie .

Juist voor het bifurcatiepunt bestaan twee periodieke oplossingen . Één

oplossing is stabiel en één oplossing is instabiel . Wordt de systeemparameter

gevarieerd, dan naderen deze oplossingen en raken elkaar bij het

bifurcatiepunt . Na het bifurcatiepunt bestaat er lokaal geen periodieke

oplossing meer. In het algemeen springt de trajectorie dan naar een steady

state attractor, die totaal anders is dan de periodieke oplossing voor de

bifurcatie . Door deze sprong naar een andere oplossing heeft de bifurcatie een

discontinu karakter . Figuur 3.1 toont het ontstaan van de cyclic fold

bifurcatie .

Figuur 3.1 : Een cyclic fold bifurcatie .
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De dik getrokken lijn geeft de stabiele steady state aan en de dun getrokken

lijn de instabiele . Voor de cyclic fold bifurcatie passeert één Floquet

multiplier de eenheidscirkel in het complexe vlak, langs de positieve reële as

en wordt zijn absolute waarde groter dan 1 .

De flip bifurcatie .

Bij de flip bifurcatie ontstaan nieuwe periodieke oplossingen met een periode,

die twee maal de periode van de originele oplossing heeft . Figuur 3.2 geeft

het ontstaan van een periode verdubbeling weer .

Figuur 3.2 : Een flip bifurcatie .

De dik getrokken lijn geeft de stabiele steady state aan en de dun getrokken

lijn de instabiele. Gaande van de linkerzijde van het bifurcatiepunt naar de

rechterzijde, neemt de stabiliteit van de periodieke oplossing af, totdat de

oplossingen met de dubbele periode zijn ontstaan . Aan de rechterzijde van het

bifurcatiepunt is de originele oplossing instabiel geworden en is een stabiele

subharmonische oplossing van de orde 1/2 ontstaan . Bij de flip bifurcatie

passeert één Floquet multiplier de eenheidscirkel, langs de negatieve reële

as, de absolute waarde wordt groter dan 1 en de oplossing wordt instabiel . De

flip bifurcatie kan superkritisch of subkritisch zijn . De superkritische flip

bifurcatie is continu, aan beide zijden van het bifurcatiepunt bestaan

stabiele oplossingen. De subkritische flip bifurcatie heeft slechts aan één

kant van het bifurcatiepunt een stabiele oplossing en is dus discontinu .

De Neimark bifurcatie .

Bijj een Neimark bifurcatie verandert de stabiliteit van de periodieke
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oplossing en ontstaat na het bifurcatiepunt een quasi-periodieke beweging, die

een torus vult. Figuur 3.3 toont het ontstaan van een torus via een Neimark

bifurcatie .

Figuur 3.3 : Een Neimark bifurcatie .

Bijj het bifurcatiepunt draait een oplossing spiraalsgewijs om de marginale

stabiele oplossing met een onbekende frequentie. De oplossing beweegt zich

over het oppervlak van de torus en beslaat zodoende het hele oppervlak . De

marginaal stabiele oplossing vormt het centrum van de torus . Bijj de Neimark

bifurcatie passeren twee toegevoegd complexe Floquet multipliers de

eenheidscirkel. Ook bijj deze bifurcatie wordt onderscheid gemaakt tussen een

super- en subkritische vorm, die respectievelijk continu en discontinu zijn .
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HOOFDSTUK 4 : NUMERIEKE ASPECTEN.

4.1 Inleiding.

Voor niet-lineaire systemen kan slechts in enkele gevallen analytisch een

oplossing worden bepaald . Voor complexe niet-lineaire systemen met veel

vrijheidsgraden, is het vrijwel onmogelijk analytisch de oplossingen te

berekenen. Om het dynamisch gedrag van deze niet-lineaire systemen te bepalen,

wordt veel gebruik gemaakt van numerieke benaderingen. In hoofdstuk 2 zijn

vier modellen geintroduceerd, die het niet-lineaire balksysteem beschrijven .

Met deze modellen wordt het dynamisch gedrag van het niet-lineaire systeem

berekend. In paragraaf 4 .2 wordt de grote lijn van het programma pakket

waarmee deze berekeningen zijn uitgevoerd besproken. In paragraaf 4.3 worden

de numerieke modellen besproken en in paragraaf 4 .4 wordt kort ingegaan op de

numerieke oplosprocessen .

4.2 Het programma pakket CMSNC .

Bijj de numerieke berekeningen is gebruik gemaakt van het programma pakket

CMSNC, dat voorzien is van een menubesturing. Het pakket bestaat grofweg uit

twee delen. In het eerste deel worden de free-interface eigenmodes en de

residuele flexibiliteit modes, ter reductie van de modellen van lineaire

deelsystemen, berekend. Hiertoe is een computerprogramma geschreven, dat

gebruik maakt van het eindige elementen pakket ASKA. De ASKA-invoerfile met de

gegevens van de balk is in appendix D weergegeven. Na berekening van de

eigenfrequenties en de bijbehorende free-interface eigenmodes en de residuele

flexibiliteit mode van de balk, worden de gereduceerde massa-, stijfheid- en

transformatiematrix opgesteld. De externe belastingen en de lokale

niet-lineariteiten worden met subroutines aan het lineaire deel gekoppeld . In

het tweede deel van het programma pakket CMSNC kunnen diverse numerieke

analyses worden uitgevoerd. De gereduceerde niet-lineaire dynamische modellen

worden gebruikt bijj deze numerieke analyses .

De belangrijkste numerieke analyses zijn :

- Numerieke integratie, met de mogelijkheid tot

berekenen van de Lyapunov exponenten .

- Berekenen van frequentie-respons-functies voor
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lineaire systemen .

- Bepalen van periodieke oplossingen via

tijdsdiscretisatie, na discretiseren wordt het

verkregen stelsel met een Newton-Raphson proces

iteratief berekend .

- Boogcontinuering, met een predictor-corrector

mechanisme wordt de periodieke oplossing gevolgd

voor variërende ontwerpvariabele .

- Bifurcatie analyse, bij een flip bifurcatie kan

vanuit de oorspronkelijke tak een oplossing op

de andere tak berekend worden .

- Stabiliteit analyse, door berekening van Floquet

multipliers, worden bifurcatiepunten en typen

herkend en worden stabiele en instabiele takken

berekend .

Via de menubesturing van het programma pakket worden allerlei opties over de

aard van de berekening gekozen . Het voert echter te ver om hier alle invoer

mogelijkheden te bespreken .

4.3 Numerieke modellen .

In hoofdstuk 2 zijn voor de modellen met één en twee vrijheidsgraden de eerste

free-interface eigenmode en de residuele flexibiliteit mode afgeleid,

uitgaande van plaatscontinue systemen . De plaatscontinue systemen hebben

oneindig veel vrijheidsgraden. Komplexe plaatscontinue systemen worden in de

eindige elementen methode benaderd door plaatsdiscrete modellen . Door

plaatsdiscretisatie wordt het plaatscontinue systeem vervangen door een model

met een eindig aantal vrijheidsgraden . Voor de numerieke berekeningen worden

de plaatsdiscrete modellen gebruikt . Voor het eerste model wordt slechts de

eerste free-interface eigenmode van het systeem beschouwd. Het systeem is dan

te beschouwen als een discreet systeem met één vrijheidsgraad, zoals dat in

figuur 4.1 geïllustreerd wordt . Voor dit eenvoudige geval, volgt de frequentie

van de free-interface eigenmode direct uit de massa en de lineaire stijfheid

van de balk en is het onnodig om deze met de ASKA reductie module te

berekenen. Na koppelen van de excitatiekracht en de lokale niet-lineariteiten,

wordt met deze gegevens de periodieke oplossing van het systeem berekend .
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Figuur 4.1 : Model met één vrijheidsgraad .

Bijj de modellen met twee, drie en vijf vrijheidsgraden, is wel gebruik gemaakt

van de ASKA reductie module . De ASKA-invoerfile bevat de grootheden, die in

paragraaf 2.2 zijn gedefinieerd en elementgegevens zoals type, aantal

elementen en de topologie van de elementen, zie appendix D . Het ongereduceerde

balkmodel bestaat uit 25 balkelementen en heeft 50 vrijheidsgraden . Met behulp

van het eindige elementenpakket ASKA worden de frequenties van de

free-interface eigenmodes en de residuele flexibiliteit mode van de balk

berekend. Nadat de gereduceerde massa-, stijfheid~ en transformatiematrix zijn

berekend, wordt, na koppeling van de externe belasting en de

niet-lineariteiten in knooppunt 26, met het programma pakket CMSNC de steady

state van het systeem berekend .

4.4 Numerieke oplosproces .

Voor alle vier de modellen die zijn besproken wordt dezelfde strategie

jtoegepast en worden dezelfde berekeningen uitgevoerd . Allereerst wordt, bij

een frequentie f, een periodieke oplossing na discretiseren van de

bewegingsvergelijkingen met behulp van een Newton-Raphson proces berekend . De

bewegingsvergelijkingen worden met een tweede orde centraal differentieschema

gediscretiseerd. In het numerieke oplosproces worden 200 discretisatiepunten

per excitatieperiode genomen . Met een boogcontinueringsmethode wordt dan met

de frequentie f als ontwerpvariabele de periodieke oplossing gevolgd . Een

i
n4EI

b k2 k3 3213
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predictor-corrector-mechanisme bepaalt zowel de nieuwe waarden voor de

frequentie als de daarbij behorende nieuwe oplossing . Door berekening van de

Floquet multipliers worden stabiele en instabiele takken, bifurcatiepunten en

bifurcatietypen herkend . Bij een flip bifurcatie kan een oplossing op een

andere tak worden berekend, die vervolgens met de boogcontinueringsmethode

weer gevolgd kan worden . In gebieden waar geen stabiele periodieke oplossingen

gevonden worden, kan met numerieke integratie een oplossing berekend worden .

Deze oplossing kan dan bijvoorbeeld chaotisch, quasi-periodiek of zelfs nog

periodiek zijn. Wordt met numerieke integratie toch een periodieke oplossing

gevonden, dan kan met deze oplossing als startoplossing weer het

Newton-Raphson proces en het boogcontinueringsproces worden uitgevoerd . Voor

het Newton-Raphson proces heeft men de keuze uit verschillende

startoplossingen. Bij het berekenen van een fundamenteel harmonische oplossing

wordt de nulvector als startoplossing gebruikt . Voor de berekeningen van

subharmonische oplossingen van orde 1/2 en 1/3 wordt, een sinus met een

amplitude A en een fase 0 als startoplossing genomen, zie appendix F . Voor de

twee takken met subharmonische oplossingen van orde 1/7 zijn de resultaten van

een berekening met de numerieke integratie methode als startoplossing

gebruikt .
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HOOFDSTUK 5 :ANALYTISCHE BEREKENING VAN DE RESPONSIE VAN
EEN STERK NIET-LINEAIR SYSTEEM .

5.1 Inleiding .

In dit hoofdstuk wordt zowel analytisch als numeriek de responsie van het

model met één vrijheidsgraad berekend. De lineaire drukveer wordt buiten

beschouwing gelaten en de waarde van de kubische stijfheid k3 is zodanig, dat

gesproken kan worden over een sterk niet-lineair systeem . Voor niet-lineaire

systemen is het niet eenvoudig om analytisch de oplossing van de

bewegingsvergelijkingen te berekenen . Voor zwak niet-lineaire systemen kan met

gebruik van diverse ad-hoc methoden zoals bijvoorbeeld de methode van het

middelen, van de integraalvergelijkingen en van de meervoudige tijdschalen de

responsie berekend worden . Voor sterk niet-lineaire systemen kan door gebruik

te maken van een variant op de methode van de meervoudige tijdschalen volgens

Burton, analytisch de responsie nabij j de fundamenteel harmonische

resonantiepiek bepaald worden. In paragraaf 5.2 wordt analytisch de responsie

bepaald. In paragraaf 5.3 worden de resultaten van de berekening volgens de

methode van Burton vergeleken met de klassieke methode van de meervoudige

tijdschalen en een numerieke berekening .

5.2 Analytisch bepalen van de responsie van een sterk niet-lineair systeem .

In deze paragraaf wordt, voor een bijzonder geval (a=0), analytisch een

oplossing van vergelijking (2.16) bepaald. Hierbij wordt uitgegaan van een

sterk niet-lineair systeem en wordt de methode van de meervoudige tijdschalen

volgens Burton gebruikt. Er zal kort op de belangrijkste stappen van deze

methode worden ingegaan, voor een gedetailleerde uitwerking wordt verwezen

naar appendix E. De methode is bruikbaar voor de volgende klasse van systemen

[Burton and Rahman 1986]:

q" + m q = µ f(q,q~ ,i) (5.01)

De parameter µ in deze relatie hoeft niet klein te zijn en m kan de waarden

-1, 0, en +1 aannemen . Onderstaande vergelijking dient als uitgangspunt bijj de

berekeningen .
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q" +2Dq' +q+µq3=cosS7t (5.02)

Het invoeren van een nieuwe tijdschaal T=OT leidt tot een vergelijking met

afgeleiden naar T in plaats van naar i . Vergelijking (5.02) gaat nu over in

vergelijking (5.03), met -q en P volgens (5 .04) en (5.05). Hier staat ( ' ) voor

differentiëren naar T .

ià2q+2~C~Sàq+q+µq3=2µPcosT (5.03)

-q = µ (5.04)

P = ~ (5.05)

Veronderstel nu dat er een steady state responsie bestaat met een fundamenteel

harmonische component, waarvan de amplitude een grootte ao heeft . Samen met µ

kan dan de ontwikkelingsparameter 13 worden geïntroduceerd [Burton 19841 .

2
µao

~ = 2 (5.06)
4+3µa0

De ontwikkelingsparameter ig is voor iedere µ en a0
kleiner of gelijk a-1

Hiermee is meteen verklaard, waarom de parameter µ niet klein hoeft te zijn en

de methode toepasbaar is op sterk niet-lineaire systemen . Bij de klassieke

methode van de meervoudige tijdschalen wordt Sà als volgt ontwikkeld: S2=(1+~a ) .

Bijj de methode volgens Burton wordt in plaats van SZ, 02 ontwikkeld en wel

zoals hieronder is weergegeven [Hamdan and Burton 1983 1 .

92z = (1+iia)(1+f3o.)4ó (5.07)

Deze uitdrukking voor f22 is een benadering van de zogenaamde backbone kromme .

íZ2 wordt dus ontwikkeld rond de backbone kromme. De frequentiedeviatie ten

opzichte van deze backbone kromme wordt gerepresenteerd door (F. Met de

relaties (5 .06) en (5 .07) kunnen µ en 922 uitgedrukt worden in de

ontwikkelingsparameter P. Invullen in vergelijking (5.03) en dimensieloos

maken met v=q/ao levert dan de volgende vergelijking .
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.. . 8P~
(1+~u~) v+2µ~ v+v+P(4v3-3v)=a3 cosT

0
(5.08)

Op vergelijking (5.08) kan de methode van de meervoudige tijdschalen worden

toegepast, met 13 als ontwikkelingsparameter. De uiteindelijke steady state

responsie heeft dan de volgende vorm .

q(t) = ao cos (T+¢) +i3$° cos 3(T+O) + 0(92)

De amplitude-frequentie karakteristiek wordt gegeven door onderstaande

relatie :

Sd2 I 1+4µaoll 1+8~ p2 -(~S2)2
l Jlll a 2

0 a0

(5.09)

(5.10)

Voor zwak niet-lineaire systemen is relatie (5 .09) identiek met de relatie die

verkregen wordt met de klassieke methode van de meervoudige tijdschalen, voor

µaó -> 0, wordt j3 namelijk gelijk aan µaó/4, zie (5.11) . Voor µaó --> co, nadert ~

naar 3 en verhouden de amplitudes van de superharmonische en de eerste

harmonische zich als 1 : 24. De totale amplitude A van de responsie is de som

van de amplitude van de fundamenteel harmonische en de amplitude van de

superharmonische .

5.3 Verificatie van analytische en numerieke oplossingen .

In deze paragraaf worden de resultaten van de berekening volgens de methode

van Burton vergeleken met de resultaten van een berekening van de klassieke

methode van de meervoudige tijdschalen en een numerieke berekening . Indien

vergelijking (5.03), ondanks het feit dat het systeem sterk niet-lineair is,

volgens de klassieke methode van de meervoudige schalen wordt opgelost, dan

wordt onderstaande relatie voor de responsie verkregen .

3

q(t) = a0 cos (T+O) + 32 cos 3(T+qb) + 0(µ2) (5 .11)

De amplitude-frequentie karakteristiek wordt nu gegeven door :
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f2=1+gµaó±µ /P2 - (n)2
1/ 2

a0

(5.12)

Voor de karakteristieke waarden van het systeem, zoals die in paragraaf 2 .2

zijn weergegeven, worden µ, n en P respectievelijk 0.7, 0.07143 en 0.7143. Het

verband tussen 92 en A is met relatie (5 .12) eenduidig bepaald . In figuur 5 .1

is de amplitude-frequentie karakteristiek voor de berekening volgens de

klassieke methode van de meervoudige tijdschalen weergegeven .

3 .0

2 .5

2 .0

1 .5

1 .0

0 .5

0 .0 L._. 1 1 1

0.0 1.0 2.0
1 1

4.0 5.0

Q [A
3.0

Figuur 5.1 : Amplitude-frequentie karakteristiek, berekend met de klassieke

methode van de meervoudige tijdschalen .

Het verband tussen ià en A is met de vergelijkingen (5 .06), (5.10) en de

waarden voor µ, -q en P, ook voor de berekening met de methode van Burton,

volledig vastgelegd. Naast de analytische berekening volgens Burton en de

berekening met de klassieke methode van de meervoudige tijdschalen, wordt een

numerieke berekening uitgevoerd . Na tijdsdiscretisatie van vergelijking

(5.02), wordt met een Newton-Raphson proces, voor een bepaalde frequentie het

stelsel vergelijkingen opgelost. Met een boogcontinueringsproces wordt

vervolgens, voor variërende frequentie de oplossing gevolgd . Na berekenen van
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de amplitude A wordt de amplitude-frequentie karakteristiek verkregen . In

figuur 5.2 is voor de berekening met de methode van Burton en de numerieke

methode het verband tussen de amplitude en de frequentie weergegeven .

Figuur 5.2 : Amplitude-frequentie karakteristiek, berekend met de methode

van de meervoudige tijdschalen volgens Burton (driehoeksymbool)

en een numerieke berekening (lijn) .

Het resultaat van de berekening volgens de klassieke methode is niet

bevredigend te noemen . De beide grafieken in figuur 5.2 komen echter zeer goed

met elkaar overeen . De superharmonische resonantie pieken die bijj de numerieke

berekening gevonden worden, worden niet bij de analytische berekening

teruggevonden, omdat bijj de methode van de meervoudige tijdschalen als

uitgangspunt de fundamenteel harmonische oplossing wordt genomen .
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HOOFDSTUK 6 : NUMERIEKE OPLOSSINGEN .

6.1 Inleiding .

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de berekeningen, die aan het

niet-lineaire systeem zijn verricht, besproken. Er is gerekend aan de vier

modellen met respectievelijk één, twee, drie en vijf vrijheidsgraden. Voor de

presentatie van de berekeningen wordt gebruik gemaakt van amplitude-frequentie

karakteristieken en Poincaré secties. De eigenfrequenties van de

free-interface eigenmodes en de "eigenfrequentie" van de residuele

flexibiliteit mode, van de lineaire balk worden in paragraaf 6 .2 weergegeven .

In paragraaf 6.3 worden de periodieke oplossingen van de vier modellen

gepresenteerd. Voor de presentatie van deze periodieke oplossingen worden

amplitude-frequentie karakteristieken gebruikt . De stabiliteit van de

oplossingen is berekend met de Floquet multipliers en is in de

amplitude-frequentie karakteristieken weergegeven . In paragraaf 6.4 worden de

quasi-periodieke en chaotische oplossingen, berekend met behulp van numerieke

integratie, behandeld . Voor de presentatie van deze oplossingen is gekozen

voor Poincaré secties, omdat met een Poincaré sectie het type van dynamisch

gedrag herkenbaar is . In paragraaf 6.5 worden de CPU-tijden van de

verschillende berekeningen gegeven .

6.2 Eigenfrequenties van de lineaire balk .

In deze paragraaf worden de eigenfrequenties van de free-interface eigenmodes

en de "eigenfrequentie" van de residuele flexibiliteit mode, van de lineaire

balk weergegeven voor de vier modellen . De "eigenfrequentie" van de residuele

flexibiliteit mode is een kunstmatige eigenfrequentie, die de invloeden van de

weggelaten eigenmodes beschrijft . Met vergelijking (2 .04) zijn de

eigenfrequenties van de balk analytisch te berekenen . Voor het model met één

vrijheidsgraad wordt uiteraard alleen de eigenfrequentie van de eerste

free-interface eigenmode berekend, terwijl voor het systeem met vijf

vrijheidsgraden, de eerste vier eigenfrequenties van de free-interface

eigenmodes en één van de residuele flexibiliteit mode worden berekend . In

tabel 6.1 zijn de eigenfrequenties voor de vier modellen en de analytisch

berekende eigenfrequenties weergegeven .
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eigenfrequenties van I Aantal vrijheidsgraden ' analy-

de eigenmodes een 1 twee 1 drie 1 vijf (j tisch

eerste free-interface

tweede free-interface

derde free-interface

vierde free-interface

residuele flexibiliteit

5.8633 5.8633

57.024

5.8633

52.770

170.34

5.8633

52.770

146.58

287.31

603.88

Tabel 6.1 : Eigenfrequenties van de eigenmodes van de lineaire balk .

6.3 Periodieke oplossingen .

5.8633

52.770

146.58

287.31

In deze paragraaf worden de periodieke oplossingen van de vier modellen

gepresenteerd. Voor de presentatie van deze periodieke oplossingen worden

amplitude-frequentie karakteristieken gebruikt . De amplitude in de

amplitude-frequentie karakteristieken is gedefinieerd als de helft van het

verschil tussen de maximale en de minimale uitwijking u(l,t). In de figuren

6.1 tot en met 6 .4 zijn de amplitude-frequentie karakteristieken voor

respectievelijk één, twee, drie en vijf vrijheidsgraden weergegeven voor een

frequentie-interval van 0 Hz tot 35 Hz . Deze karakteristieken zijn het

resultaat van een Newton-Raphson berekening gevolgd door een

boogcontinueringsproces, met de excitatie frequentie f als variabele. In

appendix F wordt een overzicht van de uitgevoerde berekeningen gegeven . In de

figuren 6.1 tot en met 6 .4 zijn drie takken met oplossingen te onderscheiden :

de fundamenteel harmonische oplossingen en de subharmonische oplossingen

van de orde 1/2 en 1/3 . De subharmonische takken worden hoofdzakelijk

veroorzaakt door de lineaire drukveer en de schuine resonantiepieken worden

door de Duffingveer veroorzaakt . De stabiliteit van de oplossingen is berekend

met de Floquet multipliers . In de amplitude-frequentie karakteristieken zijn

de instabiele gebieden met een open symbool aangeduid . In figuur 6.2 Is de

invloed van de residuele flexibiliteit mode te zien . Bij de frequenties 11.4

Hz, 14.3 Hz en 19.0 Hz verschijnen respectievelijk de superharmonische

resonanties van de 5e, de 4e en de 3e orde, van de flexibiliteit mode . In de

figuren 6.3 en 6.4 zijn dezelfde resonanties zichtbaar, van de tweede

free-interface eigenmode bij de frequenties van 10 .6 Hz, 13.2 Hz en 17.6 Hz .

In de inzetten van de figuren is zelfs de superharmonische resonantie van de
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Figuur 6.1 : Amplitude-frequentie karakteristiek voor het model met één

vrijheidsgraad .
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Figuur 6.2 : Amplitude-frequentie karakteristiek voor het model met twee

vrijheidsgraden .
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Figuur 6.3 : Amplitude-frequentie karakteristiek voor het model met drie

vrijheidsgraden .
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Figuur 6.4 : Amplitude-frequentie karakteristiek voor het model met vijf

vrijheidsgraden .
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2e orde zichtbaar bijj een frequentie van 24. 8 Hz en 26.5 Hz, op de

subharmonische takken van orde 1/3. De takken met de fundamenteel harmonische

oplossingen met periode T vertonen verschillende instabiele gebieden en

bifurcaties. In tabel F.4 van appendix F zijn voor de vier berekeningen de

frequentie-intervallen, waartussen de bifurcaties optreden en het type

bifurcatie weergegeven. Voor een fold bifurcatie kan men niet spreken over een

frequentie-interval, waartussen de bifurcatie optreedt, daarom is bij een fold

bifurcatie slechts een boven- of ondergrens van de frequentie aangegeven . Bij

een bifurcatie verandert de stabiliteit van de fundamenteel harmonische

oplossing. In tabel F.4 is de stabiliteit van de grens van het

frequentie-interval aangegeven . De superharmonische resonanties voor de

fundamenteel harmonische resonantiepiek veroorzaken verschillende fold

bifurcaties op de fundamenteel harmonische takken . Deze bifurcaties bestrijken

slechts een klein interval en zijn daarom niet in tabel F .4 weergegeven .

De takken met subharmonische oplossingen van orde 1/2 ontstaan door een flip

bifurcatie op de tak van de fundamenteel harmonische oplossingen . In tabel F.5

van appendix F zijn de frequenties en frequentie-intervallen waar deze takken

met oplossingen beginnen, eindigen en waarin bifurcaties ontstaan weergegeven .

In tegenstelling tot het model met één vrijheidsgraad, is de subharmonische

tak van orde 1/2 voor de modellen met twee, drie en vijf vrijheidsgraden in

een klein frequentie-interval onderbroken . Daarom wordt in tabel F .5

onderscheid gemaakt in takl en tak2 . In figuur 6.5 is dit interval vergroot

weergegeven . De linkertak wordt instabiel via een Neimark bifurcatie . Deze

Neimark bifurcatie gaat via een dubbele fold (reële deel van twee Floquet

multipliers > 1) over in een fold bifurcatie . De rechtertak vertoont alleen

een fold bifurcatie. Op de instabiele tak met fundamenteel harmonische

oplossingen wordt in het betreffende interval tussen 21 .2480 Hz en 21.3980 Hz

een dubbele flip bifurcatie (reële deel van twee Floquet multipliers < -1)

gevonden. In het interval tussen 21 .260 Hz en 21 .312 Hz zijn geen stabiele

periodieke oplossingen gevonden. In paragraaf 6.4 worden de oplossingen, die

met numerieke integratie in dit gebied zijn berekend, behandeld .

De kruisen in tabel F .4 voor het model met één vrijheidsgraad geven aan dat

de betreffende bifurcatie niet optreedt. De Neimark bifurcatie, ook wel

secundairy Hopf bifurcatie genoemd, wordt door het ontbreken van hogere modes

in het model met één vrijheidsgraad niet terug gevonden [Natsiavas 1989] .

Waarschijnlijk wordt de Neimark bifurcatie door de tweede mode veroorzaakt .

Voor het model met twee vrijheidsgraden is de tweede mode de residuele

flexibiliteit mode, met een "eigenfrequentie" van 57 .024 Hz. In de modellen
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Figuur 6.5 : Onderbroken subharmonische van orde 1/2, voor drie en vijf

vrijheidsgraden .
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Figuur 6.6 : Subharmonische oplossingen van orde 1/7 .
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met drie en vier vrijheidsgraden is de tweede mode de tweede free-interface

eigenmode, met een eigenfrequentie van 52 .770 Hz. Dit verklaart direct waarom

het frequentie-interval van het instabiele gebied, veroorzaakt door de Neimark

bifurcatie, bijj het model met twee vrijheidsgraden verschoven ligt ten

opzichte van de modellen met drie en vijf vrijheidsgraden . In paragraaf 6 .4

worden de oplossingen in het frequentie-interval van 30 .8000 Hz tot en met

32.4750 Hz besproken, die met numerieke integratie zijn bepaald . In dit

frequentie-interval zijn, voor het model met drie vrijheidsgraden, ook twee

takken met subharmonische oplossingen van orde 1/7 berekend . Figuur 6.6 toont

beide takken, deze takken staan op zichzelf en zijn niet met de fundamenteel

harmonische takken verbonden. De instabiele takken zijn wederom met een open

symbool aangeduid. In tabel F.6 van appendix F zijn de frequenties, waar fold

bifurcaties op deze takken optreden vermeld . De bifurcatiepunten geven tevens

de begin- en eindpunten van de takken met oplossingen van orde 1/7 weer. Bij

een frequentie van 30 .948 treedt een dubbele fold bifurcatie op, die gevolgd

wordt door een enkele fold .

De takken met subharmonische oplossingen van orde 1/3 staan los van de tak

met fundamenteel harmonische oplossingen . In tabel F.7 van appendix F zijn de

frequenties waar fold bifurcaties, op de takken met subharmonische oplossingen

van orde 1/3, ontstaan, weergegeven . Bij de eerste fold bifurcatie beginnen de

takken met subharmonische oplossingen van orde 1/3 en bijj de tweede bifurcatie

eindigen de takken . De onderste takken zijn instabiel, zoals in de inzetten

van de figuren 6 .1 tot en met 6 .4 met open symbolen zichtbaar is gemaakt .

6.4 Quasi-periodieke en chaotische oplossingen .

In deze paragraaf worden twee frequentie-intervallen, voor het model met drie

vrijheidsgraden, nader onderzocht . Ter kontrole zijn enkele berekeningen voor

het systeem met vijf vrijheidsgraden uitgevoerd . Voor de presentatie worden

Poincaré secties gebruikt . Er zullen slechts enkele Poincaré secties worden

afgebeeld, voor de overige figuren wordt naar appendices verwezen . Alle

Poincaré secties hebben betrekking op de transversale verplaatsing en snelheid

van het rechteruiteinde van de balk, zie figuur 2 .2. In de vorige paragraaf is

reeds opgemerkt, dat de subharmonische takken van orde 1/2, in een klein

interval onderbroken zijn. In dit interval werden steady state oplossingen

berekend, via de Runge-Kutta-Merson numerieke integratie methode, met

beginvoorwaarden gelijk aan nul. In appendix G is een overzicht van de
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Figuur 6.7 : Ontstaan van intermittency, vanuit een subharmonische oplossing

van orde 1/2 .
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Figuur 6.8 : Verplaatsing-tijd signaal bijj intermittency, voor een frequentie

van 21.3000 Hz .
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berekeningen weergegeven, die in dit interval zijn uitgevoerd . Figuur 6 .7 is

het resultaat van vijf berekeningen bijj vijf verschillende frequenties . Bijj de

frequenties 21 .3103 Hz, 21.3075 Hz, 21 .3050 Hz en 21.3025 Hz worden periodieke

oplossingen van orde 1/2 berekend . Bijj een frequentie van 21 .3000 Hz is de

berekende oplossing niet meer periodiek, al is de berekende Lyapunov exponent

negatief, zie appendix G . In figuur 6 .8 is het verplaatsing-tijd signaal bij

deze frequentie weergegeven. De oplossing blijkt gedurende lange tijd nagenoeg

periodiek te zijn (zie inzet 1), totdat een plotselinge verstoring optreedt

(zie inzet 2), na deze verstoring herstelt het signaal zich weer . Het

hierboven geschetste gedrag blijft zich oneindig vaak herhalen . Dit

verschijnsel wordt intermittency [Thompson and Stewart 1986] genoemd. Naarmate

de frequentie verder afneemt, wordt het signaal nog meer verstoord en kan

intermittency tot een chaotische oplossing lijden . In figuur 6 .9 is bij een

frequentie van 21.2700 Hz een oplossing met een positieve Lyapunov exponent

van 0.91 gedetermineerd . De resultaten van de overige berekeningen in dit

interval zijn in appendix H weergegeven in de figuren H .1 tot en met H .13 .

velocity [m/s]

0.25

0.00

-0 .25

-0 .50 I 1 1 1 . . I I 1

-0.0110 -0.0100 -0.0090 -0.0080 -0.0070 -0.0080 -0.0050
displacement [ml

Figuur 6.9 : Intermittency bij j een frequentie van 21 .2700 Hz, met een

positieve Lyapunov exponent van 0 .91 .
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Uit tabel F .4 blijkt dat in de modellen met twee, drie en vijf vrijheidsgraden

een Neimark bifurcatie voorkomt . Ook in dit frequentie-interval zijn steady

state oplossingen berekend via de Runge-Kutta-Merson numerieke integratie

methode, met beginvoorwaarden gelijk aan nul. De berekeningen die in dit

interval zijn gedaan, staan in appendix I . In het frequentie-interval van

30.8000 Hz tot en met 32 .4750 Hz worden verschillende quasi-periodieke en

chaotische oplossingen berekend, zie appendix I voor de Lyapunov exponenten .

In de figuur 6.10 is de ontwikkeling van een quasi-periodieke naar een

chaotische oplossing weergegeven. De plooien in de quasi-periodieke attractor,

bijj een frequentie van 31 .9000 Hz, leiden de quasi-periodieke-chaotische

transition [Thompson and Stewart 19861 in. Tijdens de

Quasi-periodieke-chaotische transition kan frequentie locking [Thompson and

Stewart 1986] optreden . Door een verandering van de frequentie, wordt de

irrationele verhouding van de twee frequenties, die de quasi-periodieke

oplossing waarborgen, rationeel. Door de rationele verhouding van de

frequenties wordt de oplossing periodiek . Bij voortdurende verandering van de

frequentie kan het proces van frequentie locking weer verstoord worden en kan

de verhouding van de frequenties weer irrationeel worden . Het fenomeen

frequentie locking wordt duidelijk weergegeven door figuur 6 .10. In

appendix J zijn de resultaten van de overige berekeningen in dit interval in

de figuren J .1 tot en met J .7 weergegeven. Met de figuren J .4 tot en met J .7

wordt de quasi-periodiek- chaotische transition weergegeven .

Voor de berekeningen aan het model met vijf vrijheidsgraden, wordt naar

appendix K verwezen, de resultaten zijn in appendix L weergegeven. Na

vergelijken van deze berekeningen met die van het model met drie

vrijheidsgraden, kan gekonkludeerd worden dat de resultaten van de beide

modellen overeenkomen en het systeem goed te beschrijven is met het model van

drie vrijheidsgraden.
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6.5 CPU-tijden .

In deze paragraaf worden de CPU-tijden van achtereenvolgens de Newton-

Raphson, boogcontinuerings en numerieke integratie berekeningen weergegeven .

De CPU-tijden bijj een Newton-Raphson berekeningen zijn afhankelijk van het

aantal discretisatiepunten, het aantal vrijheidsgraden en het aantal

iteraties. In tabel 6.2 zijn de CPU-tijden van de Newton-Raphson

berekeningen per iteratie, en de CPU-tijden van de stabiliteitsanalyse,

weergegeven, zodat het effect van het aantal discretisatiepunten en het

aantal vrijheidsgraden onmiddellijk duidelijk wordt . De berekeningen zijn

uitgevoerd op een IRIS-4D/2lOGTXB computer van Silicon Graphics . Voor de

totale CPU-tijden wordt verwezen naar appendix F .

Discretisa- Periodieke oplossing Stabiliteitsanalyse

tiepunten Aantal vrijheidsgraden Aantal vrijheidsgraden

een twee drie vijf een twee drie vijf

200 0 .055 0.095 0.205 0.553 0.100 0.240 2.010

400 0 .097 0.188 0.413 1.142 0.170 0.530

0.420 1.129

1.055

600 0.154 0.346 0.497 1.570 0.250 0.760 5.140

1400 1.364

Tabel 6.2 : CPU-tijden per iteratie, van de Newton-Raphson berekeningen voor

het berekenen van de periodieke oplossingen en de CPU-tijden van

de stabiliteitsanalyse .

Bijj de boogcontinueringsberekeningen zijn de CPU-tijden afhankelijk van het

aantal discretisatiepunten, het aantal vrijheidsgraden en het aantal stappen

dat in het boogcontinueringsproces wordt genomen. In tabel 6 .3 zijn de

CPU-tijden van de boogcontinueringsberekeningen per stap weergegeven, zodat

wederom het effect van het aantal discretisatiepunten en het aantal

vrijheidsgraden onmiddellijk duidelijk wordt .
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Discretisa- Periodieke oplossing Stabiliteitsanalyse

tiepunten Aantal vrijheidsgraden Aantal vrijheidsgraden

een twee drie vijf een twee drie vijf

200 0.260 0 .472 0.864 2.439 0.097 0.209 0.533 1.758

0.134 0.300 0.071 0.208

400 0.365 0.732 1.480 3.666 0.174 0.494 1.215 3.538

0.307 1.652 1.435 3.953 0.168 0.523 1.180 3.549

0.686 1.596 3.707 0.410 1.279 3.627

1.570 4.210 1.176 3.777

3.624 3.523

5.631 3.750

600 0.457 1.204 2.124 6.437 0.236 0.726 1.520 5.368

0.612 0.237

1400 7.265 3.533

6 .728 3.463

7.148 3.729

8 .423 3.756

Tabel 6.3 : CPU-tijden per boogcontinueringsstap, van de

boogcontinueringsberekeningen voor het berekenen van de

periodieke oplossingen en een stabiliteitsanalyse .

Uit de tabellen 6.2 en 6.3 blijkt dat een verdubbeling of verdriedubbeling van

het aantal discretisatiepunten tot een twee of drie maal zo hoge CPU-tijd

leidt. De relatie tussen het aantal discretisatiepunten en de CPU-tijd is

ongeveer lineair . De relatie tussen het aantal vrijheidsgraden en de CPU-tijd

is progressief . Bij het berekenen van periodieke oplossingen gelden voor de

CPU-tijden de volgende verhoudingen voor respectievelijk één, twee, drie en

vijf vrijheidsgraden 1 :2:4:10 . Bijj het uitvoeren van een stabiliteitsanalyse

worden de verhoudingen 1:3:7:20 .

De CPU-tijden van de numerieke integratie berekeningen zijn veel moeilijker

met elkaar te vergelijken, omdat deze afhankelijk zijn van het interval,

waarover de berekening plaatsvindt, en of Lyapunov exponenten aldan niet

worden berekend. Voor de CPU-tijden van deze berekeningen wordt verwezen naar

appendix G en I .
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HOOFDSTUK 7 : KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN.

7.1 Inleiding .

Aan de hand van de resultaten in hoofdstuk 6 kunnen een aantal konklusies

worden getrokken. In paragraaf 7.2 zullen deze konklusies uiteen gezet worden .

Er zijn nog een aantal zaken, die in dit onderzoek niet aan bod zijn gekomen .

In paragraaf 7.3, waar de voortgang van het onderzoek wordt besproken, wordt

op deze zaken ingegaan .

7.2 Konklusies .

De konklusies, die in deze paragraaf worden besproken, hebben zowel

betrekking op het niet-lineaire systeem, als op de berekeningsmethoden .

- Het plaatscontinue systeem is goed te beschrijven met het model met drie

vrijheidsgraden . De hogere modes, die bijj het model van vijf

vrijheidsgraden worden meegenomen, hebben namelijk in het

frequentie-interval tussen 0 en 35 Hz nauwelijks invloed .

- Uit figuur 5.2 blijkt dat, met de analytische methode van de meervoudige

tijdschalen volgens Burton, de fundamenteel harmonische resonantie voor

een systeem met één vrijheidsgraad nauwkeurig te bepalen is .

- Voor het model met één vrijheidsgraad kan geen quasi-periodieke oplossing

gevonden worden, terwijl die wel in het werkelijke systeem aanwezig is .

- Een fysisch realistisch systeem met lokale niet-lineariteiten, kan drie

typen van dynamisch gedrag vertonen, de steady state oplossing kan

namelijk periodiek, quasi-periodiek en chaotisch zijn .

- Het systeem kent drie bifurcatie typen : fold, flip en Neimark bifurcaties .

- Er zijn twee transitions naar chaos gedetecteerd namelijk : een

intermittency transition en een quasi-periodieke- chaotische transition,

waarbij j frequentie locking optreedt .

- Het berekenen van periodieke oplossingen via ti jdsdiscretisatie en het

Newton-Raphson proces is beduidend goedkoper dan numerieke integratie

berekeningen . Voor het bepalen van quasi-periodieke en chaotische

oplossingen is numerieke integratie echter noodzakelijk .

- Berekenen van Lyapunov exponenten ter bepaling van het type van dynamisch

gedrag is zeer kostbaar .
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7.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek .

In deze paragraaf worden diverse voorstellen voor verder onderzoek gedaan . De

voortgang van het onderzoek is in tweeën te verdelen, het ene heeft

betrekking op het niet-lineaire systeem, terwijl het andere betrekking

heeft op uitbreiding van de mogelijkheden.

- In dit onderzoek is voor vaste systeemparameters het steady state gedrag

van het systeem onderzocht. De invloeden van veranderingen in de

dimensieloze demping D, de dimensieloze stijfheid cc en de dimensieloze

kubische stijfheid µ, dienen nog te worden onderzocht .

- Het systeem vertoont twee transitions naar chaos : een

quasi-periodieke-chaotische transition en een intermittency transition . Er

zijn drie intermittency typen [Schuster 1989] in dit onderzoek is echter

niet duidelijk geworden welk type van intermittency transition optreedt .

- De domains of attraction van een systeem geven de gebieden, met

beginvoorwaarden, aan, die tot een bepaalde oplossing leiden. Om het

dynamische gedrag van een systeem te voorspellen, moeten de domains of

attraction dus bekend zijn . Voor onderzoek naar de domains of attraction

van een systeem, moet een algoritme ontwikkeld worden dat systematisch het

vlak met beginvoorwaarden aftast en de bijbehorende oplossingen bepaalt .
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APPENDIX A .

In deze appendix worden respectievelijk de eigenfrequenties wk, de

free-interface eigenmodes yk en de responsie u(x,t) van het vrijtrillende

ongedempte lineaire systeem afgeleid uitgaande van onderstaande partiële

differentiaalvergelijking.

pA au+EI a u =0
at2 ax4

(A.01)

De responsie u is een funktie van de plaatscoárdinaat x en de tijd t en is te

splitsen in funkties, die alleen van de plaatscoiirdinaat of van de tijd

afhangen .

00
u = u(x,t) = E ak(t) yk(x) met : k = 1, 2, . . . .. (A.02)

k=1

De funkties yk zijn eigenfunkties, die aan de orthogonaliteitseigenschap

[van Campen en de Kraker 1985] voldoen . Invullen in vergelijking (A .01) levert

dan de volgende differentiaalvergelijkingen :

00 ~
E ~ EIyk .s . -~.kpAyk

)
=0 met : Ak=-~k

k-i k

Hierin betekent (') differentiëren naar de plaatscoiirdinaat x en (')

differentiëren naar de tijd t. Omdat yk geen funktie van de tijd is, is lk

noodzakelijkerwijs constant in de tijd. De algemene oplossing van deze

differentiaalvergelijking heeft de volgende vorm :

(A.03)

yk = B1 ch(13x) + B2 sh(13x) + B3 cos(13x) + B4 sin((3x) (A .04)

4 AkpA
iq

EI (A.05)

De randvoorwaarden voor deze differentiaalvergelijking volgen direkt uit de

geometrie en de belastingstoestand van de balk. Voor x=0 is de verplaatsing u

en het moment M gelijk aan 0. Voor x=1 is de hoekverdraaiing u' en de kracht Q
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gelijk aan 0.

yk,,,(1) = 0

(A.06)

(A.07)

(A.08)

(A.09)

Differentiëren van de algemene oplossing en invullen van deze randvoorwaarden

levert een stelsel van vier vergelijkingen met vier onbekenden .

B1+B3=0

Bl-B3=0

B2(3 ch(131) + B4 13 cos(131) = 0

B2f33 ch(131) - B4(33 cos(131) = 0

Voor de niet-triviale oplossing geldt :

B1=B2=B3 =0

4 A pA
EI = (2k-1) 21

4

A = (2k-1)4 n El

k 1614 H

Uit lk volgen de eigenfrequenties wk :

2

w = (2k-1)2 x pÁ2k
41

Voor de algemene oplossing volgt :

yk = B4 sin ( 2k21)nx

en cos(P1) = 0

J3 = (2k-1) 21

A.2

(k=1,2, . . . .)

(k=1,2 , . . . . )

(k=1,2, . . . .)

(A.10)

(A.11)

(A.12)

(A.13)

(A.14)

(A.15)

(A. 16)

(A.17)

(A.18)

(A. 19)



Normeren van de free-interface eigenmodes met de massa levert :

1I ykpAykdx=1

B 24 pAl

(2k-1) 7cx
yk __ pA 1
~ sin 21

(A.20)

(A.21)

(k=1,2, . . . .) (A.22)

Invullen van (A .22) in (A.02) geeft voor de responsie van het vrij trillende

ongedempte lineaire systeem :

u(x,t) = E ak(t) Y pÁl sin
(2k21 )ax

k=1

(A.23)

Met vergelijking (A .23) kan de virtuele arbeid van de traagheidskracht en van

de uitwendige kracht worden berekend. Na berekenen van de potentiële energie

worden, door gebruik te maken van het principe van virtuele arbeid en

d'Alembert, dan de bewegingsvergelijkingen opgesteld . Berekenen van de

virtuele arbeid van de traagheidskracht levert :

k o f PA1 sin 2 (2k-211)~rx
dx (A.24)-oƒ ii 8u pAdx = - pA ~k óa 2

_ - ~ 8a (A.25)
k k

Berekenen van de virtuele arbeid van de uitwendige kracht geeft :

8W
ex

= F* (8u)
x=1

(A.26)

= F cos(2rtft) ~/ P~l sin (2k21)ir 1 Sak

=(-1)k-1 V/ p~l F cos(2~rtft) óak

s
Hierbij is gebruik gemaakt van : F= F cos(2nft)

Berekenen van de potentiële energie geeft:

(A.27)

(A.2$)
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(A.29)

®

__ PA1 ak 1(' (2k-1 )44114
sin2 (2k21)~rtx dx

0~ 161

X4 EI (2k-1)4 a2
32pA14 k

Voor de variatie van de potentiële energie geldt dan :

SV = a Sa
k

k

4

cSV =
ir

EI (2k-1)4 a óa
16pA 14 k k

= w2a aa
k k k

(A.30)

(A.31)

(A.32)

(A.33)

(A.34)

De variatie van de potentiële energie is hier gelijk aan de inwendig

opgenomen virtuele arbeid . Het principe van virtuele arbeid en d'Alembert

luidt: De virtuele arbeid van de traagheidskrachten en de uitwendige krachten

is gelijk aan de inwendig opgenomen virtuele arbeid, voor elke virtuele

verandering van de stand van het systeem :

-ir
iiBupAdx+BW ex =8V

0

Met het principe van virtuele arbeid en d'Alembert en de vergelijkingen

(A.25), (A.28) en (A.34) volgt voor alle Sak :

(A.35)

~k + wkak =(-1)k-1 d Á1 F
cos(2~rft) (k=1,2, . . ..) (A.36)

p Al

oplossing van deze differentiaalvergelijking bestaat uit een homogeen en

een particulier deel . Uit de homogene differentiaalvergelijking wordt de

homogene oplossing bepaald:

á + w2a = 0
k k k

(k=1,2, . . . .) (A.37)
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ak
h

= Ak COs(wkt + Q/k)

Voor de particuliere oplossing wordt onderstaande relatie genomen :

akp = Al cos(2nft) + A2 sin(2aft)

Invullen in (A.36) en uitwerken levert :

A = F (-1)k-1 r2
1 (wk-(2,rf ) 2) ~/ pAl

A2=0

k- ~
a = F

(-1)
i
d `" cos(2nft)

kp (wk-(2af )2) pAl

Voor de totale oplossing geldt :

(A.38)

(A.39)

(A.40)

(A.41)

(A.42)

k-1 ~
cos(2~cft) (A.43)a = a + a = A cos(wkt +0 k) + 2(-1) ~ PÁ1k kh

kp k (w-(21rf )2)k

Met de beginvoorwaarden ak(0)=0 en ák(0)=0 zijn Ak en 0k te berekenen .

A

F J/ `" (A.44)
k (wk-(2xf )2) pAl

0k = (k-1)ic (A.45)

Invullen in relatie (A .41) geeft :

(k=1,2, . . . . ) (A.46)
ak(t) = 2 (-1)k21 V Á1 [cos(2rtft) - cos(wkt) I

(w-(2 1cf )2) LL Jpk

Met vergelijking (A.23) wordt de totale responsie van het geëxciteerde systeem

gelijk aan:

00 2F (-1)k-1 r 1 (2k-1)tcx
u(x,t) = E lcos(2uft) - cos(w t), sin (A.47)

k=1 pAl (wk-(2nf)2) k 21
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Het statische verplaatsingsveld is nu te berekenen door in plaats van de

dynamische belasting een statische belasting F in beschouwing te nemen . Voor

een statische belasting geldt :

f = 0

cos(wkt) = 0

Voor het statische verplaatsingsveld u(x) geldt dan de volgende relatie :

u(x) =
32F1 3 `0 (-1)k-1 sin (2k-1)wx

w4EI k=1 (2k-1)4 21

Na berekenen van de reeks volgt voor het statische verplaatsingsveld :

u(x)=ÉÍ3 [(T)2-6I1J 3 /

Vergelijking (A .51) volgt tevens uit een statische beschouwing .

(A.48)

(A.49)

(A.50)

(A.51)
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APPENDIX B .

In deze appendix wordt voor één graad van vrijheid de bewegingsvergelijking

van het niet-lineaire systeem opgesteld. De demping van de balk en de invloed

van de niet-lineaire veren wordt in de beschouwing meegenomen . Voor het

verplaatsingsveld van de balk wordt de laagste free-interface eigenmode

gekozen :

ul(x,t) = al(t) v pAl sin 21 (B.01)

Met vergelijking (B .01) kan de virtuele arbeid van de traagheidskracht en van

de uitwendige kracht worden berekend. Na berekenen van de potentiële energie

wordt door gebruik te maken van het principe van virtuele arbeid en

d'Alembert, dan de bewegingsvergelijking opgesteld . Berekenen van de

virtuele arbeid van de traagheidskracht levert :

-o f ii Su pAdx= - pA ë,1Sa1 0' PÁl sin2 21 dx (B.02)

(B.03)

De virtuele arbeid van de uitwendige kracht voor het niet-lineaire systeem met

demping wordt :

*
3W ex = F (Su)X_i - b (u 8u)x=1 (B.04)

= F cos(2~rtft) v P~l sin 21 Sal - b á 1 Sa1 PÁ1 (sin 21)~ (B .05)

= V P~l F cos(2nft) 8ai PA1 b al Sal (B.06)

Berekenen van de potentiële energie van het niet-lineare systeem geeft :

i
V= E2 J(u" )2 dx + 4 k3u4(l,t) + 2 s(u(1,t)) k2ua(l,t) (B .07)

0

B.1



met s(u(l,t)) =

_ 71 4EI ai 1 f sin25
16pA1 0

=
1

met s(yi(1))
0

u(l,t) a 0

u(l,t) < 0

21 ~+ 4 k3y1(1) ai + Z(yl(1)) k2yi(1) ai (B.08)

= a4EI a2 + 1

32pA14 1 (pAl)2

1
met s(a ) _

ksai + pA1 s(al) k 2 ai

1 ;ta 0

a i < 0

(B.09)

De stapfunktie s geeft aan dat de lineaire veer slechts in een richting werkt .

Voor de variatie van de potentiële energie geldt :

-aV = a 8ai (B.10)

ka pAl 11
2 1 1SV = wia18a + 4 Sa + s(a) ka Sa (B.11)

(pAl) 2 3 1 1

Met het principe van virtuele arbeid en d'Alembert (A .35) en de vergelijkingen

(B.03), (B.06) en (B.11) volgt voor alle óal :

2 2 2 vk a
11

4s(a ) ~
=

(pAl )
2 3 1 / p~l F cos(2nft) (B.12)ë + b a + wa + ka + 1ii pAl 2i pAl

Vereenvoudigen van vergelijking (B .12) door invoeren van de transformatie

al = p21 a en vermenigvuldigen met p21 levert :

4
wp21ë,+b á+ E3 a+s(a) k 2 3a+ka3=Fcos(2rtft) (B.13)
321

=met s(a)
0 a < 0t

Deze vergelijking kan met invoering van onderstaande dimensieloze grootheden
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dimensieloos worden gemaakt :

a
t=4 pAl ~

~4EI

f=1 /12EI Q

8 pA14

3213Fa= w
714EI

~=8F1~ w,

71
2 pAEI

ë = 2F w„
pA 1

(B.14)

(B . 15)

(B.16)

(B.17)

(B.18)

Na delen door de term F levert dit de volgende dimensieloze vergelijking op,

met als karakteristieke coëfficiënten de dimensieloze demping D, de

dimensieloze stijfheid a en de dimensieloze kubische stijfheid µ. (' ) betekent

differentiëren naar de dimensieloze tijd z .

w" + 2D w' + w + a w + µ w3 = cos th

12D = 4b 'rt4pAEI

3a_ 321 s(w) k
714EI 2

µ= r 3213 13F2kL ,~4EI , 3

met s(w) =
0 w < 0

(B.19)

(B.20)

(B.21)

(B.22)
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APPENDIX C .

In deze appendix wordt de bewegingsvergelijking voor het systeem met twee

vrijheidsgraden opgesteld, nadat eerst de residuele flexibiliteit mode is

bepaald. De residuele flexibiliteit mode representeert dat deel van de

quasi-statische responsie, dat beschreven wordt door de weggelaten

eigenmodes. Voor het systeem met twee vrijheidsgraden worden alle eigenmodes

met uitzondering van de eerste weggelaten. Met (A.50) luidt de definitie in

formulevorm als volgt :

G (x) 00 (_,)k-1 (2k-1)nx
~ (x) = ~ sin (C.Ol)

4EI k=2 (2k-i)4 21n

G (x) CO (-1)k-l (2k-1)~rrx 321 3 irx
~(x) = 4 E 4 sin 21 - 4 sin 21 (C.02)

tr EI k=1 (2k-1) ic EI

Met vergelijking (A .51) volgt onderstaande relatie voor de residuele

flexibiliteit mode van het systeem met twee vrijheidsgraden :

IDG(x) = ÉI
1-1

~iJ -~3- 34 sin Zi~
J x

Het verplaatsingsveld van de balk wordt beschreven door een lineaire

kombinatie van de eerste eigenmode (B.Oi) en de residuele flexibiliteit mode

(C.03) .

(C.03)

f~• icx 13 (1 (x _ 1 (xl 3_ 32 1cx-~u(x,t) = a1(t) r/ pAl sin 21 + a2(t) I L2I1~ 611I 4 sin 21 J (C.04)

Met vergelijking (C .04) wordt voor het lineaire systeem met demping de

virtuele arbeid van de traagheidskracht, van de uitwendige kracht en van de

dempingskracht berekend . Na berekenen van de potentiële energie worden, door

gebruik te maken van het principe van virtuele arbeid en d'Alembert,

dan de bewegingsvergelijkingen opgesteld . Berekenen van de virtuele arbeid van

de traagheidskracht levert onderstaande vergelijkingen, de kruistermen van al

en a2 zijn weggelaten omdat die nul opleveren .

o-~ ii ~u pAdx =- i~ 1 Sal o r sin 2 21 dx
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pA16 ~ Sa 1(' C 1(x1 - 1(xl 3_ 32 sin 2JJJX 2dx (C .05)E2I2 2 2 o~ 2l1) 611J ua l

~
~ Sa_ - ~Sa - c

pAl
l E 212 21 1 2

= r 1 1 _ (32)2 1met cl
[ 20 + 252 2n Js

(C.06)

(C.07)

Berekenen van de virtuele arbeid van de uitwendige kracht en de demping geeft

vergelijking (C.10). Ook hier worden de kruistermen in de demping niet

meegenomen, omdat deze gelijk aan nul zijn .

3W ex = F~(Su)x-1 - b (uSu)x-1

~ 1 1 - 1 - 32= F cos(2nf t) C~/ pA 1 sin 21 Sal + 3 Ë [2 6 a sin 21 / Sa2J

2b A1Sa1 ( sin Zl)2
pAl

_ b16 (~ 1_ 1_ 32 nll2
E2I2 a2Sa2 L 2 6 ~4 sin 2,1

3
= v PA 1 F cos(2icft) Sa i + c2 ËI F cos(2~rft) Sa2

6

pÁb 2LiSa1 - c2 E? Í2 á2Sa2

met c2 =
x

(C.08)

(C.09)

(C.10)

(C.11)

Ook bij berekenen van de potentiële energie van de balk, zijn de kruistermen

gelijk aan nul.

i r
V = EZ f (u" )2 dx

Jo

= xaEl 2 1 f sin
2 ~cxa dx

16pA 15 1 0,~ 21

(C.12)

+ 2-EI a2 0 f C- 1+2 sin 21, 2dx (C.13)
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__ it4EI 2 13 2

32pA14a1+c22EI a2

Voor de variatie van de potentiële energie geldt :

óV = Óa Sal + Óa Sal
1 2

3

8V = wialSal + c2 EI a2sa2

Het principe van virtuele arbeid en d'Alembert luidt (A .35) :

(C.14)

(C.15)

(C.16)

i
Su pAdx + óW = 8V (C.17)0.~ ex

Met het principe van virtuele arbeid en d'Alembert en de vergelijkingen

(C.06), (C.10) en (C.16) volgt voor het lineaire systeem met demping en alle

Sa en Sa :
1 2

P1 F cos(2nft)al + pAl b al + wial =
V

Á

6 3 3

c
P A17

I 17 2 ~2 + c2 E 2 I 12 a2+ c2 É a2 - c2 gI F cos(2rtft)1 E

(C.18)

(C.19)

Om het koppelen te vereenvoudigen, wordt vrijheidsgraad a2 vervangen door de

fysische vrijheidsgraad u1(t)=u(1,t), waarop de niet-lineairiteit betrekking

heeft. Vergelijking (C.04) geeft voor x=1 onderstaande relatie, waarin

de variabele u1 uitgedrukt wordt in a1 en a2 :

~ 3

u(i,t) = v pAl al(t) + I 3 34 a2(t)
n

elimineren van a2 geeft :

(C.20)

a2 = c l .I Ela ~ul - Y pAl all (C.21)

2

Invullen van deze relatie in de vergelijkingen (C .06) levert, voor de virtuele
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arbeid van de traagheidskrachten van het niet-lineaire systeem onderstaande

vergelijkingen :

I

o- c 2
ii óu pAdx = -~1Sa1 - cl p?1 Ciil - ~/ pAl ~1, [Sul - d PÁ1 Sall (C.22)

~~ c 2c -~
' 8a1Cd 2pA 1 ? iiI - a 1 - c? Ai

JJJ
2 2

G / -~ 1
+ Cz rV / 2pA 1 & 1 - pAl iil 1

I . „//2
auI (C.23)

Voor de virtuele arbeid van de uitwendige belasting en de dempingskrachten,

geldt na invullen van relatie (C .21) in vergelijking (C .10) :

SWeX =~/ PA1 F cos(2aft) Sai + F cos(2aft) rSul - Y/ p
r-
Al Sa1~

pÁb á1Sa1 - b [ul d PÁ1 Ai] [6u1 - /PÁl Sall (C.24)

r ~ _ 2b - 2b J
= lb pA 1 u1 pA 1 ai pA l al Sal

+ rb i/ PA1 ái - b ul + F cos(2TCft)1 Sul (C.25)

Voor de potentiële energie van het niet-lineaire systeem geldt onderstaande

vergelijking met s(u(l,t)) als in appendix B .

^f V = E2 (u" )2 dx + 1 k3u4(l,t) + Z s(u(l,t)) k2u2(l,t) (C .26)
o

4 3_ n EI ai + c2 2EI a2 + 4 k3u 4(1,t) + 2 s(u(l,t)) k2u2(l,t) (C .27)
32pA14

Invullen van relatie (C.21) voor a2 geeft :
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V=
n4EI a2 + EI f u - v/ " a 12+ 1 k u4 + 1 s(u ) k u2 (C.28)

32PA14 1 2c 2 13 L 1 pAl iJ 4 3 1 2 1 2 1

met s(ul) = 1
O

u1a- 0

ul < 0

__ w4EI 2 E I 2 EI ~ EI 2

a+ a
-

au + u32pA14 1 c2pA14 1 c 2 1 3 PA 1 1 1 2c 2 1 3 1

+ 4 k3ui + Z s(ul) k2ul (C.29)

Voor de variatie van de potentiële energie geldt-

8V = 8a óai + 8u Sul1 1

_ C 2 2EI _ EI ~

` wlal + c A14 al c 13 pA 1 uJ Sa l
2p 2

+ C EI
ul - EI v Al a1 + s(ul) k 3 ui + k 2 u11 Sul

c 1 3 c .!!1 3p Al
2

Met het principe van virtuele arbeid en d'Alembert en de vergelijkingen

(C.23), (C.25) en (C.31) volgt voor alle
3a1
en Sul:

c 2cl
21J2PAl UI - ël -

2 a,ll + rb v PÁl iul - pAb ~iJc c2 2

C 2
2E I

Wial + c apA14 l

2

EI

v/ c 13 PA 1 ul,
2

c? r 2pA 1 ái - pAl iill + rb pA 1 ái - b ul + F cos(2nft)~
L J L2

= C EI
ul - EI ~ 1 a1 + k 3 u3 + s(ul) k 2 ulJ

c 13 c 1 3 PA
2 2

(C.30)

(C.31)

(C.32)

(C.33)
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Herschrijven van het stelsel, dat door vergelijking (C .32) en (C .33) wordt

gevormd, levert de bewegingsvergelijkingen van het niet-lineaire systeem met

demping:

11 +2211 ~ 1 + pÁb á 1 +(1 + 2 l wi 1a =
l c J l 1r4 Jc
2 2

2ci pAl 2b pAl 2EI pAl
c 2 2~1 + pA 1 2 u1 + pA l 4 c 2 ul
2 2

pAl cl ii + b u +
EI u_ 2c1 pAl ~+ 2b pAl i +

c2 1 1 13c 1 e
2 2 i pAl 2 i

2 2 2

(C.34)

2EI pAl
a + F cos(2irft) - k u3 - s(u ) k u (C.35)

pAl4c 2 1 s 1 1 2 1
2
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APPENDIX D .

*Li nE:ercomFonent (1000 mm)
TOPOLOGY
NET (1) (26)
BECOS (1) (25) (1e1) (t q 1) *buigbalk
SUPPRESS (1) (1) (1) *ZD-probleem
SUPPRESS ( :' + 3 +4 9 c.) (26) (191)
SUPPRESS (5) (1) ( 2r1)
END
END TOPOLOGY
$NPCO N=1 S=1 C=3

1 O. OO00E+00
2 0.0000E+00
3 0.0000E+00
4 O. 0000E+00
5 O. 0000E+00
r-', 0 .0000E+00
7 0.0000E+00
L 0.0000E+00
9 0.0000E+00
10 O .OO00E+00
11 O .OO00E+00
12 0 .0000E+00
1 3 O . 0000E+00
14 O .OO00E+00
15 O.OO00E+00
16 O . 0000E+00
17 0 .0000E+00
1 s O . 0000E+00
1 9 0 . OO00E+00
2.0 0 . OO00E+00
21 0 .0000E+00
Z` O . c=>O00E+00
Z3 O . 0000E+00
Z4 O . 0000E+00
Z5 0 .0000E+00
;'6 0 .0000E+00

$GEDA N=1 E=1 C=8 G=1 E=A

1 . OOO0E+0C)
1 .0000E+00
1 .0000E+00
1 .0000E+00
1 .0000E+00
1 .0000E+00
1 . O000E+00
1 .0000E+00
1 .0000E+00
1 . O00CUE+00
1 .0000E+00
1 . 0000E+00
1 .0000E+00
1 .0000E+00
1 .0000E+00
1 .0000E+00
1 .0000E+00
1 .0000E+00
1 .0000E+00
1 .0000E+00
1 .0000E+00
1 .0000E+00
1 .0000E+00
1 .0000E+00
1 .0000E+00
1 .0000E+00

1 Z . OE-4 6 .66667E-9 1 .66667E-9 O . EO
&1 .E0 1 .E0 O .EO

$ EMOD N=1 S=1 C=Z G=1 E=A

i > . 0000E+00
0 .0400E+00
0 .0300E+00
0 . 1 200E+00
0 . 1600E+00
0 .Z000E+00
0 .2400E+00
O.:`:-100E+00
0 .3200E+00
0 . 3F00E+00
0 .4000E+00
0 .4400E+00
0 .4800E+00
0 .5200E+00
0 .5600E+00
0 .6000E+00
0 .6400E+00
0 .6800E+00
0 .7200E+00
0 .7U00E+00
0 .8000E+00
0 .3400E+00
0 .8800E+00
0 .9200E+00
0 .9600E+00
1 .0000E+00

8 .33333E-9

1 Z . 1E11 0 . 3EO *elasticiteitsmodulusi Poisson-constante
$DENS N=1 8=1 C:=1 G=1 E=A

1 7 .85E3
$EOSF
$EOF

* dichtheid
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APPENDIX E .

In deze appendix wordt de responsie van een sterk niet-lineair systeem, dat

tot onderstaande klasse van functies behoort, berekend :

q" + m q = µ f(q ,q', i) (E.01)

De parameter µ hoeft niet klein te zijn en m kan de waarden -1, 0 en +1

aannemen. Het sterk niet-lineaire systeem wordt beschreven door onderstaande

vergelijking :

q" +2Dq' +q+µq3=cosih (E.02)

Invoeren van een nieuwe tijdschaal T=Sh levert vergelijking (E.03) waarbij ()

voor differentiëren naar T staat .

2 n ' 3Sà q+2µnn q+q+µq =2µPcosT

met . r~-D

P = 1
2µ

(E.03)

(E.04)

(E.05)

Bijj de klassieke methode wordt de parameter µ als ontwikkelingsparameter

genomen, daarom is die methode ook alleen bruikbaar voor zwak-lineaire

systemen. Voor zwak lineaire systemen is µ namelijk klein . Bijj de methode

volgens Burton wordt een andere ontwikkelingsparameter genomen . Veronderstel

nu dat er een steady state responsie bestaat met een fundamenteel harmonische

component, waarvan de amplitude een grootte aa heeft . Samen met µ kan dan de

ontwikkelingsparameter R worden geïntroduceerd .

2pa o
~ = 2 (E.06)

4+3µa0

De ontwikkelingsparameter ~i is voor iedere µ en ao kleiner of gelijk aan S .

Hiermee is meteen verklaard, waarom de parameter µ niet klein hoeft te zijn en

de methode toepasbaar is op sterk niet-lineaire systemen. Voor µ kan men dan

het volgende schrijven :

E.1



4f3
µ -

- aó (1 - 3g)
(E.07)

Bijj de klassieke methode van de meervoudige tijdschalen wordt 92 beschouwd als

de eigenfrequentie plus de afwijking ten opzichte van die eigenfrequentie . Bij

de methode volgens Burton wordt in plaats van 52, á22 ontwikkeld en wel zoals

hieronder is weergegeven :

t22= ( 1+4µaó ) ( 1+ 30 ) (E.08)

Deze uitdrukking voor i22 is een benadering van de zogenaamde backbone kromme .

De backbone kromme is gedefinieerd door de frequentie-amplitude karakteristiek

van een ongedempte vrije trilling [Burton and Rahman 19851 .

Sà2 105= (1 + 4 paó I 1 + 16 ~2 + 1024 194 + ""' (E.09)

In vergelijking (E.09) is áà2 uitgedrukt in twee faktoren, de eerste term in

het rechterlid is de hoofdfaktor en de tweede term is een correctie faktor .

Er wordt aangenomen, dat de hoofdfaktor een redelijke benadering vormt van de

backbone kromme . De frequentiedeviatie ten opzichte van deze backbone kromme

wordt gerepresenteerd door o,. Met vergelijking (E.07) wordt deze vergelijking

volledig uitgedrukt in de ontwikkelingsparameter J3 .

SZ2 ( 1-1313 l( 1 + 130.) (E.10)

Invullen van (E .07) en (E.10) in vergelijking (E .03) levert :

1+ t~r q 807,0 q + q + 4S q3 = 8~P cos T (E.11)
1- 3R + aó(1 - 3S) aó(1 - 3P) aó(1 - 30)

Dimensieloos maken met q=w/ao levert dan onderstaande vergelijking:

.. .
(1 + Por) v + 2,xf3 v + v + 13(4v3 - 3v)

met : 2 = 47)C2

a0

813
= a3 Pcos T (E.12)

0

(E.13)

E.2



Op vergelijking (E.12) kan de klassieke methode van de meervoudige tijdschalen

worden toegepast, met ig als ontwikkelingsparameter . Een aantal onafhankelijke

tijdschalen T worden als volgt gedefinieerd :
n

T = ftnT (E.14)
n

Aangenomen wordt, dat T een funktie is van deze onafhankelijke tijdschalen

T=T(T°,Ti, . . . . . . Tn). Voor de eerste en tweede afgeleide naar T geldt dan:

d-l, =Do + 13D + . . . . . . (E.15)+

2

2 = D° + 213D Di +13 2(2D D2 + Dl) + . . . . . .
dT

(E.16)

met : Dn T (E.17)
n

Ontwikkelen van v met als ontwikkelingsparameter S levert :

v(T,l3) = v°(T) + Rvl(T) + (32v2(T) + , . , .,. (E.18)

Kombineren van de vergelijkingen (E .12), (E.15), (E.16) en (E.18) geeft een

vergelijking, welke voor alle willekeurige J3 moet gelden. Gelijkstellen van de

termen, met dezelfde machten van P, aan nul levert de volgende vergelijkingen :

D 2 v + v = 0 (E.19)00 0

8P
D02 v1 + vl =- a•Dóv° - 2D1D°v - 2,YD°v° - 4vá + 3v° + a3 cos T (E .20)

0

Oplossen van vergelijking (E.19) geeft voor v° :

i(T +~p) -i(T +~p)
v°=2e 0 +2e 0 =rcos(T°+cp)

Invullen van relatie (E.21) in (E.20) geeft :

(E.21)
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i(T +(P) Dóv1 +
vl = e 0 r°2 - ir' + rip' - i7r - Zr3 + 2r + 43 e-"" ]
L a

-i(T +(p) 0
+ e 0 r°2 + ir' + r~p' + 17r - Zr3 + 2r + 43 e+irp /

L Ja
3 3i(T +~p) 3 -3i(T +(p) 0

- r e 0 - r e 0 (E.22)

In vergelijking (E.22) staat (' ) voor differentiëren naar T1 . Om opslingering

te voorkomen moeten de eerste twee termen van het rechterlid gelijk zijn aan

nul. Na splitsen in een reeël en imaginair deel, impliceert dit :

°2+r~p' +Zr(1 -r2)+43 cos (p=0
a 0

r' + Tr + 43 sin (p = 0
a0

(E.23)

(E.24)

De amplitude van de fundamenteel harmonische oplossing q heeft de waarde a° .

De amplitude van de fundamenteel harmonische oplossing v heeft dan automatisch

de waarde 1. Met vergelijking (E.21) volgt dan dat r=1 . De term 2 r(1 - r2)

uit vergelijking (E.23) wordt gelijk aan 0. Door r' en y~' gelijk aan nul te

stellen wordt de steady state oplossing berekend .

8P
0' _ - 3 COS (P

a
0

3
7a0

sin ~p=-4P

Oplossen van dit stelsel levert :

( l2
a = ± ~g l aol - (T1SZ)2

l JJo

Invullen van o~ in vergelijking (E.08) geeft voor t22 de volgende relatie :

2

~2 11+4µaol(i±8 lal - (

on

)2Ja0 0

(E.25)

(E.26)

(E.27)

(E.28)
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Oplossen van vergelijking (E .22) levert de oplossing voor vi :

1 3i(T +0 -3i(T +(P) vi 16
e ° + 16 e ° = 8 cos 3(T+~p) (E.29)

De uiteindelijke steady-state responsie heeft dan de volgende vorm :

q(t) = a° cos (T+O) + S$° cos 3(T+O) + 0(SZ) (E.30)
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APPENDIX F .

In deze appendix is een overzicht gegeven van de Newton-Raphson berekeningen

in tabel F .1, de bifurcatie analyses in tabel F .2 en de

boogcontinueringsberekeningen in tabel F .3. In de tabellen F.4 tot en met F.7

zijn de bifurcaties weergegeven, die optreden op de fundamenteel harmonische,

de subharmonische van orde 1/2, de subharmonische van orde 1/7 en de

subharmonische van orde 1/3 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1 200 0 0 30 4 0.22 0.10

2 1 2 400 0.015 0 20 7 0.68 0.17

3 1 3 600 0.015 180 27 7 1.08 0.25

4 2 1 200 0 0 30 4 0.38 0.24

5 2 2 400 0.005 0 20 5 0.94 0.53

6 2 3 600 0.015 180 27 8 2.77 0.76

7 3 1 200 0 0 200 4 0.82

8 3 2 400 0 0 34 4 1.65

9 3 2 400 0.005 0 20 5 2.10

10 3 3 600 0.015 180 28 7 3.48

11 3 7 1400 0.400 -15.9 30.96 28 38.19

12 3 7 1400 ? ? 31.40 ? ?

13 5 1 200 0 0 300 4 2.21 2.01

14 5 2 400 0 0 34 5 5.71

15 5 2 400 0.015 0 18 10 11.29

16 5 2 400 0.005 0 23 6 6.33

17 5 3 600 0.015 180 28 6 9.42 5.14

Tabel F.1 : Newton-Raphson berekeningen .

In tabel F.1 staan de Newton-Raphson berekeningen, met in :

kolom 1: het berekeningsnummer.

kolom 2: het aantal vrijheidsgraden .
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kolom 3: de periodeti jd, in aantal maal die van de excitatie .

kolom 4: het aantal discretisatiepunten .

kolom 5: de amplitude van de startoplossing in meters .

kolom 6: de fase van de startoplossing in graden .

kolom 7: de frequentie in Hertz .

kolom 8: het aantal iteraties .

kolom 9: de CPU-tijd voor de periodieke oplossing .

kolom 10: de CPU-tijd voor de stabiliteitsanalyse .

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

2

3

2

2

400

400

24.669

24.687

24.51

24.46

25

77

18.77

140.5

Tabel F.2 : Bifurcatie analyses .

In tabel F .2 zijn de twee bifurcatie analyses weergegeven, met in :

kolom 1: het berekeningsnummer.

kolom 2: het aantal vrijheidsgraden .

kolom 3: de periodeti jd, in aantal maal die van de excitatie .

kolom 4: het aantal discretisatiepunten .

kolom 5: de beginfrequentie in Hertz .

kolom 6: de eindfrequentie in Hertz .

kolom 7: het aantal iteraties .

kolom 8 : de CPU-tijd voor de bifurcatie analyse .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1 200 30 0.77 783 783 203.64 75.62

2 1 1 200 30 49.92 206 206 27.65 14.68

3 1 2 400 20 13.04 253 253 92.22 44.05

4 1 2 400 20 34.96 317 317 97.36 53.16

5 1 3 600 27 31.51 192 192 117.50 45.31

6 1 3 600 27 31.48 52 52 23.75 12.30

7 2 1 200 30 0.97 202 101 95.35 21.12

8 2 1 200 30 99.51 152 76 45.56 15.79

9 2 2 400 25 24.00 54 54 39.55 26.68

10 2 2 400 24.51 23.17 38 38 62.78 19.88

11 2 2 400 20 22.82 223 222 152.92 91.00

12 2 3 600 27 28.30 249 249 299.69 184.29

13 3 1 200 200 0.86 813 407 702.05 216.81

14 3 2 400 34 13.00 222 222 328.64 269.71

15 3 2 400 24.46 32.31 196 195 281.33 230.19

16 3 2 400 20 28.25 262 249 418.22 318.58

17 3 2 400 20 13 .18 120 120 188.41 141.13

18 3 3 600 28 29.82 143 143 303.78 217.35

19 3 7 1400 31.4 31 .48 12 12 87.18 42.40

20 3 7 1400 31.4 31 .48 32 32 215.30 110.83

21 3 7 1400 30.964 31 .00 20 20 142.95 74.57

22 3 7 1400 30.964 31.00 29 29 244.28 108.91

23 5 1 200 300 0 1000 334 2439.2 587.19

24 5 2 400 34 12 453 453 1660.7 1602.7

25 5 2 400 18 25 222 222 877.59 787.84

26 5 2 400 18 14.59 93 92 344.79 333.69

27 5 2 400 23 21.31 111 111 467.32 419.23

28 5 2 400 23 25.01 45 45 163.10 158.52

29 5 2 400 21.168 21.24 36 36 202.73 133.00

30 5 3 600 28 28 171 171 1100.7 923.35

Tabel F.3 : Boogcontinueringsberekeningen .

In tabel F.3 staan de boogcontinueringsberekeningen met in:

kolom 1: het berekeningsnummer.
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kolom 2: het aantal vrijheidsgraden .

kolom 3: de periodeti jd, in aantal maal die van de excitatie .

kolom 4: het aantal discretisatiepunten .

kolom 5: beginfrequentie in Hertz .

kolom 6: eindfrequentie in Hertz .

kolom 7: het aantal boogcontinueringsstappen .

kolom 8: het aantal stabiliteitsstappen .

kolom 9: de CPU-tijd voor de periodieke oplossing .

kolom 10: de CPU-tijd voor de stabiliteitsanalyse .

Bifurcatie

type een

Stab. Inst.

Fold 12.050

18.038

Flip 6.3939-6.4933

7 .4881-7.3886

14.375-14.475

25.173-25.073

Neimark x - x

x - x

Aantal vrijheidsgraden

twee

Stab. Inst .

12.051

15.448

6.1016-7.0909

8.0801-7.0909

14.019-14.979

24.689-24.669

drie

Stab. Inst.

12.051

16.716

6.1924-7.1441

8.0891-7.1441

14.136-14.235

24.787-24.687

26.187-26.287

26.579-26.487

vijf

Stab. Inst.

16.661

12.050

5.0463-6.4023

7.8472-6.4023

12.802-14.274

24.782-23.282

24.782-26.226

26.883-26.226

32.986-33.986 1 30.973-31.073 1 30.660-32.160

34.986-33 .986 1 32.473-32.373 1 33.660-32.160

Tabel F.4 : Frequenties en frequentie-intervallen, waartussen bifurcaties

optreden, op de takken met fundamenteel harmonische oplossingen .
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Aantal vrijheidsgraden

een twee drie vijf

Stab. Inst. Stab. Inst. Stab. Inst. Stab. Inst.

Begin 14.449 14.369 14.193 14.205

Fold 18.774

20.430

18.378

19.264

18.378

19.692

18.376

19.685

Neimark x - x 22.523-22.800 21 .256-21.286 21.260-21.269

Einde takl 22.817 21.251 21.243

Begin tak2 23.168 21.418 21.413

Fold 21.310 21.312

Einde 25.173 24.511 24.460 24.562

Tabel F.5 : Frequenties en frequentie-intervallen, waar de subharmonische

takken van orde 1/2 beginnen, eindigen en waar bifurcaties

optreden .

Bifurcatie

type

Fold

Drie vrij-

heidsgraden

Stab. Inst .

30.948

31.001

31.090

31.482

Tabel F.6 : Frequenties waar bifurcaties op de subharmonische takken van

orde 1/7 optreden .
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Bifurcatie

type

Fold

een

Stab. Inst.

23.903

31.513

26.753

27.960

Aantal vrijheidsgraden

twee

Stab. Inst .

drie

Stab. Inst .

vijf

Stab. Inst.

23.668

28.751

26.094

26.483

23.564

29.820

26.087

26.402

23.564

29.819

26.087

26.401

Tabel F.7 : Frequenties waar bifurcaties optreden, op subharmonische takken

van orde 1/3 .
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APPENDIX G .

Numerieke integratie berekeningen voor het model met drie vrijheidsgraden, in

het frequentie-interval van 21 .2500 Hz tot en met 21.3103 Hz .

1 2 3 4 5 6 7

1 21.2500 1/f 8000/f 20000/f -1.99 16674.91

2 21.2550 1/f 8000/f 20000/f -0.82 17860.40

3 21.2560 1/f 1000/f 2000/f 208.88

4 21.2563 1/f 1000/f 2000/f 317.11

5 21.2570 1/f 1000/f 2000/f 143.95

6 21.2580 1/f 1000/f 2000/f 140.48

7 21.2590 1/f 1000/f 2000/f 157.48

8 21 .2600 1/f 8000/f 20000/f -0.43 16099.41

9 21 .2700 1/f 8000/f 20000/f 0.91 17324.95

10 21 .2700 1/40f 9700/f 10000/f 730.44

11 21 .2856 1/f 8000/f 20000/f -0.088 21315.52

12 21 .2856 1/40f 9700/f 10000/f 729.70

13 21 .2900 1/f 8000/f 20000/f -0.77 18477.81

14 21.2900 1/40f 9700/f 10000/f 912.12

15 21.2950 1/f 8000/f 20000/f 0.203 21055.15

16 21.2950 1/40f 9700/f 10000/f 742.88

17 21.2975 1/f 8000/f 20000/f -0.039 17149.37

18 21.2975 1/40f 9700/f 10000/f 804.96

19 21.3000 1/f 8000/f 20000/f -0.48 17036.87

20 21.3000 1/40f 9700/f 10000/f 845.47

21 21.3025 1/f 8000/f 20000/f -1.66 17310.01

22 21.3025 1/40f 9700/f 10000/f 851.07

23 21.3050 1/f 8000/f 20000/f -1.07 18474.84

24 21.3050 1/40f 9700/f 10000/f 882.47

25 21.3075 1/f 8000/f 20000/f -0.60 64186.80

26 21.3103 1/f 8000/f 20000/f -1.06 16367.49

27 21.3103 1/40f 9700/f 10000/f 855.01

Tabel G.1 : Numerieke integratie berekeningen voor het model met drie

vrijheidsgraden .
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In tabel G.1 zijn de numerieke integratie berekeningen weergegeven, met in :

kolom 1: het berekeningsnummer.

kolom 2: de frequentie f in Hertz .

kolom 3: uitvoerperiode .

kolom 4: begintijdstip van uitvoer .

kolom 5: eindtijd.

kolom 6: grootste Lyapunov exponent .

kolom 7 : CPU-tijd.

G.2



APPENDIX H .

In deze appendix zijn de resultaten van de numerieke integratie berekeningen

voor het model met drie vrijheidsgraden in het frequentie-interval van 21 .2500

Hz tot en met 21 .3103 Hz weergegeven. De figuren H.1 tot en met H .4 geven bij

verschillende frequenties de Poincaré secties, zodat de ontwikkeling van het

verschijnsel intermittency duidelijk wordt . Iedere Poincaré sectie bevat

12000 punten. In figuur H.1 zijn in het figuur linksboven drie subharmonische

oplossingen van orde 1/2 weergegeven . In de vakken 1 en 2 is op de punten 1 en

2 ingezoomd . Bijj de frequentie van 21 .2560 Hz is het verlopen van de periodieke

oplossing reeds licht waar te nemen .

In de figuren H .5 tot en met H.10 zijn de verplaatsing-tijd grafieken van de

intermittency weergegeven. In inzetl is het nagenoeg periodieke signaal

uitvergroot en in inzet2 wordt het begin van de verstoring weergegeven .

Naarmate de frequentie toeneemt, worden de nagenoeg periodieke gebieden groter

en neemt het aantal verstoringen af, totdat het signaal bij een frequentie van
21 .3025 Hz periodiek wordt .

De figuren H.11 tot en met H.13 tonen de periodieke subharmonische

oplossingen van orde 1/2 .
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APPENDIX I .

Numerieke integratie berekeningen voor het model met drie vrijheidsgraden, in

het frequentie-interval van 30 .8000 Hz tot en met 32.4750 Hz. In tabel 1.1

zijn de berekeningen weergegeven, met in :

kolom 1: het berekeningsnummer.

kolom 2: de frequentie f in Hertz .

kolom 3: uitvoerperiode .

kolom 4: begintijdstip van uitvoer .

kolom 5: eindtijd .

kolom 6: grootste Lyapunov exponent .

kolom 7 : CPU-tijd .

I.1



1 2 3 4 5 6 7

31 30.8000 1/f 8000/f 20000/f -2.49 11533.64

32 30.9000 1/f 8000/f 20000/f -2.40 11491.31

33 30.9500 1/f 8000/f 20000/f 769.48

34 30.9600 1/f 8000/f 20000/f 824.54

35 30.9650 1/f 8000/f 20000/f 760.93

36 30.9700 1/f 8000/f 20000/f 750.65

37 30.9750 1/f 8000/f 20000/f -0.53 10448.80

38 30.9850 1/f 8000/f 20000/f 856.26

39 31.0000 1/f 8000/f 20000/f 0.95 11169.22

40 31.0730 1/f 8000/f 20000/f 1.14 11128.60

41 31.0800 1/f 8000/f 20000/f 822.58

42 31.0875 1/f 8000/f 20000/f -1.43 10746.32

43 31.4000 1/f 8000/f 20000/f -2.56 10205.40

44 31.4821 1/f 8000/f 20000/f 1334.68

45 31.4850 1/f 8000/f 20000/f 872.09

46 31.4900 1/f 8000/f 20000/f 815.51

47 31.4950 1/f 8000/f 20000/f 786.34

48 31.5000 1/f 8000/f 20000/f 2.35 11097.93

49 31.6000 1/f 8000/f 20000/f 933.97

50 31.7000 1/f 8000/f 20000/f -0.82 10923.62

51 31.8000 1/f 8000/f 20000/f 820.28

52 31.9000 1/f 8000/f 20000/f 0.02 11864.25

53 32.0000 1/f 8000/f 20000/f 903.76

54 32.0990 1/f 8000/f 20000/f 1469.58

55 32.1000 1/f 8000/f 20000/f -0.44 11822.96

56 32.2000 1/f 8000/f 20000/f 877.00

57 32.3000 1/f 8000/f 20000/f 836.60

58 32.3730 1/f 8000/f 20000/f 0.02 41450.93

59 32.4000 1/f 8000/f 20000/f 0.016 11531.29

60 32.4500 1/f 8000/f 20000/f -0.42 11362.60

61 32.4750 1/f 8000/f 20000/f -1.18 10709.54

Tabel I .1 : Numerieke integratie berekeningen voor het model met drie

vrijheidsgraden .
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APPENDIX J .

In deze appendix zijn de resultaten van de numerieke integratie berekeningen

voor het model met drie vrijheidsgraden in het frequentie-interval van 30 .8000

Hz tot en met 32 .4750 Hz weergegeven . De figuren J.1 tot en met J .7 geven bij

verschillende frequenties de Poincaré secties, zodat de ontwikkeling van een

quasi-periodieke-chaotische transition duidelijk wordt . Iedere Poincaré

sectie bevat 12000 punten . In figuur 11 zijn in het figuur linksboven drie

fundamenteel harmonische oplossingen weergegeven . In het omlijnde vak is de

oplossing vergroot weergegeven. Bijj de frequentie van 31 .0000 Hz is de

oplossing chaotisch geworden . Zie voor de lyapunov exponenten appendix I .

In de figuren J .4 tot en met J .7 wordt de quasi-periodieke-chaotische

transition, waarbij j frequentie locking optreedt duidelijk . Voor de

quasi-periodieke oplossingen bijj de frequenties van 31.9000 Hz,

32.3730 Hz en 32.4000 Hz zijn de lyapunov exponenten respectievelijk

0.02, 0.02 en 0.016 .
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Figuur 14 : Poincaré secties met 12000 punten .
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APPENDIX K.

Voor het model met vijf vrijheidsgraden zijn ter kontrole 6

numerieke integratie berekeningen uitgevoerd . In tabel K.1 is een overzicht

weergegeven, met in:

kolom 1: het berekeningsnummer.

kolom 2: de frequentie f in Hertz .

kolom 3: uitvoerperiode .

kolom 4: begintijdstip van uitvoer.

kolom 5: eindtijd .

kolom 6: grootste Lyapunov exponent .

kolom 7: CPU-tijd .

1 2 3 4 5 6 7

9 21.2700 1/f 8000/f 20000/f 4240.67

19 21.3000 1/f 8000/f 20000/f 3870.99

39 31.0000 1/f 8000/f 20000/f 2775.00

48 31.5000 1/f 8000/f 20000/f 2650.75

53 32.0000 1/f 8000/f 20000/f 2701.63

59 32.4000 1/f 8000/f 20000/f 2561.22

Tabel K.1 : Numerieke integratie berekeningen voor het model met vijf

vrijheidsgraden .
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APPENDIX L .

In deze appendix zijn de resultaten van de numerieke integratie berekeningen

voor het model met vijf vrijheidsgraden in de beide frequentie-intervallen

weergegeven. De figuren L.1 en L.2 geven bij zes verschillende frequenties de

Poincaré secties. Iedere Poincaré sectie bevat 12000 punten .
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