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I. Inleiding

Roterende assen zijn niet meer weg te denken in
de machinebouw. Tot voor 1895 werd aangeno-
men dat er niet boven de kritische snelheid kon

gewerkt worden. Het was de Zweedse ingenieur Gustaf
de Laval die in dat zelfde jaartal aantoonde dat turbi-
nes wel degelijk superkritisch kunnen draaien. Boven
het kritisch toerental ontstaat er instabiliteit dat te wij-
ten valt aan roterende demping. In deze thesis wordt
de rotordynamica bestudeerd van een volledige testop-
stelling (Figuur 1) die beschikbaar is op de Universiteit
Gent campus Kortrijk [1].

Figuur 1: 3D model van de testopstelling

II. Onderzoeksvraag

Het algeem doel van dit eindwerk is een volledige dy-
namische karakterisatie van een as opstellen, met an-
dere woorden een experimentele modale analyse uit-
voeren. Op die manier kunnen de dynamische eigen-
schappen worden bepaald, namelijk de natuurlijke fre-
quenties, demping en modevormen. Om dit te kunnen
bepalen, moeten de frequentieresponsie functies (FRFs)
worden opgesteld. Bij deze karakterisatie ligt de focus
vooral op de randvoorwaarden, dit zijn de lagers. Het
theoretisch model in Siemens NX zal worden vergeleken
met de meetresultaten. Het resultaat van dit project is
een praktisch inzicht verwerven in het dynamisch sys-
teem. Deze masterproef biedt ook enige uitdaging op
het vlak van signaalverwerking. Als dataverwerkings-
programma wordt Matlab R⃝ gebruikt. Het opstellen van
nieuwe algoritmes en het ontwikkelen van eigen model-
len valt buiten deze masterproef.

III. Testopstelling

De testopstelling waarop de metingen worden uitge-
voerd, wordt voorgesteld in figuur 1 en figuur 2. De
opstelling is opgebouwd uit een lange slanke as van
1,250 m en een diameter van 0,01 m. Deze rotor is
gelagerd opgesteld door twee hoekcontact lagers aan
weerszijden en wordt aangedreven door een brushless
DC motor met Hall sensoren. Om de as te exciteren,
wordt er gebruik gemaakt van een geautomatiseerde
impact hamer. De responsie hiervan wordt opgemeten
met een eddy current sensor en een accelerometer.
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Figuur 2: 5 meetpunten op de as

Er worden twee verschillende meetprocedures toege-
past, namelijk de ’single’ en ’multiple impact methode’.
Deze laatste methode is de belangrijkste, want deze le-
vert de beste meetresultaten op. Per meetpunt op de
as (Figuur 2) worden er vijf metingen van elk 800 s uit-
gevoerd, wat neerkomt op 4.000 s per meetpunt. Om
de volledige as op te meten, moet er dus zes uur wor-
den gemeten (20.000 s). Hierbij zal de hamer continu en
random inslaan op de as. Door lang te meten en uit te
middelen wordt ruis onderdrukt en wordt de resolutie
verhoogd zodat er nauwkeurige FRFs kunnen worden
opgesteld.

IV. Rotordynamica

Een roterend systeem met meerdere vrijdheidsgraden
(MDOF) kan worden opgedeeld in eindige elementen
(Figuur 3). De polen van een dergelijk systeem bestaan
uit een reëel en een imaginair deel. Door het reëel deel
van deze polen uit te zetten in functie van de rotatiesnel-
heid wordt de decay rate plot bekomen. Dit vormt een
belangrijke grafiek bij stabiliteitsanalyse. Om een sta-
biele rotor te hebben, moet het reëel deel van de polen
negatief zijn.
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Figuur 3: MDOF massa-veer-demper systeem

De frequentie waarop de structuur zal trillen is afhan-
kelijk van drie parameters: massa m, demping c en stijf-
heid k. De natuurlijke pulsatie (ωn) geeft weer wanneer
een structuur gaat resoneren. Indien er geen demping
aanwezig is, kan de natuurlijke pulsatie worden geschre-
ven als (Vergelijking 1):

ωn =

√
k
m

o f fn =
1

2π

√
k
m

(1)

Waarin ωn de natuurlijke pulsatie [rad/s] is, k de veer-
constante [N/m], m de massa [kg] en fn de natuurlijke
frequentie [Hz]. Dan volgt uit deze vergelijking dat door
de stijfheid en/of de massa van een systeem te veran-
deren, de resonantiefrequentie kan worden vergroot of
verkleind.

V. Modale analyse

Modale analyse is het bepalen van de natuurlijke ken-
merken van een systeem op basis van uitgevoerde tril-
lingsmetingen. Deze dynamische eigenschappen zijn ei-
genfrequenties, modevormen en demping. Bij het excite-
ren met een frequentie gelijk aan de resonantiefrequen-
tie zal de structuur een bepaalde vervorming ondergaan,
dit wordt een modevorm genoemd. Iedere resonantie-
frequentie heeft dus een unieke modevorm. Hoe hoger
deze frequentie, hoe complexer de modevorm. In figuur
4 zijn de vijf eerste theoretische modevormen weerge-
geven die verwacht worden voor een tweezijdige inge-
klemde as.

mode 1 mode 3mode 2 mode 4 mode 5

Figuur 4: 5 eerste modevormen bij tweezijdige inklemming

In deze thesis worden de eigenfrequenties en modevor-
men uit de meetresultaten vergeleken met simulaties in
Siemens NX. De frequentieresponsie functie (FRF) is de
ratio van de responsie aan de uitgang (opgemeten met
eddy current sensor) op de aangelegde kracht aan de in-
gang (impact hamer). De kracht en verplaatsing worden
getransformeerd van het tijdsdomein naar het frequen-
tiedomein door een Fast Fourier Transform (FFT) uit te
voeren. Iedere piek in de FRF staat voor een resonantie-
frequentie van het systeem. Uit de polen en modevor-
men kan na een model update en steunend op Adhikari
[2] de demping in het systeem ingeschat worden.

VI. Model Update

De eigenfrequenties en modevormen van de simulaties
in Siemens NX zijn niet exact dezelfde als deze uit de
metingen. Om de simulaties beter te laten matchen
met de meetresultaten, wordt een model update uitge-
voerd van het eindige elementen model. Door deze up-
date wordt een betrouwbaar model bekomen dat ver-
der kan gebruikt worden. Uit dit nieuw model kan
nu de massamatrix [M] worden bepaald. De modevor-
men/eigenvectoren die bekomen worden uit de metin-
gen kunnen hiermee verschaald worden naar unity mo-
dal mass [3]. Uit deze verschaalde modevormen en uit
de polen van het systeem kan nu de dempingsmatrix
[C] worden bepaald, hiervoor wordt de methode van
Adhikari gebruikt.

VII. Resultaten

De opgemeten frequentieresponsie functie voor het eer-
ste meetpunt (driving point) bij een stilstaande as wordt
weergegeven in figuur 5. Hieruit volgt dat de eerste re-
sonantiefrequentie op 24,11 Hz (1450 RPM) ligt. De bij-
horende modevormen worden voorgesteld in figuur 6.
Deze modevormen komen goed overeen met de theore-
tisch verwachte vormen uit figuur 4. Echter zijn deze
modevormen niet symmetrisch, dit komt door de in-
vloed van de klauwkoppeling tussen de motor en de
as. Deze asymmetrie is het best terug te vinden in de
eerste modevorm.

Figuur 5: FRF van het 1ste punt bij een stilstaande as

Om extra demping/wrijving te creëren in de opstelling
wordt er een extra holle metalen buis (l = 150 mm en
uitwendige diameter = 12 mm) in het midden van de
lange slanke as gemonteerd. Hierdoor zal de amplitude
in de FRF afnemen. Om een eerste zicht te krijgen op de
gecreëerde demping, kan voor elke mode de bijhorende
kritische demping ratio (ζ) worden berekend. Deze zeta-
waarden worden in tabel 1 weergegeven. De eerste ko-
lom zijn de dempingswaarden voor de stilstaande as
zonder holle buis, de tweede kolom met holle buis. Uit
deze waarden valt af te leiden dat de holle buis wel dege-
lijk invloed heeft op de demping in het systeem. De ge-
creëerde demping heeft het minst invloed op de tweede
mode.
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Figuur 6: 5 eerste modevormen bij stilstand

Tabel 1: Invloed van de holle buis op de demping

 

Mode Zonder Met
1 0,0035 0,0133
2 0,0051 0,0052
3 0,0081 0,0098
4 0,0065 0,0139
5 0,0056 0,0072

Zeta-waarden (ζ) bij stilstand (0 RPM)
Invloed van de holle buis

Dezelfde meting kan worden uitgevoerd bij een rote-
rende as op 2000 RPM. Hiervoor moet er door de eerste
resonantiefrequentie worden gegaan, wat kan leiden tot
instabiliteit. De eigenfrequenties van de roterende op-
stelling zijn nagenoeg dezelfde als de niet-roterende as,
de oorzaak hiervan ligt bij het gyroscopisch effect dat
hier verwaarloosbaar is. Voor zowel de opstelling met
als zonder holle buis kan de decay rate plot bepaald wor-
den (Figuur 7). Uit de vergelijking van de rechten volgt
dat de opstelling zonder holle buis onstabiel wordt op
5408 RPM en deze met holle buis op 5833 RPM. Hier-
uit volgt dat de demping gecreëerd door de holle buis
ervoor zorgt dat het punt van instabilieit op een hoger
toerental komt te liggen. Dit ligt niet volledig binnen
de verwachtingen. Een hogere demping van de as zou
moeten leiden tot een lager punt van instabiliteit. Op
figuur 7 is te zien dat de demping door de holle buis
inderdaad zorgt dat de dacay rate sneller stijgt. Toch is
de bijdrage van de demping bij stilstand een stuk groter
waardoor de stabiliteitsgrens opschuift.
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Figuur 7: Invloed van de holle buis op de decay rate plot

Om de demping beter in beeld te brengen, wordt de
dempingsmatrix [C] bepaald voor zowel de opstelling
zonder als met holle buis. Deze kunnen opgesteld wor-
den met de methode van Adhikari waarbij de modevor-
men/eigenvectoren reeds verschaald zijn naar unity mo-
dal mass na de model update. De dempingsmatrices bij
stilstand zonder en met holle buis zijn respectievelijk:

[C] =

− 21, 7235 − 64, 4614 − 66, 0470 − 65, 8676 − 44, 8486
44, 0037 46, 5983 67, 7597 68, 8882 48, 6855
− 27, 9356 − 21, 8726 − 55, 4466 − 52, 3655 − 39, 0367
14, 6194 43, 3622 46, 7004 66, 9338 45, 9563
− 8, 5969 − 15, 5291 − 26, 6847 − 38, 9595 − 18, 8537

[C] = e3 .

− 0, 5902 − 1, 3527 − 1, 6243 − 0, 8356 − 0, 3877
0, 6763 2, 1028 2, 0221 1, 4361 0, 4963
− 0, 7644 − 1, 6525 − 2, 1701 − 1, 1796 − 0, 5651
0, 4949 1, 6110 1, 6821 1, 1437 0, 4361
− 0, 1621 − 0, 4029 − 0, 4817 − 0, 3250 − 0, 1142

Hieruit volgt dat de elementen op de diagonaal in
grootte zijn toegenomen, dit betekent dat de holle buis
wel degelijk zorgt voor extra demping in het systeem.

VIII. Conclusie

Het model kan gezien worden als een klassiek massa-
veer-demper systeem. Het verhogen van de demping
door de holle buis zou moeten zorgen voor een lagere in-
stabiliteitsgrens. Hier is dit anders, dit komt door de bij-
drage van de demping in de buis bij stilstand. De dem-
ping stijgt sneller, maar de bijdrage bij stilstand is gro-
ter wat resulteert in een hogere instabiliteitsgrens. Om
de dempingsmatrix [C] van het systeem te bepalen is er
nood aan de massamatrix [M], deze kan bekomen wor-
den uit model update technieken.
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