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Prezenta teză de doctorat are drept scop investigarea și prezentarea unor metode
avansate de control a vibrațiilor sistemelor dinamice supuse la solicitări severe, bazate pe
materiale inteligente.
Două materiale inteligente sunt luate în considerare în această teză, și anume,
materialele piezoelectrice și aliajele cu memoria formei.
Dezvoltarea de metode avansate de control a vibrațiilor structurilor cu ajutorul
materialelor inteligente motivează studiul privind posibilitățile de îmbunătățire ale
proprietăților de amortizare ale structurilor exploatând proprietățile lor inteligente, unice și
controlabile. Pentru gestionarea, prevenirea și înlăturarea efectelor dinamice nedorite
cauzate de sarcini exterioare, nu trebuie să neglijăm punerea în practică a metodelor de
control, active, semi-active, pasive sau hibride.
Metodele de control semi-activ utilizează mișcarea structurii care vibrează pentru a
dezvolta forțe de control astfel încât energia necesară este mai redusă decât în cazul activ,
iar structura devine mai sigură în caz de solicitare severă.
Cu toate acestea, controlul semi-activ este mai puțin eficient decât controlul activ.
Controlul semi-activ poate fi optimizat prin înlocuirea actuatorilor de forță activi cu
amortizoare reologice ajustabile sau elemente construite din materiale inteligente care au
proprietăți controlabile, și anume materialele piezoelectrice și aliajele cu memoria formei.
Această lucrare aplică strategii noi de control semi-activ inteligent pentru câteva
structuri supuse la sarcini severe.
Se studiază trei probleme de control semi-activ piezoelectric.
Prima problemă constă în controlul semi-activ piezoelectric al unei bare elastice
supusă unei excitaţii externe uniform distribuite, cu o piesă piezoelectrică mobilă atașată de
masă cunoscută. In anumite condiții, vibrațiile barei devin nemărginite, cu o tendință clară
către haos.
A doua problemă de control semi-activ piezoelectric constă în optimizarea pozițiilor
senzorilor/actuatorilor pe o placă flexibilă de oțel, astfel încât primul sau mai multe moduri
de vibrație ale plăcii să fie suprimate. Mai precis, ne propunem să optimizăm poziția pe
suprafața plăcii a 1, 2, 3 si 5 perechi, sensori/actuatori pentru atenuarea/suprimarea primelor
6 moduri de vibrație. Soluțiile optime arată o importantă diminuare a zonelor de concentrare
a deformațiilor structurii.
A treia problemă de control semi-activ piezoelectric se referă la studiul optimal al
stabilității unei platforme Stewart cu 6 elemente piezoelectrice de izolare a vibrațiilor în
intervalul (5-250) Hz. Controlul semi-activ piezoelectric urmărește izolarea zgomotului în
vecinătatea frecvenței de rezonanță de 208,9 Hz, și blocarea modului rigid de vibrație care
conduce la instabilitate. Modul de vibrație rigid al platformei se manifestă prin mișcări
necontrolate care pot distruge structura. Schema traiectoriilor platformei mobile se obține
conform teoremei Duporcq (1898) prin intersecția a două sfere sau a două funcții
superelipsoidale. Se determină pozițiile platformei Stewart de-a lungul a șase curbe obținute
din intersecția acestor funcții.
Materialele cu memoria formei (SMA) sunt materiale multifuncționale, ușoare și
rezistente, cu două proprietăți unice și anume, efectul de memorie a formei și
superelasticitatea (pseudoelasticitateaa). Efectul de memorie a formei constă în revenirea
structurii la forma inițială prin încălzire, după înlăturarea sarcinii exterioare.
Superelasticitatea sau pseudoelasticitatea este o proprietate termo-mecanică care
permite recuperararea deformațiilor inelastice mari în timpul unui ciclu mecanic de
încărcare și descărcare. In acest ciclu se disipă o cantitate considerabilă de energie prin
fenomenul de histerezis.
Exploatarea ambelor proprietăți se realizează prin dispozitive de control a vibrațiilor,
în special concepute pentru reducerea hazardului seismic. Majoritatea acestor dispozitive
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sunt construite din Nitinol (NiTi), un aliaj dublu construit din nichel și titan care admite
proprietăți superioare la oboseală, ductibilitate, și rezistență ridicată la coroziune.
Metodele de control al vibrațiilor propuse în lucrare se bazează pe NiTi.
Se studiază două probleme de control semi-activ pe bază de NiTi.
Prima problemă se referă la încovoierea unei bare flexibile în consolă cu o bandă de
Nitinol atașată. Se studiază comportamentul histeretic al bandei de Nitinol care are ca
rezultat o disipare ridicată utilizată pentru a atenua vibrațiile nedorite ale barei
Deși proprietățile termomecanice și capacitatea mare de disipare sunt caracteristici
importante observate în răspunsul dinamic al NiTi, acestea pot duce, de asemenea, la o
comportare dinamică complexă, în unele cazuri conducând la vibrații haotice. Am studiat
răspunsul haotic care implică faptul că două orbite foarte apropiate pot deveni divergente la
o variatie foarte mica a conditiilor initiale și, prin urmare, haosul este legat de
imprevizibilitatea pe termen lung a evolutiei . Pentru a testa stabilitatea structurii pentru
condiții discontinue pe interfaţa bară-bandă NiTi, s-au realizat simulări de testare a
stabilității orbitelor (traiectoriilor) în spațiul fazelor.
A doua problemă studiată este controlul semi-activ pe bază de Nitinol a unui vehicul
biomimetic cu schelet similar broaștei țestoase marine. Firele de NiTi unesc două segmente
de vertebre adiacente ale scheletulului vehiculului și generează mișcarea relativă a acestui
segment față de celălalt segment. Prin încălzirea și răcirea firelor se generează o rotație
bidirecțională a vertebrelor, care provoacă la rândul lor modificarea formei vehiculului.
Firele de NiTi sunt introduse în tuburi elastice care conțin apă pentru a facilita răcirea firelor
prin circulația forțată a apei. Vehiculul este capabil să se deformeze și să ia diferite forme
pentru a permite deplasarea la frecvențe de oscilație controlate de până la 1 Hz, cu o oscilație
de 1/2 Hz care produce amplitudini mari ale mișcării scheletului.
Simularea traiectoriilor de mișcare a vehiculului tip broască țestoasă marină în vederea
optimizării lor pe baza criteriului de energie minimă consumată. a condus la obținerea unei
traiectorii simetrice a cifrei opt cu un unghi de atac de 12 ° în timpul fazelor de coborâre și
urcare. Această traiectorie optimă este confirmată de rezultatele experimentale obținute de
Font et al. în 2011.
Teza este compusă din 5 Capitole şi Bibliografie.
Capitolul 1 intitulat Introducere prezintă scopul tezei de doctorat care consta in
investigarea și prezentarea unor metode avansate de control al vibrațiilor sistemelor
dinamice supuse la solicitări severe.
Accentul este pus pe controlul inteligent bazat pe materialele piezoelectrice si aliajele
de memorie a formei.
Piezo-traductoarele sunt utilizate pentru controlul vibrațiilor structurilor. Elementele
piezoelectrice creează tensiuni datorită curentului aplicat. Atunci când materialul
piezoelectric este tensionat, energia mecanică este transformată în energie electrică. Apoi,
energia poate fi disipată sub formă de căldură.
Traductorul piezoelectric poate fi atașat unei structuri pentru a funcționa ca un
dispozitiv de acționare, un senzor sau ambele. Stările de deformație și de tensiune ale
elementului trebuie să fie cuplate cu dinamica structurii de bază pentru a se obține un model
complet pentru sistemul compozit.
Se prezintă rezultatele originale privind aplicarea acestor metode de control semi-activ
unor structuri inginerești și se pune în evidență îmbunătățirea proprietăților de amortizare și
rezistență ale acestor structuri prin manipularea și exploatarea proprietățile unice și
controlabile ale materialelor inteligente.
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În Capitolul 2 intitulat Stadiul actual al cercetărilor în controlul vibrațiilor sistemelor
dinamice, se prezintă o trecere în revistă a cercetărilor în controlul vibrațiilor sistemelor
dinamice. Datorită efectelor negative pe care vibraţiile şi şocurile le produc asupra
sistemelor mecanice şi asupra fiinţelor vii, pe plan mondial există o permanentă preocupare
pentru identificarea unor metode de control şi de reducere a acestor efecte.
In primul paragraf 2.1 se prezintă dispozitivele de control pasiv, control activ, control
semi-activ și control hibrid. Conceptele de observabilitate și controlabilitate care dau
informatii utile pentru construirea controlului vibrațiilor sunt prezentate în paragraful 2.2.
Un sistem dinamic este controlabil dacă actuatorii instalați în acel sistem excită toate
modurile de vibrație ale sistemului. Se stie că, în cazul liniar, se poate presupune că modurile
de vibrație ale unei structuri sunt independente, și prin urmare fiecare mod poate fi excitat
separat. Controlabilitatea este o măsură a interacțiunii dintre starea sistemului și input. Un
sistem este observabil dacă senzorii atașați detectează mișcările tuturor modurilor de
vibrație. Observabilitatea este o măsură a interacțiunii dintre starea sistemului și output. In
această secțiune se prezintă criteriul egalității grammienilor prin care se asigură că fiecare
stare a structurii este controlabilă și observabilă, sau altfel spus fiecare mod de vibratie este
la fel de controlabil și observabil (excitat în măsura în care este sesizat).
Paragraful 2.3 prezintă criteriile de control construite pe baza normelor ( H 2 , H ∞ , H h )
care reprezintă măsuri ale răspunsului sistemului de control la o perturbație externă. Aceste
norme sunt utilizate ca funcții obiectiv pentru optimizarea amplasării senzorilor și
actuatorilor în structuri.
In paragrafele 2.4 și 2.5 se discută controlul semi-activ bazat pe materiale inteligente.
Controlul semi-activ utilizează mișcarea structurii pentru a dezvolta forțe de control,
necesitând o energie mai redusă decât în cazul activ. Cu toate acestea, controlul semi-activ
este mai puțin eficient decât controlul activ. O soluție recentă în controlul semi-activ constă
în înlocuirea actuatorilor de forță activi cu amortizoare reologice ajustabile sau elemente
construite din materiale inteligente care au proprietăți controlabile, și anume materialele
piezoelectrice (paragraful 2.4) și aliajele cu memoria formei (paragraful 2.5).
Materialele inteligente motivează studiul posibilităților de îmbunătățire a proprietăților
de amortizare ale structurilor exploatând proprietățile lor inteligente, adaptabile, unice și
controlabile.
Capitolul 3 este intitulat Materiale piezoelectrice în controlul vibrațiilor.În acest
capitol se studiază modul în care materialele piezoelectrice sunt utilizate în controlul semiactiv al vibrațiilor structurilor. Anumite materiale cristaline. cum sunt ceramicile şi
polimerii. au proprietatea de piezoelectricitate care se caracterizează prin cuplajul dintre
răspunsul mecanic şi răspunsul electric. Cuvântul piezo derivă de la cuvântul grecesc a
presa şi descrie apariţia unei sarcini electrice la aplicarea unei forţe pe un element piezo.
Efectul piezoelectric a fost descoperit de fraţii Curie în 1890 şi a fost observat într-o mare
varietate de cristale incluzând lead-zirconate-titanate (PZT), gallium arsenide, bismuth
germanium oxide. În teoria actuatorilor este de mare importanţă efectul revers şi anume
deformarea materialului la aplicarea unei sarcini electrice externe.
In primul paragraf 3.1 se prezintă ecuațiile de bază ale materialelor piezoelectrice,
ecuațiile constitutive și ecuațiile de mișcare. Aceste ecuaţii se pot simplifica în funcţie de
problema considerată.
In continuare, se studiază trei probleme de control semi-activ piezoelectric. Precizez
că aceste aplicații sunt originale. Prima problemă este controlul semi-activ al unei bare
elastice supuse unei excitaţii externe uniform distribuite și este studiată în paragraful 3.2.
Bara are ataşată o piesă piezoelectrică mobilă de masă cunoscută. In anumite condiții,
vibrațiile barei devin nemărginite, cu o tendință clară către haos.
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A doua problemă se studiază în paragraful 3.3 și se referă la controlul semi-activ al
unei plăci flexibile de oțel realizat prin optimizarea poziției seturilor senzor-actuator pe
placă astfel încât primul sau mai multe moduri de vibrație ale plăcii să fie suprimate.
Mai precis, ne propunem să optimizăm poziția pe suprafața plăcii a 1, 2, 3 si 5 perechi,
sensori/actuatori pentru atenuarea/suprimarea primelor 6 moduri de vibrație. Soluțiile
optime arată o importantă diminuare a zonelor de concentrare a deformațiilor structurii.
A treia problemă este studiată în paragrafele 3.4 și 3.5. Paragraful 3.4 prezintă un
model matematic al unei platforme Stewart în vederea aplicării unui control semi-activ de
îmbunătățire a stabilității mișcării. In cazul platformei Stewart, există diferență între un
sistem cu o singură intrare și o singură ieșire (SISO) și un sistem cu mai multe intrări și mai
multe ieșiri (MIMO). Funcția de transfer a platformei Stewart este o matrice 6 × 6. In cazul
în care platforma se comportă ca un sistem cu mai multe intrări și mai multe ieșiri, matricea
este de tip MIMO. Pentru a elimina cuplajele multiple dintre intrări și ieșiri și a transforma
un sistem MIMO într-un sistem SISO, se consideră doar valorile de pe diagonala matricii
de transfer, și în acest fel se obține un sistem decuplat de tip SISO.
Paragraful 3.5 studiază controlul semi-activ al mișcărilor unei platforme Stewart cu 6
elemente piezoelectrice de izolare a vibrațiilor în intervalul (5-250) Hz. Schema
traiectoriilor platformei mobile se obține conform teoremei Duporcq (1898) prin intersecția
a două sfere sau a două funcții superelipsoidale. Se determină pozițiile platformei Stewart
de-a lungul a șase curbe obținute din intersecția acestor funcții.
Platforma Stewart este utilizață la simulatoarele de zbor. Robotul paralel Delta,
mecanismul Tsai, robotul paralel tip stea sunt exemple de roboți echipați cu trei elemente
de acționare pentru controlul mișcării platformei mobile cu trei grade de libertate.
Capitolul 4 este intitulat Aliaje cu memoria formei (SMA) în controlul vibrațiilor.
În acest capitol sunt discutate aliajele cu memoria formei (SMA) și aplicațiile acestor
materiale în controlul semi-activ al vibrațiilor structurilor. SMA sunt materiale
multifuncționale, ușoare și rezistente, cu proprietăți personalizate care se adresează
cerințelor structurale de inginerie (detectare, acționare, ecranare electromagnetică etc.). Un
material SMA prezintă efectul memoriei formei când este deformat în timp în faza
martensită și apoi descărcate la o temperatură mai mică decât As . Când se încălzește ulterior
deasupra Af , SMA revine la

forma sa inițială prin revenirea la faza austenită.

Comportamentul superelastic este asociat cu generarea de tensiuni în timpul încărcării și
ulterior cu recuperarea deformației la descărcare la temperaturi mai mari de Af .
In paragraful 4.1 se propune un set 1D simplificat de ecuații constitutive pentru aliajul
cu memoria formei și ecuațiile care descriu comportarea unei structuri la care s-au atașat sau
înglobat elemente NiTi.
In acest capitol se studiază două probleme de control semi-activ pe bază de Nitinol.
Precizez că aceste aplicații sunt originale.
Prima problemă este prezentată în Paragraful 4.2 și se referă la încovoierea unei bare
flexibile în consolă care are o bandă de NiTi atașată. Se reia o lucrare (Chiroiu și Munteanu
2003) și noutatea introdusă acum constă în studiul comportamentului histeretic al NiTi care
are ca rezultat o disipare și o atenuare ridicată a vibrațiile nedorite ale barei. Deși
proprietățile termomecanice și capacitatea mare de disipare sunt caracteristici foarte
importante observate în răspunsul dinamic al NiTi, acestea pot conduce, de asemenea, la o
dinamică foarte complexă, în unele cazuri la vibrații haotice. Pentru a testa stabilitatea
structurii pentru condiții discontinue pe interfaţa bară-bandă NiTi, s-au realizat simulări de
testare a stabilității orbitelor (traiectoriilor) în spațiul fazelor. Răspunsul haotic pus în
5

evidență implică faptul că două orbite dinamice foarte apropiate, dar diferite, pot să difere
în timpul evoluției.
Paragraful 4.3 studiază mecanismele biologice de mișcare cu aplicații în biomecanică
și robotică, iar paragraful 4.4 prezintă problema controlului semi-activ pe bază de NiTi a
unui vehicul biomimetic de tip broască țestoasă marină.
Firele de NiTi unesc două segmente de vertebre adiacente ale scheletulului vehiculului
și generează mișcarea relativă a acestui segment față de celălalt segment. Prin încălzirea și
răcirea firelor se generează o rotație bidirecțională a vertebrelor, care provoacă la rândul lor
modificarea formei vehiculului. Firele de NiTi sunt introduse în tuburi elastice care conțin
apă pentru a facilita răcirea firelor prin circulația forțată a apei. Vehiculul este capabil să se
deformeze și să ia diferite forme pentru a permite deplasarea la frecvențe de oscilație
controlate de până la 1 Hz, cu o oscilație de 1/2 Hz care produce amplitudini mari ale
mișcării scheletului.
Simularea traiectoriilor de mișcare a vehiculului tip broască țestoasă marină în vederea
optimizării lor din punct de vedere al criteriului de energie minimă consumată a condus la
obținerea unei traiectorii simetrice a cifrei opt cu un unghi de atac de 12 ° în timpul fazelor
de coborâre și urcare. Această traiectorie optimă este confirmată de rezultatele
experimentale obținute de Font et al. în 2011.
Capitolul 5 este intitulat Model experimentral cu două etaje echipat cu fire NiTi
atașate. În acest capitol se prezintă analiza experimentală a vibrațiilor unei structuri cu două
nivele echipată cu fire din aliaj cu memoria formei NiTi. Structura, fără și cu firele atașate,
este testată pe o masă vibrantă. Scopul încercărilor este de a testa efectul firelor NiTi asupra
vibrațiilor structurii și a transformărilor de fază.
Seturile de măsurători pentru structura echipată cu firele de NiTi au urmărit să pună în
evidență :
1.
Imbunătățirea potențială a efectului unui seism asupra unei structuri prin funcția
de memorie a formei a firelor de NiTi activate la sfârșitul seismului pentru eventuale corecții
în deplasările structurii.
2.
Influența firelor NiTi ca sistem cu acțiune semi-activ activat în timpul încercării
cu scopul îndepărtării structurii de frecvențele de rezonanță, prin apariția supra-armonicelor.
Comportarea la rezonanță a structurii echipată cu fire de NiTi este neliniară în sensul
că răspunsul este influențat atât de transformările austenită-martensită și respectiv,
martensită-austenită, cât și de amortizare și de amplitudinea excitației.
Răspunsul nu este periodic ci are aspect neregulat cu rezonanțe supra-armonice sau
combinații ale modurilor supra-armonice. In cazul neliniar, modurile de vibrație ale unei
structuri nu sunt independente, și prin urmare nu se poate excita un singur mod de vibrație.
Rezonanța este supra-armonică atunci când frecvențele de rezonanță sunt multiplii ale
primei frecvențe fundamentale a structurii fără fire de NiTi. Vibraţiile supra-armonice se
pot localiza într-o pereche de fire sau mai multe fire de NiTi, sau se pot generaliza în toată
structura.
Din măsurătorile experimentale efectuate, s-a pus în evidență apariția rezonanțelor
supra-armonice până la ordinul patru atât pentru activarea electrică la sfârșitul încărcării cât
și pentru activarea electrică continuă. In felul acesta se evită stările de rezonanță ale
structurii, însă pot apărea pierderi de stabilitate cu tendințe către haos.
Stabilitatea structurii echipată cu fire de NiTi a fost analizată cantitativ prin calculul
indicilor Liapunov. Un calcul simplificat ne-a furnizat indicații privind pierderea stabilității
structurii și tendințele către haos ale acesteia, prin portretelor de fază înainte și după
pierderea stabilității.
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Experimentele efectuate pe structura echipată cu fire de NiTi au dezvăluit și faptul că
martensita este la fel de rigidă și la fel de elastică și chiar mai rigidă și mai elastică decât
austenita. Această observație surprinzătoare este însă confirmată experimental și de alti
autori.
Capitolul 6 este intitulat Rezultate originale, concluzii și direcții viitoare de studiu.
Principalele rezultate originale se referă la analiza modului în care materialele
piezoelectrice și aliajele cu memoria formei schimbă proprietăţile şi comportarea
materialelor la care sunt adăugate sau ataşate în scopul îmbunătăţirii amortizării.
Control semi-activ piezoelectric este realizat pentru :
a. bară elastică supusă unei excitaţii externe uniform distribuite, cu o piesă
piezoelectrică mobilă atașată de masă cunoscută;
b. platformă Stewart cu 6 elemente piezoelectrice.
c. optimizarea pozițiilor senzorilor/actuatorilor pe o placă flexibilă de oțel din condiția
ca primul sau mai multe moduri de vibrație ale plăcii să fie suprimate.
Controlul semi-activ pe bază de materiale cu memoria formei, este realizat pentru:
a. bară flexibilă în consolă cu o bandă de NiTi atașată;
b. vehicul biomimetic cu schelet similar broaștei țestoase marine.
Controlul semi-activ a fost analizat experimental pentru o structură cu două nivele
echipată cu fire din aliaj cu memoria formei NiTi. Structura, fără și cu firele atașate, este
testată pe o masă vibrantă. Scopul încercărilor este de a testa efectul firelor NiTi asupra
amplitudinilor vibrațiilor structurii și frecvențelor proprii.
REZULTATE ORIGINALE
Rezultatele originale ale acestei teze se pot grupa astfel:
1. Analiza modului în care materialele piezoelectrice și aliajele cu memoria formei
schimbă proprietăţile şi comportarea materialelor la care sunt adăugate sau ataşate în scopul
îmbunătăţirii amortizării;
2. Rezolvarea problemei de control semi-activ piezoelectric pentru:
a. bară elastică supusă unei excitaţii externe uniform distribuite, cu o piesă
piezoelectrică mobilă atașată de masă cunoscută;
b. platformă Stewart cu 6 elemente piezoelectrice:
c. determinarea pozițiilor senzorilor/actuatorilor pe o placă flexibilă de oțel din
condiția ca primul sau mai multe moduri de vibrație ale plăcii să fie suprimate.
3. Rezolvarea problemei de control semi-activ pe bază de fire de NiTi pentru:
a. bară flexibilă în consolă cu o bandă de Nitinol atașată;
b. vehicul biomimetic cu schelet similar broaștei țestoase marine.
4. Analiza experimentală a vibrațiilor unei structuri cu două nivele echipată cu fire din
aliaj cu memoria formei NiTi. Structura este solicitată la vibrații pe o masă vibrantă. Scopul
încercărilor este de a testa efectul firelor NiTi asupra vibrațiilor structurii, trabnsformărilor
de fază și a frecvențelor proprii. Caracterul neliniar al vibrațiilor structurii echipate cu fire
de NiTi este pus în evidență prin apariția modurilor de rezonanță supra-armonice. Vibrațiile
supra-armonice pot fi localizate la nivelul unei singure perechi de fire de NiTi, sau a mai
multor perechi de fire de NiTi, sau poate cuprinde întreaga structură. La nivelul firelor de
NiTi, rezonanța supra-armonică generează efectul de biciuire a firelor care vibrează puternic
în toate direcțiile conducând la rupere.
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1. Controlul semi-activ bazat pe materiale piezoelectrice
1.1. Bară cu masă piezoelectrică mobilă atașată

Considerăm o bară elastică de lungime L , supusă acţiunii unei excitaţii externe
uniform distribuite P( x, t ) . Bara are ataşată o masă piezoelectrică mobilă de masă m
(Fig.3.2.1).

Fig. 3.2.1. Modelul barei cu masă piezoelectrică mobilă.
Bara este caracterizată de modulul elastic al lui Young E , momentul de inerţie al
secţiunii transversale J , şi densitatea de masă liniară ρ . Presupunem că distanţa dintre bară
şi masa mobilă este suficient de mică ca să permită transferul de energie mecanică între
componente. Masa mobilă este cilindrică de rază R , lungime 2l , şi grosime 2h . Vibraţiile
în sistem sunt excitate de un câmp electric aplicat electrozilor de pe suprafaţa masei.
Lungimea barei este L . Presupunem că P ( x, t ) are forma
=
P( x, t ) F (t ) sin(πx / L) ,

(3.2.1)

unde F (t ) este o funcţie specificată de timp cu frecvenţa circulară ω
F=
(t ) A sin ωt ,

(3.2.2)

=
u ( x, t ) R(t ) sin(πx / L) ,

(3.2.3)

unde u ( x, t ) este deplasarea transversală a barei. Funcția R(t ) descrie evoluția barei în timp,
Y (t ) este poziţia punctului median al masei în timp, Yt viteza de deplasare a masei, T timpul
de observare, b > 0 şi n > 0 coeficienţi de frecare vâscoasă. Indicele t reprezintă derivata
în raport cu timpul.
Rezolvăm sistemul de ecuații care descrie mișcarea barei prin metoda cnoidală
[Munteanu și Donescu, 2004] pentru următoarele date EJ = 400N/m 2 , ρ =1kg/m , L = 3m ,
b = 1kg/ms , n = 0.01kg/s . Masa mobilă este alcătuită din PZT-4 cu dimensiunile
l = 0, 04 m , r = 0, 02 m , h = 0, 0005 m . Pentru condiția inițială Y (0) = Y0 , Yt (0) = 0 ,

0 < t < T , se consideră Y0 = 0,3m .
Presupunem, de asemenea, că termenul (2πm / L2 )Yt sin(2πY / L) din (3.2.4) este
pozitiv pentru orice t .
Prima frecvență proprie a masei piezoelectrice este 5952,4 Hz, și a barei 2,93 Hz.
Intreg sistemul are primele două frecvențe proprii ω = 35,6 Hz și ω = 39,7 Hz.
Se discută două cazuri:
1. masa piezoelectrică este liberă,
2. masa piezoelectrică este fixă.
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In Fig.3.2.2 este prezentată variația funcției R (t ) cu timpul, în cazul frecvenței de
rezonanță ω = 35,6 Hz, pentru o masă piezoelectrică fixă Y0 = 0,3m , și amplitudinea de
excitație A = 0,35 N/m , într-un interval de 40 s.
Fig. 3.2.4 prezintă variația funcției R(t ) în raport cu timpul, pentru frecvența de
rezonanță ω = 35,6 Hz, pentru o masă piezoelectrică liberă cu condiția inițială Y0 = 0,3m și
amplitudinea excitației A = 0,35 N/m , într-un interval de timp 40 s.

Fig. 3.2.2. Variația funcției R(t ) în raport cu timpul pentru excitația de rezonanță ω = 35,6
Hz, pentru o masa piezoelectrică fixă Y0 = 0,3m .
Fig. 3.2.5 prezintă variația funcției R(t ) în raport cu timpul, pentru frecvența de
rezonanță ω = 39,7 Hz, pentru o masă piezoelectrică liberă cu condiția inițială Y0 = 0,3m
și A = 0,35 N/m , într-un interval de timp 40 s.
In intervalul de 40 sec, masa mobilă reduce semnificativ vibrațiile barei și sistemul
este stabil într-o stare nerezonantă.
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Fig. 3.2.4. Variația funcției R (t ) cu timpul pentru excitația de rezonanță ω = 35,6 Hz
pentru o masa piezoelectrică liberă.

Fig. 3.2.5. Variația funcției R(t ) cu timpul pentru excitația de rezonanță ω = 39,7 Hz
pentru o masa piezoelectrică liberă.
Fig. 3.2.6 prezintă variația funcției R(t ) în raport cu timpul, pentru frecvența de
rezonanță ω = 35,6 Hz, pentru o masă piezoelectrică liberă cu condiția inițială Y0 = 0,3m și
amplitudinea excitației A = 0,35 N/m , în intervalul de timp [40-70] s. Se observă că masa
mobilă reduce și mai mult vibrațiile barei și sistemul practic nu mai vibrează.
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Fig. 3.2.6. Variația funcției R(t ) cu timpul pentru excitația de rezonanță ω = 35,6 Hz
pentru o masa piezoelectrică liberă.

Fig. 3.2.7. Portretul de fază ( R, R ) pentru excitația de rezonanță ω = 35,6 Hz,
pentru o masa piezoelectrică liberă.
Portretul de fază ( R, R ) în cazul în care termenul (2πm / L2 )Yt sin(2πY / L) din (3.3.4)
este negativ pentru un interval de timp t ∈ [0, 60]sec , este prezentat în Fig. 3.2.6 , pentru
frecvența de rezonanță ω = 35,6 Hz și o masă piezoelectrică liberă, cu condiția inițială
Y0 = 0,3m și amplitudinea excitației A = 0,35 N/m . Se observă tendința sistemului către
haos caracterizată prin amplitudini nemărginite, în cazul masei piezoelectrice libere.
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1.2. Optimizarea poziției seturilor senzor-actuator pe o placă flexibilă de oțel

Se consideră o placă flexibilă de oțel și se rezolvă problema controlului semiactiv al
vibrațiilor prin determinarea pozițiilor senzorilor/actuatorilor pe placă, astfel încât primul
sau mai multe moduri de vibrație ale plăcii să fie suprimate. Mai precis, ne propunem să
optimizăm poziția pe suprafața plăcii a 1, 2, 3 si 5 perechi, sensori/actuatori pentru
atenuarea/suprimarea primelor 6 moduri de vibrație.
Considerăm o placă flexibilă de lungime L , lățime d , și grosime h , pe suprafața
careia sunt fixate un numar de perechi sensor/actuator (Fig. 3.3.1). Plca este încastrată la
capătul stang.

Fig. 3.3.1. Configurația plăcii cu perechi actuatori/sensori pe suprafețele laterale.
Determinarea frecvențelor proprii se realizează cu metoda elementelot finite FEM.
Placa de otel are dimensiunile (lungime, lățime, grosime) 500 × 500 × 1,9mm,
densitatea 7810 kg/ m3 , modulul de elasticitate 210 GPa si coeficientul Poisson 0,3.
Senzorul/actuatorul piezoelectric are dimensiunile 50 × 50 × 0,5mm, densitatea 7810
3
kg/ m , e31 = − 7,15 C/ m3 , e32 = − 7,15 C/ m3 , e33 = 13,7 C/ m3 , C11E = 123 GPa , C12E =
76,7 GPa , C13E = 70,25 GPa , C33E = 97,22 GPa , µ33 = 1,55 10 −8 F/ m .
Bara este discretizată în 10 × 10 elemente.
Ne propunem să optimizăm poziția pe suprafața plăcii a 1, 2, 3 si 5 perechi,
sensori/actuatori pentru atenuarea/suprimarea primelor 6 moduri de vibrație, pe baza
criteriului de optimizare:
Pozitia optimă a unui număr dat de perechi sensor/actuator se determină prin
minimizarea functiei obiectiv J opt definită astfel:
J opt ( x, y ) = min(trace( P ( x, y )), K ) ,

(3.3.20)

unde x si y sunt variabile de stare, și

J ( x, y ) = X (0)T P( x, y ) X (0) ,

(3.3.21)

J ( x, y ) = trace( P( x, y )) .

(3.3.22)

Matricea P este soluția matriceala a ecuațiilor Riccati

AT P + PA − PBR −1B T P + Q =
0,

(3.3.17)

K = R −1 B T P ,

(3.3.18)

Φ a =− KX .

(3.3.19)
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Matricele Q si R sunt pozitiv definite și reprezintă pondere de control de dimensiune
2nm × 2nm unde nm este numărul de moduri de vibratie, si respectiv ra × ra unde ra este
numărul actuatorilor. Ele dau informații asupra erorilor și a energiei controlerului.
Cantitatea Φ a reprezinta tensiunea actuatorului piezoelectric. Valori mari pentru Q
reprezintă o reducere substanțiala a vibrațiilor în structură.
Dacă matricea P este pozitiv definită atunci sistemul este stabil în sensul că matricea
are valori proprii cu părtile reale negative.
Optimizarea se realizează cu un algoritm genetic. Matricea Q care controlează nivelul
vibrațiilor este aleasă astfel Q =10 ×1011 × I 2 nm ,2 nm , iar matricea R se ia sub forma

R = 1× I ra ,ra , unde nm este numărul de moduri de vibrație, și respectiv ra × ra unde ra este
numărul actuatorilor. Matricea de stare are dimensiunea (2nm , 2nm ) .
S-a calculat matricea optimă de control a feedback-ului cu ajutorul problemei de
optimizare (3.3.12) cu matricele pondere R = 1 și Q = 107 și 108 .
Frecventele proprii ale plăcii incastrate la un capăt fără elemente piezoelectrice atașate,
sunt prezentate în Tabelul 3.3.1. Aceste valori sunt comparate cu valorile experimentale
raportate în lucrarea [Daraji 2014].
In Tabelul 3.3.2 sunt prezentate frecvențele proprii ale plăcii incastrate la un capăt, în
prezența a 2,4,6 și 10 perechi sensori/actuator.
Tabel 3.3.1. Frecvențele proprii ale plăcii incastrate la un capăt fără elemente
piezoelectrice.

teoretic
experimental
[Daraji, 214]

Mod 1
[Hz]
6,59
5,90

Mod 2
[Hz]
16.156
16,90

Mod 3
[Hz]
40,444
37,30

Mod 4 [Hz]
51,683
51,60

Mod 5
[Hz]
58,862
58,20

Mod 6
[Hz]
103,179
101,00

Tabel 3.3.2. Frecvențele proprii ale placii incastrate la un capăt cu elemente
piezoelectrice distribuite optim.

Fara piezo
1 pereche
2 perechi
3 perechi
5 perechi

Mod 1 Mod 2
[Hz]
[Hz]
6,59
16.156
6, 66
16,781
6,973
16,99
6,734
16,58
6,886
16,517

Mod 3 Mod
[Hz]
[Hz]
40,444
51,683
40,530
52,101
412,65
53,096
411,50
52,777
41,778
52,098

4 Mod 5
[Hz]
58,862
59,092
60,455
61,294
61,083

Mod 6 [Hz]
103,179
104,154
105,430
104,233
106,332

Distribuția optimă a 1, 2, 3 si 5 perechi senzor/actuator este realizat cu un algoritm
genetic. Rezultatul este arătat in Fig. 3.3.2.
In Fig. 3.3.3 sunt prezentate primele sase moduri proprii de vibrație în direcția z a plăcii
incastrate la un capăt, în absența senzorilor si actuatorilor. Se observă simetria câmpului de
deformatii în raport cu axa de simetrie a placii. Concentrarea deformațiilor este mai mare
la capatul incastrat decat la capatul liber al plăcii și apare mai ales în colțuri.
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Primele șase moduri proprii de vibrație in directia z a plăcii încastrate la un capăt, în
prezența a 2 perechi senzori/actuatori piezoelectrici, sunt prezentate in Fig. 3.3.4. Se observă
o importantă diminuare a zonelor de concentrare a deformațiilor.
Reducerea vibrațiilor exprimată în dB este de 22,2 pentru R = 1 , Q = 107 și 32,8
pentru R = 1 , Q = 108 în cazul a două perechi senzori/actuatori.
Reducerea vibrațiilor exprimată în dB este prezentata în Tabelul 3.3.3 pentru 1, 2, 3 si
5 perechi senzori/actuatori.
Se observă din tabel că mai multe perechi sensori/actuatori nu contribuie semnificativ
la reducerea vibrațiilor comparativ cu reducerea vbrațiilor pentru două perechi
senzori/actuatori.
Pentru Q = 109 si Q = 106 reducerea vibrațiilor este diminuată.
Tabel 3.3.3. Reducerea vibrațiilor în dB pentru poziția optimă a perechilor
senzori/actuatori.
Număr perechi
senzâsori/actuatori

R =1
Q = 107

R =1
Q = 108

R =1
Q = 109

R =1
Q = 106

1 pereche

22,2

32,8

19,5

12,2

2 perechi
3 perechi

23,6
23,2

31,3
31,7

16,6
16,3

13,2
14,4

5 perechi

24,8

32,9

15,8

15,4

Fig. 3.3.2. Distribuția optimă pe placă a 1, 2, 3 si 5 perechi senzori/actuatori.
Comparăm rezultatele noastre cu rezultatele a 3 lucrări în care a fost studiată aceeași
placă și un număr dat de perechi senzor/actuator. Prima lucrare Peng (2005) a obtinut pentru
2 perechi distributia din Fig. 3.3.3 stânga, iar cea de a adoua lucrare Kumar și Narayanan
(2007) a obținut distribuția din Fig. 3.3.3 dreapta pentru 5 perechi nesimetrice. Ambele
lucrări au utilizat o funcție obiectiv de maximalizare a nivelului de reducere a vibrațiilor
placii.
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Fig. 3.3.3. Distribuția optimă pe placă a 4 și 10 perechi senzori/actuatori, conform
Peng 2005 (stânga) și Kumar și Narayanan 2007 (dreapta).
Cea de a treia lucrare Daraji (2014) a obținut aceleași configurații ca și noi în această
lucrare, pentru o funcție obiectiv care timmizează reducerea deformațiilor plăcii
(minimizarea normei H ∞ ) .
Primele șase moduri proprii de vibrație în directia z a plăcii incastrate la un capăt, fără
senzori/actuatori piezoelectrici sunt prezentate în Fig.3.3.4. In Fig.3.3.6, avem primele șase
moduri de distributie a campului electric in directia z ale placii incastrate la un capăt pentru
2 perechi sensori/actuatori.
Se observă din distribuția sarcinilor electrice din primele șase moduri de vibrație,
prezentate în Fig.3.3.6, că efectul sarcinilor electrice pe suprafața piezoelectrică este
aproape nulă pentru fiecare mod de vibrație. Prin urmare, se poate spune că pentru o placă
acoperită complet cu o singură pereche senzor / actuator, efectele senzorului și a actuatorului
sunt nule.
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Fig. 3.3.4. Primele șase moduri proprii de vibrație în direcția z a plăcii încastrate la un
capăt, fără senzori/actuatori piezoelectrici.

Fig. 3.3.6. Primele șase moduri de distribuție a câmpului electric în directia z a plăcii
încastrate la un capăt, pentru 2 perechi senzor/actuator.
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Fig. 3.3.7. Accelerația funcție de timp a capătului liber al plăcii buclă deschisă și buclă
închisă pentru o pereche senzor/actuator și close loop pentru 2, 3, 4 si 5 perechi
senzor/actuator pentru primul mod de vibrație.
Cu toate acestea, perechile senzori / actuatori atașate discret pe structură, dau efecte
ridicate de detectare și de acționare dacă sunt amplasate corespunzător.
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Accelerația funcție de timp a capătului liber a plăcii în buclă deschisă şi închisă pentru
o singură pereche senzor/actuator și close loop pentru 1, 2, 3, 4 si 5 perechi senzor/actuator
pentru primul mod de vibrație este prezentată în Fig.3 3.7.
După cum se observă din figură, prezența mai multor perechi sensor/actuator nu
contribuie semnificativ la reducerea vibrațiilor, comparativ cu reducerea vibrațiilor pentru
două perechi sensori/actuatori. Același rezultat este prezentat si in Tabelul 3.3.3.
1.3. Platformă Stewart utilizată la telescoapele spațiale

Să considerăm o platformă Stewart cu șase articulații pentru atașarea barelor (brațe sau
picioare) pe platforma superioară mobilă P (Fig. 3.4.1).

Fig. 3.4.1. Platforme Stewart cu diferite aranjamente ale barelor.
Analiza cuplajului celor 6 elemente se realizează folosind o matrice de transfer de
identificare a platformei Stewart. Pentru a realiza izolarea vibrațiilor, considerăm platforma
Stewart hexapod din Fig. 3.5.2.
In cazul platformei Stewart, există diferență între un sistem cu un singur input și un
singur output (SISO) și un sistem cu mai multe intrări și mai multe ieșiri (MIMO).
Funcția de transfer a platformei Stewart este o matrice 6 × 6. In cazul în care
presupunem că platforma se comportă ca un sistem cu mai multe intrări și mai multe ieșiri,
matricea de transfer G (iω ) este de tip MIMO.

Fig. 3.4.2. Platforma Stewart cu actuatori PZT inglobați.
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Pentru a elimina cuplajele multiple dintre intrări și ieșiri și a transforma un sistem
MIMO într-un sistem SISO, se consideră doar valorile de pe diagonală a matricii de transfer,
și în acest fel obținem un sistem decuplat de tip SISO cu matricea de transfer G′(iω) .

Fig. 3.4.3. Modelul barei cu un actuator PZT.
Potrivit cu această decuplare, platforma cubică Stewart se decuplează în 6 sisteme cu
o singură bară în care actuatorul PZT este înglobat. In Fig. 3.4.3 vedem modelul pentru o
singură bară cu un actuator PZT. Intrarea măsurată este forța care acționează asupra barei
pe partea încărcăturii utile. Forțele datorate rigidității și amortizării așa zise parazite care
rezultă din cuplajul dintre cele șase bare, nu sunt implicate în măsurarea forțelor.
În Fig. 3.4.3, x p , xs , xb sunt deplasările pe verticală ale masei de la bază mb , masei
barei ms și masei încărcăturii utile m p . Notăm cu k p și c p , rigiditatea parazitară și
amortizarea parazitară, cu k2 și c2 , rigiditatea axială și amortizarea la încovoiere a
articulațiilor, cu k1 și c1 rigiditatea axială și amortizarea actuatorului.
Calculele se efectuează pentru mb = 200 kg, ms = 0,254 kg, m p = 20 kg, k p = 760 N
/ m, c p = 2 kg / s, k2 = 800 kN / m, c2 = 100 kg / s, k1 = 80 000 kN / m, c1 = 100 kg /
s. Se observă că primul mod de vibrație este un mod rigid cu frecvența proprie zero. Cea de
a doua frecvență proprie este 208,9Hz. Structura care posedă un mod rigid de vibrație este
instabilă și de aceea are nevoie de control pentru a o scoate din acest mod de vibrație.
Instabilitatea structurii într-un mod de vibrație rigid se manifestă prin mișcări
necontrolate care pot distruge structura, așa cum apar în Fig. 3.4.4 pentru platformele P și
P′ (Chiroiu, Brișan și Munteanu, 2018).
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Fig. 3.4.4. Mișcările platformei Stewart în modul rigid de vibrație de frecvență nulă.

Fig. 3.4.6. Variația valorilor singulare în raport cu frecvența arată prezența modului
rigid de vibrație.

Fig. 3.4.7. Variația valorilor singulare în absența modului rigid.
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In Fig. 3.4.6, fluctuația în variație din partea dreaptă a graficului (desenată cu roșu)
este cauzată de modul rigid de frecvență nulă, iar variația dinainte de valoarea de 1Hz
(desenată cu roșu) este cauzată de rigiditatea parazită și amortizarea parazită.
In absența modului rigid de vibrație și a rigidității parazite și a amortizării parazite,
variația valorilor singulare în raport cu frecvența este prezentată în Fig. 3.4.7.
1.4. Controlul semi-activ al platformei Stewart
Discutăm problema controlului semiactiv piezoelectric al unei platforme StewartGough cu 6 elemente piezoelectrice de izolare a vibrațiilor în intervalul (5-250) Hz.
Controlul se realizează prin eliminarea modului rigid de vibrație care conduce la
instabilitate. Modul de vibrație rigid al platformei se manifestă prin mișcări necontrolate
care pot distruge structura. Menționez că acest paragraf este în întregime original.
In controlul platformei Stewart, semnalele de frecvență joasă sunt acceptate, însă
perturbațiile de înaltă frecvență nu, deoarece acestea deranjează instrumentele de precizie.
Cerințele de bază ale controlului sunt frecvențele joase de comandă 0-5 Hz, cu o atenuare ±
0,2 dB. Controlul urmărește izolarea zgomotului în vecinătatea frecvenței de rezonanță de
208,9 Hz, și blocarea modului rigid de vibrație care conduce la instabilitate.
Schema traiectoriilor platformei mobile se obține conform teoremei Duporcq (1898)
[Chiroiu, Brișan, Munteanu 2018] prin intersecția a două sfere sau a două funcții
superelipsoidale de ecuație (Fig. 3.5.1).
 x  2/ ε1  y  2/ ε1 
F ( x ) =   +   
 r1 
 r2  

ε1 / ε 2

z
+ 
 r3 

2/ ε 2

−1 ,

(3.5.1)

Fig. 3.5.1. Schema traiectoriilor platformei mobile prin intersecția a două sfere
[Chiroiu, Brișan, Munteanu 2018].
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Mișcarea platformei poate fi descrisă astfel: dacă P′ se mișcă paralel cu P , astfel încât
unul din punctele sale trasează o linie perpendiculară pe P , și alt punct se află pe o sferă cu
centrul în același plan, atunci toate punctele aparținând platformei P′ se mișcă tot pe o sferă.
Curbele de secțiune obținute prin intersecția a două sfere sunt prezentate în Fig. 3.5.2
[Chiroiu, Brișan și Munteanu, 2018, Brişan, Boantă şi Chiroiu 2019].
1, 2,..., 6 , sunt prezentate
Poziții ale platformei Stewart de-a lungul curbelor C ∈ Ci , i =
în Fig. 3.5.3. Instantanee ale modului rigid de vibrație sunt prezentate în Fig. 3.5.4. Câteva
instantanee ale mișcării corespunzătoare modului rigid de mișcare sunt prezentate în
Fig.3.5.5, iar în Fig.3.5.6 sunt prezentate mișcările instabile ale platformei cauzate de modul
rigid de vibrație pentru curbele C1 și C2 .
Fig. 3.5.6 prezintă răspunsul în amplitudine a platformei necontrolate la zgomot alb cu
deviația standard de 0,6, iar Fig. 3.6.7 prezintă același răspuns controlat de elementul
piezoelectric, în absența modului rigid de vibrație. Se observă o atenuare cu aproximativ
70% a amplitudinii de vibrație [Brişan, Boantă şi Chiroiu 2019].

Fig. 3.5.2. Curbele de secțiune obținute prin intersecția a două sfere [Chiroiu, Brișan
și Munteanu, 2018].
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1, 2,..., 6 .
Fig.3.5.3. Mișcarea platformei Stewart de-a lungul curbelor C ∈ Ci , i =

Fig. 3.5.4. Instantanee ale mișcării platformei în modul rigid de vibrație [Chiroiu,
Brișan, Munteanu, 2018].
.
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Fig. 3.5.5. Modul rigid de vibrație pentru a) C1 și respectiv b) C2 .

Fig. 3.5.6. Vibrația platformei necontrolate, la zgomot alb.

Fig. 3.5.7. Vibrația platformei controlate piezoelectric, la zgomot alb.
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2. Controlul semi-activ bazat pe aliaje cu memoria formei

2.1. Incovoierea unei bare flexibile cu bandă de NiTi atașată
Considerăm problema 2D de încovoiere a unei bare flexibile în consolă confecţionată
din aluminiu, în care este încastrată o bandă subţire de NiTi (55% Nichel, 45%Titanium).
Atât bara cât şi stratul de actuator sunt drepte în poziţia iniţială la t = 0 şi temperatura iniţială
T0 = 330 C. Bara se presupune a fi izotropă, având o secţiune dreptunghiulară de lungime

L , lăţime d şi grosime h . Banda de NiTi are lungimea L , lăţimea d şi grosimea h0 (Fig.
4.2.1).

Fig. 4.2.1. Geometria barei.
Considerăm t1 = 25 sec. La t = 0 şi T = 330 C bara este solicitată la tensiunea iniţială

σ0 =MPa la capătul barei x = L pentru t ∈ [0, t1 ] . Stratul de NiTi este încălzită electric la o
temperatură mai mare decât temperatura austenitică iniţială. Se consideră t1 = 25 s. La t = 0
350 MPa la capătul x = L pentru
şi T = 330 C bara este activată de o tensiune iniţială σ22 =

t ∈ [0, t1 ] . Banda din NiTi este încălzită deasupra temperaturii de start pentru austenită cu
ajutorul curentului electric.
Banda din NiTi acţionează ca un actuator care controlează deformaţia structurii şi
transformă energia electrică în energie mecanică, opunându-se deformaţiei barei şi anihilând
forma deformată a barei.
După 3,7s capătul x = L ajunge la temperatura finală pentru austenită Af = 122 0 C la
tensiunea σ =350 MPa. După 6s, bara se răceşte la temperatura finală pentru martensită
M 0 f =33 0 C la tensiunea σ =0,004 MPa.
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Fig. 4.2.6. Vibrația capătului liber al barei în absența bandei NiTi.

Fig. 4.2.7. Vibrația controlată a capătului liber al barei.
In Fig. 4.2.6 sunt prezentate vibrațiile capătului barei fără bandă NiTi atașată (vibrații
necontrolate), iar în Fig.4.2.7 se prezintă vibrațiile controlate ale barei cu bandă NiTi atașată.
In cazul barei fără bandă NiTi se observă o viteză de atenuare relativ lentă și o
amplitudine de aproximativ 0,25 mm la sfârșitul timpului de eșantionare. In cazul barei
controlate prin banda NiTi, vibrația este aproape complet eliminată după 5 secunde.
Pentru a testa stabilitatea structurii pentru condiții discontinue pe interfaţa bară-banda
NiTi date de
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[u2 ] = u , [σ22 ] = 0,[σ12 ] = 0 , t ∈ [0, t1 ] .

(4.2.16)

s-au realizat simulări de testare a stabilității orbitelor (traiectoriilor) în spațiul fazelor.
Fiind dată o traiectorie analizăm dacă comportarea sa este haotică sau nu în raport cu
parametrul adimensional u0 = u / uref , în care uref = 0.0001 . Distanța Euclideană în spațiul
fazelor dintre o traiectorie și altă traiectorie care a suferit o foarte mică perturbație pentru
τ =0 , τ ∈ [0,1] [Munteanu et al., 2013, 2014] este

D(τ)
=

4

4

∑ ( xi0 − xi1 )2 + ∑ ( xi′0 − xi′1 )2 τ2 ,

(4.2.17)

=i 1 =i 1

unde indicele 0 indică traiectoria primă iar 1 traiectoria perturbată. Perturbarea inițială s-a
−3
luat egală cu D0 = 2 × 10 .
Pentru anumite valori ale parametrului u0 , vibrațiile capătului liber al barei, în absența
controlului NiTi, suferă perturbații în sensul că pentru scurte perioade de timp apar creșteri
exponențiale ale amplitudinilor.
Instabilitatea poate fi caracterizată prin exponentul Liapunov λ definit de

exp(λτ) lim d0→0 D(τ) / D0 .
=

(4.2.18)

Variația ln( D( τ) / D0 ) în raport cu timpul τ este prezentată în Fig. 4.2.8 pentru
0, 2 ≤ u0 ≤ 0, 4 , iar în Fig.4.2.9 pentru 0, 4 ≤ u0 ≤ 0,5 . Liniile roșii sunt linii de interpolare
utilizate pentru calculul exponentului Liapunov.

Fig. 4.2.8. Variația în raport cu timpul a ln( D(τ) / D0 ) pentru 0, 2 ≤ u0 ≤ 0, 4 .
Variația ln( D(τ) / D0 ) în raport cu

τ ajută la definirea limitei dintre mișcarea normală
27

a capătului liber al barei și mișcările sale haotice, în raport cu u0 . Pentru 0, 2 ≤ u0 ≤ 0, 4
bare are un singur exponent Liapunov pozitiv λ1 =0,44, iar pentru 0, 4 ≤ u0 ≤ 0,5 bara
admite doi exponenți Liapunov pozitivi λ1 =0.47 și λ 2 =
0.35.

Fig. 4.2.9. Variația în raport cu timpul a cantității ln( D(τ) / D0 ) pentru 0, 4 ≤ u0 ≤ 0,5 .

Fig. 4.2.10. Proiecția 2D a transfomării Poincare pentru a) λ1 =0.44, b) pentru λ1 =
0.47 și λ 2 =
0.35.
Simulările indică apariția mișcărilor neregulate ale capătului liber al barei pentru
0, 2 ≤ u0 ≤ 0, 4 , iar în cazul a doi exponenți Liapunov pozitivi λ1 =0.47 și λ 2 =
0.35,
mișcările haotice se amplifică.
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Studiul tranziției de la un atractor caracterizat de un singur exponent Liapunov pozitiv
la un atractor caracterizat de cel puțin doi exponenți Liapunov pozitivi a fost studiat de
Yanchuk și Kapitaniak (2001) pentru un sistem cuplat care descrie un tip particular de
reacție chimică Rössler.
Fig. 4.2.10a prezintă proiecția 2D a transformării Poincare pentru cazul unui singur
exponent Liapunov pozitic λ1 =0.44, iar Fig. 4.2.10b pentru cazul a doi exoponenți
Liapunov pozitivi. Studiul a fost aplicat apoi barei controlate cu banda NiTi. Simulările au
indicat absența tendințelor comportamentului barei către haos. Bara cu banda NiTi atașată
nu admite comportament haotic pentru 0,1 ≤ u0 ≤ 0,5 .
2.2. Vehicul biomimetic cu schelet similar broaștei țestoase marine
In acest paragraf se propune și se studiază un vehicul biomimetic cu schelet similar
broaștei țestoase marine, în care elementele NiTi inlocuiesc mușchii lucrând ca actuatoare.
Modelul propus este inspirat de lucrarea [Rediniotis et al., 2002] care descrie
comportarea unui vehicul cu schelet alcătuit din șase segmente (Fig.4.4.1) și respectiv de
lucrarea [Font et al 2011] care testează experimental un vehicul de tip broască țestoasă de
apă dulce cu mișcarea de tip traiectorie ovală, și un vehicul de tip broască țestoasă marină
cu mișcarea de tip traiectorie în formă de opt (Fig. 4.4.2).
Scopul simulării noastre este determinarea mișcării unui vehicul de tip broască țestoasă
marină și validarea rezultatelor obținute cu rezultatele experimentale obținute de Font et al.
în 2011.
Generarea mișcării se bazează pe firele de NiTi care unesc două, trei sau mai multe
segmente de vertebre ale scheletului robotic al vehiculului care induc mișcarea relativă a
unui segment față de celălalt. Un exemplu de element de acționare este cutia NiTi prezentată
în Fig. 4.4.3. Cutia NiTi acționează ca un actuator.

Fig. 4.4.1. Vehicul biomimetic cu schelet similar animalelor acvatice [Rediniotis et al
2002].
Controlul încălzirii și răcirii elementelor de NiTi generează o rotație bidirecțională a
vertebrelor, ceea ce provoacă, la rândul său, o schimbare în forma robotului. Fiecare fir de
NiTi este încorporat într-un canal cu apă care facilitează răcirea rapidă a firelor prin
circulația forțată a apei. Acest vehicul se deformează în așa fel încât imită înotul de animal
acvatic, cu frecvențe de oscilație controlate până la 1 Hz .
Firele de NiTi au comportament antagonist. Ele sunt prelucrate să aibă o curbură
inițială de 30  (corespunzătoare curburii din faza austenită). Ele sunt poziționate antisimetric pentru ca atunci când o lamă este încălzită la faza de austenită, se produce efectul
de memorie a formei a martensitei la rece a lamei antagoniste (efectul trage-împinge).
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Deplasarea se obține prin încălzirea unui fir de NiTi și deplasarea inversă a celui de al
doilea fir. Există un interval de timp de întârziere dintre mișcarea celor două fire deoarece
firul acționat nu este capabil să reorienteze complet celălalt fir. Un exemplu de element de
acționare NiTi este cutia prezentată în Fig. 4.4.3.

Fig.4.4.2. a) Traiectorie ovală urmată de picioarele unei broaște țestoase de apă
dulce, b) Traiectoria în formă de opt a unei broaște țestoase marine.

Fig.4.4.3. Exemplu de cutie NiTi de acționare așezată între două vertebre.
Forța de ascensiune este definită ca suma dintre forța dinamică a fluidului care
acționează perpendicular pe direcția de curgere, în timp ce forța de tracțiune se opune forței
fluidului pe direcția de curgere.
Aceste forțe sunt aplicate în punctul de pivotare al vehicolului care este situat la 25%
din lungimea coardei.
Parametrul cel mai important al mișcării este unghiul de atac α care definește
orientarea vehiculului, și care este optim atunci Fa / Ft are valoarea maximă.
In cazul particular al unei viteze constante de 1 m/s și L = 0,1 m, se obține un număr
constant Reynolds de 112,359, și un unghi de atac de 8 ° [Font et al 2011].
Pentru generarea mișcării se utilizează două tipuri de aranjamente ale firelor de Nitinol
în cutie (Fig. 4.4.6).
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Fig.4.4.6. Două tipuri de aranjamente ale firelor de Nitinol în cutie.
Fig. 4.4.6 prezintă două tipuri a poziției firului de Nitinol în cutie, tipul C și tipul S.
Sistemul de acționare a mișcării trebuie să poată genera suficientă forță și deplasare pentru
a se roti articulațiile din cutie. Se pot crea diferite combinații ale acestor moduri C și S prin
variații ale numărului și lungimilor segmentelor de vertebră și unghiurile de oprire din
fiecare cutie.
Considerăm în continuare două combinații prezentate în Fig. 4.4.7 sugerate de primele
două moduri de vibrație ale barei.

Fig.4.4.7. Două tipuri de acționare a mișcării a) tip C și b) tip S.
In Fig. 4.4.7, tipul C leagă trei segmente de vertebră și se află de o singură parte a
segmentelor. Tipul S utilizează două arce de Nitinol situate așa cum arată figura, de o parte
și de alta a segmentelor. Trecerea se realizează printr-un orificiu în segmentul de mijloc.
Unghiul opritorului limitează rotația articulației și definește forma.
Sistemul ar trebui să poată genera suficientă forță și deplasare pentru a roti articulația.
Se pot contrui combinații în serie ale acestor tipuri C și S prin schimbarea numărului și
lungimii segmentelor și a unghiurilor de oprire pentru fiecare articulație.
Mecanismul de propulsie care generează mișcarea vehiculului se realizează printr-o
succesiune de patru combinații C și S sugerate de modurile de vibrație ale barei (Fig. 4.4.8).
Există două combinații de bază, la care se atașează două versiuni antagoniste.
Modelele (a) și (c) sunt combinații în serie a două tipuri C, iar (b) și (d) sunt combinații
în serie a două tipuri S. Sistemul de acționare a mișcării este dat de aceste patru moduri care
sunt activate într-o secvență de la (a) la (d) și repetarea acestei secvențe. In acest fel se
realizează o mișcare continuă ondulatorie.
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Fig.4.4.8. Mișcarea este realizată prin patru combinații C și S.
Simularea mișcării vehiculului biomimetic care mimează mișcarea broaștei țestoase
marine se realizează pentru lungimea vehiculului 40mm, lățimea 2mm, lungimea unei
vertebre 5 mm, și cutia de NiTi a= b= 2mm.
Vehiculul este alcătuit din 6 vertebre și 5 elemente de acționare din fire de Nitinol.
S-a studiat variația curentului electric mediu în raport cu unghiul de atac α . Se observă
că α =12 corespunde unui curent electric mediu de 283mA (Fig. 4.4.9).

Fig. 4.4.9. Variația curentului electric mediu în raport cu unghiul de atac.
Au fost comparate câteva posibilități de propulsie în vederea optimizării mișcării.
Fig.4.4.10 prezintă câteva moduri de propulsie analizate.
Cazul 1 prezintă o traiectorie liniară cu o frecvență de 0,36 Hz. Traiectoria este liniară
în care se generează mișcări în sus și în jos, în timp ce unghiul de atac este constant într-o
singură direcție, și este modificat folosind valoarea opusă pentru tranziția dintre mișcarea în
sus și în jos. Valoarea absolută a unghiului de atac este 12 °.
Cazul 2 prezintă o traiectorie diagonală cu un unghi constant de atac de 12 ° și o
frecvență de 0,35 Hz. Cazul 3 prezintă o traiectorie diagonală cu un unghi de atac variabil
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la 0,34 Hz. Este o mișcare diagonală cu un unghi de atac care variază de la -94 °până la +
56 °. Valoarea unghiului de atac a ținut seama de un val sinusoidal, care a fost determinat
dintr-o analiză a forțelor hidrodinamice în timpul unui ciclu de mișcare pentru a optimiza
deplasarea.
Am regăsit în cazul 4 traiectoria reală în formă de opt a unei broaște țestoase marine
(vezi Fig. 4.4.2b). Mișcarea este reprezentată printr-o traiectorie simetrică a cifrei opt cu un
unghi de atac constant de 12 ° în timpul fazelor de coborâre și urcare, și o frecvență de 0,41
Hz.
Ultimul caz 5 reprezintă o traiectorie antisimetrică a cifrei opt, pentru o frecvență 0,55
Hz și cu un unghi de atac variabil care pleacă de la de 12 ° în timpul fazelor de urcare și
coborâre, și se micșorează treptat până la valoarea de 10 °. Fig. 4.4.10 arată că cel mai mare
consum de energie a fost obținut în cazul 3. Cazurile 4 și 5 au avut traiectorii similare cu un
consumul mediu similar de energie, dar cazul (d) care coincide cu modul real de mișcare al
broaștei țestoase marine, a avut consumul cel mai redus. Prin urmare, traiectoria simetrică
4 este traiectoria optimă de propulsie a vehiculului tip broască țestoasă care trebuie aplicată
vehiculului de tip broască țestoasă marină. Această traiectorie optimă este confirmată de
rezultatele experimentale obținute de Font et al. în 2011.
Pentru a întări rezultatele obținute anterior, formulăm o problemă de determinare a
traiectoriei optime a vehiculului: Traiectoria optimă a vehiculului se determină prin
minimizarea functiei obiectiv J opt definită astfel:
J opt (α, ω) =min E ,

(4.5.1)

unde α este unghiul de atac, ω este frecvența, si E este energia electrică consumată
definită ca integrala puterii dissipate pe intervalul de timp T
T

=
E T=
∫ P(t )dt V ∫ I (t )dt ,
0

(4.5.2)

0

unde I este curentul electric și V diferența de potențial de la bornele consumatorului.
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Fig.4.5.1. Posibilități de propulsie în vederea optimizării mișcării.
Problema de optimizare (4.5.1) este rezolvată cu ajutorul unui algoritm genetic cu
număr populație 20, raport de reproducere 1, număr puncte de traversare 1, probabilitate
mutație 0,2 și număr maxim de generații 200. Pentru criteriul de convergență se utilizează
norma adimensională a diferenței dintre E și E0 (valoare de referință)
1
E
| Z |→ min , Z = log10
.
2
E0

(4.5.3)

Pentru a studia stabilitatea procedeului de optimizare (4.5.1) se construiește o soluție
perturbată a sistemului de ecuații (4.1.60-4.1.73) prin multiplicarea soluției cu 1 + r ,
r ∈ [−ε, ε] , ε =10−3 , ε =10−2 și ε =10−3 . Convergența procedeului de optimizare este
reprezentată în Fig. 4.5.2. Se observă că convergența este bună și rămâne bună chiar pentru
ε =10−3 și ε =10−2 . Pentru ε =10−1 convergența este slabă și rezultatul este eronat.

Fig. 4.5.2. Convergența procedeului de optimizare după 20 iterații.
Soluțiile procedeului de optimizare sunt prezentate în Tabelul 4.5.1
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Tabel 4.5.1. Soluțiile procedeului de optimizare.
α

ω

mișcare

nr
iterații
12

Soluție optimă 12 °

0,41 Hz.

ε =10−3

19°

0,36 Hz-

250

ε =10−2

14°

0,5 Hz

122

ε =10−3

12 °

0,41 Hz.
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Incheiem lista rezultatelor originale cu analiza experimentală a vibrațiilor unei structuri
cu două nivele echipată cu fire din aliaj cu memoria formei NiTi. Structura, fără și cu firele
atașate, este testată pe o masă vibrantă. Scopul încercărilor este de a testa efectul firelor NiTi
asupra amplitudinilor vibrațiilor structurii și frecvențelor proprii.
2.3. Model experimental cu două nivele echipat cu fire de nitinol
Se prezintă analiza experimentală a vibrațiilor unei structuri cu două nivele echipată
cu fire din aliaj cu memoria formei NiTi. Structura, fără și cu firele atașate, este testată pe o
masă vibrantă. Scopul încercărilor este de a testa efectul firelor NiTi asupra vibrațiilor
structurii și a transformărilor de fază.
Seturile de măsurători pentru structura echipată cu firele de NiTi au urmărit să pună în
evidență :

35

3.
Imbunătățirea potențială a efectului unui seism asupra unei structuri prin funcția
de memorie a formei a firelor de NiTi activate la sfârșitul seismului pentru eventuale corecții
în deplasările structurii.
4.
Influența firelor NiTi ca sistem cu acțiune semi-activ activat în timpul încercării
cu scopul îndepărtării structurii de frecvențele de rezonanță, prin apariția supra-armonicelor.
Comportarea la rezonanță a structurii echipată cu fire de NiTi este neliniară în sensul
că răspunsul este influențat atât de transformările austenită-martensită și respectiv,
martensită-austenită, cât și de amortizare și de amplitudinea excitației.
Răspunsul nu este periodic ci are aspect neregulat cu rezonanțe supra-armonice sau
combinați dintre moduri supra-armonice. Rezonanța este supra-armonică atunci când
frecvențele de rezonanță sunt multiplii ale primei frecvențe fundamentale a structurii fără
fire de NiTi. Vibrațiile supra-armonice pot fi localizate la nivelul unei perechi de fire de
NiTi sau poate cuprinde întreaga structură.
Din măsurătorile experimentale efectuate, s-a pus în evidență apariția rezonanțelor
supra-armonice până la ordinul patru atât pentru activarea electrică la sfârșitul încărcării cât
și pentru activarea electrică continuă. In felul acesta se evită stările de rezonanță ale
structurii, însă pot apărea pierderi de stabilitate cu tendințe către haos.
Stabilitatea structurii echipată cu fire de NiTi a fost analizată cantitativ prin calculul
indicilor Liapunov. Un calcul simplificat ne-a furnizat indicații privind pierderea stabilității
structurii și tendințele către haos ale acesteia, prin portretelor de fază înainte și după
pierderea stabilității.
Experimentele efectuate pe structura echipată cu fire de NiTi au dezvăluit și faptul că
martensita este la fel de rigidă și la fel de elastică și chiar mai rigidă și mai elastică decât
austenita. Această observație surprinzătoare este însă confirmată experimental și de alti
autori [Bucsek et al. 2016].
Modelul experimental (Fig.5.1.1) constă dintr-o structură de tip cadru și un sistem de
achiziție pentru măsurarea deplasărilor structurii la diferite frecvențe de vibrație pentru trei
configurații de poziție ale senzorilor (Fig. 5.1.2, Fig.5.1.3 și Fig. 5.1.4). In Fig. 5.1.2 și
respectiv, Fig.5.1.3, se prezintă două configurații ale poziției senzorilor conectate la
canalele 1,2,3,4 ale osciloscopului pentru determinari experimentale fără fire de NiTi și Fig.
5.1.4. pentru determinîri experimentale cu fire de NiTi.
Structura constă dintr-un cadru cu două nivele. Fiecare nivel are o înălțime constantă
de 350 mm și o lățime de 300 mm. Pardoselile sunt realizate din plăci din plexiglas de
dimensiuni 300mm×300mm×4mm, pentru a crea un sistem plan suficient de rigid, iar
coloanele sunt tuburi circulare din alamă cu diametrul exterior de 4 mm și diametrul interior
de 3,2mm și grosime de 0,40 mm. Tuburile de alamă sunt poziționate la distanță de 40mm
de capetele plăcilor pentru a asigura ca în timpul vibrațiilor placa de plexiglas sa nu se
deterioreze. Se adaugă un nivel adițional de plexiglas (nivel 0) pentru a asigura stabilitatea
structurii.
Două greutăți suplimentare de 0,5 kg fiecare și dimensiuni 160mm×80mm×6,2mm,
sunt plasate pe fiecare nivel pentru a asigura domeniul de rezonanță estimat pentru frecvența
fundamentală în jurul valorii de 2 Hz.
Lungimea totală a tuburilor din alamă este 1m (așa cum au fost achiziționate și lăsate
așa pentru experimente viitoare).
Schema sistemului de achiziție a datelor experimentale și locația senzorilor sunt
prezentate în Fig.5.1.5.
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Fig.5.1.1. Modelul experimental și sistemul de achiziții.

Fig. 5.1.2. Configurația 1 a poziției senzorilor conectați la
canalele 1,2,3,4 osciloscopului în cadrul determinărilor experimentale
fără fire de NiTi.
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Fig. 5.1.3. Configurația 2 a poziției senzorilor conectați la canalele 1,2,3,4
osciloscopului în cadrul determinărilor experimentale fără fire de NiTi.

Fig. 5.1.4. Configurația 3 a poziției senzorilor conectați la canalele 1,2,3,4
osciloscopului în cadrul determinarilor experimentale cu fire de NiTi.
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Fig. 5.1.5. Schema de achiziție a datelor experimentale și locația senzorilor.
Dintre cele 4 accelerometre, unul este de tip accelerometru de încărcare Bruel & Kaer
4381 și este denumit de noi Tip2 în această lucrare, iar celelalte 3 sunt de tip HMF KB12 și
sunt denumite de noi Tip1. Senzorii de accelerație au senzitivitățile: 747k [mV/mm], 708k
[mV/ mm] și 700k [mV/mm], și 4,5 [pC/ms2], unde constanta k are valoarea dată în Tabelul
5.1.1 ce reprezintă calibrarea senzorilor.
Tabel 5.1.1. Tipuri de senzori si calibrarea lor.

2.3.1. Determinari experimentale în cazul structurii fără fire de NiTi
Testul experimental conține următorii pași:
1) Testarea experimentală pentru calibrarea sistemului de măsurare;
2) Evaluarea experimentală a frecvenței de rezonanță și a amortizării structurale;
3) Determinarea experimentală a frecvențelor de rezonanță pentru cele 3 moduri de
vibrație proprii, precum și graficele de rezonanță.
Calculele FEM au fost realizate în Comsol 5.3, și s-au determinat atât valori proprii cât
și frecvențe de rezonanță, pentru ambele configurații ale senzorilor, cu un model geometric
ușor simplificat (Fig.5.3.1.a și Fig. 5.3.2.a), pentru a scurta timpul de calcul și resursele
necesare.

39

2,34 Hz

4,17 Hz

6,62 Hz

Fig.5.3.1 (a) Geometria simplificată în calculul FEM, (b), (c), (d) moduri de vibrație
FEM pentru structura în configurația 1 a senzorilor.
3,62 Hz

2,04 Hz

6,48 Hz

Fig.5.3.2. (a) Geometria simplificată luată în calculul FEM, (b), (c), (d) moduri de
vibrație FEM calculate pentru structura în configurația 2 a senzorilor.
Tabelul 5.3.1. Frecvențe de rezonanță măsurate experimental și calculate cu FEM.
Rezultate experimentale
Valoare
proprie

senzor
config 1
Frecvență
[Hz]

1.incovoier
e

2,234

2.torsiune
3.incovoier
e

--6,68

Rezultate numerice FEM

senzor config 2

senzor config 1

senzor config 2

Frecvență [Hz]

Frecvență [Hz]

Frecvență [Hz]

2,13

2,34

2,04

3,54

4,17

3,62

6,48

6,62

6,48

2.3.2. Rezultatele măsurătorilor experimentale pentru structura echipată cu fire
de NiTi. Cazul firelor de NiTi neactivate cu curent electric
Structura echipată cu fire de NiTi a fost solicitată pe masa vibrantă cu frecvențe de
excitație în intervalul 1-12 Hz. La solicitări mai mari de 6-7 Hz, firele de NiTi s-au slăbit și
două dintre ele au cedat și s-au rupt. S-a observat un efect de biciure în care firele de NiTi
au vibrat puternic în toate direcțiile. Fenomenul este însoțit de deformații plastice ale firelor
și de tendințe de pierdere a stabilității structurii.
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S-au observat căderi bruște ale amplitudinilor de vibrație ale structurii, vizibile pe
osciloscop, și în printscreen-urile seturilor salvate datorită deformațiilor inelastice și plastice
pe care le-au suferit unele dintre firele de NiTi. Câteva grafice reprezentative sunt prezentate
în Fig.5.4.1, pentru diferite frecvențe de vibrație ale structurii.
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Fig. 5.4.1. Instantanee ale mișcării structurii cu fire NiTi neactivate electric.
Comportarea la rezonanță a structurii echipată cu fire de NiTi este influențată atât de
transformările austenită-martensită și respectiv, martensită-austenită, cât și de amortizare și
de amplitudinea excitației.
Răspunsul nu este periodic ci neregulat cu apariția modurilor de vibrație supraarmonice sau a combinațiilor dintre moduri supra-armonice. Vibrațiile supra-armonice pot
fi localizate cu precădere in zona unui fir sau a mai multor fire de NiTi sau se pot generaliza
asupra întregii structuri și în acest ultim caz structura poate ceda prin pierderea stabilității.
Rezonanța este supra-armonică atunci când frecvențele de rezonanță sunt multiplii ale
primei frecvențe proprii ( 2,234Hz) a structurii fără fire de NiTi.
In cazul setului 1 de măsurători fără curent, cu fire slab tensionate, rezonanța apare la
frecvența 4 × 2,234 Hz= 8,936Hz (Fig.543.2 jos)
Stabilitatea structurii se poate analiza cantitativ prin calculul indicilor Liapunov.
Calculăm distanța Euclideană D(τ) în spațiul fazelor dintre două traiectorii, dintre care
una suferă o ușoară perturbație la momentul τ =0 . Indicii Liapunov λ se calculează din

=
exp(λτ) lim d0→0 D(τ) / D0 , D0 = 2 ×10−3 .
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(5.3.4)

Fig.5.4.2. Răspunsul structurii la frecvența 2,23 Hz (sus) Frecvența de rezonanță
supra-armonică 4 x 2,23 Hz=8,92Hz (jos), pentru primul set de măsurători.
Tabelul (5.3.1) prezintă indicii Liapunov calculați în cazul firelor de NiTi neactivate
cu curent electric. Se observă că avem trei valori Liapunov dintre care una este nulă iar
celelalte două sunt negative. Structura are tendințe către haos. Tabelul (5.3.1) prezintă
indicii Liapunov în cazul firelor de NiTi neactivate cu curent electric. Portretul de fază
pentru mișcarea stabilă a structurii înainte de haos este prezentat în Fig. 5.3.3, iar Fig. 5.3.4
prezintă portretul de fază al comportamentului haotic al structurii.
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Tabel 5.4.1. Indicii Liapunov în cazul firelor de NiTi neactivate cu curent electric.
Indice
Liapunov

λ1

λ2

λ3

− 0,00456

0

− 0,10078

Fig. 5.4.3. Portretul de fază al structurii stabile înainte de haos în cazul firelor de NiTi
neactivate cu curent electric.

Fig. 5.4.4. Portretul de fază al structurii instabile în cazul firelor de NiTi neactivate cu
curent electric.
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2.3.3. Rezultatele măsurătorilor experimentale pentru structura echipată cu fire
de NiTi. Cazul firelor de NiTi activate cu curent electric
In primul set de măsurători, firele au fost puse sub curent de 0.65A. Pe la 6Hz firele au
avut ceva biciuire, semn că ele, chiar sub tensiune, se deformează ireversibil. După primul
set de măsurători la scoaterea firelor de sub tensiune, firele erau vizibil detensionate.
Câteva grafice reprezentative pentru acest caz sunt prezentate în Fig.5.5.1 pentru
diferite frecvențe de vibrație ale structurii.
In cazul acestui set de măsurători sub tensiune, cu firele de NiTi bine tensionate,
rezonanța supra-armonică apare la frecvența 2 × 2,23Hz= 4,46Hz (Fig.5.5.2). Alte două
frecvențe de rezonanță apar la frecvențele 6,76 Hz și 6,71Hz, generate de supr-aarmonica
3 × 2,23 Hz= 6,69Hz (Fig.554.3).
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Fig. 5.5.1. Câteva grafice cu vibrații ale structurii cu fire NiTi activate electric.

Fig.5.5.2. Răspunsul structurii la frecvența de rezonanță supra-armonică 2 × 2,23Hz=
4,46Hz pentru setul de măsurători în care firele sunt puse sub tensiune electrică de 0.65A.
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Fig.5.5.3. Răspunsul structurii la frecvențele de rezonanță
generate de supra-armonica 3 × 2,23 Hz= 6,69Hz .

6,76 Hz și 6,71Hz,

Urmează un al doilea set de măsurători la curent de 1A pentru a se vedea dacă
rezultatele se repetă. La pregătirea celui de al doilea set, la punerea sub tensiune electrică,
unul din fire s-a rupt și a trebuit înlocuit.
In setul 3 de măsurători s-a folosit curent de 1A si putere 17.5W. Firul nou s-a
retensionat. Si celelalte fire s-au retensionat puțin. Prin urmare, nu a mai apărut efectul de
biciuire. Firele de NiTi au rămas foarte bine tensionale mecanic și sub tensiune electrică.
Toate firele s-au comportat ca și cum ar fi fost confecționate din oțel.
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In cazul setului de măsurători, sub un curent de 1A si putere 17.5W, firul rupt 1 și
înlocuit, s-a retensionat bine. Nu a mai aparut efectul de biciuire al firelor de NiTi. Firele au
ramas tensionale mecanic sub tensiune electrică.
Rezonanța supra-armonică apare la frecvența supra-armonică
6,71 Hz generate de supra-armonica 3 × 2,23 Hz= 6,69Hz (Fig.5.5.4 jos).

Fig.5.5.4. Răspunsul structurii la frecvența 2,23 Hz (sus) Frecvența de rezonanță
supra-armonică 6,71 Hz generată de supra-armonica 3 × 2,23 Hz= 6,69Hz.
Calculăm, ca și în cazul precedent, distanța Euclideană în spațiul fazelor dintre două
traiectorii, dintre care una suferă o ușoară perturbație la momentul τ =0 .
Indicii Liapunov λ se calculează din (5.3.4). Tabelul (5.5.1) prezintă indicii Liapunov
calculați în cazul firelor de NiTi activate cu curent electric. Avem trei valori Liapunov dintre
care una este nulă, una pozitivă iar cealaltă negativă. Structura este mai stabilă decât în cazul
precedent, însă tendințele către haos există și în acest caz. Portretul de fază al structurii
stabile înainte de haos este prezentat în Fig. 5.4.5, iar portretul de fază în cazul
comportamentului haotic este prezentat în Fig. 5.4.6.
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Tabel 5.5.1. Indicii Liapunov în cazul firelor de NiTi activate cu curent electric.
Indice Liapunov

λ1

λ2

λ3

0,00126

0

− 0,09078

Fig. 5.5.5. Portretul de fază al structurii stabile îinainte de haos în cazul firelor de NiTi
activate cu curent electric.
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Fig. 5.5.6. Portretul de fază al comportării haotice a structurii în cazul firelor de NiTi
activate cu curent electric.
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