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SAMENVATTING

De statistische eigenschappen van golfvoortplanting in klassieke chaotische
systemen zijn van fundamenteel belang in de natuurkunde. Zij kunnen de
basis zijn voor niet destructief testen en diagnostiek in de materiaalkunde en
techniek [1, 2]. Wij gebruiken een succesvolle statistische methode afkom-
stig uit de kwantummechanica [3, 4] om de eigenschappen van eigenwaarden
(resonantiefrequenties of energie niveaus) en eigenfuncties van een complex
chaotisch systeem te beschrijven door de Hamiltoniaan van het systeem met
een ensemble van toevallige matrices met bepaalde eigenschappen te mod-
elleren. De statistische eigenschappen van de eigenwaarden van een dergelijk
ensemble van toevallige matrices geven de statistische eigenschappen van de
beschouwde resonantiefrequenties of energie niveaus. Dit kan ook toegepast
worden om de eigenschappen van akoestische golven in complexe mechanische
systemen te interpreteren.

De statistische eigenschappen van de resonantiefrequenties zijn ook afhanke-
lijk van de aan- of afwezigheid van tijdinversie-invariantie in het systeem.
Tijdinversie-invariantie kan onafhankelijk geverifieerd worden door tijdinver-
sie experimenten. In een tijdinversie experiment wordt een deel van het
opgenomen (elastische) signaal teruggespeeld zodat het sterk verspreide sig-
naal wordt gefocuseerd in een korte puls door de voortplanting van de golven
in het systeem om te keren. Als model systeem voor het testen van de statis-
tische eigenschappen van resonanties met de mogelijkheid om een tijdinversie
experiment toe te passen, hebben we chaotische systemen onderzocht. Hi-
erbij is gebruik gemaakt van ultrasone golven in aluminium blokken. Na
excitatie van de monsters met een korte akoestische puls werd het complexe
responssignaal geregistreerd en geanalyseerd.

De statistische eigenschappen van resonantie frequenties zijn verkregen
uit de spectrale dichtheid van de opgenomen responssignalen. De verdeling
van de transmissie-intensiteit vertoont een toevalige verdeling van de inten-
siteit in smalle frequentiebanden. De verdeling van de frequentie-afstanden
tussen naaste buur resonanties en de Spectrale Rigiditeit komen overeen met
de voorspellingen voor een Gaussiaans Orthogonaal Ensemble. Bij de anal-
yse van de spectrale dichtheid van de opgenomen responssignalen hebben
wij uitdrukkelijk meegenomen dat niet alle resonanties kunnen worden gede-
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tecteerd. De overeenkomst met de voorspellingen voor het Gaussiaans Or-
thogonaal Ensemble wordt bereikt als we veronderstellen dat een fractie van
25 procent van de resonanties niet gedetecteerd wordt in het experiment. We
vonden ook dat de momenten, de centrale momenten van verschillende orde,
de scheefheid en de kurtosis voor de Naaste Buur resonantie Afstand Verdelin-
gen, bepaald op basis van de experimentele gegevens, dichtbij de waarden
liggen die overeenkomen met het Gaussiaans Orthogonaal Ensemble. Deze
waarden liggen tussen de waarden voor het Gaussiaans Orthogonaal Ensem-
ble en de waarden die overeenkomen met een toevallige rangschikking van
resonantiefrequenties, de Poisson verdeling. Dit kan worden beschouwd als
een gevolg van de niet gedetecteerde resonanties.

De omkeerbaarheid van de golfdynamica in de resonator werd onder-
zocht door reconstructie van de excitatiepuls in tijdinversie experimenten.
De genormaliseerde amplitude van de gereconstrueerdepuls in het tijdinver-
sie experiment vervalt exponentieel met het tijdsverschil tussen de originele
excitatiepuls en de eindtijd van het deel van het responssignaal dat omge-
keerd wordt. Het exponentiele gedrag wordt zichtbaar bij vertragingen langer
dan de inverse van de naaste buur resonantie afstand.

De statistische eigenschappen van de chaotische resonator konden bepaald
worden zowel van de experimentele resonator respons als van de gesimuleerde
response van een elastische resonator met behulp van simulatie-programma’s
(als Wave3000 programma’s [48]). In dit proefschrift werd bevestigd dat de
simulaties een correcte voorspelling gaven van de spectrale dichtheid van de
elastische respons van een aluminium kubus in lage frequentie limiet [46].

De verdeling van de frequentie afstand tussen naaste buur resonanties en
de Spectrale Rigiditeit berekend op basis van de resonator responsen ges-
imuleerd met het Wave3000 programma kwam niet overeen met de voor-
spelling voor de fractie van de verloren resonanties in het Gaussiaans Or-
thogonaal Ensemble. Er kunnen echter enkele kleine pieken aanwezig zijn
in de hogere frequentie band gebruikt om de statistieken te bestuderen, die
een gevolg zijn van artefacten in de simulatie. Deze valse pieken rond de
echte resonator resonanties kunnen invloed hebben op de statistiek en zijn
de oorzaak van de afwijking van het Gaussiaans Orthogonaal Ensemble.

De tijdinversie-invariantie van golven in de chaotische resonator werd ex-
perimenteel gebroken door het aansluiten van een versterkte terugkoppel-
ing tussen de twee extra transducers op het oppervlak van het aluminium
blok. De tijdinversie experimenten en de statistische analyse van de spectrale
dichtheid van de resonator responsen werden herhaald in dit proefschrift
voor de actieve terugkoppeling. Wij hebben vastgesteld dat de terugkop-
peling de reconstructie van de excitatie puls in het tijdinversie experiment
vermindert. Het effect van de terugkoppeling op de naaste buur afstand res-
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onantie statistieken is gemeten. Uit de experimentele resultaten blijkt dat de
Scheefheid en Kurtosis van de Naaste Buur resonantie Afstand Verdelingen
dichter bij de waarden van het Poisson-model (exponentiele verdeling) liggen
naarmate de invloed van de terugkoppeling toeneemt. Dit houdt in dat de
verdeling de toestand van toevallig gekozen resonantiefrequenties benaderd,
als de invloed van de terugkoppeling in het experiment toeneemt.

Een toevallig matrix model werd geconstrueerd als onderdeel van dit
proefschrift om de statistische eigenschappen van de resonantie frequenties
van het aluminium blok (chaotische resonator) te beschrijven wanneer deze
wordt beinvloed door de terugkoppeling. Er zijn voorspellingen gedaan voor
de Naaste Buur resonantie Afstand Verdelingen als gevolg van dit toevallige
matrix model. Hieruit blijkt dat het aantal kleine eigenwaardenafstanden of
resonantieafstanden toeneemt en het aantal gemiddelde resonantieafstanden
afneemt met toenemende invloed van de terugkoppeling. Hierdoor krijgt de
verdeling een exponentieel karakter en komt dichter bij het Poisson model.
De berkeningen bevestigen de trend gevonden in de experimentele data.

Het is zinvol vergelijkbare systemen te onderzoeken met (en zonder) een
terugkoppeling door gebruik te maken van chaotische en regelmatige res-
onatoren van verschillende vormen gemaakt uit verschillende materialen.
Dergelijke resultaten kunnen helpen om te beoordelen hoe random matrix
statistieken gebruikt kunnen worden in niet-destructieve testen in de mate-
riaalkunde. Een goede verbetering zou ook zijn om de resonantiedetectie te
verbeteren en zo de detectie van valse pieken in de spectrale dichtheid te
verminderen. Het toevallige matrix model voor de elastische chaotische res-
onator onder invloed van een terugkoppeling kan verbeterd worden door de
lijnbreedte (kwaliteitsfactoren) van de individuele resonanties en de verdeling
van deze waarden in het model op te nemen.

Een kort overzicht van de inhoud van de hoofdstukken van dit proefschrift
wordt hieronder gegeven.

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de belangrijkste elementen van de
toevallige matrix theorie en de tijdinversie experimenten. Het Gaussiaans
Orthogonaal Ensemble, de Naaste Buur resonantie Afstand Verdelingen en
Spectrale Rigiditeit worden geintroduceerd. Verdelingen, die het resultaat
zijn van co-existentie van onafhankelijke resonantie sequenties en verdelin-
gen van onvolledige sequenties van resonanties worden ook bediscussieerd.
De algemene opzet van het tijdinversie experiment wordt ook beschreven in
Hoofdstuk 1.

Experimenten aan en statistische eigenschappen van de elastische chao-
tische resonator zonder verbreking van de tijdinversie-invariantie worden be-
handeld in detail in Hoofdstuk 2. Ook de efficiëntie van het tijdinversie
experiment met deze resonator wordt beschouwd in Hoofdstuk 2.
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In hoofdstuk 3 worden de statistische eigenschappen van de chaotische
resonator berekend uit simulaties met behulp van Wave3000 software [48].

Experimenteel onderzoek van de statistische eigenschappen en de efficiëntie
van het tijdinversie experiment in het geval van bebroken tijdinversie-invariantie
in een chaotische resonator waarin de tijdinversie gebroken is door een terugkop-
pelingscircuit wordt behandeld in Hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 5 beschrijft een mogelijk toevallige matrix model voor de beschri-
jving van de elastische chaotische resonator beinvloed door een terugkoppel-
ingscircuit. Hierin wordt de simulatie en de hieruit volgende NBAV bedis-
cussieerd.

In dit proefschrift zijn de volgende nieuwe resultaten verkregen:
- Berekening van de Naaste Buur resonantie Afstand Verdelingen, ziin mo-

menten en Spectrale Rigiditeit uit experimenten aan een chaotische elastis-
che volume resonator (Hoofdstuk 2). Overeenkomst van deze Naaste Buur
resonantie Afstand Verdelingen en Spectrale Rigiditeit met die van een Gaus-
siaans Orthogonaal Ensemble met een fractie van verloren resonanties.

- Bepaling van de Naaste Buur resonantie Afstand Verdelingen en de
Spectrale Rigiditeit uit simulaties van akoestische golven in een chaotische
resonator (Hoofdstuk 3).

- Metingen van de akoestische respons van de resonator bëınvloed door een
terugkoppelingscircuit. Berekening van de Naaste Buur resonantie Afstand
Verdelingen, zijn momenten en Spectrale Rigiditeit van de gemeten respons.
Tijdinversie experimenten uitgevoerd op dit systeem (Hoofdstuk 4).

- Constructie van het toevallige matrix model van de elastische chaotische
resonator bëınvloed door de terugkoppeling en voorspelling van de Naaste
Buur resonantie Afstand Verdelingen door dit model (Hoofdstuk 5).


