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ONTWERP VAN EEN GROTE-TERTS KLOK D.M.V. NIJMERIEKE VORMOPTIMALISERING 

Ir. A.J.G. Schoofs 
wetenschappelijk hoofdmedewerker 
bij de vakgroep WFW van de T.H.E. 

Aan het hierin beschreven onderzoek werkten, behalve de auteur mee: de heer 
A. Lehr van de Koninklj.]ke Eijsbouts Klokkengieterij alsmede ir. F. van As- 
peren en ir. P. Maas als eindstudenten van de T.H.E., beide thans werkzaam 
bij DAF-Trucks B.V. te Eindhoven. 

Samenvattinq 

In de vakgroep Fundamentele Werktuigbouwkunde van de THE wordt onderzoek 
verricht; op het gebied van computer aided engineering (CAE), met name in het 
project "Numerieke optimalisering van het dynamisch gedrag van construc- 
ties". Als &!n van de testcases voor de ontwikkelde werkwijzen fungeert het 
frequentiespectrum van luid- en carillonklokken. Dit. laatste onderzoek ge- 
schiedt in samenwerking met de Koninklijke Eijsboüts Riokkengieterij te As- 

ten en heeft geresulteerd in het ontwerp van de eerste zg. grote-terts klok. 
Deze bijdrage begint met de doelstelling van het klokontwerp. Vervolgens 
worden de ontwikkelde en gebruikte optimaliseringsmethoden kort toegelicht. 
Tot slot volgt de toepassing op het klokprobleem en het bereikte resultaat. 
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Klank en vorm van westerse klokken 

Bij muziekinstrumenten waarvan de toon geproduceerd wordt door een trillende 
luchtkolom, zoals bijvoorbeeld bij een orgelpijp en bij alle snaarinstrumen- 
ten, verhouden de frequenties van de grondtoon en de boventonen zich in een- 
voudige getallen ten opzichte van elkaar, nl. 1:2:3:4:5:6 enz. Fysisch is 
dit te verklaren uit het feit dat de trillingsvormen van het trillende ìi- 
chaam eenvoudig af te leiden zijn uit &én karakteristieke maat, bijvoorbeeld 
de lengte van de luchtkolom of de snaar. Wanneer de frequentie van de grond- 
toon bijvoorbeeld 250 Hz is, zal de eerste boventoon 500 Hz geven, de tweede 
7SO Hz enz. 
Voor de musicus zal dit weinig zeggen, doch wanneer die frequenties in tonen 
worden omgezet, dan blijkt dat de laagste tonen het meest consonante accoord 
vormen wat denkbaar is, namelijk op basis c de grote drieklank met versterk- 

te grondtoon: c-c'-g1-c2-e2-g2. Het is een groep tonen die sterk in zichzelf 
besloten is en de luisteraar doet menen dat slechts &n toon, de c, klinkt. 
Bij slaginstrumenten zoals een gong en een klok, zijn de trillingsvormen op 
een veel complexere wijze gekoppeld aan vooral de geometrie van het muziek- 
i.nstrument. Voor een willekeurige klok kunnen de frequentieverhoudingen lui- 
den: 1,00:1,90:2,50:2,85:4,25, of in muzikale tonen (met de grondtoon op c): 

c-b-e -fis -cis , een tonenreeks waarvan de totaalklank beslist niet als èèn 
toon ervaieli worGt. 7.-1- L -.---- L....ird* -n.. b * . m r \ a n  CllrrrTPVPVP* 3+ Fin klnkkn- 

klank althans muzikaal beluisterd een hopeloze zaak is, dat men maar moet 
accepteren dat de boventonen zo wanordelijk en dissonant ten opzichte van 
elkaar geordend zijn. Toch is dit een foutieve conclusie. Een eeuwenlang du- 
rende evolutie heeft namelijk uitgewezen dat bij een zeer bepaald klokpro- 
fiel de grondtoon en zijn eerste vier boventonen tamelijk eenvoudige Íre- 
quentieverhoudingen kunnen bezitten, namelijk de reeks: 1,0:2,0:2,4:3,0:4,0 

1 1 2 

neL uuvc i i a  ~ u u i i u ~  &vu n u s t i i c i i  a u y y L r r s r r i  U,, UI 

1 o f  5:10:12:15:20, of in muzikale termen op basis van c:  c-c -es4-g1-c2, wel- 
ke tonen achtereenvolgens de eigennamen kregen van grondtoon, priem, kleine 
terts, kwint en oktaaf. Het gaat hier dus om de kleine drieklank, een ac- 
coord dat weliswaar minder consonant is dan de grote drieklank, doch ander- 
zijds voldoende vastomlijnd is om een duidelijk herkenbare toonhoogte, de 
zg. slagtoon te doen horen. 
Figuur 1 toont de gebruikelijke vorm van de klok; het bovengenoemde klokpro- 
fiel wordt gevormd door de geometrie van de axiale dwarsdoorsnede. 
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Fig. I. (a) Klokvorm, %b) Klokprofiel. 

Figuur 2 t oon t  een kmlitatief beeld van de trillingsvormen, gezien in zowel 
verticale a l s  in horizontale doorsneden van de klok. 

(a) verticale triiiingsvormen 

2 3 

5 6 

(b) Horizontale trillingsvormen 

Fig. 2. Trillingsvormen van een klok. 
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Benaming Toon Partiaal- Frequentie- 
code verhouding 

grondtoon C G-2 1 r0 

priem P-2 1 C 

kleine terts es 1-3 
kwint 

oktaaf 

11-3 
1-4 

1 
2 

4 

C 

Tabel 1 .  De belangrijkste frequentieverhoudingen van een klok. 

In Tabel 1 zijn de benamingen en de frequentieverhoudingen nog eens samenge- 
vat. Om de gedachte te bepalen .is voor de muzikale toonhoogten de grondtoon 
op c gesteld. De partiaalcode duidt de bij de toon horende combinatie aan 
van kên trillingsvorm in de verticale en kkn trillingsvorm in de horizontale 
doorsnede. De grondtoon en de eerste vier boventonen worden zeer nauwkeurig 
op de gewenste waarden gestemd; het stenlproces bestaat uit het d.m.v. ver- 
spanende bewerkingen plaatselijk verwijderen van materiaal aan de binnenzij- 
de van de klok, waardoor kleine profielvariaties worden bewerkstelligd. Nog 

vermeldenswaard is dat de slagtoon, dus de toonhoogte zoals die door de mens 
wordt ervaren, &&n oktaaf-interval lager is dan de vierde boventoon en voor 
de klok volgens Tabel 1 derhalve samenvalt met de priem. De priem kan echter 
fysisch worden gemeten, voor de slagtoon is dat niet het geval. 
De goede klok bezit dus voor de grondtoon en zijn eerste vier boventonen de 
kleine drieklunt. B r t  is e m  toonstrilctuur die kyperend is voor het West- 
Europese cultuurgebied en bovendien vanuit de Lage Landen ten nauwste met de 
ontwikkeling van het klokkenspel sinds de 16e eeuw verbonden. De bovenom- 
schreven klokken zullen wij verder aanduiden als kleine-terts klokken. Voor 
meer achtergronden m.b.t. klokken en carillons verwijzen wij naar de litera- 

tuur E l l ,  E2lr E31, C41. 
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OP zoek naar een qrote-terts klok 

Vanuit muzikaal oogpunt is het interessant om over klokken te kunnen be- 
schikken die gekarakteriseerd worden door de grote drieklank in hun toon- 
structuur; we spreken dan van grote-terts klokken. Voor de grote-terts klok 
geldt ook Tabel 1 met uitzondering van de kleine terts; daarvoor in de 
plaats komt: 

1 grote terts, toon e , code 1 - 3 1  verhouding 2,5 

dus t.o.v. de kleine-terts klok is alleen de tweede boventoon verhoogd tot 
de frequentieverhouding 2,5. 
In hek verleden zijn reeds veel pogingen ondernomen om door, s o m  zeer ex- 
treme, profielwijzigingen zo'n grote-terts klok te realiseren. Bekend gewor- 
den zijn de zg. septiem-klokken. Indien de eerste boventoon (de priem) van 
een klok wat te laag wordt gemaakt en de tweede boventoon wat te hoog, zul- 
len de eerste en tweede boventoon samen een min of meer zuivere grote terts 
vormen. De winst is echter ten koste van de andere boventonen gegaan. De 
grondtoon en de eerste boventoon moeten namelijk een oktaaf vormen, doch 
door verlaging van die eerste boventoon laten ze een dissonante septiem be- 
luisteren. 
De essentie van een grote-terts klok i s ,  althans wil die klok ook muzikaal 
bruikbaar zijn, de eigenschap dat een grote terts ten opzichte van de slag- 
toon wordt gehoord. 
Het bovenomschreven probleem, dus het ontwerpen van muzikaal bruikbare gro- 
te-terts klok is onlangs op de THE binnen de vakgroep Fundamentele Werktuig- 
buüïikiride ûpyelûst door yebruik te 3,ake:! van, deels ?lieu0 ontk6kizelde werk- 

wijzen voor numerieke vormoptimalisering. Deze werkwijzen zullen hierna kort: 
worden toegelicht. 

De iteratieve optimaliserincisprocedure 

We nemen aan dat de beschouwde constructie eenduidig kan worden beschreven 
d.m.v. een kolommatrix x 

L 

xT = (x,, . . . ,Xn) .., 
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waarin xi, i=l,...,n de zg. ontwerpvariabelen zijn. Een probleem voor het 

optimaliseren van de constructie kan dan algemeen als volgt worden beschre- 
ven : 

Bepaal x zodanig dat de objectfunctie F(x) minimaal is .. .. 

met inachtname van: 

en 

g.(x) i O j=l ,...,m 
3 -  

1 U 
i -  1 
x < xi i x .  i=l,...,n 

eisen m.b.t. gedrag 

ontwerpeisen 

( 3 )  

( 4 )  

De ontwerpvariabelen x kunnen zeer verschi.llende parameters omvatten zoals .. 
mechanische en fysische materiaaleigenschappen, topologische gegevens en ge- 
gevens m.b.t. de vorm en de afmetingen van de constructie. De objectfunctie 
F is gerelateerd aan de meest belangrijke eigenschap (vaak het gewicht) van 
de constructie, of zij kan gevormd worden door een gewogen som van meerdere 
eigenschappen. 
De gedragseisen g 

minimum kniklast., laagste eiyenfrequentie, enz. 
De ontwerpeisen zijn expliciete begrenzingen voor het gebied waarin de ont- 
werpvariabelen kunnen variëren; deze begrenzingen volgen vaak uit beschou- 
wingen m.b.t. functionaliteit, fabricage, esthetica enz. 

kunnen restrict.ies omvatten zoals toelaatbare spanningen, 7 

h- - ~ 4 . . - ~ ~ * * n m ~ . ~ -  F/-\ an a* rnc+rint;nc gj(x) t , u n n e ~  zowel l i r , e u i r  21s n i e t -  Ut: UUJGLL.J.ullLLLG c { A )  CU UG J - G ~ L J - L ~ L & L U  .. 
lineair zijn i.n de ontwerpvariabelen. Bij de meeste optimaliseringsalgorith- 

men dient men een startpunt xo op te geven, waarna het ontwerp in een itera- 
*i 

tief proces wordt verbeterd. E& i.teratiestap luidt in het algemeen 
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waarin q het iteratienummer is en Sq is een zoekrichting i.n de ontwerpruim- 
-, 

* 
te. De scalar o( wordt zodanig bepaald dat, gaande in de richting Sq de ob- .., 
jectfunctie E minimaal is. Voor het bepalen van een geschikte zoekrichting 
wordt in de meest efficiënte optimaliseringsalgorithmen gebruik gemaakt van 
afgeleiden naar de ontwerpvariabelen van zowel de objectfunctie als van de 
restricties. Het is gebruikelijk afgeleiden van een bepaalde grootheid naar 
de ontwerpvariabelen aan te duiden als gevoeligheden van die grootheid. 
Een veel gebruikte methode voor het optimaliseren van constructies is de zg. 
sequentiële lineaire programmering (SLP). Bij deze werkwijze wordt het opti- 

maliseringsprobleem gelineariseerd om de oplossing xq-', binnen een door zg. 
5 

"move limits" begrensd gebied en het niet-lineaire optimaliseringsprobleem 
wordt opgelost d.m.v. een aantal opeenvolgende lineaire progranuneringspro- 
blemen [ S I .  

Als analyse-module in opthal iser ingsprogrammatuur  wordt vaak gebruik ge- 
maakt van de eindige elementenmethode (EEM). De redenen hiervoor zijn dat 
bij deze methode op flexibele wijze een grote variëteit aan constructies kan 
worden gemodelleerd en bovendien nauwkeurige analyse-resultaten kunnen wor- 
den verkregen. Dit iaatsie is, zeker voor optimaifserfngsprobiemen waarin 
het om relatief kleinere verbeteringen gaat, van essentieel belang. 

Een belangrijk probleem in de optimaliseringsprocedure is de koppeling tus- 
sen de verzameling ontwerpvariabelen en het EEM-model. De ontwerpvariabelen 
zijn gebruiker-gericht, terwijl het EEM-model computer-gericht is. In het 
optimaliseringsprogramma DYNOPT [5], is deze koppelhg voor 2-dimensionale 
problemen gerealiseerd. Anderzijds begint ook in de grote commerciële EEM- 
pakketten het concept van ontwerpvariabelen aandacht te krijgen. 

Berekenins van sevoeliaheden 

De gevoeligheden van de object.functi.e kunnen meestal als volgt d.m.v. een 

perturbatiemethode worden berekend (we nemen aan dat xo de huidige verzame- 
5 

ling ontwerpvariabelen bevat). 
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O 
i' waarin 6x. een kleine variatie is t.o.v. x 

Voor het bepalen van de gevoeligheden van de restricties i s  het meestal no- 
dig eerst gevoeligheden van de verplaatsingen te berekenen, aangezien de 
meeste restricties direct gerelateerd zijn aan de verplaatsingen. We be- 
schouwen eerst een statisch lineair EEM-probleem beschreven door de matrix 
vergelijking 

1 

Ku = p ... 5 

waarin K: de stijfheidsrnatrix van de constructie 
u: een kolommatrix met de onbekende verplaatsingen ... 
p: een kolommatrix met belastingsgrootheden ... 

Differentiëren van (7) naar de ontwerpvariabelen geeft: 

... -1 aK - -  -u] , i=lr...fn axi - K  [axi - axi ... 

( 7 )  

De gevoeligheden in het rechterlid van (9) kunnen eenvoudig d.m.v. een per- 
turbatiemethode (zoals in (6)) worden berekend. Als we aannemen dat in een 

voorgaande analyse K-', of liever: de gedecomponeerde van K j.s berekend, dan 
kunnen derhalve via (9) de gevoeligheden van de verplaatsingen op een effi- 
ciënte wijze worden berekend. Voor een lineair elastische, dynamisch belaste 
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constructie kan voor de gevoeligheden van de eigenfrequenties w 

relatie worden afgeleid: 

de volgende j 

v.[- T aK - w2 "]Vj 

T 2 w .  v. M v 

j ax. - 
3. 

aw - 3  axi i= 
axi 

3 - 3  -1 

waarin K de stijfheidsmatrix en M de massamatrix is; v. is de met de eiyen- -1 
frequentie w.. gekoppelde eigenvector. Ook hier kunnen de gevoeligheden van K 

J 

en M d.m.v. de perturbatiemethode berekend worden en wordt gebruik gemaakt 
van de resultaten ( w .  en v.) van de voorgaande EEN-analyse. 

3 -1 

Indien de koppeling tussen de ontwerpvariabelen en het. EEM-model in de be- 
treffende programmatuur gerealiseerd is, is het nog slechts een kleine stap 
om gevoeligheden zoals in (6), (9) en (10) als st.andaard uitvoer uit EEM- 
analyses te verkrijgen. Dit zal het optimaliseren van constructies, d.m.v. 
het efficignt uitvoeren van gevoelighei.dsanalyses, binnen het bereik brengen 
van een grote groep ontwerpers. 

De ontwikkeling van de statistische theorie van proefopzetten (STPO) is rond 
1960 gestart als een methode voor het plannen van fysische experimenten en 
het analyseren van de resultaten ervan, [6], [ 7 ] ,  [ti] ,  [ll]. Wij gebruiken 
werkwijzen uit deze theorie, tezamen met de iteratieve optimaliseringsproce- 
dure. Deze toepassing kan gezien worden als planning en evaluatie van nume- 
rieke experi.menten in de vorm van EEM-analyses. In afwijking van de in de 
literatuur gebruikelijke terminologie, zullen wij STPO beschrijven in nota- 
ties zoals gebruikt bij de iteratieve optimaliseringsprocedure. Ook wordt: 
een nuttige uitbreiding van STPO aangestipt, nl. het gebruik van gevoelig- 
heden. 
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Probleemformulerinq 

Voor een constructie welke eenduidig kan worden beschreven door n ontwerpva- 
riabelen volgens (I), zoeken we relaties voor bepaalde eigenschappen van die 
constructie in de vorm 

Yj = Yj(X) .. j=1 , . .  . l m  

in een begrensd gebied 

U i=l - .  . l n  i xl < x .  < x  
3. - 1 (12) 

De betreffende eigenschappen kunnen betrekking hebben op het. gewicht van de 
constructie, spanningen en verplaatsingen in bepaalde punten enz., kortom 
zij kunnen bestaan uit de objectfunctie en de restricties in een optinialise- 
ringsprobleem. In het hierna volgende zullen wij ons beperken tot slechts 
&&n eigenschap en we laten de index j in (11) weg. 

Lineair model 

Voor het bepalen van de relatie 

Y = Y(X) 
& 

formuleren we een zg. lineair model 

waarin 

i=l,w..lk onbekende parameters zijn waarvoor schattingen gemaakt zullen 

worden; het model i.s lineair in de B's. 
Pi.' 

fit i=lI...lk bekende gekozen functies zijn van x; we kunnen zowel lineaire - 
als niet-lineaire functies kiezen. 
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e : een variabele welke in het geval van fysische experimenten een stochas- 
tische afwijking voorstelt; in het geval van determini.stische EEM-bere- 
keningen stelt e een modelfout voor. 

Proefopzet 

De formulering wan een proefopzet houdt het maken in van een numeriek "meet- 
programma", dat bestaat uit een aantal uit te voeren EEM-analyses. Het for- 
muleren van de proefopzet houdt concreet i n :  
1. de keuze van discrete waarden (niveau's) voor alle ontwerpvariztbelen xi, 

i=l,...,n. 
2. de keuze van bepaalde combinaties van niveau's van verschillende xi's; 

elke combinatie specificeert èèn uit te voeren EEM-analyse. 

Schatten van de parameters 6 - 

Indien we p combinaties van niveau's in de proefopzet hebben, gespecificeerd 
door de kolommatrices 

en we analyseren de constructie in deze p punten van de ontwerpruimte, dan 
volgt uit ( 1 4 )  

Ofwel in matrixvorm 

y = X p t e  
5 - 5  

waarin X:  een p*k zg.  ontwerpmatrix is met als componenten: 
t=l, ...,p ; i=l,...tk = fi(x 'ti ,t 

y: kolommatrix met p waarnemingen van y 
5 
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0: kolommatrix met k te bepalen parameters 
5 

e: kolommatrix met: p afwijkingen 
5 

In het algemeen is het aantal waarnemingen p groter dan het aantal parame- 
ters k. Voor het bepalen van de onbekende parameters kan dan gebruik worden 
gemaakt van de kleinste-kwadraten-methode, waarbij de zg. restkwadratensom 
KS wordt geminimaliseerd r 

* T  - KSr = (y-X@) (y-X(3) + min. 
. I 5  5 5  

N . R .  met A duiden we een schatting van een bepaalde grootheid aan; derhalve 

is 0 de schatting van p .  
5 5 

8KSr 

a Pi 
Nul stellen van -, i=l, . . .  #k geeft een stelsel van k lineaire vergelij- 

kingen i.n fl 
5 

(XTX)k 5 = xTy 

T waaruit de schatters @ kunnen worden bepaald hdien (X X) regulier is. Een 
5 

T regulj.ere matrix (X X) kan worden verkregen door een geschikte keuze van de 
T proefopzet. Indien we aannemen dat (X X) regulier is, volgt uit f l 9 1  

- 1  T = (XTX) x y 
5 5 

Substitutie van (17) in (20)  geeft: 

T -1 T @ = @ + ( X X )  X e  
5 5  5 
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In het geval van fysische experimenten waar de verwachte waarde van e 
* 

E[e] = O 
% * 

zijn de schatters $ zuiver, want uit (21) en (22)  volgt: .. 

Voor deterministische EEM-analyses is echter 

( 2 2 )  

en zijn de geschatte parameters $ met een systematische fout behept.. Desal- .. 

niettemin is het gebleken dat het op deze wijze schatten van B voor het be- 
* 

van de geschatte parameters $, kan een schatting y van de ei.genschap y bere- 
* 

kend worden uit : 

* 

y = $ f (x) t - - .  t $ f (x) ? l . .  ?c.,- 

* 

Gebruik van sevoeliqheden voor het schatten van $ -. 

Differentiëren van het lineaire model (14) naar de ontwerpvari.abe1en geeft 

i=l , .. . ,n 
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In het voorgaande zagen we dat in de EEN gevoeligheden relatief eenvoudig 
kunnen worden berekend. Onze ervaring is dat het aldus berekenen van n ge- 
voeligheden van een bepaalde grootheid, slechts een deel kost van de reken- 
tijd voor het berekenen van die grootheid zelf. Derhalve kan ( 2 6 )  samen met 

(14) met voordeel gebruikt worden voor het schatten van de parameters f3 .  .. 
Daartoe wordt het stelsel (17) uitgebreid met de volgende p * n vergelij- 
kingen 

aY(xj) .., afk(xj 
ae + -  ax.  a xi t . . .  t f3, 

= $1 axi 1. 
ax. I 

i=l,. . ,n ; j=1,. . . ,p 

Het gebruik van (27) maakt het mogelijk het aantal in een numerieke proefop- 
zet uit te voeren EEM-analyses drastisch te reduceren. 

Keuze van het model 

De functies fl(x) welke in (14) voorkomen zijn meestal van de vorm 
I . . ,  

expj 
j 

f.(x) = T x 
I . .  j=1 

(289 

waarin exp elke waarde kan hebben in de reeks 
j 

expj = Orlr...,m (29) 

vooropgesteld dat alle functies fi(x) verschillend zijn. Het model (14) ,., 

wordt dan een polynoom van de orde m. In het algemeen is de hoogste exponent 
niet. dezelfde voor alle ontwerpvariabelen in het model. 
Deze exponenten worden afgestemd op het verwachte gedrag van de constructie, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van ervaring en/of van oriënterende bereke- 
ningen. 
Het model bestaat uit zy. hoofdeffecten, bijvoorbeeld 
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2 $ 2 1  x + B3x1 + $4x: : hoofdeffect x1 

: hoofdeffect x2 

en interactie termen zoals bijvoorbeeld 

2 
811x1x2 ' 812x1x2 813x1x2x3 

Formulerim van de proefopzet 

Zoals reeds gezegd houdt het formuleren van de proefopzet in het doen van 
keuzes voor niveau's van ontwerpvariabelen en keuzen voor combinaties van 
die niveau's. We gaan als volgt te werk. Eerst wordt het gebied geschat. dat 
voor elk der ontwerpvariabelen van belang is. Ook hier wordt gebruik gemaakt 
van ervaring en/of van oriënterende berekeningen. De range van elk der ont- 
werpvariabelen wordt verdeeld in een aantal intervallen van meestal gelijke 
lengte, resulterend in een aantal niveau's van de betreffende ontwerpvaria- 
b d e .  Û á t  ááiitál dieirk üiteïââïe âfgesteind te worden ûi; de ûïde Eie Gl îk -  

werpvariabele in het model en op het feit of wel of geen gebruik wordt ge- 

maakt van gevoeligheden voor het schatten van de parameters $.  
* 

In een zg. volledige proefopzet komen alle mogelijke combinaties van n.i- 
veau's voor. Dit leidt meestal tot een zeer groot aantal uit te voeren EEM- 
analyses. In een zg. fractionele proefopzet kan volstaan worden met slechts 

een fractie van bovengenoemd aantal analyses bijvoorbeeld 2 ,  3 ,  ; enz. waar- 

bij slechts weinig aan nauwkeurigheid van het resulterende model behoeft te 
worden ingeleverd. Wel kunnen daarbij problenien optreden met het singulier 

T worden van de matrix ( X  X ) .  Voor het geval geen gevoeligheden worden ge- 
bruikt in de proefopzet, kunnen in de literatuur tabellen gevonden worden 
voor fractionele proefopzetten [ I l l .  
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Geometrisch model van de klok 

Teneinde de hiervoor toegelichte werkwijzen te kunnen toepassen voor het 
ontwerp van een grote-terts klok, is de geometrie van de klok beschreven 
d.m.v. een flexibel geometrisch model, waarbij gebruik is gemaakt van zg. 
cubische B-splines - [ S I ,  zie 

I 

Z 

Fig. 3 .  

I 

Fig. 3 .  Geometrische beschrijving van de klok. 

Voor een aantal punten Pi worden de r- en z-coördinaten opgegeven. Door deze 

punten wordt vervolgens een gladde kromme, de zg. profiellijn, gelegd in de 
vorm van een cubische B-spline. Langs de profiellijn wordt de boogcoördinaat 
s gedefinieerd. De wanddikte van de klok wordt gedefinieerd in een aantal 
punten van profiellijn. Dat zijn vaak dezelfde als de bovengenoemde punten 
Pi; de dikte kan echter ook in andere punten opgegeven worden. De wanddikte 

wordt loodrecht op de profiellijn genomen en is symmetrisch t.o.v. de pro- 
fiellijn. Voor het vastleggen van de wanddikte in tussengelegen punten wordt 
wederom gebruik gemaakt van een cubische B-spline functie in de boogcoördi- 
naat s.  De z-coördinaten van de punten Pi kunnen, zonder de algemeenheid ge- 

weld aan te doen, op vaste waarden worden gelegd. De opgegeven coördinaten 
rif tezamen met de wanddikten t. vormen de verzameling ontwerpvariabelen in 

een vormoptimaliseringprobleem. 
3 
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Elementverdelins en oriënterende berekeninsen 

Voor de analyse van de klok wordt gebruik gemaakt van het optimaliserings- 
programma DYNOPT [ S I .  In dit programma kunnen via de EEM eigenfrequenties en 
gevoeligheden daarvan alsmede eigentrillingsvormen worden berekend van axi- 
symmetrische constructies, met niet axisymmetrische belasting. Daartoe kan 
gebruik worden gemaakt van 6-knoops en/of van 8-knoops isoparametrisch ring- 
elementen met gekromde randen. Voor het optimaliseren wordt in DYNOPT de 
hiervoor genoemde SLP-methode gebruikt. Het optimaliseringcprobleem wordt in 
de DYNOPT-invoer vastgelegd d.m.v. de ontwerpvariabelen, de restricti.es en 
de objectfunctie. Bij de klok wordt als objectfunctie gebruikt 

waarin 

n : hek aantal beschouwde frequentieverhoudingen 

vi(x) : frequentieverhouding als  functie van de ontwerpvariabelen 
V 

c 

: voor de grote-terts klok gewenste frequentieverhouding. O 

i V 

A l s  restrkties worden uitsluitend onder- en bovengrenzen voor de untwerpva- 
riabelen gebruikt. 

L-Lm---- ~ ~ n ~ r n r ~ ~ C ~ r n i 1 ~  car;nrr Irrln 4 %  nVNADT m i r  0-n anfir de gebrui- I C 1 1  A t C I l v G v G  V a l 1  v u r l u u y ~ t i l i n r ~ ~ ~ r r l l y  RUSI 1 1 s  U Z I X V ~  z u . 1 1 ~ .  Y .  C C ~ S  UYVI 

ker geleverde subrouti.ne, de koppeling worden gelegd tussen de ontwerpvaria- 
belen en de knooppuntscoördinaten in het EEM-model. 
Uit oriënterende analyses blijkt dat de klok voldoende nauwkeurig kan worden 
geanalyseerd m.b.v. een verdeling in vijftien 8-knoops elementen, zie Fig. 
4(a). Ook is daarmee een eerste schatthg gedaan voor de geometrie van de 
grote-terts klok door gebruik te maken van de berekende gevoeligheden van de 
eigenfrequenties, zie Fig. 4(b) [ S I .  
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(a) (b) 
Figuur 4. (a). Elementenverdeling en (b) eerste schatting voor de geo- 

metrie van een grote-terts klok. 

Opmerkelijk is de uitstulping ongeveer halverwege de hoogte van de klok. De 
frequentieverhoudingen van deze klok verschillen evenwel nog te veel van de 
gewenste waarden om door stemmen een acceptabel eindresultaat te kunnen be- 
reiken. 

Numerieke ProefoPzet 

Verdere pogingen om via de iteratieve procedure te komen tot een grote-terts 
klok mislukten doordat het algorithme vrijwel zeker convergeert naar een te 
ver van het doel gelegen locaal optimum. 
Teneinde verder te geraken is gebruik gemaakt van de statistische theorie 
van proefopzetten en is een numerieke proefopzet geformuleerd waarbij de 

geometrie volgens Fig. 4(b) als uitgangspunt en de daarin aangegeven stralen 
en dikten als ontwerpvariabelen fungeren. 
We variëren alle ontwerpvariabelen op 2 niveau's, nl. 5% hoger en 5% lager 
dan de uitgangswaarden. Voor het. schatten van de parameters in het mathema- 
tische model zijn ook gevoeligheden van de eigenfrequenties gebruikt, zodat 
een model van de orde 3 kan worden gehanteerd. 
Voor alle frequentieverhoudingen is eenzelfde mathematisch model met 48 na- 
der te bepalen parameters $ aangenomen (uiteraard zijn de geschatte parame- 

z 

ters $ verschillend voor de afzonderlijke frequentieverhoudingen). Wij pas- 
c 

ten een volledige proefopzet toe; met 7 ontwerpvariabelen elk gevarieerd op 
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2 niveau's maakt dat Z7  = 128 EEM-analyses nodig. Vervolgens zj.jn de parame- 

ters 0 geschat. De resulterende lineaire modellen blijken zeer nauwkeurig te .-, 

zijn en ze maken het mogelijk resultaten van directe EEM-analyses op adequa- 
te wijze te voorspellen. 

Qptimaliserinq 

Teneinde de geometrie van een grote-terts klok te vinden, is een nulde orde 
optimalisering uitgevoerd, met gebruik making van de afgeleide lineaire mo- 
dellen. Daarbij gaan we als volgt te werk [ S I .  Voor elke frequentieverhou- 

d h g  v, wordt om de gewenste waarde v: een voldoend nauwe band gedefinieerd: 
3. 

nV i=l,. . . 

waarin nv het aantal f requentieverhoudingen is waaraan voldaan moet worden. 

Het gebj.ed waarbinnen elk der ontwerpvariabelen kan variëren wordt in een 
vrij groot aantal (1: 10) gelijke intervallen verdeeld. Daarmee wordt op de 
door de ontwerpvariabelen opgespannen ruimte een fijnmazig nv-dimensionaal 

rooster gedefinieerd. Vervolgens wordt onderstaand zoekproces uitgevoerd. We 
nemen ëën xoüsterpüïît ei1 fie~ekelieii ìïi. b. V. tiet re=i-"-'"- * ~ i i a ~ ~ c  liiieâiïe sûdef. Ue 

eerste frequentieverhouding. Indien deze ligt ir! de gespecificeerde band, 
berekenen we de tweede verhouding; in het andere geval gaan we door met het 
volgende roosterpunt. Indien alle verhoudingen voor een bepaald roosterpunt 
binnen het gewenste gebied lj.ggen, dan wordt dit roosterpunt (dat is een set 
van concrete waarden voor de ontwerpvariabelen) genoteerd als een mogelijke 
oplossing VOOK de geometrie van de grote-terts klok. Deze werkwijze leverde 
verscheidene mogelijke geometrieh op. Dat deze oplossingen inderdaad het 
beoogde doel zeer dicht benaderden kon d.m.v. directe EEN-analyses worden 
geverifieerd. 
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Figuur 5. Kleine-terts klok en grote-terts klok. 

Na nog enige kleine aanpassingen is overeenkomstig de meest belovende geome- 
trie een prototype klok gegoten, welke is opgeofferd voor het maken van 
stemgrafieken. Daarna is een tweede klok gegoten. De grootste diameter van 
deze klok is ca. 100 cm; zij bleek exact te kunnen worden gestemd op de ge- 
wenste frequentieverhoudingen. Deze klok kan beschouwd worden als de eerste 
werkelijk grote-terts klok ter wereld; op de geonetrie ervan is octrooi aan- 
gevraagd. Figuur 5 toont de geometrie van de kleine-terts klok en van de 
grote-terts klok met dezelfde diameter. Opvallend is ook hier de uitstulping 
op ongeveer de halve hoogte van de klok en verder dat de grote-terts klok 
aanmerkelijk hoger is dan de kleine-terts klok. 
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Muzikale waarderinq 

Door het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) te Eindhoven is onderzoek 
verricht naar de muzikale waardering voor kleine en grote-terts klokken 
[IO]. Daarbij blijkt dat in het algemeen de grote-terts klok het hoogste 
scoort; beiaard-studenten geven echter de voorkeur aan de, voor hen ver- 
trouwde, kleine-terts klokken. Hoe dit ook zij, het valt te verwachten dat 
grote-terts klokken en daarmee samengestelde carillons, anders dan de vroe- 
gere septiemklokken, een blijvende plaats zullen veroveren. 
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