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WERKWIJZEN BIJ HET NUMERIEK OPTIMALISEREN VAN KLOKPROFIELEN 

Ir. A.J.G. Schoofs 
Wetenschappelijk hoofdmedewerker 
bij de vakgroep WFW van de THE 

WFW 86.004 

De verhoudingen tussen de grondtoon en de boventonen van een klok noemen we 
de toonstruktuur van de klok. Be toonstruktuur wordt in hoofdzaak bepaald 
door de vorm van de klok welke vastligt in het zg. klokprofiel. Het m.b.v. 
de computer berekenen van een klokprofiel waardoor een bepaalde gewenste 
toonstructuur wordt gerealiseerd omvat twee belangrijke deelproblemen, nl.: 
1. Het berekenen van de tonen horend bij een gegeven klokprofiel. 
2. Het modificeren van de vorm van het klokprofiel zodanig dat, naar ver- 

wachting, de berekende tonen beter overeen zullen stemmen met de gewenste 
toonstruktuur. 

ad 1 .  
Deze berekening kan niet voldoende nauwkeurig langs analytische weg geschie- 
den; dit vindt zijn oorzaak in de complexe vorm van het klokprofiel. Daarom 
wordt gebruik gemaakt van de zgn. elementenmethode, waarbij het klokprofiel 
(in gedachten) in een aantal ringen met een eenvoudige dwarsdoorsnede wordt 
verdeeld. De computer berekent voor elk van deze ringen (de elementen) 
stijfheids- en traagheidseigenschappen, combineert de eigenschappen van alle 
elementen tot CCn stelsel vergelijkingen en lost daaruit de te berekenen to-  
nen op. 
ad 2. 
Op de eerste plaats i s  nodig dat een min of meer willekeurig klokprofiel op 
een eenduidige manier wordt beschreven en in ringelementen wordt verdeeld. 
Dat is als volgt gerealiseerd. We veronderstellen dat de straal en de wand- 
dikte van de klok op enkele plaatsen gegeven zijn; deze gegevens noemen we 
de ontwerpvariabelen (Fig. l a ) .  De aldus vastliggende punten worden door een 
vloeiende kromme verbonden. De daarmee eenduidig bepaalde geometrie wordt 
door de computer automatisch in een gewenst aantal ringelementen verdeeld 
(Fig. Ib). 
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Fig. 1 .  a. Stralen en wanddikten als ontwerpvariabelen. 
b. Verdeling van het klokprofiel in ringelementen. 

Het verbeteren van het klokprofiel kan op 2 heel verschillende (doch nauw 
gerelateerde) werkwijzen gebeuren, nl.: 
a. Men berekent volgens de elementenmethode de tonen en in welke mate en in 

welke richting de tonen veranderen als de geometrie van het klokprofiel 
een kleine, welomschreven verandering ondergaat. Op basis van deze resul- 
taten wordt een schatting gedaan voor een klokprofiel dat, naar verwach- 
ting, zal leiden tot een meer gewenste toonstruktuur. Dit proces wordt 
herhaald totdat de gewenste toonstruktuur is bereikt. Deze werkwijze noe- 
men we de iteratieve optimaliseringsmethode. 

b. Men kiest op een systematische wijze een tamelijk groot aantal verschil- 
lende klokvormen en berekent volgens de elementenmethode voor al die ver- 
schillende vormen de bijbehorende tonen. Deze berekeningen zijn te be- 
schouwen als numerieke experimenten en we spreken van een numerieke 
proefopzet. De resultaten van de proefopzet worden in een computerfile 
opgeslagen. Uit deze resultaten worden m.b.v. een kleinste kwadratenme- 
thode voor alle tonen formules a f g e l e i d  in de vorm van polynomen. Deze 
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formules beschrijven het verloop van de tonen als functie van de ontwerp- 
variabelen. Het berekenen van de tonen voor 'n bepaalde klokvorm m.b.v. 
deze formules is iets minder nauwkeurig maar zeer veel sneller dan recht- 
streeks via de elementenmet.hode. 
De aldus afgeleide formules kunnen in een eenvoudig algoritme gebruikt 
worden voor het efficient zoeken van de aan een bepaalde toonstruktuur 
beantwoordende klokvorm. 

De in de Westerse kultuur momenteel meest gebruikelijke klokken hebben een 
kleine-terts toonstruktuur, d.w.z. dat de grond- en de belangrijkste boven- 
tonen zich verhouden als 110 : 210 : 2 , 4  : 3 : 4 .  Het blijkt ook mogelijk te 
zijn een zgn. grote-terts klok te ontwerpen; de verhouding van de derde bo- 
ventoon is dan 215 in plaats van 2,4 zoals bij de kleine-terts klok [ i , 2 ] .  

Voor het vinden van de grote-terts klok is met berekeningen volgens methode 
a een eerste schatting van de gezochte klokworm bepaald. Vervolgens is met 
methode b de preciese klokvorm voor de grote-terts klok gevonden. Fig. 2. 
toont de vorm van de grote-terts klok in vergelijking met de kleine-terts 
klok. 

Fig. 2. De grote-terts klok heeft een "bult" en is hoger 
dan de kleine-terts klok. 
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